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Diplomantka si pro svou práci vybrala téma velmi aktuální pro současnou dobu, 
nyní velmi diskutované. Téma zpracovala na 61 stranách autorského textu. Práce má 
teoretickou a praktickou část, je rozdělena do 6 kapitol (autorka uvádí 9, ale 
započítává úvod a závěr i seznam literatury, které se nečíslují), dále úvod, závěr, 
seznam literatury a přílohu (rozhovor). Po formální stránce splňuje práce náležitosti 
kladené na diplomovou práci, včetně citací, množství a relevanci použitých zdrojů. 
Vytknout lze pouze ono číslování úvodu a závěru a dále používání uvozovek, které v 
akademické práci mají své místo u přímé citace a přímé řeči. Motivace k napsání 
práce je nasnadě s ohledem na praxi i práci diplomantky a je objektivně zpracované.  

Cílem práce je "...uvést možnosti sociální práce s oběťmi  násilí  nenávisti v 
prostředí České republiky a popsat specifika dopadů tohoto druhu násilí na oběť." Cíl 
práce je nejen aktuální, ale i velmi konkrétní a je škoda, že autorka rovnou neuvedla, 
jakým způsobem práce bude cíl naplňovat. V první kapitole (dle autorky 2) definuje 
autorka násilí z nenávisti obecně a v porovnání ČR a světa. Následující kapitola je 
zacílena na psychologii oběti z pohledu primární i sekundární viktimizace. Třetí (dle 
autorky 4) kapitola se věnuje dopadům tohoto specifického násilí na různé oblasti 
oběti (osobnost, PSSP, ekonomika, sociální vztahy). Po tomto teoretickém ukotvení 
tématu autorka navazuje specifikací sociální práce s oběťmi i potencionálními oběťmi 
násilí z nenávisti - legislativní rámec, kulturní odlišnosti či vybrané teorie SP. 
Součástí kapitoly jsou i tři tabulky s.29-31, které by své místo měly v příloze a zde by 
bylo vhodné data z nich okomentovat, rozpracovat. Protože je škoda, že jsou zde 
pouze odcitovány s uvedením zdůvodňujícím výběr s ohledem na dopad pro sociální 
práci. Pro přímou práci by právě komentování a rozpracování tabulek mohlo vést k 
hlubšímu pochopení diplomantčina zdůvodnění uvedení tabulek. Pátá kapitola se 
zaměřuje na vlastní šetření diplomantky, kde je v počátku uvedena metodologie, cíle, 
které vycházely z teoretické části - týkají se povědomí vybraných sociálních 
pracovníků o termínu násilí z nenávisti a hledat odpovědi na uvedené otázky. 
Postrádám jen uvedení podle jakého klíče autorka zkoumaný vzorek vybírala - 
charakteristiky jsou jedna věc, ale jak vyhledávala respondenty v praxi (odpověď lze 
trochu nalézt v diskusi, ale měla by své místo u metodologie). Analýza odpovědí by s 
ohledem na zvolený kvalitativní přístup byla vhodná více konkrétní, s citacemi částí 
odpovědí u všech okruhů. 

Celkově považuji práci za velmi zdařilou a její zpracování vhodné jako součást 
následného vzdělávání sociálních pracovníků.  

Otázka k obhajobě: Jak byste v současné době zvýšila povědomí o obětech 
násilí z nenávisti ve vztahu k laické veřejnosti? 
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