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     Diplomová práce Bc. H. Votíkové hledá a nachází ideové zdroje sociální práce s osobami 

bez domova v dějinách křesťanského mnišství epochy antiky. Je nesena bohatou zkušeností

s osudy osob bez domova v české polistopadové společnosti a formována poznatky, jichž 

autorka práce nabyla v kurzech katedry psychosociálních věd a etiky.

     Sociální práce v naší době je souborem praktických dovedností ukotvených v metodických 

postupech vycházejících z ustálených teorií. To, co pro ní platí dnes, z části pro ni platilo i 

v minulých staletích. K pochopení hlubšího smyslu vlastní sociální činnosti, k hledání a 

nacházení nových cest i nových pohledů autorku posuzované práce orientují dějiny

křesťanského mnišství, projevujícího se ve svatém bezdomovectví.

     Po úvodu a stručném výběru metod a zdrojů informací své práce určila autorka její 

základní cíle. V dalších částech práce se věnuje složitému sociálnímu jevu bezdomovectví 

našich časů v České republice a postižení s ním spojených sociálních problémů. Definuje je, 

popisuje a zachycuje cesty sociální práce s bezdomovci. Čtvrtou část práce její autorka věnuje 

přímo svatému bezdomovectví křesťanského mnišství. Pátá, závěrečná část práce promítá 

poznání autorky, získané v konkrétní sociální činnosti i ve zvládnuté teorii, do psychologické 

a sociální roviny. V závěru práce její autorka shrnuje, že vědění křesťanských asketů antiky

může mít pro dnešní sociální práci v mnohém inspirující smysl. 

     Práce Bc. H. Votíkové je nesena snahou hledat (s využitím znalostí z dějin církve a 

teologie) odpovědi na velké sociální otázky minulosti i naší doby. Historie je zde vnímána 

jako skutečná učitelka života. Text dokládá samostatné myšlení i autentičnost osobní víry

autorky.

     To, co jinak podnětnou práci poněkud limituje je řada nedostatků v jejím textově kritickém

aparátu. Zde mohlo být vykonáno poněkud více a s větší pozorností. Práci hodnotím stupněm 

velmi dobře (2).  
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