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Posudek školitele na bakalářskou práci Terezy Barešové „Mezinárodní srovnávací analýza 

úmrtnosti na sebevraždy“ 

Bakalářská práce Terezy Barešové „Mezinárodní srovnávací analýza úmrtnosti na sebevraždy“ má celkový 

rozsah 76 stran včetně příloh. Textová část práce je strukturována standardně a je rozdělena do osmi 

základních kapitol včetně úvodu a závěru. Doplňují ji seznamy použitých zkratek, tabulek, obrázků, 

použité literatury a seznam příloh. 

Hlavním cílem předkládané práce je v mezinárodním měřítku popsat vývoj sebevražednosti mezi lety 

2000 a 2015. Pro vlastní analýzu sebevražednosti autorka vybrala 47 zemí světa, které disponují kvalitními 

daty o počtech zemřelých na studovanou příčinu, jde tedy především o vyspělé země převážně z Evropy.  

Práce je rozdělena do osmi kapitol. Za úvodní kapitolou, kde autorka představuje téma a výběr analyzovaných 

států, vymezuje cíle práce a definuje základní pojmy, následuje kapitola zabývající se historickým pohledem 

na studium sebevražd. Ve třetí kapitole jsou popsány rizikové skupiny a faktory a ve čtvrté potom 

možnosti prevence sebevražednosti. Pátá kapitola obsahuje informace o použitých datech a metodice. 

Vlastní analytickou část práce pak tvoří šestá a sedmá kapitola. Autorka nejprve porovnává celkovou 

sebevražednost a její vývoj ve studovaných zemích a následně zkoumá úroveň úmrtnosti na tuto příčinu 

dle pohlaví a věku a zaměřuje se na otázku mužské nadúmrtnosti. V závěru jsou potom hlavní výsledky 

předchozích kapitol shrnuty. 

Přestože sebevraždy nepatří k nejčastějším příčinám úmrtí ve vyspělých zemích, jsou stále diskutovaným 

tématem zejména proto, že se jedná o úmrtí do značné míry vyhnutelná a týkající se i osob v produktivním, 

někdy i předproduktivním, věku. Studium sebevražd je poměrně komplikované z hlediska pochopení 

příčin nebo faktorů, které mohou k ukončení života tímto způsobem vést, ale i vzhledem k otázce kvality 

a spolehlivosti dostupných statistických dat, která jsou velmi závislá na společenském postoji k sebevraždám 

i místní praxi kódování příčin úmrtí, oběma těmto aspektům se autorka v teoretické části své práce 

poměrně detailně věnuje a snaží se syntetizovat dostupné poznatky z různých věd. V této části práce 

prokazuje Tereza Barešová velmi dobrou schopnost orientovat se a pracovat s relevantní českou i zahraniční 

literaturou. Ve vlastní analýze potom autorka korektně aplikuje nejen vhodné demografické ukazatele, 

ale i shlukovou analýzu, s jejíž pomocí se snaží poměrně velký soubor studovaných států kategorizovat a najít 

skupiny zemí s podobným charakterem sebevražednosti. Pozorované rozdíly a zejména situaci v zemích 

s vysokou úmrtností na sebevraždy se autorka s pomocí shromážděné literatury snaží také vysvětlit.  

Z hlediska obsahu je však práci potřeba vytknout také určité nedostatky: 

1. Kapitola 1.1 Výběr analyzovaných států a studované období by se logicky lépe hodila do kapitoly 5 

Data a metodika. Bylo by také vhodné ji formou přílohy doplnit o úplný seznam studovaných zemí. 

V této kapitole autorka uvádí, že je analyzováno 13 rozvojových a 34 vyspělých zemí, z textu odstavce 

vyplývá, že minimálně 5 rozvojových zemí je z Evropy, není však jasné, které to jsou a dle jakých 

kritérií byly zařazeny mezi rozvojové země. 

2. Analyzované období začíná rokem 2000, což je v kapitole 1.1 vysvětleno tím, „že většina studovaných 

zemí měla v tomto roce již platnou 10. revizi MKN“ (str. 11), ale v kapitole 5.1 je tento důvod 

zpochybněn s tím, že 9. a 10. revize se liší jen v podrobnosti členění sebevražd dle způsobu provedení, 

kterým se ale předkládaná práce nezabývá (str. 26). 

3. V některých případech autorka nereflektovala doporučení školitele na upravení obsahových nepřesností 

(např. poměrně velký význam přikládaný autorkou tradicím spojeným se sebevraždami v současném 
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Japonsku, rozsáhlá diskuse dopadů sebevražednosti na ekonomiku, používání názvu Makedonie místo 

Severní Makedonie). 

4. V kapitole 5.2 je použití Evropské standardní populace při výpočtu standardizace vysvětleno tím, že 

„se jedná o nejčastěji používaný standard při mezinárodním srovnání“ (str. 28), vhodnější by ale bylo 

zdůvodnění, že většina studovaných zemí je demograficky vyspělých. 

5. Ke každé provedené shlukové analýze by do příloh měly být doplněny stejné výstupy jako v případě 

první z nich (dendrogram a statistický popis skupin). 

6. Zařazení Moldavska do analýzy není nejvhodnější kvůli relativně vysoké nespolehlivosti dat o věkové 

struktuře. 

7. V kapitole 7 chce autorka analýzou sebevražednosti podle pohlaví a věku „vysvětlit změny v celkové 

úrovni sebevražednosti“, informace o pohlaví a věku zemřelých však samy o sobě tyto rozdíly nevysvětlují 

a autorka navíc pro analýzu používá jen údaje za posledních pět let, čímž dostatečně nevyužívá potenciál 

dat, která měla k dispozici. 

8. Na obr. 12 není na ose y standardizovaná míra, jak je tam uvedeno, ale index mužské nadúmrtnosti. 

9. V případě vývoje sebevražednosti dle pohlaví a věku nebylo nutné jednotlivé míry standardizovat, 

protože vymezené věkové skupiny jsou tak úzké, že se v nich nemohl výrazněji projevit rozdíl v zastoupení 

obyvatel v porovnávaných zemích, stačilo by zde použít míry úmrtnosti dle věku. 

V práci nalezneme také určité nedostatky formálního charakteru (formátování tabulek a grafů). Objevují 

se zde nesrozumitelné nebo nepřesné formulace nebo výrazy (např. míra sebevražednosti místo intenzita 

sebevražednosti nebo standardizovaná míra sebevražednosti – např. abstrakt a str. 19; „podobnost zemí 

v úrovni sebevražednosti“ na str. 33, kde není jasné, zda jde o sebevražednost podle pohlaví nebo celkem) 

a také gramatické chyby (např. „muži … zaznamenaly“ na str. 38). 

Přes výše uvedené výhrady a kritické připomínky práce bezpochyby odpovídá nárokům kladeným na 

bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

V Praze dne 24. 8. 2020 

 

 

RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 

školitel 


