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Anotace 

Tato práce nabízí náhled do problematiky extrémní formy násilí, která se může udát 

v prostorách školy: situace, kdy student zaútočí střelnou zbraní a ohrožuje své spolužáky, 

přátele i učitele. Počty případů střelby na škole se během posledních deseti let rapidně 

zvyšují. Kromě Spojených států amerických dochází k útoku studentů i v Evropě. V této práci 

je popsáno šest případů, kdy ke střelbě na škole došlo, nebo bylo neštěstí zamezeno díky 

zásahu třetí strany. Případy střelby na škole vyvolávají masivní pozornost a spekulace médií 

nedává prostor pro objektivní zvážení možných příčin jednání pachatelů a jejich motivace.  

 

 

 

Annottation 

This thesis provides insight into the issue of extreme form of violence, which may be 

happening in school areas: situation, when armed student attacks his classmates, friends and 

teachers. The numbers of cases of  school shooting rapidly increasing during the last decade. 

Except the United States, are cases of school shooting in Europe. This thesis describes six 

cases, when the shool shooting happened, or the cases, when the intervention of third party 

interved the misfortune. Cases of school shooting causing massive attention and media 

speculation leaves no room for objective consideration of the possible causes of the 

perpetrators acting, or their motivations. 
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Úvod 

 

 Téma Extrémní formy násilí na školách a fenomén střelby na školách jsem si vybrala 

na základě svého dlouholetého zájmu o tuto problematiku. Událost, kdy student napadne a 

usmrtí své spolužáky a učitele přímo v prostorách školy, není fenomén týkající se pouze 

Spojených států amerických. Takováto událost je tou nejvyšší formou násilí se kterou se může 

student ve školním prostředí setkat. Za posledních pět let se odehráli tři, mediálně velmi 

sledované, případy v Evropě. Dva ve Finsku, jeden v Německu.  

 

V roce 2009 byl odsouzen sedmnáctiletý student gymnázia v Novém Bydžově za případ 

obecného ohrožení spáchaného ve fázi přípravy. Podle objevených důkazů chtěl spáchat 

bombový útok na svoji školu. Těchto případů v posledních letech přibývá nejen ve Spojených 

státech, ale i v Evropě a Asii. Jde o médii masivně sledované události s těžkým dopadem na 

společnost. V České republice se o střelbě na školách dozvídáme výhradně 

prostřednictvím televizního, tištěného a internetového zpravodajství, kde jsou informace 

mnohdy nevhodně podávané. Primární zájem je přirozeně o oběti. Dalším krokem bývá 

očerňování útočníka a nesprávné vykládání jeho motivace. Nikdo se nesnaží touto záležitostí 

zabývat do hloubky a podstatné je, co nejdříve najít vhodné obětní beránky.  

 

V této práci jsem se na základě dostupných tiskových zpráv a studií (převážně v anglickém 

jazyce) pokusila sestavit komplexní náhled na problematiku Střelby na školách.  

V první části hledám vhodnou definici pro anglický pojem School Shooting, střelbu na škole, 

která rozšíří význam dvou slov, jejichž význam je v českém i anglickém jazyce zřejmý, ale 

jejich spojení skrývá nejen útok samotný, ale i jeho příčiny a následky. Nadále popisuji tři 

incidenty. Střelbu na Columbine High School v roce 1999:  studenti Dylan Harris (18)  a 

Dylan Klebold (17) zastřelili dvanáct svých spolužáků a jednoho učitele. Událost z roku 2007 

: Čo Sung-hü (23) spáchal ozbrojený útok v areálu Virginia Polytechnic Institute and State 

University, jehož následkem bylo vyhasnutí 32 lidských životů. A Střelbu na Finské střední 

škole Jokela při které student Pekka-Eric Auvinen (18) usmrtil devět lidí. Kapitolu uzavírám 

krátkým popisem případům, kdy bylo studentovi prokázáno obvinění z připravování útoku a 

celé tragédii se tak časně zabránilo.  

 

Druhá kapitola představuje deset společných jevů, které případy školní střelby propojují. 

Jedná se o vlastnosti střelců, jejich motivace i zdravotní stav. Motivaci se v této kapitole 
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věnuji i nadále. Není možné vytvořit něco jako komplexní profil školního střelce, protože 

většina toho, co útočníky spojuje, spojuje také 90% jejich vrstevníků. Na závěr této kapitoly 

objasňuji některá oblíbená tvrzení médií, která se objevují ve chvílích, kdy chtějí objasnit 

motivace a důvody útočníků. Třetí kapitola je zaměřena na situace rodin obětí i útočníků, ale i 

následky pro přeživší útoků. Čtvrtou, závěrečnou, kapitolu věnuji prevenci jevů ovlivňujících 

pachatele. Nadále stručně shrnuji doporučení odborníků a vypozorované závěry vyšetřovatelů, 

které nejčastěji slouží k časnému odhalení pachatelů. V rámci prevence zmiňuji i 

bezpečnostní opatření a programy, které mohou pomoci lépe předcházet útokům tím, že 

podpoří příznivé školní klima.  
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Motto práce 

 

„Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ 

        Římanům 12:21 
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1 Definování pojmu Střelba na škole, uskutečněné případy a 

odhalené hrozby   

 

 Následující kapitola se zabývá komplexním definováním pojmu střelba na škole, třemi 

případy s tragickými následky a třemi případy, kdy včasné odhalení potencionálního útočníka 

nejspíše zabránilo tragédii.  

 

1.1 Definování pojmu School Shooting / Střelba na škole 

 

 “School shooting“ je v anglickém jazyce ustálený výraz, který se do češtiny dá přeložit 

jako „Školní střelba“. Mě osobně přijde poněkud nevhodné dávat ke slovu střelba adjektivum 

školní. Škola je místem, kde se střelba odehrála a z tohoto slovního spojení by mohlo vzejít 

dojem, že vinu za tragédii nese právě vzdělávací instituce. Proto jsem se rozhodla termín 

přeložit jako Střelba na škole. V českém jazyce ovšem neexistuje studie, která by se tímto 

fenoménem blíže zaobírala, a proto neexistuje ani žádná rozšířená a dostupná definice 

v českém jazyce. I když je pojem velmi jasný, dvěma slovy nelze vyjádřit co všechno se pod 

ním skrývá. Není to pouze místo a čin, ale zároveň otázka motivace útočníků, následky pro 

rodiny obětí i útočníků, následky pro přeživší útoku i mediální pozornost věnovaná těmto 

případům. A v neposlední řadě samozřejmě fascinace skupin studentů, kteří čin útočníků 

považují za hrdinský.  

 

Díky Internetu je dnes velmi snadné dohledat potřebné informace a je to místo, kam se 

primárně uchýlí každý, kdo nemá k dispozici potřebnou literaturu. Pokud zadáte heslo “school 

shooting“ do nejpoužívanějšího internetového vyhledávače Google, zobrazí se přibližně 892 

milionů výsledků. Naprostá většina těchto výsledků odkáže na mnohdy velice bulvárně pojaté 

články a reportáže, které pořád opakují staré, nebo v předchozím článku portálu již zveřejněné 

informace a dohady. Pokud chcete najít definici objasňující co se za pojmem “School 

Shooting“ skrývá, připravte se na opravdu komplikované hledání.  

 

První odkaz, který se ve výsledcích objeví, pochází z nejznámější internetové encyklopedie, 

vděčnému zdroji referátů jejichž autoři doufají, že se na to nepřijde, Wikipedie: A school 
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shooting  is an occurrence in which gun violence takes place at an educational institution
1
. 

Ve volném překladu zní definice takto: Střelba na škole je událost při níž dojde ke střelbě na 

půdě vzdělávací instituce.Tato definice obsahuje všechna podstatná slova, ale trpí jedním 

zásadní nedostatkem: přílišnou stručností. 

 

Jeden z mých primárních zdrojů, The Final Report And Findings Of The Safe School  

Initiative: Implications For The Prevention Of School Attacks In The United States , by měl 

nabídnout lepší definování. School shootings are a rare, but significant, component of school 

violence in America
2
. Překlad: Střelba na školách je vzácnou, avšak významnou, součástí 

školního násilí v Americe. Definice je to pravdivá. V počtu incidentů střelby na školách 

Spojené státy americké skutečně obsazují první příčku. Jenže tato problematika se netýká 

pouze USA. V posledních letech se objevily dva případy ve Finsku, jeden v Německu a 

v loňském roce nás senzacechtivá média v České republice několik týdnů zásobovala dohady 

o studentovi z Nového Bydžova, který chtěl do školy nastražit výbušninu. Soudím, že tato 

definice je pro rozšířenější použití nevhodná také.  

 

Třetí definici jsem překvapivě nalezla na webových stránkách UrbanDictionary.com, 

stránkách zabývajících se primárně objasňováním slangových výrazů v anglickém jazyce.  

A school shooting is something you do on a very nice warm April day when you just can't 

stand the bullies anymore
3
.Překlad:  Střelba na škole je něco, co uděláš velmi krásného a 

teplého dubnového dne, když už nadále nedokážeš snášet šikanování.Tato poslední definice 

mne zaujala nejvíce. Díky jejímu původu ji nemůžeme brát jako relevantní. Natož takovou, 

kterou by měl někdo použít do akademické práce. Přes tyto námitky, vyjadřuje podstatu 

problému lépe, než ty dvě předchozí. Popisuje střelbu na škole jako akt, který může udělat 

kdokoliv, kdykoliv a nejspíš proto, že se chce pomstít svým utlačovatelům.  

 

S případy střelby na školách je to jako s obrázkem, který si sestavíte z tisíce dílků puzzle. 

Všechny dílky můžete předem rozdělit podle toho, jestli patří do rohů, nebo na kraj. Podle 

barev a v neposlední řadě i zvláštního tvaru. Výsledný obrázek vidíte už dlouho předtím, než 

                                                 
1
 School shooting. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001-, 2013-04-13 [cit. 2013-04-15]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/School_shooting 

 
2
 VOSSEKUIL, B., R. A. FEIN, M. REDDY, R. BORUM a W. MODZELESKI. United States Secret Service, 

United States Department Of Education. The Final Report And Findings Of The Safe School Initiative: 

Implications For The Prevention Of School Attacks In The United States [online]. 2002. vyd. Washington, D. C., 

2002, ii [cit. 2013-05-01].  

 
3
 School shooting. In: Urbandictionary.com [online]. 2009-01-20. [cit. 2013-04-15].  

http://en.wikipedia.org/wiki/Gun_violence
http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_institution
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všechny dílky dáte na místo. A pak zjistíte, že vám schází ten poslední. Podíváte se pod stůl, 

zametete celou místnost, ale přesto víte, že už ho nikdy nenajdete.  

 

V těchto případech víme jací byli útočníci z výpovědí rodičů, přátel, spolužáků a psychiatrů, 

ale nikdy nemůžeme s naprostou jistotou říct, co opravdu donutilo ty, na první pohled 

obyčejné mladé lidi k tomu, aby spáchaly takový to čin. Po tragédii samotné máme jen 

spoustu dílků skládačky, která se sice jednoho dne poskládá a utvoří obrázek, ale obraz už 

nikdy nebude kompletní. Protože se nejspíš nikdy nedozvíme, co bylo spouštěcím 

mechanismem takového jednání. Jak tedy komplexně definovat akt takového rozsahu?  

Z prvních dvou slov víme, že při útoku byla použita střelná zbraň v prostorách školy. 

Z dalších společných rysů těchto případů víme, že ze zbraně střílel jeden ze studentů po svých 

spolužácích a učitelích. Jenže to nevysvětluje důvody takového počínání. Má definice, která 

se snaží poukázat na všechny tyto prvky, zní tedy takto: 

 

 Střelba na škole je ozbrojený útok studenta na vzdělávací instituci, její zaměstnance i 

studenty, jeho spolužáky i přátele. Takovýto druh agrese na první pohled postrádá motiv, ale 

ve většině případů útočník podniká pomstu vůči těm, co mu dle jeho přesvědčení, ublížili.  

 

1.2 Uskutečněné případy střelby na škole 

 

 Následující tři podkapitoly rozebírají průběh incidentů, které se v rozmezí let 1998-

2008 odehráli ve světě. Tři zde zmíněné případy školní střelby se stali ve Spojených státech 

amerických, dva ve Finsku. Útočníci byli současní studenti škol, kteří k útoku použili střelné 

zbraně a poté co zastřelili či postřelili jiné studenty a učitele, sami spáchali sebevraždu. Jedná 

se o nejčastěji skloňované případy střelby na škole jak médii, tak odbornou obcí. 

 

1.2.1 Střelba na Columbine High School, Colorado, USA 

 

 Událost z 20. dubna roku 1999, která se do povědomí světa zapsala jako „Masakr na 

Columbine High School“, nebyla prvním případem, kdy se oběťmi studentů stali jejich 

spolužáci a učitelé přímo v areálu školy. Jedenáct měsíců předtím, než Eric Harris (18)  a 

Dylan Klebold (17) zastřelili dvanáct svých spolužáků, jednoho učitele a zranili dvacet čtyři 

lidí. Jiný, tehdy patnáctiletý, student Kip Kinkel usmrtil střelbou dva spolužáky a zranil 

dalších dvacet dva v jídelně Thurston High School nacházející se ve státě Oregon. Střelba na 
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Columbine High School, nacházející se v Jefferson County ve státě Colorado, nebyla 

ojedinělým, prvním a ani posledním případem střelby na škole nejen na území Spojených 

států amerických. Přesto se i po třinácti letech v souvislosti s každým dalším případem útoku 

spáchaným studentem na školu objevuje zmínka právě o Eriku Harrisovi a Dylanu 

Kleboldovi.  

