
Posudek vedoucího diplomové práce" 

Posluchačka HTF UP Klára Ryšková podala na této fakultě, katedře 

psychosociálních věd a etiky (navazující magisterský studijní program Teologie, studijní obor 

Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studii) v akademickém roce 2008/9 

diplomovou práci s názvem Sebevražda jako důsledek mobbingu. 

Kromě úvodu a závěru je práce rozdělena do dvaceti dvou kapitol. 

Po té, co si posluchačka v kapitole první vymezila základní pojmy (Vymezení pojmů) 

se pokusila zasadit velmi stručně sebevražedné jednání do kulturního kontextu 

(kapitola druhá) a vypořádat se stereotypními pohledy na danou problematiku 
• 

(kapitola třetí: Mýty a sebevražda). 

Různé Přístupy k sebevražednému jednání jsou námětem členěné kapitoly 

čtvrté. Sociologický přístup je tu zastoupen Durkeimem a Masarykem. Nemohou 

chybět přístupy medicínský a psychologický. Poněkud problematickou se mi jeví 

analýza přístupu filosofického, která je velmi "stručná", zjednodušující, opřená o ne 

příliš kvalitní zdroje (internetové lidovky a Monestierovy Dějiny sebevražd), chybí 

práce z primárními texty. Omluvou je snad to, že nejde o práci filosofickou. 

Nedostatek kapitoly předchozí vynahrazují poměrně slušně zpracované kapitoly 

následující: Vývoj tendence k sebevražednému jednání (kapitola pátá), Sebevražda 

z hlediska vývojových fází (kapitola šestá), Formy suicidálního jednání a sebevražedný 

vývoj (kapitola sedmá), Způsoby suicidálního jednání (osmá kapitola) a Rizikové 

faktory a příčiny ovlivňující sebevražednost. Kapitoly jsou opřené o práce M. 

Vágnerové, Koutka a Kocourkové, J.Viewegha, DZÚfové a Dragomirecké a texty 

z oboru psychiatrie a psychologie. 

Druhá polovina práce je věnována mobbingu (kapitoly desátá až jednadvacátá). 

Posluchačka Ryšková zapracovala do svého textu několik českých studií (Beňo, 

Fischer, Škoda, Svobodová) včetně několika titulů překladové literatury zabývajících 

se problematikou mobbingu. Zajímavým dokreslením jsou pohledy na právní obranu 

proti mobbingu ve světě i v České republice. 

- -------------------------



Částečným zklamáním ovšem je kapitola poslední Sebevražda versus mobbing, 

která měla odpovědět na to, co se očekávalo od zadání práce. Jednak nejsou zcela 

jasně uvedeny prameny, co jsou to ony "zdroje MZ v ČR", velmi málo se dovídáme o 

agentuře GfK a jejích materiálech, za něž autorka děkuje na začátku práce. Zklamáním 

je také sám fakt, o němž se práce Ryškové zmiňuje: "Rozbory sebevražednosti se tedy 

nyní již neuskutečňují. Speciální evidence a prevence nyní neexistuje." (s. 62) Proto je 

odpověď na otázku vyvolanou v zadání: vztah mezi mobbingem a sebevraždou jen' 

odhadující: "Můžeme jen hádat a porovnávat s průměrem v Evropě ... " (tamtéž) Větší 

jasno se ovšem očekávalo právě od obhajované práce. 

Kritiky již byly z větší části vysloveny. 

Na vedoucím práce je spíše obhajoba práce. Je jasné, že Klára Ryšková není 

příliš spřátelená s religionistickou a filosofickou problematikou. Je ovšem pravda, že 

její práce není prací ani religionistickou ani filosofickou. Lze tedy přimhouřit oko nad 

zjednodušujícími soudy a nedostatkem práce z primární literaturou. 

Kapitoly o sebevraždě a mobbingu jsou standardním zpracováním dostupné 

odborné literatury. Jistě by počet prací mohl být větší! 

Zmíněný nedostatek závěrečné kapitoly má své zdůvodnění v nenadálé změně a 

výpadku očekávané pomoci ze strany výzkumné, kterou měla posluchačka přislíbenou. 

To jsem při psaní práce akceptoval. Koneckonců i předložený výsledek, svědčící o 

určitých mancích a o ne příliš velkém zájmu odpovědných institucí a odborníků je 

výsledkem zajímavým a výzvou. 

Přes zmíněné nedostatky a vzhledem k osobní životní situaci posluchačky práci 

doporučuji k obhajobě, známka bude záležet na tom, jak tuto obhajobu ustojí. V tuto 

chvíli moje hodnocení není jistě "výborně". 

Doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 
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