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Filip Vlasák: Sebevražednost v české společnosti na přelomu 19. a 20. století / Suicide rate in the Czech 

society at the turn of the 20th century 

Předkládaná práce má celkem 85 160 znaků bez mezer. Jedná se o práci standardního rozsahu i struktury. Ne 

zcela standardní je téma předkládané práce, neboť se věnuje historické demografii, což na úrovni bakalářské 

práce není častá volba. Navíc tématika historické demografie s sebou vždy přináší značné nároky na 

zpracování, především z hlediska datové základny. 

Autor definuje cíle práce jako analýzu a popis vybraných struktur sebevražednosti a jejich zasazení do širšího 

kulturně-historického kontextu. Využita byla data rakouské statistiky a autor se zaměřil na období let 1880–

1910. V úvodní kapitole jsou vymezeny čtyři hypotézy, jejichž vyhodnocení se autor v dalším textu věnuje – 

týkají se především tempa růstu sebevražednosti podle pohlaví nebo regionálních rozdílů, rozdílů ve způsobu 

provedení nebo existenci výkyvů vývoje během studovaného období. Na tomto místě je škoda, že předkládané 

hypotézy nemají nějakou oporu např. v prostudované literatuře. Není tedy zřejmé, proč je autor předpokládá 

– např. proč bychom měli čekat lineární vývoj sebevražednosti v celém období a bez výkyvů? 

První část práce je teoretické povahy. Druhá kapitola se věnuje využitým datovým zdrojům a metodice práce. 

Je zřejmé, že příprava dat byla značně náročná a vyžadovala velkou pečlivost a trpělivost autora. Vzhledem ke 

zkoumanému období i datovým zdrojům je pak logické využití hrubé míry úmrtnosti, nicméně by bylo vhodné 

se alespoň v teoretické rovině zaměřit na diskusi možných omezení tohoto ukazatele, tedy především na 

možný vliv rozdílné či měnící se věkové struktury populace. Za využití hrubé míry v různých ukazatelích 

meziročních změn je pak hodnocena dynamika vývoje zvoleného ukazatele. Jedná se o relativně jednoduché 

postupy, nicméně pro dosažení stanoveného cíle práce jsou zcela odpovídající. Následně se autor věnuje 

definici zkoumaného jevu, tedy sebevraždě. Teoretická je i kapitola čtvrtá, kde je téma zasazeno do 

historického, nebo spíše historicko-demografického, kontextu. Klíčovou v celé práci je pak kapitola pátá, která 

se věnuje analýze. 

Autor se nejprve věnuje dlouhodobému vývoji počtu sebevražd a hrubé míry sebevražednosti. Zajímavé je 

rozhodně zobrazení indexů vývoje hrubé míry (tedy porovnání proti průměru každé časové řady, obr. 5). Je 

škoda, že se autor nepokusil více věnovat nejen popisu zobrazeného trendu, ale také jeho zdůvodnění 

a vysvětlení. Následně již text přechází k analýze sebevražednosti podle pohlaví. V rámci toho je řešena 

i problematika způsobu provedení sebevraždy. Významným přínosem celé práce může být také územní detail, 

do kterého je analýza provedena – konkrétně jsou regionální rozdíly sebevražednosti zkoumány až do úrovně 

politických okresů. I když je opět práce založena na využití hrubých měr, i na tomto místě to lze považovat za 

logický a možná i jediný možný krok. Autor navíc musel řešit absenci dat o středním stavu počtu obyvatel 

politických okresů v intercensálních obdobích, nicméně tento úkol dokázal naplnit velmi úspěšně. Kromě toho 

je v práci zařazeno i zhodnocení sebevražednosti pozorované specificky v okresech s převahou německého 

obyvatelstva nebo v okresech průmyslových. Poslední část kapitoly pak tvoří analýza provedená podle dalších 

vybraných charakteristik – věku nebo velikostní kategorie obce. 