 

Průběh útoku 

 

„Byl to jeden z těch dnů, kdy nečekáte, že by se něco stalo.
4
“ Po jedenácté hodině Klebold 

s Harrisem nastražili dvě 10 kilogramové propanbutanové bomby do školní jídelny, kde měli 

vybouchnout v době obědů. V té době se v jídelně nacházelo průměrně čtyři sta studentů. 

Bezpečnostní kamery nic nezaznamenaly, protože se v tom okamžiku měnila kazeta na níž se 

záznamy nahrávají. Odpálení bomb se nezdařilo, ale útočníci se přizpůsobili situaci a započali 

palbu z automatických střelných zbraní. Přítomným pedagogům se podařilo většinu studentů 

vyvést z budovy, nebo je schovat ve třídách. Postup těžce ozbrojených útočníků školou byl 

ovšem nezastavitelný a přivolaní policisté, mateni protichůdnými informacemi, nezasahovali. 

Po druhém (taktéž neúspěšném) pokusu o odpálení propanbutanových bomb v jídelně se 

útočníci rozhodli vrátit na místo, kde se odehrála nejhorší část útoku - do knihovny. Tady 

spáchali sebevraždu. Během necelé hodiny od začátku útoku zastřelili dvanáct spolužáků, 

jednoho učitele a dalších 24 lidí zranili.  

 

1.2.2 Střelba na Virginia Tech, Virginie, USA 

 

 16. dubna roku 2007 student Čo Sung-hü (23) spáchal ozbrojený útok v areálu 

Virginia Polytechnic Institute and State University (dále jen jako „Virginia Tech“
5
), která se 

nachází ve Spojených Státech. Čo Sung-hü zabil 32 lidí, další desítky zranil a sám pak 

spáchal sebevraždu. Díky svědectvím se podařilo sestavit poměrně podrobnou časovou osu o 

tom, jak útok probíhal. Lze ji nalézt v oficiální zprávě Mass Shootings at Virginia Tech April 

16, 2007: Report of the Review Panel Presented to Timothy M. Kaine, Governor 

Commonwealth of Virginia. 

 

                                                 
4
 Svědectví Johna Savage, bývalého studenta Columbine High School, přítele Dylana Klebolda, pro dokument. 

Zero Hour: Columbine. 

 
5
 „Virginia Tech.“ je oficiální zkratkou Virginia Polytechnic Institute and State University v Blacksburgu ve 

státě Virginia, USA.  
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Průběh útoku 

 

 Čo Sung-hü vstával v pět hodin ráno. Následující dvě hodiny se věnoval obyčejným 

činnostem jako je práce na počítači, ranní hygiena a návštěva poštovní schránky. Ve čtvrt na 

osm zastřelil v blízké budově West Amler Johnoston Hall, která slouží též jako koleje, 

studentku Emily Hilscher přímo v jejím pokoji. Další obětí se stal další student, Ryan 

Christopher Clark, který bydlel ve vedlejším pokoji a dle závěrů vyšetřovatelů
6
 se k incidentu 

připletl, protože pátral po příčině hluku z Emiliina pokoje. Poté se Čo Sung-hü vrátil na 

domácí kolej Harper Hall, aby se ve svém pokoji převlékl ze zakrváceného oblečení. Tady se 

přihlásil na svůj univerzitní email odkud smazal veškeré záznamy a poté i samotný účet.  

 

Přibližně o hodinu a půl později Čo Sung-hü odesílá balíček z blízké poštovní pobočky 

adresovaný televizní stanici NBC News, sídlící v New Yorku. Podle údajů ve zprávě byl Čo 

Sung-hü znovu spatřen kolem 9:15, jak řetězem zevnitř zajišťuje tři hlavní východy z budovy 

Norris Hall, kde se nacházejí učebny a Katedra inženýrské vědy a mechaniky. Stejně jako u 

prvního případu, střelbě na Columbine High School, kdy pachatelé nepozorovaně umístili 

v jídelně dvě propanbutanové bomby, ani zde nejsou žádní svědkové, kteří by nahlásili takto 

podezřelé chování.  

 

Mezi 9:40 - 9:51
7
 Čo Sung-hü vstupuje učebny 206 kde právě probíhá hodina. Zde jako 

prvního zastřelí profesora G.V. Loganathana a pak dalších devět z přítomných třinácti 

studentů. Tři těžce zraní. Následně Čo Sung-hü pokračuje do další učebny, která se nachází 

přes chodbu. Opět zastřelí profesora a začne střílet i po ostatních studentech. Ve vedlejší 

učebně, se studenti a profesor zabarikádují, takže se dovnitř útočník nedostane ani potom, co 

se pokouší prostřílet skrz dveře. Čo Sung-hü postupuje dál, do místnosti 211, kde postřelí 

profesorku a několik studentů. Následně se opětovně pokouší dostat do vedlejších, 

zabarikádovaných učeben, ale bez úspěchu. Vrací se do učebny 206, kde opět střílí. V 9:50 se 

do budovy dostává policie, ale dřív než dorazí do druhého patra, Čo Sung-hü spáchá 

sebevraždu. Během svého počínání vypálil 174 střel, zabil třicet dva lidí včetně sebe a dalších 

sedmnáct zranil.  

                                                 
6
 GOVERNOR COMMONWEALTH OF VIRGINIA TIMOTHY M. KAINE. Mass Shootings At Virginia Tech 

April 16, 2007: Report of the Virginia Tech Review Panel [online]. Commonwealth of Virginia, USA, 2007 s.25 

[cit. 2013-05-01].  

 
7
 GOVERNOR COMMONWEALTH OF VIRGINIA TIMOTHY M. KAINE. Mass Shootings At Virginia Tech 

April 16, 2007: Report of the Virginia Tech Review Panel [online]. Commonwealth of Virginia, USA, 2007  s.27 

[cit. 2013-04-15]. 
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1.2.3 Střelba na Střední škole Jokela, Finsko 

 

 7. listopadu roku 2007, sedm měsíců po událostech v americké Virginia Tech, na jihu 

Finska, student Střední školy Jokela, Pekka-Eric Auvinen (18), vešel do školního areálu a 

legálně drženou pistolí zastřelil šest studentů, učitelku, školní sestru a nakonec sám sebe.  

 

Průběh útoku  

 

 V den incidentu Pekka-Eric Auvinen vynechal první hodinu vyučování a namísto toho 

nahrál na server YouTube video, na kterém byly nejdříve záběry školy, poté fotografie jeho 

samotného v černo-červeném provedení na níž mířil zbraní přímo do kamery. Toto video 

zveřejnil na stránkách pod svým účtem Strumgeist89Y a pojmenoval „Jokela High School 

Massacre 11/07/2007“
8
.   

 

V půl dvanácté vyrazil do školy, vzdálené přibližně dva kilometry, na kole. Vstoupil do školy 

přes vchod poblíž školní jídelny nacházející se pod přízemím. V 11:42 zastřelil na chodbě 

prvního spolužáka vlastní, legálně drženou zbraní. Poté vyrazil do dalšího patra, ale ještě 

vystřelil po dalších dvou studentech, kteří přispěchali oběti na pomoc v domnění, že pouze 

zkolabovala. Dalšími oběťmi se stala školní setra a další student, kteří se snažili řídit 

evakuaci. To bylo 11:46. Od výstřelu na prvního studenta uplynuly pouhé čtyři minuty. 

 

V 11:47 vyhlásila Ředitelka přes školní rozhlas, aby se studenti schovaly ve třídách a 

nevycházeli. Pekka-Eric Auvinen vypálil několik dalších několik výstřelů naslepo a křičel, že 

všechny zabije. Zkoušel se dostat do zabarikádované třídy, ale neúspěšně. Pokračoval o patro 

výš, kde na se chodbě nacházelo pár studentů, kteří hlášení Ředitelky nebrali vážně
9
. Pekka-

Erik Auvinen postřelil jednoho z nich, který později na následky zranění zemřel. Druhému se 

podařilo uniknout. Následně se pokusil podpálil hořlavinu, kterou rozlil po zdi, ale neúspěšně. 

Útočník se vrátil ke školní jídelně a pokusil se dostat skrz zamčené dveře. Když se mu to 

nepodařilo, střílel skrz skleněné průhledy v nich, dožadujíc se vstupu. Studentům přítomným 

v kantýně se podařilo uniknout přes kuchyni. Poté Pekka-Eric Auvinen opustil budovu. 

                                                 
8
 FINLAND MINISTRY OF JUSTICE. Jokela School Shooting on 7 November 2007: Report of the 

Investigation Commission [online]. Finland, Helsinki, 2009 s.19 [cit. 2013-05-02]. 

 
9
 TRAYNOR, I. The pupil who declared war. Guardian.co.uk [online]. 2007-11-10 [cit. 2013-05-02]. 
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 Další obětí se stala Ředitelka, která se mu dostala do cesty zatímco venku obhlížela situaci a 

čekala na přivolanou Policii. Střelec se pak vrátil do budovy přes jiný vchod, v prvním patře 

vnikl do učebny a tady namířil zbraní na vyděšené studenty. Řekl jim, že začíná revoluce a ať 

začnou rozbíjet vybavení. Vystřelil na televizi a okno, ale na ně nikoliv. Několik minut po 

dvanácté už se v areálu nacházela ambulance a policejní složky. Pekka-Eric Auvien se na ně 

pokoušel útočit střelbou z okna. Následovně se přemístil k hlavnímu vchodu do budovy a 

vypálil další dvě střely na policisty, kteří mu nařizovaly, aby se vzdal.  

 

Poslední obětí se stal sám útočník, když se na toaletě pokusil spáchat sebevraždu výstřelem 

do hlavy. Zraněním později toho dne podlehl. 23. září 2008, ani ne rok po událostech na 

Střední škole Jokela, Matti Juhani Saari (22), student University Aplikovaných Věd 

Kauhajoki v západním Finsku, střelbou usmrtil deset studentů předtím, než sám spáchal 

sebevraždu. 

 

1.3 Případy studentů usvědčených z připravování útoku na školu 

 

 Do své práce jsem se rozhodla zařadit i zmínku o případech, kdy tragickému vyústění 

k útok nedošlo. Obvinění studenti navštěvovali Universitu, Střední školu, nebo Střední 

odborné učiliště a v několika případech dokonce i Základní školu. Tito studenti byli 

konfrontováni se svojí činností na sociálních sítích a internetových fórech, nebo na jejich 

nezvyklé chování a nenávistné výroky upozornili spolužáci. Následně u nich byly objeveny 

často velice podrobné plány útoku, materiál vhodný k výrobě výbušnin a zbraně.  

 

1.3.1 Česká republika 

 

 V říjnu roku 2009 byl Krajským soudem v Hradci Králové odsouzen student gymnázia 

v Novém Bydžově k podmíněnému trestu 14 měsíců, se zkušební dobou na dva roky, za 

případ obecného ohrožení spáchaného ve fázi přípravy. Student
10

 (17) byl obviněn 

z plánování bombového útoku na svou školy."Vytvořil si podrobné seznamy úkolů, které 

bude třeba postupně splnit, ve kterých si již začal i odškrtávat jednotlivé položky týkající se 

například plánu umístění výbušniny v jednotlivých prostorách budovy gymnázia, ale i nákupu 

                                                 
10

 Jelikož odsouzený nedosáhl plnoletosti, nemohli zpravodajské zdroje uvést jeho jméno.  
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a úpravy chemikálií pro účely výroby výbušniny," zaznělo z obžaloby, kterou citoval český 

zpravodajský portál iDnes.cz.
11

  

 

Na podezřelé chování a projevy na sociálních sítích upozornily spolužačky obžalovaného. 

"Soud s ohledem na důkazy, například zajištěné chemikálie a písemné projevy, dospěl k tomu, 

že jednání mladistvého překročilo meze fantazie či klukoviny," řekla při vynesení rozsudku 

předsedkyně senátu Anna Bímová, která uvedla, že jednání mladíka vykazuje znaky trestného 

činu obecného ohrožení, byť ukončeného ve stádiu přípravy.Soud také přihlédl k tomu, že se 

jednalo o první podobný případ v České republice. "Při ukládání trestu jsme zvažovali otázku 

ochrany společnosti před podobnými plány. Případný útok mohl mít fatální následky," řekla 

Bímová, která však uvedla, že soud neshledal důvod mladíkovi uložit nepodmíněný trest
12

. 

 

Ze zpráv, která zprostředkovala média, víme, že student byl fascinován násilím, vytvářel 

videa sestříhaná ze záběrů střelby z počítačových her, filmů a dokumentů. Použil záběry 

z dokumentu Zero Hour, který mapuje událost, ke kterým došlo z 20. dubna roku 1999 na 

Columbine High School. Otec obžalovaného studenta jeho počínání považoval za 

„klukovinu“, která došla příliš daleko
13

. 

