
Posudek diplomové práce Hany Nekolné „Rizika suicidálního chování u 

adolescentů: diagnostické, intervenční a preventivní možnosti“

   Diplomová práce Hany Nekolné je věnována aktuálnímu a odborně i společensky 

významnému tématu, rizikovým faktorům suicidálního chování adolescentů. Práce 

byla předložena k posouzení a obhajobě v celkovém rozsahu 105 str. textu, 6 str. 

soupisu použité literatury a 15 str. příloh, obsahujících tabulky se statistickými 

výpočty a kopie použitých psychodiagnostických metod. 

   Práce je vnitřně členěna na teoretickou a empirickou část a tvoří ji celkem 13 

hlavních kapitol. Teoretická část, skládající se z 5 hlavních kapitol, přináší nejprve 

v úvodní části základní informace o suicidalitě jako specifickém fenoménu. První 

kapitola je věnována výkladu základních pojmů (suicidium, suicidální chování, 

suicidální jednání, tentamen sucidii) a podává přehled pojetí suicidality z pohledu 

různých oborů (filozofie, sociologie, práva, náboženství, medicíny a psychologie). 

V této části práce (str. 10) chybí výklad, či alespoň stručný přehled některých dalších 

souvisejících pojmů, např. sebezabití, parasuicidium (dříve „demonstrativní 

sebevražda“), sebeobětování či bilanční sebevražda atd. Autorka je v práci sice

uvádí,  zařadila je však až do dalších pasáží (str. 23), což v tomto případě nepřispělo 

k přehlednosti textu. Další část první kapitoly podává velmi zajímavý a podnětný 

přehled reflexe suicidality z hlediska společenské přijatelnosti tohoto jevu a také 

přehled forem, způsobů a motivů suicidálního chování. Druhá kapitola je věnována 

adolescenci jako specificky bohatému, ale i náročnému období lidského života. 

Popisuje významné změny v období adolescence a analyzuje hlavní zdroje, projevy a 

důsledky rizikového chování v adolescenci. Ve třetí kapitole autorka předkládá 

k diskusi hlavní rizikové a protektivní faktory suicidálního chování a ve čtvrté kapitole 

se zaměřuje na epidemiologii suicidality a uvádí nejvýznamnější údaje o vývoji 

sebevražednosti v ČR i ve světě, klasifikované podle řady kritérií (pohlaví a věku, 

vzdělání, historického vývoje, způsobu provedení, podle časové determinace a 

z hlediska prevalence v jednotlivých státech). Pátá kapitola je věnována možnostem 

diagnostiky, terapie a prevence sebevražednosti. 

   Empirická část práce je tvořena osmi vesměs stručnými kapitolami. První z nich 

představuje cíle výzkumu, druhá předkládá formulaci hypotéz (výzkumných 

předpokladů), třetí popisuje zvolené výzkumné metody: Freiburský osobnostní 

dotazník (FPI), Pöldingerův dotazník identifikace suicidálního rizika, Blumenthalova 



škála vnímané sociální opory a Life Engagement Test (LET). Čtvrtá kapitola popisuje 

výzkumný soubor, skládající se ze dvou podskupin, studentů středních odborných 

učilišť (N=51) a studentů šestiletého gymnázia (N=48). Pátá kapitola popisuje 

statistické zpracování dat a šestá kapitola přináší přehled výsledků. V další, celkově 

sedmé kapitole empirické části práce je věnován prostor diskusi a  v osmé kapitole 

jsou formulovány hlavní závěry práce.

   Práce je sepsána vcelku přehledně a srozumitelně, dobrou a čtivou češtinou a na 

velmi dobré odborné úrovni. Ještě vyšší přehlednosti textu by možná prospělo kromě 

výše uvedené připomínky týkající se žádoucího soustředění výkladu základních 

pojmů do jedné pasáže také trochu jiné členění textu do kapitol a podkapitol: kapitoly 

teoretické části práce jsou velmi rozsáhlé a mohly by být členěny do většího počtu 

jednotlivých celků, zatímco některé kapitoly empirické části práce (např. kapitoly č. 1 

a 5) jsou velmi stručné a mohly být sloučeny do celků vyšší úrovně. 

   Práce vychází z relevantní domácí i zahraniční odborné literatury včetně 

příslušných pramenů národní i mezinárodní zdravotnické statistiky. V přehledu sice 

převažují neperiodické prameny, uvedeny jsou však i některé práce publikované 

v domácích i zahraničních odborných časopisech. 

   Výsledky empirické části práce jsou zdrojem cenných výzkumných poznatků. 

Jeden z ústředních výzkumných předpokladů o vyšší úrovni sucidálního rizika u 

studentů odborných učilišť sice potvrzen nebyl, byly zjištěny jiné rozdíly mezi oběma 

podsoubory (např. ve škále depresivity FPI) a byla potvrzena souvislost mezi úrovní 

suicidálního rizika a úrovní životní angažovanosti. I další výzkumné výsledky, včetně 

těch, jež nepotvrdily formulované výzkumné předpoklady, jsou samozřejmě cenným 

zjištěním. 

   Závěr

   Diplomová práce Hany Nekolné je podnětným příspěvkem k rozšíření poznání o 

rizicích suicidálního chování adolescentů. Autorka prokázala schopnost samostatné 

práce včetně formulace výzkumného problému, kritické analýzy současné úrovně 

jeho poznání a jeho výzkumného ověření. Předložená diplomová práce přes 

uvedené dílčí připomínky splňuje požadavky kladené na tento typ prací na FF UK 

v Praze, proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „velmi dobře“.

V Praze dne 27. 8. 2012                                        doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.



  




