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Četla jsem a nepřímo i vedla práci Mgr. Alice Mullerové, kterou 
v současnosti předkládá jako svoji práci aspirující na doktorát. Práci ji 
oponoval doc. Dr. Pavel Hartl a tuto předloženou práci také doporučil 
k přijetí jako práci doktorskou. 

Mgr. Alice Mullerová je jednou z našich první absolventek v roce 1996 
tedy v době, kdy nebylo ještě možné předkládat diplomové práce jako práce 
doktorské. V následujících letech se pokoušela o rigorozní zkoušky a 
získání titulu PhDr, ale nebyla její aplikace přijate, neboť na katedře na to 
nebyla kapacita. Nyní předkládá tuto svoji práci v poněkud pozměněné, 
doplněné podobě s řadou poznámek, které dokládají, že nadále sleduje 
zvolený obor a po absolvování pracuje v tomto oboru a doplňuje si svoje 
odborné vzdělání a pokračuje v této práci.působila na OSF jako manažérka 
mezinárodních programů,pracovala v Českém Helsinské Výboru,věnovala 
se problematice azylantů, má zkušenosti z fundrisingu pro různé 
mezinárodní organizace včetně spolupráce s EU, věnovala se psychologicko 
pedagogickému poradenství a ještě před studiem pracovala jako sociální 
pracovnice. 
Předložená práce,která byla ohodnocena jako výborná je doplněna jejími 

současnými komentáři a poznámkami, které dokládají, že tematiku sleduje 
a nadále v oboru pracuje.Zvláště ocenuji, že jak v původní práci, tak 
v těchto současných poznámkách si všímá společenského kontextu změn 
v celoživotním vzdělávání(které je nyní zvláště aktuální) a že komentuje 
původní práci z hlediska jak demografických změn, tak změněných 
pracovních podmínek i technologií. V textu popisuje jak minulé, tak i 
některé současné komunitní projekty u nás tak i v zahraničí. Tyto její statě 
mohou být přínosem nejen k tematice uplatnění sociální práce v tomto 
oboru, ale i přínosem k vývoji sociální práce a celoživotního vzdělávání za 
posledních dvacet let. 

Práci doporučuji členům komise k přijetí. 
S pozdravem 

'" Jiřina Siklová 


