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Riziko suicidálního jednání u adolescentů: Diagnostické, intervenční 

a preventivní možnosti

Hana Nekolná se ve své diplomové práci zaměřila na tematiku suicidálního jednání u 

adolescentní populace, specifičtěji na diagnostické, intervenční a preventivní možnosti. 

Důležitost a význam tohoto tématu jsou samozřejmé. 

Diplomová práce je klasicky členěna na teoretickou a empirickou část. Celkově obsahuje 125 

stran včetně literatury a příloh, teoretická (83 s.) a empirická část (14 s.).

V teoretické části se autorka věnuje tématům suicidálního jednání a adolescenci a jejím rizikům. 

V části o suicidalitě definuje základní pojmy spojené se suicidálním jednáním, přináší pohled na 

pojetí sebevražednosti v průběhu historie i z pohledu různých vědných oborů, popisuje formy, 

způsoby a motivy suicidálního jednání. Dále se věnuje rizikovým a protektivním faktorům 

suicidálního chování, zejména specifickým pro adolescentní období a epidemiologii suicidálního 

chování. Kapitola o diagnostice suicidálního rizika, terapii a prevenci je směřována do praxe, což 

kladně hodnotím. V kapitole o adolescenci podává její stručnou charakteristiku, věnuje se 

změnám, kterými adolescent prochází a hlavním rizikovým faktorům spojeným s tímto 

vývojovým obdobím. V členění struktury textu bych uvítala větší přehlednost a návaznost 

podávaných informací a definicí (např. autorka zmiňuje suicidium, suicidální pokus apod. v 

první podkapitole a pak se k nim opět v třetí podkapitole vrací, nebo rizikové faktory 

suicidálního chování uvádí jak v kapitole o adolescenci, tak v samostatné kapitole věnované 

rizikovým a protektivním faktorům suicidálního chování). Obsahově je práce dobře naplněna. 

Autorka čerpala z 57 zdrojů literatury, opírala se převážně o knižní zdroje, v literatuře nalezneme 

méně časopiseckých odkazů. Kvalita citační práce je nižší. Na několika místech chybí odkaz na 

zdroj, ze kterého autorka čerpá (např. Jung, s. 17). Na mnoha místech není jasné, zda se jedná o 

autorčin názor anebo zda někoho cituje, např. na s. 29 “U více než poloviny případů není 

motivace suicidanta zjištěna...”, s. 30 - “Výzkum dětí a dospívajících z Německa...” - není 

uveden odkaz na zdroj, na s. 37 autorka uvádí, že zejména vyučení nejsou kreativní a že přijímají 

model identity ze své rodiny, avšak opět neuvádí zdroj, ze kterého čerpá, na s. 40 uvádí mnoho 

rizikových faktorů bez odkazu na zdroj, podobně je tomu i na s. 43 nebo na s. 48.

Cílem empirické části bylo zmapování rizikových faktorů suicidálního chování adolescentů v 

ČR. V úvodu empirické části autorka uvádí výzkumné předpoklady, srozumitelně a pečlivě 

popisuje východiska provedeného výzkumného šetření. K naplnění výzkumného cíle použila 

Freiburský osobnostní dotazník, Poldingerův dotazník k rozpoznání závažnosti suicidálního 



rizika, Blumenthalův dotazník vnímané sociální opory a Life engagement test. Výzkumný 

vzorek je tvořen dvěmi skupinami - studenti gymnázia a studenti středních odborních učilišť. 

Vzorek je dostatečně velký (99 studentů) a poměrně vyvážený dle pohlaví. Empirická část je 

napsaná přehledně. V diskusi se autorka zamýšlí se nad výsledky a metodologickými otázkami 

provedeného výzkumného šetření, určitě by bylo zajímavé je doplnit i o srovnání s výsledky 

jiných studií.

Přes uvedené připomínky hodnotím diplomovou práci kladně. Autorka se zaměřila na 

společensky a psychologicky významné téma a prokázala schopnost provézt výzkumné šetření. 

Výsledky výzkumu považuji za zajímavé pro psychologickou praxi. Jako důležité vnímám nejen 

prokázání souvislosti mezi nižším suicidálním rizikem a vyšší mírou životní angažovanosti, 

suicidálním rizikem a spontánní agresivitou, depresivitou a emocionální labilitou, výsledky 

týkající se životní angažovanosti, ale i nepotvrzení některých výzkumných předpokladů. 

Domnívám se, že výsledky jsou zajímavé i k publikaci. 

Diplomová práce Hany Nekolné splňuje požadavky kladené na vypracování diplomové práce. 

Doporučuji jí k obhajobě. Navrhuji klasifikovat velmi dobře.
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