 

1.3.2 Washington, USA 

 

 7. února roku 2013, krátce před osmou hodinou ranní, upozornil žák čtvrté třídy 

Základní Školy Colville učitele, že viděl u jiného chlapce (11) nůž. Při následné prohledání 

batohů obviněného chlapce a jeho kamaráda (10) byl objeven nejen nůž, ale i střelná zbraň se 

zásobníkem. Starší chlapec se později přiznal, že plánoval ubodat nožem spolužačku, zatímco 

ten mladší bude mířit zbraní na ostatní, aby se tomu nepokoušeli zabránit. Zároveň ukázal na 

jména dalších šesti spolužáků ze seznamu třídy
14

, kterým chtěl vyhrožovat.  

 

 

                                                 
11

 ŠŤASTNÝ, J. Student s plánem pumového útoku na gymnázium dostal podmínku. iDNES.cz [online]. 2009 

[cit. 2013-04-15].  

 
12

 ŠŤASTNÝ, J. Student s plánem pumového útoku na gymnázium dostal podmínku. iDNES.cz [online]. 2009 

[cit. 2013-04-15].  

 
13

 Syn žádný útok na školu nepřipravoval, tvrdí otec. Novinky.cz [online]. 2009-03-26 [cit. 2013-04-17]. 

 
14

 GORE, A. Two fifth graders 'plotted to kill a girl at their school and attack six others but tried to keep it a 

secret by bribing another kid $80 not to tell'. Dailymail.co.uk [online]. 2013-02-15 [cit. 2013-04-15]. 
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1.3.3 Oklahoma, USA 

 

 14. prosince roku 2012 byl student Sammie Eaglebear Chavez (18) zatčen a 

vyšetřován pro podezření plánování útoku na Střední školu Bartlesville, kde sám studoval. 

Byly u něj nalezeny poznámky s plánem možného útoku a střelná zbraň. Upozornili na něj 

spolužáci potom, co se snažil některé z nich naverbovat, aby mu pomohli nalákat do 

posluchárny další studenty pod falešnou záminkou. Tady je chtěl uvěznit a postřílet. Také 

hovořil o tom, že ke dveřím umístí bomby
15

. Soudní proces s obviněným stále trvá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Teen accused in school shooting plot. Dailymail.com [online]. 2012-12-17 [cit. 2013-04-15]. 
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2 Společné rysy případů střelby na školách, možné příčiny a 

motivace útočníků 

 

 V této kapitole, za pomoci dostupných oficiálních zpráv a studií, představím deset 

nejčastějších společných faktorů případů střelby na školách za uvedení konkrétních příkladů 

z Columbine High School, Virginia Tech a Střední Školy Jokela. V první podkapitole blíže 

shrneme možné motivace a příčiny, které mohli (a také nemuseli) přivést útočníky k útoku. 

Opět s přihlédnutím na zde uváděné případy. Zakončení celé druhé kapitoly je tvořeno 

rozborem některých nejčastějších tvrzení, které uvádí média v souvislosti s případy střelby na 

škole se záměrem čin vysvětlit, nebo zaškatulkovat a tak zprávu lépe prodat čtenářům. 

 

2.1 Společné rysy případů školní střelby podle SS a DEA 

 

 V této podkapitole využívám jako primární literaturu především oficiální zprávu 

United States Secret Service, která v roce 2002 ve spolupráci s U.S. Department of education 

zkompletovala studii USSS Safe School Initiative: An Interim Report on the Prevention of 

Targeted Violence in Schools. V této studii bylo zkoumáno 37 incidentů školní střelby a 41 

studentů, kteří byli za útok zodpovědní z let 1974 – 2000.  

   

Autoři pracovali s policejními zprávami, školními záznamy, soudními dokumenty a 

rozhovory, které byli vedeny s deset střelci. Studie se zajímá především o chování, které 

útočníci vykazovali před samotným incidentem. Ve studii se objevují klíčová zjištění, která 

posloužila jako základní stavební kameny pro další studie a preventivní programy zabývající 

se střelbou na škole.  

 

Publikace Prior Knowledge Of Potential School-Based Violence: Information Students Learn 

May Prevent A Targeted Attack, vydaná  The United States Secret Service
16

 a The United 

States Department of Education
17

 roku 2008 se s odvoláním na dvě dřívější studie
18

 zmiňuje 

deset jevů, které byly pro případy ozbrojených útoků společné
19

. 

                                                 
16

 Státní agentura zabývající se bezpečnostní a kriminálním vyšetřováním ve Spojených státech.  

 
17

 Odbor Školství Spojených států amerických.  
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1. Zřídkakdy šlo o impulzivní jednání.  

2. Většina útočníků před samotným útokem nikoho ze spolužáků neohrožovala.  

3. Není vytvořený žádný univerzální „profil“, který by definoval osobnost útočníka, který se 

dopustil útoku na školu.  

4. Většina útočníků měla problémy vyrovnat se osobním selháním, nebo ztrátou. Nakonec se 

pokusili, nebo spáchali sebevraždu.  

5. Mnoho z pozdějších útočníků se cítilo šikanováno, zraňováno, nebo pronásledováno.  

6. Útočníci měli přístup ke střelným zbraním a útok spáchali střelnou zbraní.  

7. I přes rychlé reakce povolaných obranných složek, bylo počínání útočníků častěji 

zastaveno třetí stranou, nebo jimi  samými. 

8. V mnoha případech byli k útoku útočníci povzbuzováni spolužáky, nebo přáteli, či útok 

nevykonali sami.  

9. Většina útočníků před incidentem vykazovala chování, které ostatním způsobovalo obavy, 

nebo volalo po nějakém druhu psychické pomoci.  

10. Před samotným incidentem střelby o plánech útočníků věděli i jiní lidé. 

 

Tato zjištění blíže rozeberu na následujících stránkách. Jako příklady uvedu případy střelců na 

Columbine High School, Virginia Tech a Střední školy Jokela, kterým jsem věnovala prostor 

v první kapitole.  

 

2.1.1 Útok jakožto promyšlený čin  

 

 U většiny zkoumaných případů je prokázáno, že útok na školu byl velice pečlivě 

promyšlený čin, na který se pachatelé dlouho připravovali. I zadržení studenti, kterým bylo 

prokázáno podezření z osnování útoku, byli usvědčeni na základě nalezených plánů, výbušnin 

a střelných zbraní.  

Nejinak tomu bylo v případě střelců z Columbine High Shcool. Zápisy v deníku Dylana 

Klebolda (17), který dvacátého dubna 1999 společně s přítelem Ericem Harrisem (18) 

                                                                                                                                                         
18

 The Final Report and Findings of the Safe School Initiative: Implications for the Prevention of School Attacks 

in the United States (Vossekuil, Fein, Reddy, Borum, & Modzeleski, 2002) a Threat Assessment in Schools: A 

Guide to Managing Threatening Situations and to Creating Safe School Climates (Fein et al., 2002). 

 
19

 POLLACK, W. S., W. MODZELESKI a G. ROONEY. United States Secret Service, United States 

Department Of Education. Prior Knowledge Of Potential School-Based Violence: Information Students Learn 

May Prevent A Targeted Attack [online]. Washinghton D.C., 2008, s. 3 [cit. 2013-05-02].  
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zastřelil třináct lidí a dvacet čtyři zranil v budově Columbia High School,  svědčí o 

důkladném plánování celého útoku: „Walk in, set bombs at 11:09, for 11:17 Leave, set car 

bombs. Drive to Clemete Park. Gear up. Get back by 11:15 Park cars. Set car bombs for 

11:18, get out, go to outside hill, wait. When first bombs go off, attack. have fun!
20

“ 

 

Překlad:  

„Jít dovnitř, nastavit bomby v 11:09 na 11:17. Odejít, nastavit bomby v autech. Jet do 

Clemete parku. Vyzbrojit se. Vrátit se v 11:15. Zaparkovat, nastavit bomby v autě na 11:18, 

odejít. Jít ven na kopec, čekat. Když první bomby explodují, zaútočit. bavte se!“ 

 

Střelec z Virginia Tech, Čo Sung-hü (23), ani ne hodinu před střelbou v budově Noris Hall 

odesílá z blízké pošty balíček adresovaný televizní stanici NBC News sídlící v New Yorku
21

.  

Balíček obsahoval fotografii jeho samotného držícího zbraň, zprávu o 1800 slovech a 

videoklipy ukazující jeho vztek, zášť a touhu vypořádat se s utlačovateli. Nahrávky, které Čo 

zaslal televizi byly vytvořeny dřív
22

 a podle některých svědectví studentů Virginia Tech. byl 

několik dní před útokem spatřen neznámý člověk jak řetězy zajišťuje východy z budovy Noris 

Hall
23

, kde později, 16. dubna 2007 provedl útok. Nelze tak vyloučit možnost, že to byl právě 

Čo, který nacvičoval část svého plánu. 

 

Student Finské Střední školy Jokela, Pekka-Eric Auvinen (18), jehož útoku 7. listopadu 2007 

podlehlo devět lidských životů včetně jeho samého, zveřejnil ráno toho dne video na 

YouTube na něm o svém činu předem informoval. Dle Oficiální zprávy útok plánoval 

nejméně od března toho roku. V tu dobu si do deníku zapsal, že chystá „Operaci proti 

lidskosti, jejímž cílem bude zabít co nejvíce lidí a způsobit kolem chaos.
24

“ I další případy 

v Evropě a ve Spojených státech nasvědčují tomu, že útočníci své počínání dlouhodobě 

                                                 
20

 TANG, L. a L. STILLING. Columbine & Beyond. Norway, København: Gyldendal Uddannelse, 2006, s.32 
 
21

GOVERNOR COMMONWEALTH OF VIRGINIA TIMOTHY M. KAINE. Mass Shootings At Virginia Tech 

April 16, 2007: Report of the Virginia Tech Review Panel [online]. Commonwealth of Virginia, USA, 2007,  

s. 26 [cit. 2013-04-15]. 

 
22
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plánovali. U případů, kdy byli zadrženi studenti pro podezření z plánování útoku, byly též 

nalezeny podrobné plány, střelné zbraně a materiál k výrobě výbušnin. 

 

2.1.2 Dříve neprojevená agrese  

 

 Majoritě útočníků, kteří se později dopustili útoku na školu, nebylo před incidentem 

prokázáno jiné násilné chování vůči spolužákům, ani přímé výhružky předcházející 

samotnému útoku. Zpráva uvádí
25

, že pouze šestina pozdějších útočníků měla nějaký přímý 

konflikt se studenty, kteří se později staly obětí masivního útoku. Za výjimku lze považovat 

Čo Sung-hü, který měl kázeňské problémy po většinu svého studia na Virginia Tech. S tímto 

zjištěním přichází i časté tvrzení, že školním střelcem byl nenápadný a nekonfliktní student.  

  

2.1.3 Profil školního střelce 

 

 Nelze tvrdit, že výborný student mužského pohlaví mezi 13-22 lety je potencionální 

útočník, ačkoliv tyto tři rysy byly pro majoritu útočníků společné. V případech školní střelby, 

které uvádím v první kapitole, lze vysledovat i další společné rysy, ale žádný z nich není 

natolik konkrétní, aby se dal zařadit jako naprosto pravidelný jev. Dalším, ačkoliv opět příliš 

obecným rysem, který v této práci uvádím (a zároveň ji jím i vymezuji) je fakt, že útočníci 

byly sami studenty školního zařízení, které napadly. V médiích informujících o případech 

školní střelby se často objevují nepodložená, nebo zkreslená tvrzení, které se pokoušejí 

osobnosti pachatelů blíže vymezit. Jedním z těch častých je, že útočníci byly samotáři a 

outsideři. Jde o poněkud zkreslenou informaci. Například Eric Harris a Dylan Klebold ve 

školní hierarchii stáli stranou sportovců a populárních studentů, ale měli přátele i mezi nimi a 

další přátele se společnými zájmy.  

 

Kromě příliš obecné charakteristiky útočníků je pro jejich osobnosti společná ještě jedna věc: 

fakt, že sledovali další případy útoků na školy a nejspíše se počínáním svých předchůdců 

inspirovali. Sami pak byli přesvědčeni, že budou mít následovníky. Například Pekka-Eric 

Auvinen, střelec z Jokela High School, byl členem diskusních fór zabývající se tématem 
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střelby na školách. Na YouTube, před zablokováním účtu, vystupoval pod přezdívkou 

„NaturalSelector89“.  

„Natural Selector“ by se dal přeložit jakožto „přirozený volitel“, ale je zjevné, že toto spojení 

odkazuje k jedné ze základních úvah
26

 britského zakladatele evoluční biologie Charlese 

Darwina. Teorie Přirozeného výběru se zabývá způsoby vývoje druhů prostřednictvím 

likvidace, zvýhodňováním, záměrem, postupným procesem, selekcí či odstrašením extrémů.   

Tento výrok používal i Eric Harris. Jako heslo. V den útoku na Columbie High School byl 

dokonce oblečený do černého trička, které neslo stejný nápis.  

 

Jsou zde i nepotvrzené informace, že Pekka-Eric Auvinen před útokem prostřednictvím 

internetu komunikoval s Mattim Juhani Saari (22), studentem University Aplikovaných Věd 

Kauhajoki, který střelbou usmrtil deset spolužáků předtím, než sám spáchal sebevraždu ani ne 

rok po událostech na Střední škole Jokela. Informace, které máme k dispozici, nemůžeme 

použít k vytvoření komplexnějšího profilu. Z jednoho prostého důvodu: jde o tvrzení, která 

jsou příliš obecná a dají se aplikovat přibližně na dvě třetiny sledované skupiny, nebo jde o 

natolik protichůdná zjištění, že ke složení profilu neposlouží.  

