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Studentka předložila diplomovou práci, na níž lze hodnotit mnoho pozitiv i nedostatků. 
Zvolila si nosné, vzhledem k oboru relevantní téma. Škoda jen, že jej pojala velmi široce, jak 
již napovídá samotný název. Čtenář marně očekává explicitní vymezení cíle v úvodu práce a 
obává se, že zajímavé téma sklouzne k povrchním, obecně známým pravdám. Navíc je 
evidentní, že nutnost naplnění této šíře z velké části omezí studentčiny vlastní myšlenky a 
tvůrčí tendence (např. naznačený popis sebevraždy jako fascinujícího fenoménu). Bylo by 
vůbec možné kvalitně popsat celkový (psychologický, sociální, ale i duchovní a etický) profi! 
adolescenta sebevraha na cca šedesáti stránkách? Po přečtení celé práce musím konstatovat, 
že výše; uvedené obavy se potvrdily jen částečně a čtenář nezůstává ochuzen o zajímavé 
poznatky. 

Pokud by bylo cílem práce (níkoli skromným) poskytnout stručný přehled pro pomáhající 
pracovníky, jenž by je seznamoval s nejdůležitějšími psychosociálními poznatky na téma 
"sebevražda v adolescenci", byl by tento cíl splněn. Abychom však mohli chválit celkově 
vysokou kvalitu textu, bylo by třeba opravit následující: 

1. Neoznačené citace na mnoha stranách (14, 15,21,25-28 atd.), ačkoli je evidentní, že 
studentka umí korektně citovat a pečlivě pracovat s literaturou (viz ostatní text). 

2. Četné chybějící či přebývající čárky ve větách vedlejších, chybějící přísudky ve větách, 
malá písmena na začátku vět, chybné pády a ojedinělé hrubé chyby (např. "ranná 
adolescence" - str. 12). Minimální míru překlepů lze v takto dlouhém textu tolerovat, 
tolerovat ale nelze pravopisné nedostatky např. v úvodu nebo v textu dotazníku. 

3. Převážně velmi kultivovaný a čtivý text kazí místy "kostrbatá" stylistika a květnaté věty 
neúnosné délky (např. druhá věta kap. 3. 2). 

4. Obsahová hranice mezi některými kapitolami je nejasná (kapitoly 6. - 7.). 

5. Kapitola o léčbě nesouvisí s názvem práce, stačilo odkázat na podrobný přehled autorky 
Špatenkové, eventuelně Vodáčkové, nebo na jinou aktuálněj ší literaturu (kníha Krizová 
intervence je relevantním zdrojem, ale je třeba ověřovat některé starší informace o síti 
krizové pomoci v ČR). Také poslední statistické informace jsou z roku 2000, nejsou již 
k dispozici nověj ší? 

6. V seznamu literatury chybí dva použité zdroje (Polášková, Špatenková). 

7. Definice autora "Pfeffera" činí dojem, jako by byla použita pouze za účelem uvedení 
cizojazyčného zdroje. Je škoda, že nebylo z této kníhy čerpáno více. 



8. V obsahu se uvádí pouze první strana kapitoly, nikoli její rozsah. 

9. Práce má drobnější nedostatky formálniho rázu (např. číslování stran, značení příloh apod.). 

10. Některá odvážnější tvrzení uvedená v textu žádají doloženi (např. výzkumem). Čtenář je 
zaujat poznámkou o hrozbě jistých forem sociálních fobií u těch labilních jedinců, kterým 
byla odepřena sociální skupina. O jaké formy sociálních fobií se jedná a odkud to víte? 

ll. V kapitole 8. 8 píšete o důležitosti pastorační péče v otázkách sebevraždy. Vzhledem ke 
studiu na naší fakultě, která je přímým zdrojem informací z oblasti duchovní péče a 
poradenství, by bylo vhodné obohatit čtenáře o možnosti dalšího poznání (odkazovat a 
citovat). 

Důležitou částí práce je dotazníkové šetření. Vzhledem k charakteristice zkoumaného 
vzorku (a intimitě tématu) by bylo na rnistě předpokládat, že se navrátí velmi nizký počet 
dotazniků. V tomto smyslu se jedná o metodologickou chybu, která znemožnila 
reprezentativnost celého šetření. Proto by byly mnohem vhodnější a čtivější např. řízené 
rozh0rory. I tyto výsledky však nabízejí přinejmenším cenné podněty k zamyšleni, 
k čemuž výrazně přispívá zdařilé shrnutí a celkově přehledné zpracování. Oceňuji též velmi 
pěkné grafy a hloubku některých myšlenek, které svědčí o pečlivém, neukvapeném 
nakládání se zjištěnými daty. 

Závěr: 

Předložená práce je zdařilou kompilací k tématu doplněnou o vlastní podnětné šetření. 
Úroveň textu místy výrazně snižují uvedené nedostatky. Za velmi chvályhodné pokládám, že 
práce apeluje na větší všímavost odborné i laické veřejnosti a upozorňuje na stále 
přetrvávající strach z vyhledání odborné pomoci. 

Navrhovaný stupeň hodnoceni: velmi dobře - dobře 

(celkové hodnocení záleží na rozhodnutí komise dle obhajoby). 

Podnět k obhajobě: 
I. Pokuste se stručně shrnout přístup, který by měl uplatnít pomáhajíci pracovník (sociální 

pracovník, psycholog, speciálni pedagog aj.), aby tak zabránil suicidiálnim tendencím 
adolescenta. 

2. V textu uvádíte, že sebevražda může být v adolescentním období velmi fascinujícím 
jevem. Můžete krátce osvětlit, proč tomu tak je ? 
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