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Hlavním cílem předkládané bakalářské práce Terezy Barešové je popsat vývoj sebevražednosti ve 

vybraných 47 zemích světa v období let 2000–2015. Specificky si tato práce klade za cíl vymezit země, 

ve kterých byla zaznamenána nejvyšší a nejnižší intenzita sebevražednosti, a na základě literatury 

stanovit hlavní příčiny vysokého či nízkého výskytu sebevražd v daných zemích. Autorka si klade 

rovněž za cíl zhodnotit dvě hypotézy, které vyplývají z prostudované literatury. První z nich je teze, že 

muži mají větší intenzitu úmrtnosti než ženy a že toto platí i v případě sebevražednosti. Druhou 

hypotézou, jež autorka na začátku práce předkládá, je tvrzení, že ve většině zemí sebevražednost roste 

přímo úměrně s věkem. 

Bakalářská práce čítá celkem 61 stran a je následována 14 stranami příloh. Text samotné práce je 

obsahem 46 stran a je členěn do 8 kapitol včetně úvodu a závěru. V úvodní kapitole autorka poukazuje 

na aktuálnost tématu sebevražednosti s ohledem na zvyšující se podíl úmrtí na tuto příčinu ve světové 

populaci. Úvod dále obsahuje 3 podkapitoly, v nichž autorka komentuje výběr analyzovaných států 

a studovaného období, předkládá cíle práce, její strukturu a definuje základní pojmy spojené se 

studovaným tématem sebevražednosti.  

V následujících třech kapitolách autorka čtenáře čtivým způsobem zasvěcuje do tématu sebevražednosti 

za použití české i zahraniční literatury. V kapitole 2 se věnuje historickému pohledu na studium 

sebevraždy od nejstarších datovaných zmínek až po současné vnímání tématu z pohledu různých 

vědních oborů včetně demografie. Třetí kapitola je věnována diskusi rizikových skupin obyvatel 

ohrožených sebevraždou a faktorů, které negativně i pozitivně ovlivňují míru sebevražednosti. V rámci 

čtvrté kapitoly autorka diskutuje téma prevence sebevražednosti ve společnosti. 

Pátá kapitola je členěna do dvou podkapitol, z nichž první popisuje zdroje dat o sebevraždách. Hlavním 

zdrojem dat pro analýzu sebevražednosti dle pohlaví a věku byla WHO Mortality Database. Autorka 

zohledňuje i fakt, že v průběhu sledovaného období let 2000–2015 přešly některé země z 9. na 10. revizi 

Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů či měly již platnou 

10. revizi této klasifikace po celé sledované období. V této podkapitole autorka rovněž diskutuje téma 

kvality a dostupnosti dat, přičemž tato zjištění dále reflektuje v analytické části. Druhá podkapitola se 

věnuje metodám použitým při analýze sebevražednosti, a to výpočtu standardizované míry úmrtnosti 

podle příčiny úmrtí za použití evropské standardní populace, a způsobu výpočtu indexu mužské 

nadúmrtnosti. Pro snadnější orientaci ve výsledcích práce autorka země rozřadila do kategorií pomocí 

shlukové analýzy dle vývoje sebevražednosti ve vybraném období, podle podobnosti ve věkovém 

profilu indexu mužské nadúmrtnosti a dle podobnosti ve věkovém profilu sebevražednosti.  

Následující kapitoly 6 a 7 se věnují vlastní analýze dat, která je vhodně doplněna o poznatky získané 

z české i zahraniční literatury. V 6. kapitole autorka na základě výpočtů výše zmíněných ukazatelů 

porovnává celkovou úroveň sebevražednosti a vývoj intenzit úmrtnosti na sebevraždy v období 2000 až 

2015. V rámci 7. kapitoly analyzuje a komentuje sebevražednost dle pohlaví a věku.  

Text závěrečné 8. kapitoly vhodně uzavírá celou práci a reflektuje hlavní a dílčí cíle vytyčené v úvodní 

kapitole. Za uvědomění si rizik týkajících se kvality, dostupnosti a spolehlivosti dat reaguje autorka na 

cíle práce a potvrzuje předložené hypotézy. Rovněž uvádí dílčí témata spojená se studiem 

sebevražednosti, jež doporučuje k dalšímu zkoumání.  

Předkládaná práce obsahuje minimum jazykových a formátovacích chyb. Krom ojedinělých případů 

opomenuté interpunkce či neodsazeného odstavce autorka v kapitole 2 necituje původní autory, ale 



využívá sekundární citace (str. 12, 15 a 16). Na straně 44 autorka chybně odkazuje na obrázek 7, ačkoliv 

se jedná o obrázek 11. Na této a další straně je uveden chybný odkaz na přílohu (místo přílohy 12 je na 

str. 44 uvedena příloha 11 a na str. 45 příloha 7). V tabulce 3 se správně píše v prvním řádku velké 

písmeno. V přílohové části chybí záhlaví s číslováním stran na stranách 68 až 75 a na konci celé práce 

přebývá jedna prázdná strana (str. 76). Krom výše zmíněného bych vzhledem k nepříliš dlouhému názvu 

celé práce zvážila v nadpisu uvést i časové období studovaných let.  

Přestože má studium úmrtnosti dlouhou tradici, autorka zvolila téma, které je vzhledem k vývoji 

sebevražednosti ve světě velmi aktuální. Autorka použila vhodné demografické ukazatele a správně je 

interpretuje. Práce je jasně a logicky strukturovaná a splňuje všechny náležitosti kladené na zpracování 

závěrečné práce. Autorka píše srozumitelně a čtivě a získané poznatky nejen popisuje, ale i vhodně 

interpretuje a svá vysvětlení opírá o odbornou literaturu. Oceňuji komplexní vhled do dané tématiky, 

množství nastudované české a zahraniční literatury a autorčinu schopnost nastudované poznatky vhodně 

použít při zpracování této práce.  

Z výše uvedených důvodů proto bakalářskou práci Terezy Barešové s názvem „Mezinárodní srovnávací 

analýza úmrtnosti na sebevraždy“ doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 23. 8. 2020 

            

          Mgr. Aneta Ženíšková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


