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Téma. cíl a stavba práce

Téma práce studenta Kamila Vodičky leží přímo ve středu zájmu katedry psychosociálních
věd na HTF UK. Je dosud v podstatě nezpracované, a tedy velmi aktuální. Cíl - tj. prokázat
vhodnost začlenění duchovních témat do sociální práce s lidmi bez domova· se mu podařilo
splnit. .
Diplomdvá práce má jednoduchou a logickou stavbu. Student postupuje ve třech kapitolách
od uchopení toho, co je možné rozumět pod pojmem duchovní dimenze člověka, přes otázky
role duchovnosti v sociální práci až k jádru své práce - roli duchovního rozměru přímo v práci
s bezdomovci. Tato poslední kapitola je obohacena rozhovorem se sociálním pracovníkem,
který si potřebnost rozvíjení duchovní dimenze bezdomovců uvědomuje. Nepřímo tak dokládá to, k čemu student dospěl teoretickým studiem. Přehlednosti prospívá i to, že jednotlivé
kapitoly mají své závěry, v nichžje shrnuto to, k čemu student došel.

Věcný

obsah a přínos

Diplomová práce je přínosná ve všech třech svých kapitolách. Velmi dobře je pojata otázka
spirituality, jež je bohužel i mezi sociálními pracovníky stále ještě často ztotožňována s pří
slušností k náboženské instituci. Také role duchovní dimenze v sociální práce není dosud všemi sociálními pracovníky chápána a přijímána, a je tedy velmi dobré, že student posiluje povědomí o její důležitosti, ba nezbytnosti. Třetí kapitola je pak velmi přínosná tím, že bezdomovectví pomáhá pochopit také jako problém smyslu a že odhaluje, jak právě duchovní péče
může pomoci tento problém zmírnit.
Student Vodička zvolil velmi dobře, když se opřelo Frakla a Smithe v první části, o Praglinovou, Furmanovou a Křivohlavého ve druhé a o Hradeckého ve třetí části. Zatímco ostatní
autoři jsou dostatečně známí, Praglinová a Furmanová - pokud se nemýlím - nikoli. Jejich
uvedení do české odborné diskuse je přínosné také.

Forma práce

Po formální stránce je diplomová práce velmi dobrá. Použitá literatura je odpovídající možnostem tématu, student s odbornou literaturou dobře pracuje a náležitě k ní odkazuje. Grafická
úprava je výborná (rozhozené řádky v tabulce na str. 43 jsou snadno omluvitelnou malič
kostí), výborná je i jazyková a pravopisná úroveň.

Celkové hodnoceni

Domnívám se, že práce studenta Kamila Vodičky je po všech stránkách výborná a tímto stupněm ji také hodnotím. Doporučuji vedoucí katedry psychosociálních věd, aby studentovi navrhla publikaci zkrácené verze jeho diplomové práce v dalším sborníku katedry.

