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Předložená diplomová práce se zabývá problematikou sebevražedných myšlenek 

mladistvých a možnostmi, jaké mladí lidé mají tyto myšlenky sdílet a nacházet podporu a 

pomoc.  

Teoretická část této práce čerpá ze studia odborné literatury a nastiňuje základní pojmy 

krize, krizová intervence, sebevražedednost a její typy a formy. Zabývá se různými podobami 

krizové intervence, jak ji mohou lidé vyhledat. V otázce suicidality se autorka věnuje 

především mladistvým.  Teoretická část je zpracována přehledně a fundovaně.   

Praktická část, která je tvořena výzkumem, zjišťuje, jaká je situace v České republice v oblasti 

služeb pro mladé lidi  se sebevražednými myšlenkami. Jeho součástí je kvalitativní výzkum 

uskutečněný pomocí polostrukturovaných rozhovorů s pracovníky, kteří s mladistvými lidmi 

v krizi přicházejí do kontaktu. Další částí bylo dotazníkové šetření mezi mladistvými, zjišťující, 

jak své možnosti v této problematice vidí sami mladí.  Záměrem bylo zmapovat, jaké služby 

jsou dospívajícím se suicidálními myšlenkami k dispozici a jak jsou tyto služby dostupné. Jako 

důležité téma je zde pojednána otázka informovanosti, jak dospívající o těchto službách vědí, 



ale také, jak se organizace, nabízející krizovou pomoc, prezentují. Dalším záměrem autorky 

bylo zjistit, čím je práce se sebevražednými mladistvými specifická. Ptala se příslušných 

pracovníků, jaké nedostatky v této oblasti sami identifikují.   

Výzkum byl uskutečněn s velkou promyšleností a precizností. Cíl výzkumu, výzkumné otázky, 

výzkumný soubor, metody sběru dat, jejich zpracování i analýza jsou dobře popsány. Výzkum 

je adekvátně vyhodnocen a diskutován.  

Cíle této diplomové práce byly bezesporu naplněny. Práce nabízí ucelený pohled na danou 

problematiku a přináší nové podněty, jak s tematikou suicidality mladistvých pracovat. Téma 

bylo z hlediska oboru sociální práce vhodně zvolené. 

Předložená práce splňuje náležitosti diplomové práce.   

Práci oceňuji jako velmi pěknou a  v případě zdařilé obhajoby doporučuji hodnotit výborně. 
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