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Autorka se zaměřila na adolescenty, kteří se obracejí na krizovou linku s takovými 
obtížemi, které je vedou k úvahám o sebevraždě či k reálným pokusům o ni. Je na místě 
zdůraznit, že jde o problematiku aktuální, neboť suicidum patří mezi nejčastější příčiny 
smrti v daném věkovém období v naší zemi. 

V teoretické části pojímá autorka problematiku šíře, než jak je vymezena 
výzkumným projektem, ale zahrnuje relevantní souvislosti. Autorka se v celém projektu 
pečlivě zabývala neostrostí ve vymezení některých důležitých aspektů zvoleného tématu, 
např. odlišení suicidálních myšlenek, tendencí, pokusů. V teoretické části uvádí řadu 
zkoumaných aspektů, které se promítají do suicidálního jednání adolescentů. Pozitivně lze 
hodnotit, že těžiště tohoto přehledu leží ve vývojových, rodinných a vztahových 
psychologických souvislostech. Dále se věnovala vlivu psychopatologie, kde jsou zásadní a 
pravděpodobně stále opomíjenou oblastí poruchy nálady. Důležité jsou ale i 
demografické souvislosti a vlivy spíše situačního charakteru, které autorka také zařazuje. 
Jde o informačně velmi vydatnou přehledovou část práce. 

V rámci vlastního výzkumného projektu autorka adekvátně specifikuje výzkumné 
cíle, otázky a předpoklady. Pečlivě popisuje celý postup získání a analýzy výzkumného 
materiálu, který byl poměrně bohatý. Hovory autorka analyzovala tematicky, některé 
údaje pak vyhodnocovala deskriptivně, mezi vybranými proměnnými hledala spojitosti. 
Nejdříve prezentuje popisná data, pak korelační. Zjištění adekvátně diskutuje a srovnává 
s dostupnými výzkumy.   

V rámci výzkumného projektu jde o úctyhodné množství práce, kterou autorka 
odvedla velmi pečlivě a zodpovědně. Výstupy i jejich srovnání a podobnost s některými 
zahraničními studiemi jsou zajímavé a domnívám se, že i prakticky využitelné např. v rámci 
školní prevence. Autorka projekt realizovala s velkým nasazením, samostatně, záreveň 
s vědomím limitů těchto jinak cenných empirických podkladů, které mohou umožnit 
složité téma přeci jen nějak empiricky uchopit.  

 
Otázka k obhajobě: Co by podle autorky přineslo jí navrhované zaměření dalšího výzkumu 
na srovnání volajících se stejnou problematikou bez sebevražedných tendencí? 

 
Závěr: Autorka Bc. Veronika Vondráčková ve své diplomové práci prokázala schopnost 

samostatné tvůrčí práce v daném oboru. Práce splňuje požadavky standardně kladené na 

diplomové práce. Doporučuji ji k obhajobě.  

Navrhuji hodnocení: Výborně 
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