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Předložená diplomová práce má 74 stran autorského textu členěného do devíti 

hlavních kapitol, odkazovaná literatura je sice aktuální, způsob uvedení odkazovaných titulů 

v seznamu, a poměrně často i odkazy na bibliografické zdroje v textu páce, j sou v rozporu 

s bibliografickou normou. Ne všechny použité zdroje jsou v seznamu literatury, například 

chybí KRCH, 1995 na s. 39 a 40, Špatenková, 2004 a dalšÍ. Přílohy tvoří použitý dotazník a 

odkazy. na některý zařízení poskytující krizovou pomoc občanům. 

Yýchodiskem i základním leitmotivem poměrně význanmého tématu diplomové práce 

je analýza adolescence jako významného a složitého vývojového období v životě člověka a 

pak sebevražedného jednání, jeho specifika, popis rizikových faktorů v adolescenci a možná 

péče a léčba. Tvrzení, že počet dokonaných sebevražd u adolescentů se zvyšuje, bylo 

zapotřebí doložit prokazatelnými údaji, již na straně 9. V textu diplomové práce je taktéž 

tvrzení: "věková hranice právní odpovědnosti ... se snižuje ... " bylo zapotřebí doložit 

přesnými údaji (strana 11, poznámka 4 pod čarou). 

Teoretické zpracování základních pojmů odpovídá ve všech parametrech úrovni 

současného vědeckého poznání v této oblasti, opírá se o bibliografické zdroje, jež jsou 

aktuální. Jedná se zejména: o vývojové teorie zaměřené na adolescenci, biologický a 

psychický vývoj v adolescenci, deskripce sebevraždy z aspektů historie, uměleckého 

zpracování i motivů, patologické chování v adolescenci vedoucí k sebevraždě, současné 

parametry a systém léčby. 

Šetření je metodologicky správně strukturované, východiska, úkoly vyplývající 

z položek dotazníku bylo možné formulovat přesněji, jsou ale přiměřené možnostem 

diplomního šetření a také přiměřeně ověřitelné. Oceňuji zejména analýzu dat v závěrech 

šetření. Proč nebyla kvantifikovaná data vyplývající z otázky Č. 12? Do jaké míry lze • 

považovat za reliabilní data získaná pouze elektronicky? 

Doporučuji u obhajoby shrnout podstatné příčiny vedoucí k sebevražednému jednání 

adolescentů a přednést návrhy na řešenÍ. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrhovanou klasifikací: velmi dobře. 
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