Zhanna Agakishieva: Sociologie sebevraždy a český případ
Posudek na diplomovou práci
Diplomová práce Zhanny Agakishievy zaměřená na sociologickou problematiku
sebevražd má teoreticko-empirický charakter. Obsah práce je kromě Úvodu a Závěru rozdělen
na dvě části. První část se zabývá tím, jak bylo téma sebevražd pojednáno v kontextu
teoretické sociologické literatury od poslední čtvrtiny 19. století až do druhé poloviny 20.
století. Druhá část má empirický charakter a snaží se pomocí analýzy disponibilních dat
Českého statistického úřadu a Světové zdravotnické organizace (WHO) odpovědět na některé
výzkumné otázky, jež autorka formulovala na základě existujících teorií. Předložená studia
podává přehled sociologických koncepcí, který začíná u klasické Masarykovy práce (z r.
1881), všímá si knihy psychiatra Henryho Morselli (1882); značnou pozornost věnuje
slavnému dílu Emila Durkheima (1897) a pojednání Pitirima A. Sorokina (1913); z pozdějších
příspěvků k tomuto tématu je zmíněna koncepce Jacka D. Douglase (1967) a Edwina S.
Scheidmana (1957, 1961, 1980). Z komparace teoretických názorů (zejména Durkheima a
Sorokina) autorka odvodila určité hypotézy, jejichž testováním se zabývá v druhé části
posuzovaného textu. Empirická část práce přináší poznatky o vývoji počtu sebevražd na
území České republiky, struktuře sebevražednosti v ČR, a také situací ČR v mezinárodním
srovnání. V Závěru práce dává diplomantka získané poznatky do kontextu s teoretickými
předpoklady a diskutuje hypotézy, které formulovala na základě klasických teoretických
přístupů.
Diplomovou práci Zhanny Agakishievy je možné hodnotit celkově jako zdařilou.
Diplomantka v ní přesvědčivě dokazuje, že se umí velmi erudovaně a kvalifikovaně
pohybovat jak v oblasti dějin sociologické teorie, tak i v oblasti empirického výzkumu, resp.
kvantitativní analýzy dat. Seznam použité literatury obsahuje práce publikované v angličtině,
ruštině, češtině a polštině. Empirická část práce dokumentuje schopnost autorky provádět
s disponibilními statistickými daty náležité analytické operace. Práce má logicky uspořádanou
obsahovou strukturu. Teoretická a empirická část studie jsou spolu dobře provázané a tvoří
soudržný celek. Text je zpracován přehledně a srozumitelně, argumenty působí přesvědčivě.
Ze všech těchto důvodů hodnotím práci Zhanny Agakishievy jako výbornou.
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