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Předkládaná diplomová práce se zabývá značně zajímavou oblastí – problematika vlivu počasí na 
četnost sebevražd je tématem, které bezpochyby zasluhuje pozornost zástupců nejen lékařských oborů.  
Nutno konstatovat, že suicidální problematika je v celé své šíři oblastí nesmírně složitou. Jakkoli je 
její zkoumání především doménou medicíny, při studiu vlivu vnějších faktorů na četnost sebevražd (ať 
již dokonaných či ve stadiu pokusu) je nutno brát intenzívně v potaz i poznatky řady dalších vědních 
oborů. Mezi těmito vědními obory zaujímá bioklimatologie jedno z předních míst. 
 
Teoretický úvod práce se zaměřuje na objasnění základních pojmů souvisejících se suicidální 
problematikou. V části zabývající se příčinami sebevražedného jednání je věnována pozornost i 
sociologickým, psychologickým i epidemiologickým souvislostem. Jsou uvedeny hypotézy sezónnosti 
a jejich rozdělení na 2 základní skupiny (bioklimatologické, socioekonomické).  
Výzkumná část uvádí řadu zajímavých poznatků. S využitím dat získaných m.j. z Psychiatrické 
léčebny (dále PL) Bohnice je např. prokázána pozoruhodná podobnost mezi ročním chodem počtu 
sebevražd a ročním chodem počtu do léčebny přijatých pacientů.  
V dalších kapitolách je pojednáno o vlivech jednotlivých meteorologických jevů na počet sebevražd – 
autor se věnoval vlivu teploty, barometrického tlaku, srážek, doby trvání slunečního svitu. V pasáži 
týkající se vlivu doby trvání slunečního svitu velmi správně není opomenuta role biologicky aktivních 
látek (serotonin, melatonin). 
V závěru je m.j. zdůrazněna možnost vyhodnocování rizikovosti meteorologických jevů právě ve 
vztahu k možnému vzestupu počtu případů sebevražedného jednání - v budoucnu by možná stálo za 
úvahu prostudovat, zda se jedná o  propuknutí suicidálních tendencí nově vzniklých nebo jde o jejich 
exacerbaci u již sledovaných pacientů. Při event. aplikaci v praxi si u těchto pacientů lze představit 
např. přenastavení frekvence kontrol, úpravu medikace atd., ideálně s adekvátní edukací zúčastněných 
rodinných příslušníků konkrétního pacienta. 
 
Práce vytváří řadu dalších otázek, poskytuje bohatý prostor pro další výzkum, některé možnosti jeho 
event. další vymezení jsou v závěru nastíněny. Nabízí se i úvaha, nakolik by získaná zjištění mohla být 
inspirativní pro výzkumný zájem i lékařských odborníků (psychiatrů, farmakologů). 
 
Velmi kladně lze ohodnotit využití řady literárních zdrojů, jakož i zahrnutí výsledků zahraničních 
studií. Kvalitně jsou zpracovány grafy a tabulky, je zjevná dobrá autorova orientace v metodách 
statistiky. 
Nelze si naproti tomu nepovšimnout formulačních nepřesností a pravopisných chyb, kterých by bylo 
vhodné se v budoucnu při odborném písemném projevu vyvarovat. Tento nedostatek však nijak 
výrazněji nesnižuje odbornou úroveň práce. 
 
Autor prokázal schopnost dobře si poradit s medicínskou terminologií, ale i se zahrnutím poznatků 
z řady oborů. Hodna ocenění je úspěšnost při komunikaci a spolupráci s některými institucemi na poli 
získávání dat  (PL Bohnice, Policie ČR). 
 
Celkové zpracování tématu je na velmi solidní úrovni. 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě, hodnotím výborně. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 10. září 2012                                                         MUDr. Miriam Kinclová        



 


