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Kounová Václava, 3. ročník 

 

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Z PŘEDMĚTU PASTORAČNÍ PÉČE A PSYCHOLOGIE 

Téma: PRAKTICKÁ POMOC PŘI ŘEŠENÍ OSOBNÍ VINY 

 

I. NASTÍNĚNÍ PASTORAČNÍ SITUACE 
Má bývalá spolužačka ze základky, protože ví, že jsem věřící, mě kontaktovala pomocí e-mailu, 

aby se se mnou poradila. Před rokem způsobila vážnou dopravní nehodu, při které byli vážně zraněni 
dva lidé. Jela autem z diskotéky (k tomu byla přemluvena svou kamarádkou – majitelkou auta, která 
již byla v té chvíli opilá) a s sebou měla v autě další čtyři lidi, a protože byli všichni pod vlivem 
alkoholu, byla to dost nebezpečná jízda. Přemohl jí jakýsi mikrospánek (přesně si to nepamatuje) a 
probrala se, až když byli s autem v příkopu. Dvě děvčata byla velmi vážně zraněná a mají následky 
doposud.  

Cítí velkou osobní vinu a neumí se s tím vypořádat. Auto už nechce nikdy v životě řídit a 
kamarádkám se nedokáže zpříma podívat do očí, cítí velkou zodpovědnost za jejich životy. Svůj život 
chce obětovat jen pro ně a nedokáže skoro myslet na nic jiného. S přítelem se rozešla, protože 
neunesl to, jak se s tím nedokázala vypořádat. Práci sice ještě má, ale s nikým si tam nerozumí. Je 
vlastně oddělená od společnosti v důsledku své osobní viny, kterou prožívá. 

Domluvily jsme si tedy osobní setkání a já se začala podrobně teoreticky připravovat na to, jaká 
pomoc pro ni bude nejlepší. 
 

 

II. TEORETICKÝ PŘEHLED PROBLÉMU OSOBNÍ VINY 
1) Nejprve si potřebujeme ujasnit, o jakou vinu, kterou prožívá člověk, jde 
 
RŮZNÉ DRUHY VINY V MIMOKŘESŤANSKÉ OBLASTI 
1. Zákon. Zákon a jeho prováděcí předpisy stanoví, co se dělat smí a co se dělat nesmí. 

Přestoupení zákona je přitom chápáno jako vina. Příkladem mohou být dopravní předpisy. Když se 
určité ustanovení těchto dopravních předpisů překročí, je dotyčný vinen. � spolužačka prožívá tento 
druh viny, protože její řízení pod vlivem alkoholu a způsobení autonehody, způsobilo vinu ze strany 
zákona. 

2. Sociální oblast. Žijeme mezi lidmi a tento život si vytváří určitá společenská pravidla a zvyky. 
Jejich nedodržení je chápáno danou společností jako vina. Příkladem může být pozdravení při 
příchodu a odchodu. Když někdo přijde a nepozdraví, je to chápáno jako společenský chybný krok. � 
V našem případě je tato vina také obsažena – i společnost chápe řízení pod vlivem jako 
nezodpovědnost a tudíž ji klasifikuje jako vinu. 

3. Osobní oblast. Normy chování si nestanoví jen společnost. Každý z nás si osobně určuje, co a 
jak by dělat měl a neměl. Když učiní něco proti tomuto vlastnímu předsevzetí, pociťuje to jako vinu. 
Příkladem může být osobní předsevzetí typu "neque dies sine liena" (ani jeden den, kdy bych 
neudělal ani čárku) Leonarda Vinci (uvedeno v jeho spise De re pictura - o malířství). � Tento druh 
viny je v případě spolužačky asi nejhorší. I když si až zpětně uvědomila, co udělala. Za střízlivého stavu 
by nikdy nevěřila, že by mohla řídit pod vlivem alkoholu a způsobit tím dopravní nehodu. 

4. Teologická oblast. O vině se hovoří v bibli. Mluví se tam o Desateru Božích přikázání a o 
dvojpřikázání lásky. Jsou-li tato přikázání dodržována, je vše v pořádku. Když dodržována nejsou, 
mluví se o hříchu a vině. � Spolužačka cítí, že je něco, co ji přesahuje. Možná by se ráda obrátila 
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k Bohu o pomoc, ale myslí si, že těžko obstojí před nějakými Božími zákony. Takže jakékoliv myšlenky 
na Bibli a duchovno raději odhání. 

 

DALŠÍ OBLAST: SUBJEKTIVNÍ A OBJEKTIVNÍ VINA 
Subjektivní vina: cítí svoji vinu hůře, než jak to vidí i její kamarádky, které utrpěli úraz díky jejímu 

řízení. Subjektivní vina u ní hraje velkou a výraznou roli. 
Objektivní vina: dle zákonů porušila pravidla řízení a trestní zákoník. I to jí dost trápí, ale 

výraznější je zcela jistě její subjektivní vina, že svým jednání pokazila životy mladých lidí. 
 

