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     Předložená bakalářská práce obsahuje 48 stran autorského textu. Cílem práce je sestavit 
komplexní náhled na problematiku střelby na školách, a to na základě dostupných tiskových 
zpráv a studií, především zahraničních. Vzhledem k originalitě a poměrně jasnému vymezené 
tématu lze tento cíl považovat za splnitelný. 
     Obsah je sestaven pečlivě, přehledně a logicky. Z Úvodu je znát, že byl psán 
pravděpodobně až na konec (z metodologického hlediska skýtá úskalí). Již v první kapitole 
autorka naznačuje méně známé aspekty fenoménu střelby na školách. Vyhýbá se hodnocení, 
která nabízejí média s cílem zvýšit sledovanost, a pokouší se téma analyzovat v patřičné 
hloubce. Pracuje s četnými zahraničními studiemi v anglickém jazyce. Nejen, že uvádí již 
publikované definice střelby na školách, ale formuluje vlastní definici, v níž nechybí poukaz 
na nedostatek zájmu o osobnost pachatele a o reflexi nejčastější motivace útočníků. Je jí
pomsta za některou z forem oprese, které byli útočníci vystaveni. Českému čtenáři tento 
motiv asociuje případ Olgy Hepnarové (podrobněji analyzován v knize Cílka, R. Oprátka za 
osm mrtvých). 
Pozitivně hodnotím autorčin pokus vytvořit profil pachatele a následné uznání, že to není 
možné z důvodů protikladných charakteristik jednotlivých osobností. Dále text obsahuje 
přehledný výčet příčin, o nichž je obvykle laická veřejnost přesvědčena, že vedly k násilnému 
jednání (filmy, počítačové hry aj.). Autorka ukazuje, že problém příčin a motivace je hlubší. 
     Text o následcích střelby pro rodinu útočníka, oběti i přeživší je velmi zdařilý, podobně 
jako kapitola o prevenci (dle struktury primární – sekundární – terciární prevence). Text 
obsahuje prakticky využitelné postupy řešení šikany dle metodického (ne metodistického!) 
pokynu MŠMT. Autorem tohoto postupu je průkopník řešení šikany v ČR M. Kolář, což 
autorka neuvádí, ale vynahrazuje to doporučením, která podporují příznivé klima ve školách. 
Práce neobsahuje vlastní empirický výzkum. Studentka správně vytušila, že důkladná 
obsahová analýza zahraničních vědeckých studií bude větším přínosem.
    Oceňuji též nevšedně pečlivou práci se zdroji. Autorka korektně cituje a uvádí pestrý 
soupis zdrojů, především zahraničních. Drobnou chybou je nejednotné označování 
doslovných citací. 
     Jistou diskrepanci tvoří stylistické schopnosti autorky versus pravopis. Proč je v tak 
kultivovaném textu tolik nečekaných pravopisných chyb (s. 7, 8, 10, 11, 12, 36 atd.)? Místy 
hraniční je i  publicistický styl psaní, jehož vrcholem je otázka na s. 48 („Chcete příklad?“). 
Psát ve 2. os. pl. se v odborné práci obecně nehodí. Po stránce terminologické ale nemám 
připomínek. Některé pasáže jsou psány poněkud úsporně, což ale přispívá k plynulosti textu. 

Závěr:
I přes uvedené nedostatky hodnotím bakalářskou práci Kateřiny Vimmerové jako výbornou 
po stránce obsahové i formální. Studentka prokázala svůj dlouhodobý zájem o problematiku 
střelby na školách a vytvořila velice originální a podnětnou kompilaci na dané téma.
Navrhovaný stupeň hodnocení: výborně
Podnět k obhajobě:
Můžete shrnout hlavní kroky sekundární prevence vzhledem k riziku střelby na školách?
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