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„Dokonané sebevraždy v České republice mezi lety 1985 a 2005 – sociologický a 
kriminologický kontext“ 

 
  
Problém sebevraždy je přitažlivým tématem, neboť se jeví jako hluboce znepokojující problém  
pro většinu populace, která přijala převládající kulturní orientace. Rostoucí počet sebevražd 
vlastně signalizuje ztrátu kulturních opor ve společnosti. V tomto obecně přijatém kontextu se 
také stává důležitým tématem sociálních věd. Ty však zřetelně ukazují, již v případě klasických 
textů zpracovaných Durkheimem a Masarykem, že rozhodnutí k sebevraždě je jen „špičkou 
ledovce“. V jeho „vrstvách a podloží“ leží četný soubor faktorů, které působí na vnitřní motivy 
jednání i na jeho kontext, vnější okolnosti. 
 
Při diskusi o volbě tématu jsme stáli před výše uvedeným problémem: jak pochopit projevy 
sebevražednosti ve spletitosti jejich vazeb k svobodné vůlí jednání a jeho sociálnímu kontextu. 
Martin se rozhodl pro důraz na sociologické a kriminologické faktory. Faktické poznávací 
zaměření textu je však silně pod vlivem empirické části práce. Práce správně sleduje postup 
zpracování odborného textu: formuluje problém, probírá relevantní teoretické koncepce, 
formuluje hypotézu, prezentuje empirické poznatky a na závěr se vrací k hypotéze a posouzení 
její poznávací relevance. Po formální stránce je tedy vzorně připravena.  
 
V teoretické části se autor snaží uplatnit mezioborový pohled, což by mu umožnilo bezpečně 
přehlédnout komplexitu sledovaného jevu. Odkazuje na filozofické, medicínské, 
psychologické, kriminologické a sociologické pohledy. Tyto pohledy však stojí vedle sebe a 
jsou málo propojeny. Kriminologický přístup má zřejmě interdisciplinární povahu a jeho 
explicitnější využití by zřejmě přispělo k vhodnější formulaci hypotézy. Rovněž sociologický 
přístup se opírá spíše o klasické texty a nevzal v úvahu, že situace v ČR ve sledovaném období 
je jiná a klasické přístupy lze jen zčásti využít. Posun k novějším sociologickým pohledům by 
také jistě umožnil produktivnější formulaci hypotézy. Hypotéza je spíše vztažena 
k makrosociální indikaci změn v rozsahu sebevražd, potvrzuje organizující úlohu empirického 
materiálu v sestavení bakalářské práce. 
 
Pozitivní stránkou bakalářské práce je bezpochyby systematické využití sekundárních pramenů 
o rozsahu a formách sebevražd v ČR, které jsou časově lokalizovány do období „pozdního“ 
socialismu, politické transformace a jejích důsledků. Způsob zpracování a prezentace těchto dat 
je působivý a lze konstatovat, že je také všeobecně přínosný. Pozitivní stránkou práce je také 
mezioborová kompozice teoretické části; oceňuji také obsáhlou dokumentaci Masarykova díla i 
když tento zdroj mohl být málo využit při interpretaci zkoumaného období. Slabou stránku 
práce jsem již naznačil výše: teoretická argumentace málo míří k empiricky sledovanému 
tématu a projevuje se to ve zjednodušeném pojetí hypotézy. Tento důsledek si Martin uvědomil 
v závěru: (i) předpoklad delšího trvání poklesu míry sebevražednosti se nesplnil, což 
dokumentuje, že „ve hře“ jsou faktory, se kterými nepočítal a (ii) nezbytnost uplatnění 
novějších teoretických pohledů pak „napravuje“ srovnáním Masarykova pohledu s koncepcí 
novějšího autora.  
 
Práci hodnotím jako velmi dobrou v rozsahu 35 – 38 kreditů. 
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