
Oponentský posudek na bakalářskou práci Martina Lukeše „Dokonalé sebevraždy 
v České republice mezi lety 1985 a 2005 – sociologický a kriminologický kontext“ 
 
Pan Martin Lukeš se rozhodl věnovat se ve své bakalářské práci fenoménu sebevražednosti 
jakožto možnému ukazateli či odrazu společensko politických změn ve společnosti. Jde o 
stále aktuální a důležitý fenomén, jehož existence nachází ve světě vědy odezvu v různých 
disciplínách a v různých formách – od prací z oblasti psychiatrie po společenskovědné reflexe 
sebevražednosti či statistické údaje. Snad mohou práce věnující se problematice sebevražd 
působit i preventivně jak tvrdí pan Lukeš (str.10).  
 
Po formální stránce je práce velmi dobře a přehledně rozčleněna do pěti kapitol, z nichž 
nejrozsáhlejší je kapitola IV. obsahující rozličná statistická data týkající se vývoje  
sebevražednosti. Ze zásadnějších věcí by formální stránce práce snad šlo vytknout chybějící 
ISBN u knih v seznamu literatury a neúplnost odkazů v případě odkazování na internetové 
stránky (pokud autor odkazuje na graf či tabulku, která je přístupná na internetu, měl by uvést 
konkrétní stránku v poznámce). V textu jsem nenašla žádná větší gramatické chyby ani 
překlepy. 
 
Metoda, zvolená autorem ke zpracování tématu, byla nazvána „metodou interpretace 
oficiálních statistik a archivních a historických dokumentů“ (str. 33) nebo také „metodou 
výzkumu dokumentu“. Přestože autor uvádí, ze některá data osobně vytěžoval (například 
z knihy TGM: Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty), mám dojem, že 
práce nese charakteristiky výzkumu pouze v nejširším slova smyslu. Vzhledem k zacházení 
s proměnnými, které nejsou jasně stanoveny a vzhledem ke způsobu dokazovaní platnosti 
hypotézy lze konstatovat, že téma dokonalých sebevražd nebylo zpracováno žádnou ze 
standardních metod empirického výzkumu. Autorovi bych doporučovala podepřít 
metodologickou část práce odbornou literaturou, pokud jde o sociologický výzkum, nabízí se 
přinejmenším Disman (Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha 
1993). 
 
Pan Lukeš v bakalářské práci prokázal, že je schopen pracovat s odbornou literaturou a 
vhodně v textu užívat citace, kterými podkládá svá vlastní tvrzeni. Teoretická část, které 
vévodí již zmíněná práce TGM a která obsahuje pasáže (z pro mě ne příliš jasného důvodu) 
z Badenovy knihy „Confessions of a Medical Examniner“ (Baden,1990) – str. 12-14 - líčící, 
jakým způsobem působí na člověka různé jedy, je prezentována jako směsice  náhledů 
sloužících jako základ pro stanovení hypotézy. I kdyby student nehodlal v budoucnu ve 
zkoumaní sebevražednosti pokračovat, Durkheim by na akademické úrovni v souvislosti 
s tématem sebevražd neměl být citován pouze ze sekundárních zdrojů. Le suicide vyšla i 
anglicky (New York: The Free Pr., 1996) a je k dispozici v Národní knihovně. Z českých 
autorů se tématu sebevraždy v současné době věnuje J. Viewegh (Sebevražda a literatura, 
Praha: AV, 1996; Psychologie sebevraždy, Č. psychologie, 36, 3, 226 – 232). Seznam 
literatury bakalářské práce tedy mohl být bohatší. 
 
Přispělo by k větší srozumitelnosti práce, kdyby autor vysvětlil, jaká z citovaných děl a proč 
se stala základem následující hypotézy.  
 
Hypotéza zní: „Domnívám se, že uvolnění společenského napětí ve společnosti následkem 
přechodu od jednoho společenského zřízení ke druhému, ke kterému došlo na sklonku roku 
1989 v tehdejším socialistickém Československu (a zvláště pak v prvních dvou třech 
následujících letech), se neobešlo bez doprovodných změn v oblasti sebevražedného jednáni 



česká populace. Předpokládám, že zmíněné uvolnění ve společnosti, pramenící z radosti nad 
porážkou starého režimu a z pocitu znovunabyté svobody ve všech oblastech společenského 
života (vzápětí následovaný i jistým obdobím nerespektování zákona a státních autorit, které 
v jisté podobě trvá dodnes), se promítlo do celkového počtu sebevražd jejich okamžitým 
poklesem hned od počátku roku  1990. Hypoteticky by útlum v této oblasti měl setrvat na 
nízkých hodnotách další 2-3 roky….“  
 
V závěru práce je konstatováno, že hypotéza byla v podstatě potvrzena s tím, že některé typy 
sebevražd nejsou ovlivňovány společenskými změnami (např. sebevraždy věkových skupin 
do 20 let nebo sebevraždy motivované nešťastnou láskou či žárlivostí, fyzickou nemocí – 
str.98) a s tím, že porevoluční pokles sebevražednosti byl pouze krátkodobý a ne 
dlouhodobější – dlouhodobý charakter poklesu byl součástí hypotézy. 
 
V souvislosti s hypotézou si položme několik otázek: Proč usuzujeme, že některé sebevraždy 
jsou ovlivněny společensko-politickou situací a jiné ne? Případně, které sebevraždy ji přímo 
ovlivněny jsou? Na základě jaké teorie se domníváme, že porevoluční pokles sebevražednosti 
měl trvat 2 – 3 roky?  
 
Bakalářská práce je celkově srozumitelná a dobře napsaná. Propříště bych autorovi doporučila 
stanovit si pouze jednu krátkou otázku, která má být realizací výzkumu odpovězena a jasně 
definovat pojmy, s kterými v průběhu výzkumu operuje: např. dokonalá sebevražda, pokles 
sebevražednosti atd. 
 
Práci doporučuji k přijetí a navrhuji hodnotit známkou velmi dobře (v rozmezí bodů 30 – 35) 
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