  

2.1.4 Vyrovnávání se s osobními problémy a sebevražedné tendence  

 

 Čo Sung-hü začátkem roku 2005 zasílá návrh na knihu do nakladatelství sídlícího 

v New Yorku. Je odmítnut a podle rodiny i velmi deprimován. Později toho roku několik 

studentek nahlásí, že je obtěžoval přes internet, telefonicky, ale i osobně. První oběť, Emily 

Hilscher, žádné obtěžování nenahlásila, ale můžeme se domnívat, že se stala objektem 

romantického zájmu Čo Sung-hü , který ji ze strachu z odmítnutí, nebo kvůli přesvědčení z 

odmítnutí či odmítnutí samotného zastřelil. Útok na ni byl zřejmě cílený ač přesné důvody 

nejspíš nikdy nezjistíme.  

 

Emily Hilscher jakožto spouštěcím mechanismem celého útoku ovšem můžeme vyloučit. 

Pekka-Eric Auvinen dle Jokela School Shooting on 7 November 2007: Report of the 

Investigation Commission reagoval agresivními urážkami na fakt, že se od něj jeho přítelkyně, 

s kterou udržoval vztah na dálku prostřednictvím internetu, distancovala. Za své chování se 

později internetové komunitě omluvil. Více než tři čtvrtiny útočníků spáchali během útoku 

sebevraždu. A díky dostupným materiálům a výpovědím víme, že s touto možností předem 
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počítali. Sebevražda pro ně mohla být východiskem z utrpení, obětí sebe sama, hrdinským 

činem, ale i symptomem a důsledkem duševní nemoci.  

Sebevražda v případech útočníků může být i výsledkem pokání. Jsou si vědomi, že s takovou 

vinou nelze nadále plnohodnotně žít.  

 

2.1.5 Šikana a utlačování   

 

 Podle studie se skoro tři čtvrtiny útočníků cítilo pronásledováno, šikanováno, 

ohrožováno, napadáno a zraňováno ostatními. V několika případech je též dokázáno, že 

útočníci dlouhodobě čelili šikaně. Erik Harris a Dylan Klebold dle svědectví ostatních 

studentů čelili verbální, ale i fyzické šikaně studentů, které ve školní hierarchii zabírali 

vysoké místo – sportovci a oblíbení studenti. Cho Sung-hü si jakožto korejský přistěhovalec 

s elektivním mutismem zřejmě také prožil svůj díl šikany, i když to rodině nikdy nepřiznal. 

Rodiče Erika-Pekka Auviena uvádějí, že byl jejich syn na základní škole terčem šikany jak na 

prvním, tak druhém stupni. 

 

2.1.6 Střelné zbraně  

 

 Díky počtu střelby na školách, která se odehrála ve Spojených státech Amerických, je 

častým předpokladem, že na vině je především tamní zbraňová legislativa. V USA je právo na 

vlastnictví a nošení zbraně zakotveno ve druhém dodatku Americké ústavy z roku 1791. 

Následkem opakujících se incidentů
27

 se opětovně otevírá debata regulace zbraní. 

V současnosti se Bílý dům snaží prosadit zákaz poloautomatických útočných zbraních, ale 

nemá dostatečnou podporu
28

, ačkoliv současný president Barack Obama podniká rozsáhlou 

kampaň, jejímž výsledkem by měla být právě regulace, nebo zákaz určitých typů střelných 

zbraní. Ve dvou, v této práci, uváděných případech je znát pochybení systému zbraňové 

legislativy. Erik Harris a Dylan Klebold při útoku na Střední Škole Columbie použili střelný 

arzenál čítající poloautomatickou pušku, poloautomatickou pistoli a dvěma upravenými 

brokovnicemi. 
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Vojtěch Půlpán, zaměstnanec pražského knihkupectví specializované na military literaturu, 

mi k oficiálním názvům zbraní udal krátký popis: „Karabina Hi-Point model 995 (ráže 9 mm 

Luger - podle evropského značení), je levná a lehká poloautomatická puška na pistolové 

náboje. Savage-Springfield 67H, zde se zkrácenou hlavní (nejsem si jist, zda jde o legální 

úpravu), jedná se o dost klasickou "pumpu" kdy je další náboj do komory dopraven pomocí 

pohybu posuvného předpažbí. TEC-DC9 je, ač vypadá výhružně, v podstatě obyčejná 

poloautomatická pistole na stejný náboj jako první puška, prostě devítka, design je původně 

vojenský a vojenská varianta dávkou patrně střílí. Savage 311-D je obyčejná brokovnice 

"Dvojka" taková ta klasická "lámačka", zde s upilovanou hlavní a pažbou. Takto upravené 

brokovnice se nazývají "Lupara". Savage-Springfield 67H je oblíbený druh brokovnice.“ 

 

V případě střelců z Columbine High School tedy nešlo o pistoli, kterou by jeden z nich ukradl 

otci ze šuplíku v pracovně. Takový to typ zbraní je vhodný na lov, nikoliv sebeobranu. 

Vyšetřování prokázalo, že společná kamarádka útočníků, Robyn Anderson, zakoupila dvě tři 

ze zbraní, které byly k útoku použity. Použili ji jako prostředníka, protože byla o něco starší a 

v osmnácti letech už zbraně mohla legálně zakoupit.  

 

U útočníka z Virginia Tech., Čo Sung-hü, je vidět další pochybení. Čo Sung- hü byl totiž 14. 

prosince roku 2005 prohlášen za nebezpečného sobě samému kvůli svým sebevražedným 

tendencím a tak neměla existovat možnost, že by si zbraň legálně opatřil. Vysvětlení toho, jak 

se mu podařilo tento zákaz obejít, jsem nalezla na internetových stránkách Sdružení LEX – 

sdružení na ochranu práv majitelů zbraní: „Trik spočívá ve zmatku mezi federálním zákonem 

(platným v celých USA) a státním zákonem (platným ve Virginii). Oba zákony zakazují držení 

zbraní “nesvéprávným osobám”. Federální zákon definuje “nesvéprávnou osobu” jako 

“osobu soudně prohlášenou za nebezpečnou sobě nebo jiným”, zatímco podle zákonů 

Virginie je to osoba “neschopná se o sebe postarat”, nebo “osoba, které byla soudně 

nařízena léčba”.Podle federálního zákona byl tedy nesvéprávný, protože byl shledán 

nebezpečným sobě samému; podle státního zákona byl svéprávný, protože nebyl shledán 

neschopným se o sebe postarat a léčba mu nebyla nařízena. 

 

Podle zákonů státu Virginie je soud povinen každé rozhodnutí o nesvéprávnosti oznámit státní 

policii, která je zanese do záznamů. Zákon, který by ukládal povinnost takové rozhodnutí 

oznámit také federálním úřadům, neexistoval.Zde se tato informace prostě “ztratila”; soud 
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státní policii nic neoznámil, protože podle státních zákonů byl tento člověk svéprávný, a FBI 

nic neoznámil, protože to zkrátka nebyla jeho povinnost
29

.“  

 

K pochybení zákona ovšem nedošlo ve třetím, v této práci uváděném, incidentu 

ve Finsku. Útočník k útoku použil vlastní, legálně drženou zbraň na kterou získal povolení 19 

října roku 2007, krátce před incidentem na škole. 

 

2.1.7 Ukončení střetu  

 

 Jak už zde bylo několikrát zmíněno, ve všech třech případech, které v této práci slouží 

jako případové studie, se útočníci nakonec sami zastřelili čímž incident ukončili. V případě 

střelby na Columbine High School jsou bezpečnostní složky osočovány, že nezasáhli 

adekvátním způsobem. V druhém případě, střelbě na Virginia Tech., došlo k zásahu několik 

minut po vypuknutí střelby. Podobně tomu bylo ve Finské škole Jokela. Studie uvádí
30

, že 37 

incidentů, které se odehráli ve Spojených státech od prosince roku 1974 do května roku 2000, 

se v 27% případů útočník vzdal správci fakulty, případně zaměstnanci školy. V 5% jinému 

studentovi, 22 % své počínání zastavili sami útočníci. Jenom jedna čtvrtina útočníků byla 

zastavena zásahem bezpečnostních složek. 

 

2.1.8 Povzbuzování  

 

 V případě střelby na Columbine High School šlo o dva útočníky. Finský střelec se 

inspiroval masakrem na Virginia Tech a Columbine a byl členem internetového fóra 

pojednávajícího o incidentech střelby na školách. A studie uvádí
31

 další případy: jeden ze 

studentů byl například povzbuzen spolužáky, aby do školy přinesl střelnou zbraň, kterou chtěl 

vyhrožovat jinému studentovi, který ho šikanoval. V jiných případech předem plán útoku 

probírali se třetí stranou, která se pozdějšího útoku neúčastnila.   
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2.1.9 Chování způsobující obavy, nebo volající po pomoci  

 

 K tomuto zjištění se podrobněji vrátím ve čtvrté kapitole pojednávající o prevenci. 

Jedná se o chování, které upozornilo (nebo mělo upozornit) na úmysly útočníků. Většina 

útočníků prokazovala v minulosti sebevražedné sklony a trpěla depresí. Eriku Harrisovi lékař 

měsíc před útokem, předepsal antidepresiva s cílem utlumit pacientovy utkvělé představy a 

chorobná nutkání. Jeho stav se zhoršil a ke stávajícím problémů se přidaly ještě sebevražedné 

představy. Čo Sung-hü dle zprávy
32

 trpěl poruchou osobnosti, delší dobu měl psychické 

problémy a projevoval sklony k agresivitě. 

 

2.1.10 Oznámení plánů    

 

 Eric Harris a Dylan Klebold natáčeli videa na nichž se objevovali střelné zbraně, jejich 

přátelé věděli o střelném arzenálu, který měli schovaný doma a není vyloučeno, že o něm 

nevěděli i rodiče pachatelů. Videa, která natáčeli Erik Harris a Dylan Klebold pro předmět 

vizuální tvorby. Na těchto videích byla vidět jejich fascinace násilím, ale i střelnými 

zbraněmi. Při pozdějším rozboru videí byly použité zbraně identifikovány jako pravé, nikoliv 

makety. Čo Sung-hü  na jaře roku 2006 odevzdal práci pro předmět Kreativního psaní, která 

pojednávala o studentovi, který nenávidí své spolužáky a plánuje zabít je a následně i sebe. 

Erik-Pekka Auvien v dnech předcházející napadení školy si na internetu psal s jedním ze 

členů komunity zajímající se o incidenty střelby na školách přes Internet Messenger. V těchto 

diskuzích citoval střelce z Columbine a naznačoval, že plánuje udělat totéž co oni
33

. Útočníci 

se svými plány netajili, právě naopak. Jejich výhružky jen nikdo nebral vážně. 

 

2.2 Motivace a příčiny 

 

 Po každém incidentu tak násilné povahy se vyskytuje spousta otázek. Tou hlavní 

z nich je, proč se někdo rozhodne k tomu vzít život desítkám dalších a následně sám sobě? Co 

vede, na první pohled spořádané, nebo naprosto obyčejné studenty k tomu, aby vzali střelnou 
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zbraň a začali střílet po spolužácích a učitelích? Pomsta byl motiv pro více než polovinu z 

útočníků (61 %). Ostatní motivy zahrnovaly snahu vyřešit problém (34 %), sebevražedné 

tendence, nebo zoufalství (27%), a snahu získat pozornost nebo uznání (24%). Více než 

polovina z útočníků měla několik motivů, nebo důvodů pro útok na školu (54%)
34

. 

 

2.2.1 Motiv pomsty 

 

 Nejčastějším motivem se stává pomsta vůči spolužákům, škole, ale i celému systému 

školy. Tento systém můžeme rozdělit na čtyři složky: 1) Ekologickou (materiální a estetické 

aspekty školy), 2) společenskou (osoby a skupiny osob mající se školou něco do činění, jejich 

kvality a kompetence), 3) sociální (způsob komunikace a kooperace mezi skupinami a uvnitř 

skupin osob, které patří do školy), 4) kulturní (hodnotové vzory, normy, systémy víry, 

poznávací a hodnotící postupy, veřejné mínění, odborné kompetence a symboly, které ve 

škole existují)
35

. Nejčastějším důvodem, vyvolávajícím tuto touhu po pomstě je šikana, které 

jsou útočníci před útokem vystavováni.  

 

"Your children who have ridiculed me, who have chosen not to accept me, who have treated 

me like I am not worth their time, are dead. They are fucking dead.  I may have taken their 

lives and my own - but it was your doing. Teachers, parents, let this massacre be on your 

shoulders until the day you die.
36

“ 

Překlad: 

„Vaše děti, které mě zesměšňovali, kteří se rozhodli nepřijmout mě, kteří se mnou jednali tak, 

jako bych nebyl hodný jejich času, jsou mrtví. Jsou kurva mrtví. Možná jsem si vzal jejich 

životy i svůj vlastní – ale je to vaše vina. Učitelé, rodiče, za tenhle masakr budete nést vinu až 

do dne své smrti.“ 

 

Tato nenávistná slova byla součástí dopisu, který zanechal útočník z Columbine High School, 

Eric Harris, po smrti. I z dalších svědectvím víme, že se oba útočníci z Columbine se šikanou 
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dlouhodobě potýkali. Šikana, jako motiv, měla svůj podíl i na počínání Čo Sung-hü, který ji 

jakožto přistěhovalec jihokorejského původu a osoba s elektivním mutismem čelil. V jeho 

případě lze najít ještě jiné události, které v jeho životě mohli vyvolat touhu po pomstě jako 

například odmítnutí od dívek, které obtěžoval. 

