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Diplomandka si zvolila za téma své práce problematiku sebevražednosti dětí a mládeže. 
Sledovala výskyt rizikových faktorů, které mají vliv na nebezpečí vzniku suicidální aktivity. Autorčin 
zájem byl veden snahou porozumět dospívajícím v existenciální krizi. 

V teoretické části se autorka zabývá problematikou suicidality. Popisuje nejdříve problém 
obecně, ale především se zabývá sebevražednosti dětí a mládeže jako svébytným problémem. 
Porovnává statistiky ve světě a v ČR, sleduje pojetí smrti z vývojového hlediska a uvádí formy, 
způsoby a motivy suicidálního jednání. Především se věnuje rizikovým faktorům, které, v souhlase 
s literaturou, dělí na vnější a vnitřní. Jsou vyjmenovány diagnostické postupy a možnosti 
terapeutického, resp. poradenského zásahu. К přednostem teoretické části je kapitola věnující se 
právním otázkám v souvislosti se suicidalitou, která seznamuje čtenáře i s historií společenských 
postojů к tomuto jevu. Kapitola o společenských postojích к sebevraždě, resp. o myšlenkových 
stereotypech, které sebevraždu provázejí, je dobře využitelná v poradenském procesu zaměřeném na 
okolí člověka, ohroženého sebevraždou. Je sympatické, že autorka má uváděné údaje solidně 
podepřené rozsáhlým zdrojem citované literatury. 

V praktické části autorka přináší dvě rozsáhlé kazuistiky adolescentní dívky a chlapce, kteří 
mají za sebou reálný sebevražedný pokus. Sama uskutečnila strukturované rozhovory zaměřené 
nejen na popis jevu, motivaci a emoční doprovod, ale rovněž na anamnestické údaje se zvláštním 
zřetelem na zjištění evet. rizikových faktorů. Dalšími zdroji informací byla dokumentace obou 
adolescentů Tak vznikla zajímavá zpráva, která je podepřena tzv. objektivními daty včetně 
psychologického vyšetření profesionálním psychologem, ale která má především zajímavý a apelující 
přesah s možností nahlédnout do vnitřního světa obou dospívajících. К nejvíce oslovujícím pasážím 
patří světonázorové úvahy dívky a chlapcův dopis na rozloučenou. 

К přednostem praktické části patří dobrá snaha srovnat data, nalezená u popisovaných 
klientů s daty, která autorka nalezla v literatuře. Sleduje motivaci, formu jednání, srovnává fáze 
suicidálního jednání i koncept smrti obou adolescentů. V diskusní části se vyrovnává s daty, která 
nezapadají do typických schémat. 

Teoretická část je vypracována velmi pečlivě, je zaměřena na problematiku suicidia jako 
ohrožujícího nejen dospělou populaci. Seznam literatury je rozsáhlý, aktuální, přináší i cizojazyčné 
citace, autorka pracuje rovněž s informacemi z internetu. Vytknout by bylo možné předponu dis ve 
slově disharmonický - je však pravda, že tato varianta se vyskytuje poměrně často nejen v osvětové, 
ale i v odborné literatuře. 

Praktická část je postavena na pečlivě vedených rozhovorech se dvěma adolescenty s 
dobrou snahou demostrovat údaje uváděné v literatuře, resp. diskutovat o jejich validitě. 

Diplomová práce je kvalitně zpracovaná a přináší informace dobře využitelné v psychologické 
praxi při poradenské a psychoterapeutické práci s adolescenty, kteří jsou ohroženi suicidiem. 

Navrhuji hodnotit předloženou diplomovou práci jako výbornou. 
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