JAK SE PROJEVUJÍ NÁSLEDKY POCITŮ VINY 
A. Důsledky objektivní viny 

1. Zákonné pojetí viny. Nedodržení zákona je dostatečným důvodem k trestání takovéhoto 
jednání. Druh a výši trestu přitom stanoví zákon (viz např. trestní zákon) � jí odebrali 
řidičský průkaz na 2 roky a musí zaplatit nemalou finanční částku. 

2. Sociální pojetí viny. Nedodržení společenských norem a společenského bontonu (zvyklostí 
a obvyklostí) je též trestáno - i když ne tak jako nedodržení zákona. Přízeň se mění v 
nepřízeň, přátelství se mění v nepřátelství, zájem v nezájem atp. � tímto přišla o své 
kamarády, přítele – ani ne spíše kvůli tomu co udělala, jako spíše, že se ona sama vydělila 
ze společenského života. 

3. Osobní pojetí viny má též své negativní důsledky. Když nedodržím to, co jsem si předsevzal, 
mám špatné svědomí, zlobím se na sebe a jsem celý nesvůj. � nedokáže se vymanit 
z představy, že život jde dál a že se s tím nemusí trápit. 

4. Teologické pojetí hříchu a viny je jednoznačné: "Odplata za hřích je smrt" píše apoštol 
Pavel (Ř 6,23) - i když jedním dechem dodává, že zde existuje naděje v Ježíši Kristu a jeho 
záchranném činu. � tak trochu cítí, že něco dluží světu, ale nedá se to nazvat, že by věřila 
v Biblické poselství. Svůj problém takto nevnímá. 

 
B. Důsledky subjektivní viny 

1. Sebeobviňování. V důsledku subjektivního zvažování provinění dochází k celé řadě 
negativních emocionálních projevů a zážitků:  

• vynořují se obavy, úzkost a strach,  

• objevují se pocity méněcennosti, ba dokonce někdy i komplex méněcennosti,  

• roste nejistota a pesimismus,  

• sebehodnocení se snižuje  

• únava a slabost se rozléhá celým tělem, ba i psychikou.  
Postoj sama k sobě se mění: 

• Člověk začíná obviňovat sama sebe,  

• začíná si vyčítat svou nedisciplinovanost, neschopnost sebeovládání atp.  
V takovém stavu nejsme schopni: 

• ani usnout ani klidně spát  

• případně ani si odpočinout. Plíživě se rozlévá deprese.  
Člověku se zdá, že ho vše bolí, ale jinak nežli holi tělesné zranění. Jde o bolest nejen duševní, ale 

pravděpodobně až duchovní. Lidově hovoříme o tom, že daného člověka "pálí svědomí" či "hryže 
svědomí". Ti, kteří to zažili, nám říkají, že žádné jiné utrpení se s tím nedá srovnat. 

 
� vše se u spolužačky výrazně projevuje! 
 

2. Dopad subjektivních pocitů viny na sociální chování. V důsledku pocitů viny a 
sebeobviňování se člověk začíná stranit společnosti druhých lidí: 

• Stahuje se do sociální izolovanosti, osamění a soukromí.  
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• Stojí stranou společenského života a vyjadřuje se k němu jen velice kritickými, 
negativními poznámkami. 

 
� takto to lze pozorovat na životě spolužačky. 
 

3. Zrod tzv. obranných mechanismů. S životními těžkostmi - a zvládání pocitů viny je jednou z 
nich - je možno se vypořádat dvojím způsobem:  

a) bud je zvládnout - kde jde o vyrovnávání se s pocity viny, se nabízí možnost 

• akceptace - přijetí skutečnosti (reality). Uznat za nesprávný čin, který jsem 
udělal (např. přiznáním sama sobě: "ano, nebylo to správné"), vyznat toto 
přiznání (Pánu Bohu i lidem) a přijmout ujištění (1 Jn1,9). 

b) nebo jim podlehnout - tam, kde jde o nepřiznání chyby - se nabízí možnost  

• využití přerůzných obranných mechanizmů - rozumí se jimi zdánlivě přijatelné, 
avšak v jádru falešné způsoby řešení situace. Příkladem může být  

� hledání obětního beránka (např. svalení viny na někoho jiného).  
� represe (potlačování - např. nechtít o tom, co jsem udělal, nic 

slyšet).  
� racionalizace, tj. hledání rádoby moudrých důvodů pro nemoudré 

věci, které děláme. 
 

� spolužačka se nachází v bodu, kdy pocitům viny podlehla; snaží se to v sobě navenek 
potlačovat, i když se jí to skoro vůbec nedaří a spíše se nepřiměřeně mnoho obviňuje. 

