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Datum:  9.9. 2015                  Podpis Mgr. Marek Německý, Ph.D. 

Jedná se o velmi pozoruhodnou práci věnovanou klasické sociologické tématice. Vynikající je především 

teoretická část práce, text má spád a vypravěčskou dynamiku. V interpretacích autorů nejsou zásadní 

chyby. Na některých místech si ovšem autorka odporuje např. v otázce popisu četnosti sebevražd u 

katolíků a protestantů podle Masaryka (str. 19.), kdy v jednom odstavci tvrdí, že mezi protestanty se 

vyskytují sebevraždy častěji než mezi katolíky a v druhém odstavci tvrdí opak. 

V empiricko-analytické části pak autorka pracuje pouze s popisnými statistickými údaji a rezignuje na 

nějakou statistickou analýzu (korelační a regresní analýza, analýza časových řad). Suše konstatuje závěry 

(například o vztahu mezi mírou sebevražednosti a nezaměstnaností v různých zemích), přičemž se je 

nepokouší nějak analyticky vysvětlit (např. problém falešné korelace). 

Přes uvedené výhrady lze práci jednoznačně doporučit k obhajobě. 


