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Suicidální chování je tématem nejen psychologie, ale tématem lidského společenství. 
V určité kvantitě se vyskytuje v každé historické etapě. V současné době se však objevuje 
celosvětový problém zvyšujícího se počtu sebevražd dětí a mládeže; stejná situace je 
dokumentována i u české populace. Autorka si tedy vybrala téma DP, které nelze považovat za 
okrajové. Studium dané problematiky je úzce spjato i s dalšími tématy psychologie jako je 
dynamika osobnosti, význam rodiny pro rozvoj dítěte, psychické zátěže a poruchy. 

V prvé teoretické části práce se autorka zabývá postupem к suicidalitě v průběhu historie, 
suicidálnímu chování i dynamice jeho vývoje. Značnou pozornost věnuje rizikovým faktorům 
v 6. kapitole ( str. 19 -32). V druhé části práce konkretizuje diagnostické postupy při 
posuzování suicidálních tendencí u dětí a dospívajících i možnostem terapie v době léčby. 
Teoretická část práce je zpracována s argumentační vyspělostí. Pozitivně hodnotím práci 
s odbornými texty našich i zahraničních autorů i snahu po komparaci. 
Zajímalo by mne, jako laika v dané problematice, к jakému odbornému posunu v diagnostice 
osobnosti i terapii dochází v třetím tisíciletí. Názory našich psychiatrů i zahraničních odborníků 
jsou nejspíše shodné, autorka cituje i význam atribučních stylů ( str. 19) a to lze považovat za 
nový přístup. Šikana ve škole jako jeden z rizikových faktorů pro sebevražedné tendence je též 
závažný argument i nový poznatek pro možnosti včasné prevence i intervence. 
Hlavním cílem DP bylo zmapování rizikových faktorů suicidálního chování. 
Citované literární prameny (82x knižní a časopisecké prameny, 34x internetové zdroje) jsou 
dostatečně široké pro teoretickou i praktickou část práce. 

Praktická část práce je zaměřena kazuisticky. Autorka zpracovává případ adolescentní dívky a 
chlapce v jejichž anamnézách jsou opakované suicidální pokusy. Faktografické údaje získala 
studiem zdravotní dokumentace, z rozhovorů s klienty, jejich příbuznými a odborníky. 
Struktura kazuistik obsahuje rodinnou, osobní, školní, psychiatrickou anamnézu, údaje o 
suicidálním chování, terapeutické návrhy i prognózu vývoje. Případové studie jsou 
systematicky a velmi pečlivě zpracované. Velmi zajímavé jsou záznamy osobních rozhovorů 
s klienty i zprávy z průběhů hospitalizace. Závěrem autorka formuluje návrhy možných 
intervenci pro Kristýnu a Daniela, které by měly snížit riziko opakování suicidálního jednání. 
V druhé části se diplomantka úspěšně pokusila interpretovat získané údaje z hlediska 
specifických a nespecifických faktorů, které ovlivňovaly osobnostní vývoj a dynamiku 
suicidálního chování. 
V závěrečném shrnutí dat velmi citlivě a bez nadměrného zobecnění uvádí rizikové faktory 
v životním příběhu obou adolescentů, analyzuje motivy jejich suicidální jednám i koncept 
smrti. Velmi oceňuji kapitolu 16. Rozbor případů a 17. Diskuze dat. 
Autorka prokazuje schopnost konfrontace vlastních závěrů s odbornými prameny. 

Diplomovou práci Věry Kajukové považuji po stránce formální i obsahové za velmi dobře 
zpracovanou a inspirující pro poradenskou práci nejen psychologů, ale i sociálních pracovníků 
v oblasti péče o rodinu a dítě. Navrhuji hodnocení : výborně 
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