 

2.2.2 Sebevražedné tendence, zoufalství, psychická nemoc útočníků  

 

Zpráva The Final Report And Findings Of The Safe School Initiative: Implications For The 

Prevention Of School Attacks In The United States z roku 2002 uvádí, že z 37 zkoumaných 

případů měla jedna třetina útočníků psychické problémy a byla jim diagnostikována 

psychická nemoc, nebo porucha osobnosti. Víc jak tři čtvrtiny trpělo sebevražednými sklony, 

nebo se o sebevraždu pokusilo. Šedesát procent útočníků trpělo depresemi, nebo se cítilo 

deprimováno
37

. 

 

„Deprese je nemoc podobná jiným nemocím, jako je např. vysoký krevní tlak, žaludeční vředy 

nebo cukrovka. Není to jen špatná nálada, ale nemoc celého organismu. V žádném případě to 

není nedostatek vůle nebo sebekázně. Deprese také není jenom reakce na nepříznivé události 

v životě, i když často na ně navazuje. Deprese je u většiny lidí léčitelné onemocnění. Pokud 

není deprese léčena, vede ke ztrátě výkonnosti, k izolaci, ztrátě radosti v životě a výrazně 

zhoršuje celkový zdravotní stav člověka – snižuje obranyschopnost organismu.
 38

“ Jelikož se 

průměrný věk útočníků pohybuje mezi 13 – 22 lety je nutné v souvislosti s depresí použít 

termín Juvenilní deprese, tedy dětskou a adolescentní formou depresivní poruchy. Juvenilní 

deprese je závažná recidivující porucha se sociálními následky, často vedoucí ke společenské 

izolaci, zatížená vysokým rizikem sebevraždy. Její diagnostika a léčba je obtížnější než u 

dospělých pacientů.
39
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Sebevražednými tendencemi trpěla většina útočníků a většina z nich také sebevraždu 

spáchala. „Sebevražda a pokusy o ni je forma autoagrese, kterou definujeme jako:Namíření 

agrese jedince proti sobě samému. Za nejtěžší stupeň autoagrese lze považovat sebevraždu, ať 

již demonstrační, či v dokonané podobě
40

.“ Někteří útočníci měli diagnostikovánu poruchu 

osobnosti. „Porucha osobnosti je trvalý stav, projevující se nepříznivými nebo nadměrně 

zvýrazněnými vlastnostmi osobnosti, odchylkami v oblasti citového prožívání, uvažování i 

chování, zejména ve vztahu k druhým lidem a společnosti. Projevuje se narušením adaptace, 

maladaptivním až hrubě rušivým chováním, jehož důsledky nakonec trpí i sám jedinec, ale 

které způsobuje potíže především jeho okolí. Lidé s poruchou osobnosti nemívají na své 

chování náhled a považují je za přiměřené. Poruchy osobnosti přetrvávají prakticky celý 

život.
41

“ 

 

2.2.3 Snaha o získání pozornosti, nebo uznání  

 

 Díky dostupným informacím můžeme mezi motivy útočníků zařadit i snahu o 

vyrovnání se s pocitem frustrace jakožto následkem stavu závažného zklamání. V případě 

útočníků byl reakcí na takovýto dlouhodobý stav egocentrismus – upoutání pozornosti 

projevující se neposlušností, výstředností, nebo právě agresí; a identifikace s někým, kdo 

podobnou situaci úspěšně vyřešil
42

.  

 

Eric Harris a Dylan Klebold jako svou inspiraci uváděli film Olivera Stone, natočený podle 

scénáře Quentina Tarantina, Takoví Normální Zabijáci (v originále Natural Born Killers, 

USA, 1994) o mileneckém páru, který je spíše než oslavou násilí, satirou na mediální prostor, 

kdy se slávy dočkají i lidé, jejichž počínání je morálně a společensky nepřijatelné. Harris 

s Kleboldem doufali, že se svým činem stanou nesmrtelnými a inspirují další. Toto přání se 

jim vyplnilo, neboť i po téměř čtrnácti letech od střelby na Columbine High School existují 

internetová fóra věnovaná tragédii a každý další útočník je srovnáván právě s Harrisem a 

Kleboldem. Čo Sung-hü  zaslal zprávu do televize. Erik-Pekka Auvien zveřejnil video na 

Youtube. I oni toužili po pozornosti, ale v druhé řadě i po slávě.   
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Jejich čin mohl být tedy jak zoufalým pokusem o poslední upoutání pozornosti na své 

osobnosti, ale i problémy. Ač se nám může příčit nazývat jejich jednání „voláním o pomoc“, 

tak ani toto označení nemůžeme úplně opomenout. Smutné je, že útočníci nakonec docílili 

toho, co chtěli: skrz svůj opovrženíhodný čin se stali nesmrtelnými. Získali uznání a 

inspirovali další. A to nejen ve svých zemích. Při průzkumu pro tuto bakalářskou práci jsem 

pod dokumentem Zero Hour: Columbine na portálu YouTube našla tento komentář: „Udělali 

to dobře. A co jste v jejich věku dokázali vy?“ A pod ním čtrnáct souhlasných „likes“, tedy 

schválení od uživatelů, kterým se tento komentář líbil.  

  

2.3 Častá tvrzení o příčinách jednání útočníků 

 

 Namísto probírání základních motivů a příčin, které útočníky dovedly k jejich 

počínání se nejen média zabývají především tématice zbraňové politiky USA a násilí 

v počítačových hrách a filmech. V případě Columbine High School byl obviňován i 

kontroverzní americký zpěvák Marylyn Manson, protože ho útočníci Erik Harris a Dylan 

Klebold poslouchali. Je to hledání obětního beránka, odvádění pozornosti od podstatnějších 

otázek a snaha o přijatelné „onálepkování“ tohoto společenského problému. 

 

2.3.1 Snadná dostupnost zbraní 

 

 Prvenství v počtu případů školní střelby nesou Spojené Státy Americké. Celkové číslo 

se pohybuje kolem padesátky (přibližně od čtyřicátých let do současnosti). S případem střelby 

na škole se ovšem potýkala i Kanada, Skotsko, Velká Británie, Izrael, Německo a Finsko. 

Nejde tedy čistě o „Americký problém“. Právě v souvislosti se Spojenými Státy se objevuje i 

populární tvrzení, že na vině je tamní, příliš laxní zbraňová politika. Ano, ve dvou případech 

ze Spojených Států, které zde uvádím, došlo k pochybení spojeném se zbraněmi, které 

útočníci použili, ale fakt, že si někdo dokáže pořídit zbraň z něj ještě nedělá násilníka a vraha. 

Kanada, Skotsko, Velká Británie, severské státy, Německo i Česká Republika mají poměrně 

rozšířenou loveckou tradici a k získání zbrojního průkazu většinou stačí splňovat následující 

podmínky
43

:  

  

- věková hranice 

- bezúhonnost a spolehlivost 
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- zdravotní způsobilost 

- odborná způsobilost 

- místo pobytu na území státu 

 

Erik-Pekka Auvien zaútočil vlastní, legálně drženou poloautomatickou pistolí Sig Sauer 

Mosquito. Přístup ke zbraním nelze brát jako motivující jednání pachatelů. Zbraně je nutné 

vidět jako nástroj, který lidstvo vytvořilo k tomu, aby mohlo zabíjet. Ale není to ten nástroj, 

který způsobuje zabíjení, je to ten, kdo stiskne spoušť. A k tomu, aby stiskl spoušť musí mít 

motiv. 

 

2.3.2 Násilí v počítačových hrách, videohrách, ve filmech, knihách a muzice 

 

 Dalším oblíbeným tvrzením je shazování viny na násilné počítačové hry, filmy, knihy 

a muziku, jejíž texty nejsou pro část společnosti přijatelné. Ze zprávy The Final Report And 

Findings Of The Safe School Initiative: Implications For The Prevention Of School Attacks In 

The United States 
44

 víme, že více než polovina útočníků projevovala zájem o násilí 

prostřednictvím videoher, filmů, knih, nebo dalších médií. A stejně tak i dvě třetiny lidstva. 

   

2.3.2.1 Počítačové hry  

 

 Dnes je výroba a produkce her pro počítače, herní konzole či menší herní zařízení 

srovnatelná s produkcí filmovou. Tvůrci her nevytvářejí jen příběhy a grafiku, ale v drtivé 

většině i technická vylepšení, které posouvají celé toto odvětví kupředu. Osobně si myslím, že 

řada těchto her disponuje o několik tříd lepšími scénáři (a mnohdy i hereckými výkony), než 

většina filmů. I hry mají své subžánry, ale v souvislosti s násilím se hovoří především o těch 

akčních. 

 

Debata o vlivu násilí ve hrách rozděluje odbornou obec na dva tábory. Jedni
45

 argumentují 

tím, že hráč učící se agresivitě může přestat rozeznávat realitu hry a skutečnost. Druzí
46

 se 
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snaží upoutat pozornost na primární příčiny agrese a rozvést debatu o výchově dětí, jejichž 

vývoj může narušit podstatně širší škála faktorů, než jen násilné hry – jako například krize 

moderní rodiny, odtržení od tradičního kulturního zázemí, jasně stanovených norem, 

komunikační problémy apod. Ze zprávy Jokela School Shooting on 7 November 2007: Report 

of the Investigation Commission 
47

 víme, že Erik-Pekka Auvien hry hrál. A i další útočníci, 

kteří se dopustili střelbě na veřejnosti. Stejně jako spousta jiných studentů, kteří se násilného 

chování nedopustí, rodičů a seniorů
48

. 

  

2.3.2.2 Filmy  

 

 Násilí zobrazované ve filmech rozvíjí obdobnou debatu i když je zde významný prvek, 

který obě média odlišuje: Násilí zobrazované ve filmech je pasivní, divák jej pouze sleduje, 

zatímco ve hře se stáváte vykonavatelem. Filmů zobrazujících nějaký druh násilí bylo, je a 

nejspíš vždy bude víc než těch romantických a komediálních. Bylo by velmi snadné tvrdit, že 

tím, že se někdo dívá na násilné filmy chce počínání herců napodobovat. Jistě, objevují se 

případy, kdy se pachatel násilného činu inspiroval z filmů, ale hlavní příčinou tahle inspirace 

nebyla. Jak už jsem psala výše, Erik Harris a Dylan Klebold našli inspiraci ve filmu, ale 

zároveň víme, že se na jejich počínání podílela mnohem širší škála faktorů v nichž Takový 

normální zabijáci hráli jen velmi malé procento.  

 

Jedním ze způsobu prevence násilí ve filmech (i hrách) je Ratingové hodnocení filmů a her. 

„Rating“ je označení přístupnosti pro publikum, které získávají filmy i hry, které vstupují do 

distribuce. Jde o klasifikaci, která hodnotí zejména míru násilí, sexuality, vulgarismů a 

návykových látek, které se v produktu objevují. U filmů se v současnosti nejčastěji používá 

rating PG-13, který obsahuje určitou míru sexuálních narážek, násilí i vulgarismů, ale diváci 

starší třinácti let můžou navštívit film bez doprovodu dospělých. Ratingy ovlivňují už fáze 

přípravy filmů a her. Před uvedením do kin se producenti rozhodují, jestli film sestříhají na 

požadovaný rating, nebo jestli jej nechají opatřit vyšším. V případě USA toto rozhodnutí 

ovlivňuje i komerční úspěch filmu, protože do kina chodí především teenageři.  
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2.3.2.3 Hudba 

  

 V případě Columbine High School média svalila vinu i na metalové a rockové 

hudebníky produkujíc tzv. „temnou muziku“. Nejvíce této pozornosti si vysloužil 

kontroverzní zpěvák (později i herec a režisér) Marylyn Manson. „Média nespravedlivě 

obviňují hudební průmysl a Goth komunitu, spekulují, bez jakýchkoliv pravdivých podkladů, 

že vinu nesou umělci jako jsem já. Tahle tragédie byla produktem ignorance, nenávisti a 

přístupu ke zbraním. Doufám, že tohle nezodpovědné ukazování prstem nevyvolá ještě větší 

diskriminaci vůči dětem, které vypadají jinak.
49

“  

 

Manson měl pravdu. Při události tak tragického rozsahu se především média snaží co 

nejrychleji najít vhodného obětního beránka. Snadněji totiž upoutáte čtenářův zájem tím, že 

ukážete přímo na konkrétní bod, než aby jste ho mátli spoustou dalších informací 

psychologického, lékařského a sociálního rázu. Marylyn Manson, přes veškerou kontroverzi 

díky níž se už přes deset let úspěšně drží na kulturní scéně, rozhodně není hloupý a 

neempatický člověk. V dokumentu Bowling for Columbine z roku 2002, od amerického 

dokumentaristy Michaela Moora, se na otázku „Co by řekl střelcům z Columbine, kdyby 

s nimi mohl mluvit?“ odpovídá: „Ani slovo. Jen bych poslouchal. To je to, co nejspíš nikdo 

neudělal.“  
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3 Následky pro rodiny obětí, útočníků a přeživší 

 

 Uskutečněný útok spáchán studentem na spolužáky a učitele v prostředí školy buď 

střelnou zbraní, nožem, nebo bombou, je vždy obrovskou tragédií jak pro rodiny obětí, 

přeživší, tak i pro rodiny útočníků, které se mnohdy stávají terčem mediální šikany.  

