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Předložená diplomová práce se zabývá sebevražedností seniorů, jak ji vidí
senioři, žijící v rezidenčních zařízeních. Autorka se zvláště zaměřuje na názory
těchto seniorů na sebevraždu starších lidí, na jejich osobní zkušenost se
sebevražednými myšlenkami a na jejich informovanost o této problematice.
V teoretická části autorka vymezuje relevantní pojmy. Zabývá se problematikou
suicidálního jednání, jeho formami, motivy, příčinami a možnostmi pomoci a
prevence. Dále vymezuje pojmy stáří, osamělost a uvádí okolnosti suicidálního
jednání vevyšším věku. Popisuje typy rezidenčních zařízení pro seniory a
potřeby jejich obyvatel.
Experimentální částí práce je tvořena kvalitativním výzkumem, provedeným
prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s obyvateli tří domovů pro
seniory. Cíl výzkumu i výzkumné otázky jsou v této práci zřetelně formulovány.

Výzkumný soubor vytvořený metodou záměrného výběru je dobře popsán.
Výzkumná metoda byla zvolena vhodně, výzkum byl adekvátně zpracován,
vyhodnocen i diskutován. Mohla by být vznesena výtka, že rozhovorů není
více, není to však chyba autorky, která vyvinula velké úsilí, aby se ke klientům
dostala.
Téma předložené diplomové práce bylo z hlediska oboru sociální práce
v každém případě zvolené vhodně. Práce je dobře strukturovaná, přehledná a
vyvážená, stylistická i gramatická

úroveň práce je velmi dobrá, práce

s literaturou precizní.
Tato práce je kvalitním zpracováním dané problematiky. Oceňuji vytrvalost
autorky, která narážela na velkou rezistenci poskytovatelů rezidenčních služeb
pro seniory, kteří považovali sebevražednou problematiku za nevhodnou a
neadekvátní. Hned na začátku prokázali svou neznalost práce se suicidalitou
tím, že jedním dechem říkali, že „jejich“ senioři takové nápady nemají, a pokud
by je měli, dokázali by jim je hned rozmluvit. Zároveň vyjadřovali obavy, že
může být sebevražedná tematika seniorům rozhovorem podsunuta, což je
jeden z mýtů o sebevraždě. Z rozhovorů se starými obyvateli domovů vyplynulo
nejen to, že myšlenky na sebevraždu jim nejsou cizí, ale bohužel také to, že
personálu nedůvěřují a nic osobního s pečujícími pracovníky nesdílejí.
Předloženou diplomovou práci považuji ji za velmi přínosnou a zdařilou a
doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.
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Empirickou část diplomové práce představuje kvalitativní výzkum, provedený
metodou polostrukturovaných rozhovorů. Cíl výzkumu, výzkumné otázky, výzkumný soubor,
metody sběru dat, jejich zpracování i analýza jsou precizně popsány. Výzkum je adekvátně
vyhodnocen a diskutován.
Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, jak pomáhající
Tento cíl byl bezesporu naplněn a zjištění, která z výzkumu vyplynula, poukazují na
Téma bylo z hlediska oboru sociální práce vhodně zvolené, problematika
sebevražedných seniorů je nepřehlédnutelná, a přesto zatím dostává málo pozornosti.
Autorka se k tématu postavila zodpovědně a nenechala se odradit velkými nesnázemi se
získáváním respondentů. Vytvořit soubor homogenní z hlediska profese se ukázalo jako
nemožné. Ve své práci prokázala kompetence propojovat teorii s praxí, výzkum naplánovat,
zrealizovat i adekvátně vytěžit, kompetenci pracovat s literaturou, kompetenci dobře
formulovat.
Předložená práce splňuje náležitosti diplomové práce.
Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.
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