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Bakalářská práce na téma „Sebevraždy“ byla vypracována v rozsahu 67stran a je doplněna  o  mnoho 

stran příloh, obsahujících přepis jednotlivých rozhovorů, které jsou součástí výzkumu. 

Téma si autorka zvolila vhodné, závažné, jak sama uvádí, z části je tabuizované. 

V úvodu práce nás seznamuje s důvody, které ji vedly k výběru a zpracování tématu. Jasně zde 

formuluje cíl práce a záměr pokračovat ve svém, dříve již prezentovaném výzkumu. 

Chce se pokusit nahlédnout na sebevražedné chování jedinců z pohledu ateistů a členů několika 

církví. Zaměřuje se na Vrchlabský region, který dobře zná. 

V teoretické části práce se autorka zaměřuje na vysvětlení základních pojmů, kdy se snaží 

prezentovat a porovnávat definice od různých autorů. Definuje zde pojem sebevraždy, upozorňuje na 

mýty a skutečnosti týkající se sebevražd, formy sebevražd, způsoby provedení, motivy 

sebevražedného jednání a vše doplňuje aktuálními statistikami a svým komentářem. 

Přehledně se dále věnuje primární, sekundární a terciální prevenci. V kapitole č. 7 se snaží přiblížit, 

jak na problematiku sebevražd nahlížejí různé národy a příslušníci některých náboženství. 

Teoretická část práce je zdařilá. Navazuje na ni rozsáhlá praktická část práce. 

Autorka v práci  na straně č.23 uvádí, že s respondenty má neosobní vztah, přitom se dále 

dozvídáme, že respondenty jsou i rodinní příslušníci, přátelé a známí z okolí jejího bydliště. Dále 

popisuje věkové zastoupení a pohlaví respondentů. 

Autorka si stanovila 2 hypotézy, které se snaží potvrdit či vyvrátit pomocí dotazníku. 

Formulace, zaměření, řazení i vyhodnocení otázek je provedeno  vhodným  a pečlivým způsobem. 

Výzkum navazuje na předvýzkum, který autorka sama provedla v minulém roce. Výzkum je zajímavý, 

rozdíly v odpovědích ateistů a příslušníků vybraných církví jsou pochopitelné. V odpovědích na 

některé otázky se téměř neliší. Autorka se domnívá, že věřící lidé se nad touto problematikou víc 

zamýšlejí.  Podrobně rozebírá odlišnosti v odpovědích na jednotlivé otázky.  

Autorka se chtěla dozvědět i to, jsou-li lidé vůbec ochotni o tomto tématu přemýšlet a své názory 

sdělit. Svou prací by také ráda přispěla k tomu, aby bylo možné lépe zacílit prevenci sebevražedného 

chování a k tomu, aby se lidé nad možností lépe předcházet sebevražednému chování také zamysleli. 

Byla by ráda, kdyby se její práce stala inspirací či podkladem pro některé preventivní programy. 

Po formální i obsahové stránce je práce na velmi dobré úrovni, stylisticky je práce zdařilá. Práce 

s literaturou, citace, vlastní hodnocení, komentáře i postřehy hodnotím také velmi dobře. 

 



 

Pro hodnocení práce navrhuji klasifikační stupeň: výborně 

 

 

Otázky doporučené k obhajobě: 

1. Na jakou skupinu osob byste zacílila preventivní program? 

2. Jaké  církve jste si zvolila pro svůj výzkum a proč? Jak složité pro Vás bylo získat respondenty 

z jednotlivých církví? 

2. Co myslíte tím, že s respondenty máte neosobní vztah, když jsou jimi i rodinní příslušníci? 

3. Co Vás v rozhovorech překvapilo mile a co nemile? 
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