
Školitelský posudek 

Filip Vlasák, Sebevražednost v české společnosti na přelomu 19. a 20. století. Bakalářská 
práce. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2021, 53 stran (85160 znaků). 

I když sebevraždy představují způsob ukončení života, který v lidské společnosti 
existoval od nepaměti, dosavadní studie pojímají toto téma spíše jako kulturní či společenský 
problém, než že by se přímo zabývaly demografickým procesem sebevražednosti v minulosti. 
Bakalářskou práci Filipa Vlasáka je tak možné označit za průkopnickou, neboť se stal vůbec 
prvním badatelem, který shromáždil data týkající se výskytu sebevražd na našem území 
v letech 1881-1910. Filip Vlasák se navíc nespokojil s analýzou dat vztahující se jen k úrovni 
zemí (Čechy, Morava, Slezsko), ale rozhodl se rozšířit svůj záběr i na úroveň tehdejších 
politických okresů.  

Aby tomuto svému záměru mohl Filip Vlasák dostát, bylo nutné nejprve přistoupit 
k poměrně náročné přípravné fázi, v níž musel data přepsat z dobových německy psaných 
statistik do datového souboru. Při tomto kroku vypisoval jak každoročně publikované údaje 
vztahující se k realizovaným sebevraždám za téměř 150 okresů, tak i data týkající se počtu 
obyvatel žijících v těchto okresech, jež jsou k dispozici na základě sčítání lidu uskutečněných 
v letech 1880-1910. Pro intercensální období byla data o počtu obyvatel v jednotlivých 
okresech vypočtena metodou interpolace. Filip Vlasák se zároveň musel vyrovnat s faktem, že 
v průběhu sledovaného období dochází v rámci rakouských statistik ke změně evidence 
sebevražd. Až do roku 1894 včetně jsou vykazovány v rámci tzv. statistik zdravotních služeb 
(Statistik des Sanitätswesens), kdežto od roku 1895 je evidují statistiky zaměřené na pohyb 
obyvatelstva, což vedlo ke změně některých údajů (např. třídění podle způsobu provedení 
sebevraždy). 

Charakteristika dat, jenž měl Filip Vlasák k dispozici, pak ovlivnila i metodiku, kterou 
při jejich analýze autor používal a též i celkovou strukturu práce. Ta obsahuje kromě 
úvodních kapitol a závěru tři hlavní části. V první z nich se Filip Vlasák zabývá definicí 
sebevraždy, ve druhé podává historický kontext zkoumaného období a třetí část obsahuje 
vlastní jádro práce, totiž analýzu sebevražednosti podle vybraných charakteristik. Ty byly 
zároveň zkoumány v návaznosti na úvodní hypotézy. Filip Vlasák nejprve ukazuje, jak se 
vyvíjel absolutní počet sebevražd, jejich podíl na celkovém počtu zemřelých a též hrubá míra 
sebevražednosti. V další části zkoumá genderová specifika, a to jak v incidenci sebevražd či 
v průměrném tempu růstu sebevražednosti, tak i ve způsobech provedení. Za velmi zajímavé 
považuji zjištění ukazující, že dynamika vývoje sebevražednosti v jednotlivých zemích 
Koruny české nebyla zdaleka shodná a že odlišné bylo i tempo růstu sebevražednosti podle 
pohlaví. Autorova analýza tak zároveň velmi vhodně dokresluje výzkum F. J. Netušila 
provedený ve 20. letech 20. století, podle něhož byl celkový růst úrovně sebevražednosti 
v Předlitavsku po roce 1894 ovlivněn právě situací v českých zemích. 

Analýza regionální diferenciace sebevražednosti, a to nejen na úrovni zemí, ale též 
jednotlivých okresů, představuje bezpochyby nejhodnotnější část celé práce. I když i zde si 
Filip Vlasák musel vystačit s aplikací hrubých měr, poměrně přesvědčivě poukázal na výrazné 
rozdíly, které v tomto ohledu v českých zemích panovaly. Zároveň se zcela správně pokusil 
tyto rozdíly prezentovat v kontextu jednak národnostního složení obyvatel v jednotlivých 
okresech a dále i z hlediska rozložení průmyslových oblastí. I když samozřejmě analýzou 
nebylo možné prokázat přímou souvislost těchto faktorů, neboť statistiky nezachycují 



národnost (obcovací jazyk) či zaměstnání sebevrahů, přeci jen považuji dosažené výsledky za 
přesvědčivé. Podobně se Filipovy Vlasákovy podařilo potvrdit i teze T. G. Masaryka o 
negativní vlivu velkých a hustě zalidněných obcí na výskyt sebevražd (s. 45). 

Po formální stránce práce splňuje všechny náležitosti a zároveň je psána čtivým a 
srozumitelným jazykem bez gramatických chyb. Z hlediska školitele oceňuji samostatnost 
Filipa Vlasáka, s níž autor nejen prováděl jednotlivé analýzy, ale též důkladně promýšlel 
celou strukturu práce, aby uskutečněné dílčí analýzy nebyly prováděny samoúčelně, ale aby 
se skládaly v celkový obraz postihující podstatu zkoumaného problému. Nad rámec obvyklý u 
bakalářských prací se Filip Vlasák snažil nejen o postihnutí jednotlivých jevů, ale též o jejich 
interpretaci, přičemž dokázal odhalit i vzájemné souvislosti předkládaných faktů. Domnívám 
se, že bakalářská práce Filipa Vlasáka nejen splňuje nároky standardně kladené na 
bakalářskou práci, takže ji lze doporučit k obhajobě, ale že je též cenným zdrojem dosud 
neznámých informací, které by bylo vhodné po úpravě publikovat. 

 

 

V Praze dne 25. 5. 2021    

        doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D. 