 

Okolo každé takovéto události vzniká spousta otázek, ale ne vždy jsou kladeny správně. Pro 

média se jedná o aktuální, tragické téma, které bude po následující týdny, možná i měsíce 

přitahovat obrovskou pozornost, ale málokdy se ptají po skutečné motivaci útočníků, nebo 

příčinách, které je k jejich konání vedli. Může se tak zdát, že si média v nastalé situaci kladou 

za úkol především násilně vyvolat soucit prostřednictvím videomontáží s fotografiemi obětí 

pouštěných za doprovodu jímavého hudebního podkresu. Následují záběry pohřbů, kdy skrze 

kamery sledujeme zničené pozůstalé a prostřihy na útočníky, kteří jsou rázem přirovnávání 

k archetypu zla. Poté, co utichne střelba a s ní i hrozba, nastávají pro rodiče a přátele 

ohrožených studentů další těžké minuty a hodiny: Vrátí se jejich milovaní jakožto přeživší, 

nebo se z nich stanou truchlící pozůstalí?   

  

3.1 Truchlící 

  

 Při trochu pragmatičtějším přístupu můžeme v těchto konkrétních případech útoků na 

školu tamním studentem rozdělit pozůstalé na tři skupiny:  

 

 1) Rodiny obětí a rodiny útočníků (spáchali útočníci sebevraždu) 

 2) Spolužáci a přátelé obětí 

 3) Škola, komunita, město či národ 

 

„Rodiče obětí se musí vyrovnávat s tím nejhorším: Smrtí dítěte. Smrt dítěte je tím nehorším, 

co může rodiče potkat. Smrt dítěte je nepochopitelná, předčasná, nepřirozená, „proti přírodě". 

Elliot Luby říká, že: „Když umírají rodiče, ztrácíme svoji minulost; když umírá dítě, ztrácíme 

svoji budoucnost..."
50

 

Rodič nikdy nepřestane truchlit, ale intenzita jeho smutku se bude postupně měnit. Truchlení 

rodičů je celoživotní proces, kdy se musí naučit žít bez dítěte. Rodině obětí se navíc musí 
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bezprostředně po zjištění své ztrát, tedy v prvních fázích truchlení, potýkat s masovým 

zájmem médií.  

 

O něco komplikovanější, ale nikoliv méně bolestným, procesem procházejí stejně tak rodiny 

útočníků, kteří spáchaly sebevraždu. U nich se k vyrovnávání se smrtí dítěte ještě přidávají 

otázky, pocit viny a obviňování ze špatné výchovy. Většina rodičů o problémech svých dětí 

věděla. V několika případech byly zjevnější (Čo Sung-hü , Erik Harris a Dylan Klebold), ale u 

některých si jejich jednání nedokážou vysvětlit. Erik-Pekka Auvinen pocházel ze stabilního 

rodinného prostředí. Jeho rodiče proti jeho šikanování důrazně zasáhli a jednali se školou i 

rodiči agresorů
51

.  

 

Nemusí tedy primárně jít o rodičovské selhání, ale když ano, lze hovořit o Výchovné slepotě 

rodiče : „Jedná se o situace, kdy rodiče odmítají jakoukoliv spolupráci, nevidí v chování 

svého dítěte naprosto žádný problém a nic řešit nechtějí. Svádějí vinu za chovní svého 

potomka na školu, spolužáky, většinou tvrdí, že doma se dítě chová zcela normálně, potíže 

s ním mají pouze ve škole, která je od toho, aby si nezvladatelné chovní jejich dítěte vyřešila; 

rodiče se za ně zbavují zodpovědnosti. Nejsou schopni přijmou jakoukoliv výtku vůči jejich 

výchově, mají pocit, že vše dělají správně a pro blaho svého potomka.“
52

  

 

Otec Erika Harrise, Wayne Harris, telefonoval bezprostředně po vypuknutí střelby na 

Columbine High School na tísňovou linku s oznámením, že jedním z předpokládaných střelců 

je jeho syn.  Otec musel dlouhodobě pozorovat chování svého syna, ale nijak se nepokoušel 

ho usměrňovat. Na svoji rodičovskou roli rezignoval a ani nevyhledal odbornou pomoc. 

Osobně si myslím, že tak obrovský zbraňový arzenál, který Erik Harris skrýval ve svém 

pokoji, nemohl být pro rodiče utajeným. Matka Dylana Klebolda v dokumentu Zero Hour 

synovo chování odůvodňuje tím, že jej Erik Harris ovládal. Toto tvrzení je jí útěchou. Svého 

syna si pamatuje jinak, než jako střelce a vraha.  

 

  

 

 

                                                 
51

 FINLAND MINISTRY OF JUSTICE. Jokela School Shooting on 7 November 2007: Report of the 

Investigation Commission [online]. Finland, Helsinki, 2009, s. 48. [cit. 2013-05-02]. 

 
52

 MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada Publishing, 2009, s. 15 



 - 37 -  

3.2 Přeživší  

 

 Ačkoliv se většině ohrožených studentů podařilo před útočníky utéct, jsou mezi 

přeživšími útoku i ti, kteří se s pachateli bezprostředně střetli a vyvázli bez zranění, nebo ti, 

jejichž zranění nebyla tak vážná či nesmrtící povahy. Léčba fyzických zranění je téměř vždy 

rychlejší, než šrámů, které si přeživší odnesou na duši. Obzvláště u takovýchto případů. 

 

U přeživších se jakožto obětí trestného činu dochází ke trojí viktimizaci
53

:  

 

1) Primární viktimizace je újma, která vzniká přímo v době spáchání trestného činu 

nebo bezprostředně po něm jakožto jeho přímý důsledek. 

2) Sekundární viktimizace je újma, která vzniká až v časovém odstupu od spáchání 

trestného činu a má podobu zprostředkovaného následku. V dnešní době jde často o 

následky medializace trestného činu, třeba zveřejnění případu, jména oběti, 

vulgarizace okolností události medii a následné nevhodné reakce okolí oběti na toto 

zveřejnění, obtěžování oběti samotnými médii.  

3) Terciální viktimizace je dlouhodobá újma, kdy se oběť ani za dlouhou dobu a po jisté 

nápravě a odškodnění nemůže s trestným činem vyrovnat a vrátit se k předchozímu 

způsobu života.  

 

Psychické trauma vzniká působením jednoho extrémně stresujícího zážitku nebo 

dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:  

 

1) příčina je pro jedince vnější; 

2) je pro něj extrémně děsivá ; 

3) znamená bezprostřední ohrožení života nebo tělesné integrity; 

4) vytváří v jedinci pocit bezmocnosti.  

 

Podstatou traumatu je, že působením vnějšího činitele jsou poničeny psychické a biologické 

adaptační mechanismy jedince.  
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Posttraumatická stresová porucha (PTSD) vzniká následkem traumatické události. Člověk 

tak znovu prožívá stresující událost ve snech, fantaziích i myšlenkách. Součástí této poruchy 

je i prožívání bolestného pocitu viny za vlastní přežití a výčitky pro činy, které museli udělat, 

aby přežili. PTSD se projevuje například zvýšenou podrážděností, přehnanými úlekovými 

reakcemi, nespavostí a nepředvídatelnými výbuchy agresivního chování či depresemi a  

úzkostí
54

. 
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4 Prevence 

 

 V některých případech se tragédii zabránilo díky včasnému informování spolužáků a 

jednání pedagogů. Podle dostupných informací víme, že potencionální útočníci většinou 

neměli kázeňské problémy ani agresivní jednání. Zřídkakdy se jednalo o samotáře. A i když 

útočník samotářem byl, nebo měl potyčky s jinými spolužáky, neznamená to nutně, že jde o 

pravidlo. Přesto je nutné zvážit veškeré tyto aspekty a navrhnout k nim adekvátní formu 

preventivního opatření.  

 

Pokud hovoříme o preventivních opatřeních, dělíme je na primární, sekundární a terciární. 

Rozhodla jsem se tak rozdělit i následující kapitolu. Primární prevence se zaměřuje na 

potlačení agresivního chování a zamezení šikany. Sekundární se snaží zabránit rozvoji již 

vzniklého jevu, nebo jej zachytit v počátečním stádiu. A terciární prevence se snaží řešit a 

zmírnit následky. Jejím úkolem je, aby bylo opakovanému selhání možno zabránit.   

 

4.1 Primární prevence:  Prevence agresivního chování a šikany 

 

 Prvním krokem k prevenci a následné intervenci je identifikování predikátorů 

agresivního chování. Dojde-li k vyhodnocování problémů, musí být komplexní – se 

zvážením biologických, psychologických, ale i sociálních aspektů. „Studium predikátorů 

agresivního chování dětí a dospívajících bývá nejčastěji dáváno do spojitosti s pojmy jako 

obtížná vychovatelnost, problémové dítě, riziková mládež, poruchy chování, podle závažnosti 

činů (Stejskal, Kný, Votruba, 1999
55

) s chováním: asociálním, antisociálním, sociálně 

patologickým, delikventním (kriminogenním), kriminálním.“
56

  

 

 Tyto predikátory nadále rozděluje do čtyř skupin
57

: 
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1) Prediktory na úrovni individua – zkoumání agresivity jakožto biologického 

problému. Těmito predikátory mohou být například organická agrese, jakožto 

následek prodělaného traumatu, nádorového onemocnění či užívání drog, nebo 

zvyšováním agrese následkem pohlavního dospívání či vlivem dědičnosti. 

2) Prediktory na úrovni vztahů – význam socializačních činitelů jako je rodina, 

kamarádi, spolužáci a škola. Rodina jakožto nejvýznamnější zdroj primárních 

socializačních podnětů má nezastupitelný vliv na  vývoj oblasti tělesné, duševní, tak i 

sociální. Rodina učí osvojování základních vzorců chování. Se zvyšujícím se věkem 

přichází další důležitá sociální skupina – přátelé a spolužáci. Dítě se snaží získat 

jejich podporu a uznání a přejímá i standarty chování. Důležitou roli hraje především 

to, že jde o vrstevníky, kteří si jsou s dítětem rovni a jeho případnou autoritu si 

získávají na základě svých činů a chování. V průběhu školní docházky u dítěte velmi 

rychle postupuje emoční vývoj a sílí schopnost seberegulace. Jeho city postupně 

zvolna ztrácejí afektivní charakter, diferencují se a dostávají se pod vědomou 

kontrolu. Také vývoj emočního porozumění v tomto období u dítěte výrazně pokročí, 

čímž se odlišuje od období předškolního. Protože vývoj sociálních kontrol a hodnotové 

orientace už byl zahájen ve svých základech ve věku předškolním, dítě v počátcích 

školní docházky má zvnitřnělé elementární normy sociálního chování. Ví tedy, co je 

mu dovoleno a co je mu zakázáno. Obdobně je tomu u základních hodnot. Proto si 

uvědomuje, co je žádoucí (dobré) a co nežádoucí (špatné).
58

 

3) Prediktory na úrovni komunity – ovlivňování rodiny komunitou ve které se nachází. 

Predikátory na úrovni komunity zahrnují např. ekonomickou úroveň, urbanistické 

faktory, disorganizaci, rozšířenost kriminální činnosti
59

. 

4) Prediktory na úrovni společnosti – společenské klima jakožto příčina zvyšující se 

agresivního chování. Společnost by měla plnit funkci politickou, ekonomickou, 

sociální, biologicko-reprodukční a kulturně-reprodukční. „Stav jednotlivých jejích 

funkcí určuje celkovou atmosféru ve společnosti a ta pak dále ovlivňuje klima v 

menších sociálních skupinách, přičemž za základní a prvotní považujeme rodinu.
60

“ 

                                                 
58

 KITLIŇSKÁ, J. IV. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca - FSVaZ 

UKF Nitra 2009: Prediktory agresivního chování dětí a dospívajících. [online]. 2009, s. 380 [cit. 2013-04-29]. 

 
59

 KITLIŇSKÁ, J. IV. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca - FSVaZ 

UKF Nitra 2009: Prediktory agresivního chování dětí a dospívajících. [online]. 2009, s. 380 [cit. 2013-04-29]. 

 
60

 KITLIŇSKÁ, J. IV. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca - FSVaZ 

UKF Nitra 2009: Prediktory agresivního chování dětí a dospívajících. [online]. 2009, s. 381 [cit. 2013-04-29]. 



 - 41 -  

  

Z následujícího výčtu predikátorů agresivního chování víme, kde je možné jisté preventivní 

kroky proti agresi zahájit.  

