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        V práci na téma Sebevraždy výrazně převládá praktická část. V teorii se autorka 

zaměřuje na definici pojmu, uvádí nejčastější mýty spojené s tímto jevem, podává přehled 

různých způsobů provedení sebevraždy, zajímavá je kapitola pojednávající o motivech, které 

mohou k sebevraždě vést. Vzhledem k cíli praktické části je důležitá kapitola 7. Sebevražda a 

náboženství, kterou autorka zpracovala převážně za pomoci internetových zdrojů. 

    To, že praktická část představuje dvě třetiny celkového textu, je možné hodnotit 

pozitivně, studentka zde prokázala schopnost samostatně pracovat a zamýšlet se nad 

danou problematikou. Jako cíl si stanovila zmapovat a porovnat pohledy na sebevraždu 

ateistů a věřících, členů čtyř církví, které působí ve Vrchlabském regionu. V předcházejícím 

roce prováděla dotazníkové šetření, na jeho výsledky navazuje a snaží se prohloubit 

poznatky o postojích k sebevraždě u vytypovaného vzorku respondentů. K tomu vhodně 

zvolila metodu polostrukturovaného rozhovoru. Dotazníkového šetření se účastnilo 51 

respondentů, charakteristiku zkoumané skupiny (pohlaví, věk, víra) prezentuje v přehledných 

grafech. Stanovila si dvě hypotézy týkající se míry tolerance vůči sebevraždě a schopnosti 

odpustit takovýto čin. Odpovědi k jednotlivým otázkám rozebrala, na dokreslení uvedla 

citace, výsledná data zpracovala do grafů. Stejným způsobem pokračovala při zpracovávání 

odpovědí, které získala z rozhovorů s 15ti respondenty, převážná věková hranice byla nad 41 

let, členství v církvi bylo u většiny vyšší než 20 roků a šlo o vyvážený vzorek, co se týče 

pohlaví. Výsledky šetření uvádí v podkapitole Analýza výzkumu. Studentka spíše prezentuje 

často velice různé názory jednotlivých respondentů, bylo pro ni často obtížné najít kritérium, 

podle kterého by bylo možné odpovědi porovnat a vyhodnotit. Snažila se v rámci možností 

najít shodu či rozdíly, u některých otázek se převážně omezila na citace odpovědi, které 

vybočují či jsou z nějakého důvodu zajímavé.  Autentické výpovědi dávají nahlédnout do 

prožívání osob, které se ve svém životě se sebevraždou setkaly a musely se s ní nějakým 

způsobem vyrovnat. Zhodnocení odpovědí je zařazeno do podkapitoly Závěr výzkumu. Zde 

zdařile porovnává odpovědi respondentů jednotlivých skupin, uvádí konkrétní otázky, ve 

kterých respondenti odpovídali převážně shodně nebo v jakých názorech se lišili. Ke značné 

shodě došlo např. v odpovědích na otázku č. 6, jakým způsobem je možné sebevraždě 

předejít, kdy členové všech církví i ateisté se shodli na významu rodiny a výchovy. 



Jednoznačně z výsledků šetření vyplývá význam víry v životě oslovených, která pro ně 

znamená silnou oporu v těžkých životních situacích a jistou prevenci sebevražedného 

chování. Autorka také konstatovala hlubší zamyšlení nad tímto tématem u lidí věřících, větší 

důraz na lásku k bližnímu, úctu k životu a pokoru. Všichni respondenti, ateisté i členové 

církví, zdůrazňují význam mezilidských vztahů, důležitost věnovat čas druhému člověku a 

schopnost vyjadřovat lásku. Na práci kladně hodnotím, že si studentka zvolila téma, které 

se dotýká nejen našich názorů či postojů, ale především hlubších prožitků a životních 

hodnot. Chci ocenit, že k řešení této problematiky nepřistoupila povrchně a dokázala 

v dotazníku i v rozhovoru dobře zformulovat a zaměřit dotazy, které pak vedly 

k zajímavým úvahám respondentů a často i k velice osobním odpovědím. 

       Celkově je práce rozsáhlejší s výrazně větší praktickou částí, ve které jsou zahrnuty 

výsledky dotazníkového šetření z minulého roku. Úprava práce vyhovuje požadavkům, 

stylistická úroveň je dobrá, pravopisná chyba (str. 1). I když těžiště práce netvoří teorie, je 

možné vytknout menší počet odborné literatury, chybí uvedení absolventské práce, část 

informací studentka čerpala z internetových zdrojů. 

 

Cíl práce byl splněn. 

Výsledné hodnocení: výborně 

 

Otázky k obhajobě. 

- Zvažovala jste, zda se do odpovědí respondentů promítl jejich věk či doba členství 

v církvi? 

- Setkala jste se s postoji či názory respondentů, které Vás překvapily? 

- V čem byla práce na tomto tématu pro Vás osobně zajímavá a přínosná? 