Bohužel z pohledu metodického vidím z pozice čtenáře a oponenta zásadní problém s uváděnými klouzavými 

průměry – jednak pro úroveň odborné kvalifikační práce považuji automatické trendové funkce v MS Excel za 

nevhodný analytický nástroj, jednak (především) jeho uváděné hodnoty (a tedy pravděpodobně i výpočet) 

nekorespondují s popisem výpočtu v kapitole 3 (str. 13–14). V metodickém popisu autor uvádí korektní vzorec 

výpočtu, vč. toho, že několik prvních a posledních hodnot časové řady (v závislosti na délce klouzavého 

průměru) zůstane nevyrovnaných. Tomu ale neodpovídá obr 4, kde bez vyrovnání jsou hodnoty jen na začátku 

zkoumaného období, ale kde především klouzavým průměrem vyrovnané hodnoty neodpovídají empirickým 

hodnotám. To je patrné především např. na datech z druhé poloviny 90. let 19. století, kdy křivka klouzavého 



průměru vůbec neprochází daty, která by měla vyrovnávat. Kromě toho opět např. v obr. 4 autor ponechal 

i pro čtenáře nepochopitelné označení klouzavého průměru v legendě. 

Kromě zmíněného dílčího nedostatku metodické povahy si dovolím upozornit nepřesnosti terminologické. 

Obecně nepřesnost používané terminologie je jedna ze slabších stránek předloženého textu – autor např. obr. 

3 v textu interpretuje jako vývoj sebevražednosti nebo dokonce i intenzity sebevražednosti. V tom případě 

ovšem nerozlišuje důsledně procesy a ukazatele, kromě toho absolutní počty sebevražd nevyjadřují intenzitu 

sebevražednosti, i hrubá míra má v tomto smyslu jen omezenou vyjadřovací sílu. 

Určitým způsobem se opět k problematické terminologii práce vztahuje věta na str. 47 „S ohledem na již výše 

zmiňovaný geometrický průměr nabývá sebevražednost v celém sledovaném období 1881–1910 ve všech 

zemích Koruny české vyšších hodnot u žen než u mužů.“ – kde je zaměněn pojem sebevražednost (ve smyslu 

její úrovně) a tempo růstu – vyšší sebevražednost žen se jistě nepotvrdila, šlo o tempo růstu, což rozhodně 

není ukazatel úrovně samotného procesu. Kromě uvedeného mi ještě není zcela jasné, v čem se liší Seznam 

použité literatury a datových zdrojů a Seznam použitých pramenů – předpokládám, že zdroje z prvního 

seznamu také byly použity. 

Mimo uvedené terminologické nepřesnosti v práci zůstaly některé chyby formální povahy, např. chybná 

odsazení textu, chybějící tečky za větou, nesprávné psaní citací v textu, úprava některých obrázků (např. 2, 3) 

apod. Ne zcela adekvátní jsou i některá vyjádření, především vzhledem k tématu – např. na str. 33: „…muži 

raději volí velmi radikální prostředky…“ – nevím, zda slovo „raději“ je zde na místě – muž plánující ukončení 

svého života asi žádný způsob nevolí vysloveně rád. 

Uvedené nedostatky jsou však především formální povahy. Vzhledem k tomu, že jde pravděpodobně o první 

autorovu práci této úrovně, lze zmíněné výtky vnímat spíše jako doporučení do budoucna. Většina z nich nemá 

zásadní dopad na celkovou kvalitu a množství odvedené práce. Osobně bych také v rámci analytické části textu 

uvítala větší snahu o interpretaci výsledků a jejich vysvětlení, nikoli pouze popis dosažených výsledků 

obsažených v grafech nebo tabulkách. 

Předloženou prací autor jednoznačně prokázal orientaci v řešeném a značně náročném tématu i schopnost 

samostatné vědecké práce, předložený text odpovídá nárokům běžně kladeným na bakalářské práce a z toho 

důvodu předkládanou práci doporučuji k obhajobě. 
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