  

Primární prevence agresivního chování mladistvých probíhá v rodině. Jelikož více než dvě 

třetiny pachatelů, kteří spáchaly střelbu na škole, pocházelo ze stabilního rodinného prostředí, 

zaměříme se spíše na prevenci v rámci rodiny. Prvním, kdo by si měl všímat změn v jednání 

potencionálního pachatele je rodič. Přehnaný zájem o násilí není u dospívající mládeže 

ojedinělým jevem, ale rodiče by měli se svým dítětem o těchto tématech hovořit a nenechávat 

jeho ovlivňování jen na zábavním průmyslu a médiích. Především u dospívajících dětí je 

nutné mít přehled o tom, co podnikají. Jako součást primární prevence může dítě navštěvovat 

širokou škálu volnočasových aktivit, domy dětí a mládeže, nebo nízkoprahový klub.  

 

Na změny chování může upozornit i škola a pokud rodina nedisponuje komunikačními 

prostředky k tomu, aby nastalý problém vyřešila, nastupují zpravidla výchovní poradci.  

Druhým stupněm, sekundární prevencí, může být účast kurátora pro mládež, který se 

zabývá (mimo jiných) i dětmi, jež spáchaly před dovršením patnácti let trestný čin. Úkolem 

kurátora je pomoc při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů 

s cílem umožnit dítěti začlenění do společnosti. Kurátor pro mládež se nadále zajímá i o to, 

jak děti využívají volný čas, s kým se stýkají a případné projevy nesnášenlivosti a násilí. 

Nabízí jim volnočasové programy a spolupracuje se školou a dalšími subjekty, které s dětmi 

pracují. Účastní se i trestních řízení vedených proti mladistvým. Má být v osobním styku 

s dítětem a osobami odpovědnými za jeho výchovu a má pokud možno řešit problémy dítěte 

v prostředí, kde vznikly.
61

  

 

Terciární prevence pak probíhá i v ústavních zařízeních, tj. diagnostických a výchovných 

ústavech, kam jsou umístěni děti a mladiství s nařízenou ústavní, nebo ochranou výchovou. 

(V případě, že děti spáchaly čin, který nelze k věku potrestat jinak, nebo mladiství ve věku 

15-18 let, kteří spáchali čin, na nějž reagoval svým rozhodnutím soud.).
62

 V případě, že jsou 

rodiče a pedagogové postaveni před problém, který nelze vyřešit bez účasti odborníka existují 

následující instituce: Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogická centra, 

Střediska výchovné péče pro děti a mládež, Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské 
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vztahy, Ambulance odborného psychologa, Speciální poradenská centra (například pro 

závislosti) a telefonické linky (Linka dvěry aj.). 

 

Studie Safe School Initiative na základě průzkumu uvádí, že se skoro tři čtvrtiny útočníků 

cítilo pronásledováno, šikanováno, ohrožováno, napadáno a zraňováno ostatními. Na jejich 

následném jednání měl velký podíl i motiv pomsty. Metodistický pokyn ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení ve 

svém prvním článku šikanu definuje následovně:  

 

„Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, 

případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích 

jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších 

důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, 

poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. 

Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i 

prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky 

pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. 

Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či 

žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v 

závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví 

oběti.“
63

 

 

Metodistický pokyn nadále uvádí, že základem prevence šikanování je podpora pozitivních 

vzájemných vztahů mezi žáky a mezi žáky a zaměstnanci školy. Toho lze docílit 

podporováním solidarity a tolerance, vědomí sounáležitosti či posilování a vytváření 

podmínek pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy. Uplatňuje se spolupráce mezi 

dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt. A v neposlední řadě i rozvíjí jednání v souladu 

s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince.  

 

Ředitelé škol musí zajistit vzdělávání pracovníků (pedagogických i nepedagogických) 

v akreditovaných kurzech k problematice šikanování, pověřit dohled v prostorách školy 

v době, kdy je pozastavena výuka (přestávky, obědy, družina), nadále zajistit informovanost 

žáků i pedagogů o následcích šikany jak pro oběti i pachatele, tak i pro celý třídní (školní) 
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kolektiv. Pedagogičtí pracovníci vedou žáky a studenty k osvojování norem mezilidských 

vztahů a jejich pozitivnímu rozvíjení. Pedagogové by měli vnímat atmosféru ve třídních 

kolektivech a nepodceňovat počáteční projevy šikany. Nástrojem prevence je i stanovený 

školní řád obsahuje pravidla chování a sankce za jejich porušení.  

 

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi 

žáky škol a školských zařízení doporučuje i následující metody
64

 vyšetřování šikanování:  

  

A. Pro vyšetřování počáteční šikany (se standardní formou) lze doporučit strategii v těchto 

pěti krocích: 

 

1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi. 

2. Nalezení vhodných svědků. 

3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace 

obětí a agresorů) 

4. Zajištění ochrany obětem. 

5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. 

 

B. Pokročilá šikana s neobvyklou formou – výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. 

třídního lynčování, vyžaduje následující postup: 

 

1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti. 

2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. 

3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 

4. Pokračující pomoc a podpora oběti. 

5. Nahlášení policii. 

6. Vlastní vyšetřování. 

 

Zároveň dodává, že v některých případech (brutálního až kriminálního rázu) je nutné 

spolupracovat i s dalšími orgány a institucemi jako jsou pedagogicko-psychologická poradna, 

středisko výchovné péče, orgán sociálně právní ochrany dítěte a Policií ČR 
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4.2 Sekundární prevence: Podezření na plánování útoku 

 

V první kapitole této práce uvádím případy, kdy bylo možnému neštěstí včas zabráněno. 

Následující situace mohou upozornit na potencionálního útočníka. Může jít o podezření 

prokázané, nebo jen o počátek možných budoucích problémů: 

  

 Student odevzdal slohovou práci, nebo zveřejnil na internetu text pojednávající 

ozbrojeném útoku na školu. 

 Student natočí video, nebo krátký hraný film o ozbrojeném útoku na školu pro odborný 

předmět, nebo jej zveřejní na internetu.  

 Vedení školy obdrží od studenta výhružný email oznamující jeho záměr zaútočit na školu. 

 Oznámení, že byla u studenta spatřena útočná zbraň. 

 Student oznámí, že zaslechl rozhovor jiného studenta (nebo skupiny studentů) o záměru 

útoku na školu.  

 Oznámení studentů, že jim spolužák vyhrožoval smrtí. 

  

Ve většině situací figurují spolužáci a přátelé. Je ovšem nutné správně zvážit míru závažnosti 

tvrzení typu „podpálit školu“ – nemusí se nutně jednat o plánovaní činu. To, že student přijde 

do podezření následkem jedné, nebo více, vyjmenovaných situacích, ještě pořád nemusí 

znamenat, že se jedná o potencionálního útočníka. V následující situaci je důležité zachovat 

rozvahu a v prvé řadě komunikovat se studentem, jeho rodinou, ale i se zainteresovanými 

spolužáky. Následovat může stanovení sankcí, nebo doporučení k odborníkovi.  

 

Za nešťastné jednání osobně považuji okamžité nálepkování podezřelého a zainteresování 

médií. Pokud dojde k povolání Policie, měla by se celá záležitost řešit s co největší mírou 

opatrnosti a apelem na ochranu osobních dat studenta a jeho rodiny
65

.  

 

 Bezprostředně po nabytí podezření je nutné:  

- Nejednat unáhleně, podezření řádně prošetřit a vyvodit z něj patřičné závěry. 

- Omezit účast médií, dokud se jedná o nepodložená podezření. 
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 V příkladu z druhé podkapitoly první kapitoly uvádím případ studenta z Bydžovského gymnázia. Jméno 
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zaměstnání.  
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Tyto hrozby je rozhodně nutné brát velice vážně. Na druhou stranu by nebylo tak nesnadné 

situaci zneužít – například spolužákem, který obviní jiného spolužáka z toho, že chce podpálit 

školu. Nastražen může být i usvědčující důkaz. Většina dětí, nebo studentů, zažila na 

základní, nebo střední škole nějaký druh bezpráví – ať už šikanu, nebo větší, či menší druh 

střetu s neoblíbeným učitelem. Většina z nich na učitele a spolužáky nadávala a není 

vyloučeno, že ve skrytu duše jim nepřála nic pěkného. Vzpomínám si, že ještě na střední 

škole jsme si při hodinách matematiky vybíjeli svoji frustraci malůvkami v posílaných 

psaníčkách na kterých jsme se spolužákem kreslili školní budovu v plamenech. Připadalo nám 

to vtipné, ale rozhodně jsme tuto svoji „psaníčkovou představu“ nechtěli překlopit do 

reálného světa. Nadávání v internetových fórech a malůvky ještě nejsou usvědčujícím 

důkazem toho, že student chtěl útok opravdu spáchat, ale známkou toho, že by si s někým 

potřeboval promluvit. Podstatné je, aby nepřekročil tu hranici a z malůvky se nestala reálná 

hrozba.  

  

4.3 Terciální prevence: Jak zabránit opakování?  

 

 Studenti usvědčeni z plánování útoku na školu jsou následovně buď umístěni do péče 

odborníka, bedlivě sledováni, nebo odsouzeni za případ obecného ohrožení ve fázi přípravy. 

Může být udělen podmíněný trest v závislosti na závažnosti důkazů, nebo ústavní péče. 

Útočníci, kteří nespáchají sebevraždu jsou souzení v trestním řízení a jejich trest opět závisí 

na závažnosti činu. Z dosavadních případů je ovšem více než častým pravidlem, že útočník 

spáchá sebevraždu. S následky jeho jednání se tak musí vyrovnávat pozůstalí obětí, jeho 

rodina, škola i komunita. Důležitá je informovanost o tomto tématu a stálé pátrání po tom, co 

se mohlo stát spouštěčem jednání pachatelů. Brát v úvahu všechny faktory ovlivňující jeho 

chování.  

 

V rámci prevence střelby na škole ve Spojených státech studenti absolvují výcvik 

doporučeného chování v případě útoku. Mnoho škol pořídilo detektory kovu a vyhlásilo 

nulovou toleranci vůči zbraním. Student, u kterého je zbraň nalezeno je bezpodmínečně 

vyloučen. Vyloučení mu hrozí i v případě, že se u něj objeví jeden z projevů zmíněných 

v předchozí podkapitole.   
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V příručce Education Threat Assassment In Schools: A Guide To Managing Threatening 

Situations And To Creating Safe School Climates je uvedeno
66

 několik bodů, které mají 

pomoci k vytvoření příznivého školního klimatu a tím zabránit i problémům spojeným 

s šikanou a střety mezi studenty. V neposlední řadě podpořit komunikaci mezi studenty a 

studenty a školou.  

 

• Posuzování emočního klimatu školy; 

• Důraz na důležitost komunikace ve školách; 

• Prevence a intervence šikany; 

• Zapojení všech členů školní komunity do plánování, vytváření, 

   a udržování školní kultury, bezpečnosti a respektu; 

• Rozvoj vztahů založených na důvěře mezi studenty a studenty a pracovníky školy 

 

Ve spojených státech studenti středních škol absolvují cvičení takzvaného programu 

ALICE
67

, který v pěti krocích radí, jak mají studenti napadeni střelcem ve škole jednat. 

Vytvořil je bývalý člen SWAT
68

 Greg Crane se svojí ženou, která dříve působila coby 

ředitelka školy. ALICE je spojením anglických slov následujících významů:  

 

 Alert – upozornění – studenti musí upozornit na situaci 

 Lockdown – uzamknout – zabarikádovat se ve třídách 

 Inform – informovat – informovat příslušné bezpečností složky tísňovým voláním 

 Cunter – čelit – pokusit se střelce rozptýlit například házením věcí 

 Evacuate – evakuovat  

 

Nejdiskutovanější položkou programu se stává „čelit“. Crane uvedl, že doporučení „skrytí“ ze 

studentů může udělat pouze snadnější terč pro střelce. Důležité je uvědomit si, že střelec 

v 97% případů jedná sám a ostatní tak nad ním mají početní převahu. Podle Cranea se tento 

krok dá vyložit i jako odvedení pozornosti prostřednictvím hluku. ALICE je produktem 
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terciální prevence, ale také jedním z mála programů zabývajících se tématem střelby na 

školách. 

 

Druhem prevence je i divadelní hra Bang Bang, You´re dead (v překladu „Bang, Bang, seš 

mrtvej!“), kterou v roce 1999 napsal americký dramaturg William Mastrosimone jako reakci 

na četné případy střelby na školách ve Spojených Státech. Mastrosimone hru napsal s jasným 

záměrem: Má být hrána studenty pro studenty. Zdarma. Hlavní postavou hry je Josh, který 

zavraždil své rodiče a pět spolužáků. Dalšími postavami jsou právě oni – nejlepší přátelé, 

dívka, kterou miloval, ale i ti, kteří „byli ve špatnou dobu na špatném místě“. Hra konfrontuje 

Joshe s výčitkami svědomí a jeho vlastními pocity strachu a nejistoty. O hře, jejím 

nastudování i jisté kontroverzi, kterou vyvolala především mezi rodiči a médii, byl natočený i 

stejnojmenný film, díky kterému jsem se s její existencí seznámila i já. Bang, Bang, You´re 

Dead už přes deset let hrají studenti středních škol ve Spojených státech. Svoji premiéru si hra 

odbyla před dvěma lety i v České Republice. Nastudoval ji divadelní ochotnický soubor 

DAMATER z Českého Těšína.  
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Závěr  

 

 V této práci jsem se snažila utřídit informace o uskutečněných, ale i potencionálních 

případů střelby na školách. Nejčastějším tvrzením bývá, že pachatel útoku na školu je 

introvertní typ s psychickými problémy, agresivním vystupováním, závislý na hraní násilných 

počítačových her. V této práci se skutečně jeden takový útočník vyskytuje, ale na něj 

připadají další dvě desítky potencionálních i usvědčených útočníků, kteří byli naprosto 

rozdílní.  

