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Předloženou diplomovou práci tvoří 67 s. autorského textu, tj. 6 hlavních kapitol. Práce je 

doplněna vhodně volenou přílohou. Studentka zvolila aktuální, dosud nedostatečně zpracované 

téma plně relevantní studovanému oboru. Vycházela z vlastní odborné praxe sociální pracovnice 

v organizaci, která se jako jediná v ČR expertně věnuje obětem násilí z nenávisti.

Autorka precizně formulovala hlavní i dílčí cíle, čímž metodologicky správně zakotvila záměry 

svého snažení. V kontextu svých cílů formulovala logický, kompozičně vyvážený Obsah, kterým 

dala tušit vynikající schopnost analýzy zvoleného tématu a znalost teorií sociální práce. Meritu 

věci se autorka věnovala ve dvou nejrozsáhlejších kapitolách o sociální práci s obětmi násilí 

z nenávisti (kap. 5. a 6.). Oceňuji, že v úvodních kapitolách studentka nemarnila čas a stylizovala 

informačně vyvážené, dostatečně odborné texty. Nejvíce kreativity pak investovala do 

inovativních kapitol přesahujících současný stav dosaženého poznání. Součástí práce je šetření, 

jehož výsledkem jsou nové, dostatečně zdůvodněné podněty do odborné praxe. Empirická část 

textu je metodologicky zakotvena, nepostrádá strukturu a systém. Výsledky šetření jsou 

prezentovány pečlivě a v patřičných souvislostech. Vrcholem textu je podnětná Diskuse 

v rozsahu více než 4 stran.

Studentka pracovala s odbornými tuzemskými zdroji a celou řadou zdrojů zahraničních. 

Vzhledem k originalitě tématu oceňuji trpělivost, s jakou pracovala s odbornými zahraničními 

studiemi. Po stránce korektního užití zdrojů nemám připomínek. Formálním nedopatřením je 

číslování Úvodu, Závěru a Použité literatury jako samostatných kapitol a chybné značení příloh. 

Po stránce stylistické a pravopisné je text jako celek na vynikající úrovni, ačkoli na počátku 

existovaly jisté obavy. V tomto smyslu je na místě pochválit efektivní využití tvorby graduační 

práce jako podnětu k dynamickému osobnostnímu rozvoji.  

Závěr: Diplomovou práci Bc. Alice Mirovské hodnotím jako vynikající doklad odbornosti a 

profesního rozvoje. Vybrané pasáže textu doporučuji k publikování. Pozitivně hodnotím také 

komunikaci a spolupráci studentky během konzultací a schopnost přijímat zpětnou vazbu.

Navrhovaný stupeň hodnocení: výborně

Podnět k obhajobě: Uveďte příklady využití teorií sociální práce ve prospěch obětí z nenávisti.

V Praze dne 7. 7. 2015                                         T. Cimrmannová 
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