 

Existují lidé dvou extrémních typů postoje k vlastnímu špatnému svědomí: 
a) jedni se nepřiměřeně mnoho obviňují (jejich sebeobviňování přesahuje přijatelné hranice)  
b) druzí, kteří špatné svědomí zahánějí, tlumí a přehlušují (nepřipouštějí si, že by něco špatného 

udělali).  
 

PASTORAČNÍ PÉČE O LIDI S POCITEM HLUBOKÉ OSOBNÍ VINY 
1. Laskavé přijetí a snaha porozumět postiženým. Není možno se přiblížit nitru člověka, 

kterého trápí špatné svědomí, jsme-li k němu studení, chladní. Je zde zapotřebí:  

• laskavosti,  

• bezpodmínečné úcty  

• snahy za žádnou cenu nepodlehnout pokušení soudit (někoho odsuzovat). 
2. Pokus o hlubší vhled do situace i do srdce postiženého. Jde o "vidění světa v Božím světle". 

Toto vidění potřebuje jak ten, koho špatné svědomí trápí, tak ten, kdo mu chce pomoci. G. 
R. Collins navrhuje řadu otázek, které je možno v rozhovoru typu dialogu klást: 

a) Jaké byly představy vašich rodičů o tom, co je morálně správné a nesprávné? 

b) Jak vysoké byly požadavky vašich rodičů na plnění těchto morálních požadavků? • Byly požadavky 
na dodržení příkazů a zákazů, které stanovovali vaši rodiče, tak vysoké, že se daly splnit? 

c) Co se stalo, když jste z přerůzných důvodů ten či onen požadavek rodičů nesplnil (když jste např. 
udělal chybu)? 

d) Zažil jste v mládí těžké obviňování, že jste to či ono nesplnil (negativní kritiku a potrestání)? 

e) Byl jste v mládí často v situaci, kdy jste byl trestán přísněji, nežli jste si myslel, že jste si zasloužil? 

a) Co si myslíte, že učí křesťanská církev o tom, co je správné a co je nesprávné (co je dobré a co je 
zlé)? 

b) Na čem si myslíte, že je založeno učení křesťanské církve o tom, co je dobré a co je zlé? 

c) Jaké máte představy o odpuštění vin? 

d) Jaké máte představy o odpouštění druhým lidem toho, čeho se proti vám dopustili?  
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e) Stalo se vám někdy, že vás někdo obvinil či osočil tak, že jste potom měl velké výčitky svědomí? 

f) Co vás dnes vede k tomu, že máte výčitky svědomí či "špatné svědomí"? Odkud pochází (kdo vám 
stanovil) normy společenského chování, kterými se říďíte? • Co se vám stane, když některou z 
norem společenského chování nedodržíte? 

g) Používáte některý obranný mechanismus v boji se špatným svědomím (potlačování - represe, 
svalování viny, hledání obětního beránka, racionalizace atp.)? 
 
3. Reedukace svědomí ve směru novozákonní teologie. Často se lidé obviňují z něčeho, co 

nemá biblický podklad. Příkladem může být něčí představa, že Pán Bůh od nás očekává 
stoprocentní perfektnost ve všem. Takovým lidem je třeba vysvětlit, že Pán Bůh od nás 
očekává, že budeme jednat podle jeho vůle, že mu jde v prvé řadě o to, kdo jsme a kým 
máme být - kým se máme stát.  

 
 

III. NÁČRT PRAKTICKÉHO ŘEŠENÍ SITUACE OSOBNÍ VINY 
Schůzku jsme si domluvily v našem rodném městě – šly jsme společně na procházku do přírody, 

kde je klid a kam jsme dříve spolu rády chodívaly. 
1) Naslouchání – největší část celého rozhovoru patří jenom ji. Já tu jsem kvůli ní a ne ona kvůli 

mně. Nejde o to, abych jí vyprávěla, jak bych se zachovala já, ale o to, abych jí naslouchala 
s láskou a porozuměním. 

2) Jak ji nechat se vypovídat – zpočátku nervozitu uvolnit tím, že zavzpomínáme na společné 
chvíle na škole. Poté se jí zeptám, co se od té doby u ní významného stalo. Po nějakém čase 
se jí zeptám, zda chce se mnou hovořit o tom, o čem jsme si psaly. Že mě to zajímá a ráda 
bych věděla podrobnosti o tom, co prožívá (ne o faktech, ale spíše pocitech) 

3) Pokládání otázek – jen pokud začne rozhovor váznout a já vycítím, že je to kvůli nervozitě a 
ne kvůli tomu, že už nechce o tom dále hovořit. Otázky budu klást otevřené a jen krátké 
týkající se předešlého. 

4) Návrh řešení – po prvním setkání žádné nedám. Jen jí navrhnu, že se můžeme za to společně 
pomodlit. Když nebude chtít, slíbím jí, že se za to budu modlit. 

5) Domluvení další schůzky – podle toho, jak dopadne schůzka se opět domluvíme na dalším 
setkání. 

 
 
 
 
 
 

 