 

Podle některých odborníků není vůbec vyloučené, že podobných případů bude v budoucnosti 

přibývat nejen ve Spojených státech amerických, ale i v Evropě a především i v České 

republice. Co je skutečnou příčinou tohoto jednání? Fascinace násilím? Pomsta? Psychická 

nemoc? Snadná dostupnost zbraní? Počítačové hry, nebo filmy? Nejde o žádný začarovaný 

kruh, ale přímku na jejímž začátku vždy stojí komunikační problém - mezi rodiči a dětmi, 

školou a studenty, studenty a studenty…  

 

Bezprostředně potom co se takový incident odehraje vyvstává spoustu otázek, které si žádají 

odpovědi. Nebylo by ale užitečnějším, kdyby se na tyto otázky na chvíli zapomnělo a 

společnost by byla přinucena k zamyšlení se nad tím, co může udělat proto, aby se už nikdy 

takový případ nezopakoval? A není největším viníkem právě otupělá společnost ze které se 

vytrácí veškerá empatie, která by měla mezi lidmi existovat? 

 

Ve skutečnosti je nahrazována umělým truchlením a vnímáním neštěstí. Chcete příklad? 

Televizní zpravodajství na některých v České republice dostupných programech. Přírodní 

katastrofu, vraždu patnáctileté dívky, hromadné neštěstí – to vše sledujeme v sestřihu 

reportáže za doprovodu jímavého hudebního doprovodu. Ten je nutný k tomu, aby v divákovi 

vyvolal emoce a divák je jen více otupělý, bezradný, protože mu dělá problém rozeznat co je 

realita. Pokud v tomto světě vyrůstá tvárné dítě a vidí násilí, které není schopné pochopit, 

začne jej fascinovat. A pokud má problém a nikdo jej neposlouchá může se stát, že si najde 

své hrdiny. A ti hrdinové mohou být ve skutečnosti padouši.  

 

 

 



 - 49 -  

 

Seznam použité literatury a pramenů  
 

 

Monografie  

 

1) HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000,  

 ISBN 80-7178-303-X.  

 

2) HAVLÍNOVÁ, M, O individuálních projektech škol: Jak měnit a rozvíjet vlastní 

školu?. Praha: Agentura Strom, 1994, ISBN 80-901662-2-9. 

 

3) JANDOUREK, Jan. Sociologie zločinu. První. Praha: Portál, 2011,  

ISBN 978-80-262-0026-0. 

 

4) MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada 

Publishing, 2009, ISBN 978-80-247-2310-5. 

 

5) MATOUŠEK, Oldřich a Jana KOLÁČKOVÁ. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 

2005, ISBN 80-7367-002-X. 

 

6) PRAŠKO, J.; PRAŠKOVÁ, H.; PRAŠKOVÁ, J. Deprese a jak ji zvládat: stop 

zoufalství a beznaději. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-809-0. 

 

7) STEJSKAL, F., KNÝ, M., VOTRUBA, J.: Sociálně patologické jevy dětí a mládeže v 

české republice, Policejní akademie České republiky, Katedra policejního 

managementu a informatiky, Praha 1999 

 

8) VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999, 

ISBN 80-7178-214-9. 

 

9) VIZINOVÁ, Daniela a Marek PREISS. Psychické trauma a jeho terapie: 

Psychologická pomoc obětem válek a katastrof. První. Praha: Portál, 1999,  

ISBN 80-7178-284-X. 

 

 

Elektronické dokumenty  

 

10) BLOOM, R. a N.K. DESS. Evolutionary psychology and violence: a primer for 

policymakers and public policy advocates. USA: Greenwood Publishing Group, 2003. 

ISBN 9780275974671. Citovaná část dostupná z: www.google.books.com 

 

11) Česká republika. Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci 

a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. In: Č.j. 24 246/2008-6. Česká 

republika, 2006. Dostupné z: www.msmt.cz 

 

12) Česká republika. Zákon o zbraních 119/2002 Sb. In: 48/2009. 2002.  

Dostupné z: www.mvcr.cz 

 

 

 



 - 50 -  

13) DARWIN, Ch. O vzniku druhů přírodním výběrem. 2. revid. vyd. Praha: Academia, 

2007. ISBN 978-80-200-1492-4. 

 

14) Essential Facts About the Computer and Video Game Industry: 2012 Sales, 

Demographic and Usage Data. In: Entertainment Software Association [online]. 2012 

[cit. 2013-04-29]. Dostupné z: http://www.theesa.com/facts/pdfs/ESA_EF_2012.pdf 

 

15) FEIN, R.A., B. VOSSEKUIL, W.S. POLLACK, R. BORUM, W. MODZELESKI a 

M. REDDY. United States Secret Service, United States Department Of 

Education. Threat Assassment In Schools: A Guide To Managing Threatening 

Situations And To Creating Safe School Climates [online]. 2002. vyd. Washington, 

D.C., 2002 [cit. 2013-05-01]. 

Dostupné z: http://www.schoolshooters.info/PL/Prevention_files/ssi_guide.pdf 

 

16) FINLAND MINISTRY OF JUSTICE. Jokela School Shooting on 7 November 2007: 

Report of the Investigation Commission [online]. Finland, Helsinki, 2009 [cit. 2013-

05-02]. ISBN 978-952-466-804-0. Dostupné z: 

http://www.schoolshooters.info/PL/Official_Reports_files/Jokela%20School%20Shoo

ting%20Official%20Report.pdf 

 

17) GOVERNOR COMMONWEALTH OF VIRGINIA TIMOTHY M. KAINE. Mass 

Shootings At Virginia Tech April 16, 2007: Report of the Virginia Tech Review 

Panel [online]. Commonwealth of Virginia, USA, 2007 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 

http://www.governor.virginia.gov/TempContent/techPanelReport-docs/FullReport.pdf 

 

18) TANG, L. a L. STILLING. Columbine & Beyond. Norway, København: Gyldendal 

Uddannelse, 2006. ISBN 978-87-02-0367-1.  

Citovaná část dostupná z: http://books.google.com 

 

19) POLLACK, W. S., W. MODZELESKI a G. ROONEY. United States Secret Service, 

United States Department Of Education. Prior Knowledge Of Potential School-Based 

Violence: Information Students Learn May Prevent A Targeted Attack [online]. 

Washinghton D.C., 2008 [cit. 2013-05-02].  

Dostupné z: http://www.secretservice.gov/ntac/bystander_study.pdf 

 

 

20) VOSSEKUIL, B., R. A. FEIN, M. REDDY, R. BORUM a W. MODZELESKI. United 

States Secret Service, United States Department Of Education. The Final Report And 

Findings Of The Safe School Initiative: Implications For The Prevention Of School 

Attacks In The United States [online]. 2002. vyd. Washington, D. C., 2002 [cit. 2013-

05-01]. Dostupné z: http://www.secretservice.gov/ntac/ssi_final_report.pdf 

 

 

Elektronické články 

 

21) Cops: Doors Chained Shut Days Before Va. Tech Shootings. Foxnews.com [online]. 

2007-08-10 [cit. 2013-05-02]. Dostupné z: 

http://www.foxnews.com/story/0,2933,292885,00.html#ixzz2QXHgkuUO 

 



 - 51 -  

22) DUDOVÁ, Iva. Současný pohled na dětskou a adolescentní depresi. [online]. 2007, 

roč. 2007, č. 1, s. 29 [cit. 2013-04-16]. Psychiatrie pro Praxi.  

Dostupné z: http://www.solen.cz/pdfs/psy/2007/01/07.pdf 

 

23) GORE, A. Two fifth graders 'plotted to kill a girl at their school and attack six others 

but tried to keep it a secret by bribing another kid $80 not to tell'. 

Dailymail.co.uk [online]. 2013-02-15 [cit. 2013-04-15]. 

Dostupné z: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2279073/Fifth-graders-murder-

plot-kill-girl-Fort-Colville-Elementary-School-attack-6-others.html 

 

24) GROSMANOVÁ, M. Počítačové hry zřejmě nevyvolávají závislost, ale učí agresivitě. 

Ordinace.cz [online]. 2006-02-28 [cit. 2013-05-02].  

Dostupné z: http://www.ordinace.cz/clanek/pocitacove-hry-zrejme-nevyvolavaji-

zavislost-ale-uci-agresivite/ 

 

25) HRABEC, O. Způsobují hry násilné chování?. Hrej.cz [online]. 2010-11-21 [cit. 

2013-04-16]. 

Dostupné z: http://www.hrej.cz/clanky/zpusobuji-hry-nasilne-chovani-3364/ 

 

26) KARÁSEK, D. Výsledky vyšetřování masakru na Virginia Tech. Gunlex.cz [online]. 

2007-09-05 [cit. 2013-04-15]. Dostupné z: http://www.gunlex.cz/ze-sveta/vysledky-

vysetrovani-masakru-na-virginia-tech/ 

 

27) KITLIŇSKÁ, J. IV. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a 

Sociálna práca - FSVaZ UKF Nitra 2009: Prediktory agresivního chování dětí a 

dospívajících. [online]. 2009,[cit. 2013-04-29]. Dostupné z: 

http://www.kpsv.fsvaz.ukf.sk/PhD_konf_zbornik_2009/SUBORY/PDF/44_Kitliinska.

pdf 

 

28) LUPKIN, S. School Shooting Protocol Shifts From Lockdown-Only. Abcnews.com 

[online]. 2012-11-10 [cit. 2013-04-30].  

Dostupné z: http://abcnews.go.com/US/students-trained-fight-armed-

attackers/story?id=17689633#.UX_dq6K-3To 

 

29) School shooting. In: Urbandictionary.com [online]. 2009-01-20. [cit. 2013-04-15]. 

Dostupné z: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=school%20shooting 

 

30) School shooting. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001-, 2013-04-13 [cit. 2013-04-15].  

Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/School_shooting 

31) STERNGOLD, J. Terror in LIttletown: The Culture; Rock Concerts Are 

Cancelled. The New York Times[online]. 1999-04-29 [cit. 2013-04-16].  

Dostupné z: http://www.nytimes.com/1999/04/29/us/terror-in-littleton-the-culture-

rock-concerts-are-cancelled.html 

 

32) Syn žádný útok na školu nepřipravoval, tvrdí otec. Novinky.cz [online]. 2009-03-26 

[cit. 2013-04-17].  

Dostupné z: http://www.novinky.cz/krimi/164840-syn-zadny-utok-na-skolu-

nepripravoval-tvrdi-otec.html 

 



 - 52 -  

33) ŠPATENKOVÁ, N.. Tváří v tvář smrti. Dlouhacesta.cz [online]. 2006 [cit. 2013-04-

16]. Dostupné z: http://www.dlouhacesta.cz/cz/leve-menu/prvni-pomoc/prectete-

si/tvari-v-tvar-smrti--phdr.-nadezda-spatenkova-ph.d./c323 

 

34) ŠŤASTNÝ, J. Student s plánem pumového útoku na gymnázium dostal podmínku. 

iDNES.cz [online]. 2009 [cit. 2013-04-15].  

Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/student-s-planem-pumoveho-utoku-na-gymnazium-

dostal-podminku-p6o-/krimi.aspx?c=A091016_114937_krimi_js 

 

35) Teen accused in school shooting plot. Dailymail.com [online]. 2012-12-17 [cit. 2013-

04-15]. Dostupné z: http://www.dailymail.com/News/NationandWorld/201212170171 

 

36) TRAYNOR, I. The pupil who declared war. Guardian.co.uk [online]. 2007-11-10 [cit. 

2013-05-02]. Dostupné z: 

http://www.guardian.co.uk/world/2007/nov/10/schools.schoolsworldwide 

 

37) Zákaz útočných zbraní v USA narazil, zákon nemá podporu senátorů. Lidovky.cz 

[online]. 2013-03-20 [cit. 2013-04-15]. 

Dostupné z: http://www.lidovky.cz/zakaz-utocnych-zbrani-v-usa-nebude-nema-

podporu-senatoru-pzg-/zpravy-svet.aspx?c=A130319_224642_ln_zahranici_hm 

 

 

Dokumentární filmy a filmy s tématikou střelby na škole 

 

38) Bang, Bang, You're Dead, Drama, Režie: Guy Ferland, USA / Kanada, 2002, 87 min 

 

39) Bowling for Columbine, Dokumentární, Režie: Michael Moore, Kanada / USA / 

Německo, 2002, 115 min 

 

40) Elephant, Drama, Režie: Gus Van Sant, USA, 2003, 81 min 

 

41) Natural Born Killers, Drama, Režie: Oliver Stone, USA, 1994, 118 min  

 

42) Zero Hour: Columbine, Dokumentární, Režie: David Hickman, Velká Británie / 

Kanada, 2004, 60 min 

 

 

http://www.imdb.com/name/nm0382719/?ref_=tt_ov_dr

