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V publikaci Sebevražednost seniorů se autorka zabývá tématem sebevražednosti 
starších lidí v kontextu hned několika odborných, společenských a z hlediska multi-
disciplinárního pojetí neotřelých aspektů. Práce vychází nejen z relevantních teore-
tických konceptů, ale především je úzce provázaná s dlouholetým profesním půso-
bením autorky v oblasti krizové intervence, psychoterapie a akademických aktivit. 
Práce je postavena na rozsáhlém kvalitativním materiálu získaném v přímém kon-
taktu s respondenty unikátně definované cílové skupiny. Autorka pro své bádání zvo-
lila metodu IPA (Interpretativní fenomenologická analýza), což umožnilo, mimo jiné, 
pracovat se získaným materiálem víceúrovňovým způsobem a s maximálním respek-
tem k detailu a individualitě respondenta. 

V první části textu posouvá běžně řešený rámec tématu právě multidisciplinárním 
přístupem, který je patrný především ve výběru teoretických východisek. Značně tak 
rozšiřuje nejen potenciál řešené problematiky, ale především svého textu. Teoretická 
východiska navíc bezprostředně korespondují s metodou výzkumu a jednotlivými 
složkami jeho výstupů. Vznikl tak ucelený, z odborného i obecně lidského hlediska 
pestrý a v oboru unikátní materiál komfortního rozsahu. Přitom text disponuje vy-
sokou výpovědní hodnotou, autenticitou i vědeckou úrovní, také si však, zásluhou 
autorky, zachovává vhodnou míru profesionálního odstupu i respektu k roli výzkum-
níka. Dalším nesporným přínosem textu je jeho čtivost. S tématem sebevražednosti 
seniorů pracuje s vážností a pokorou. Současně ale, díky zvoleným stylistickým pro-
středkům a díky lidským i odborným postojům autorky, také s absolutní přirozeností. 
Sděluje čtenáři složité koncepty s lehkostí a jednoduchým jazykem, takovým, který 
neodradí ani čtenáře spíše zvědavé, kteří by pravděpodobně teoretickou práci po-
stavenou pouze na vědecké analýze tématu a termínech brzy odložili. Jedná se o text 
akcentující téma sebevražednosti jako autentického životního komponentu, čímž je 
aktuálně v oboru unikátní. Publikace je současně, především díky erudici autorky 
a výzkumné metodě, nosná i pro čtenáře hledající komplexní informaci o tématu. 
Vědecká ambice je v textu všudypřítomná, ne však prvoplánově. Právě touto cestou 
osloví i zájemce o dané téma z řad laické veřejnosti, nebo ty z nás, kteří se s fenomé-
nem sebevražednosti a souvisejícími specifiky stárnutí v jakémkoli smyslu setkali ve 
vlastním životě.
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