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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Tereza Puffrová 
s názvem: Problematika aktivních střelců v komparativní perspektivě
 Kritéria hodnocení diplomové práce Počet bodů 

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30 bodů)* 

25 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 20 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce (úroveň psaní, označení
struktury textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10
bodů)* 

10 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40 bodů)* 

30 

5. Celkový počet bodů 85 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. 

2. 

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ X ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Diplomantka se zabývá velmi aktuální problematikou "aktivních střelců", kdy může agresí jedince dojít i k
mnohočetným zdravotnickým ztrátám. Práce svým rozsahem bohatě převyšuje nároky na diplomovou práci
magisterského studia. V teoretické části se zabývá psychologickou sktrukturou osobnosti aktivního střelce
a předkládá četné kazuistiky obdobných útoků ve světě. V praktické části komparuje vybrané 3 útoky v
amerických školách v posledních 20 letech. Dále autorka vytvořila dotazník, který předložila statisticky
významnému počtu respondentů, vyhodnotila jej a analyzovala výsledky. Získala tak velmi zajímavě a někdy
až alarmující výsledky z průřezu naší společnosti. Práce až na drobné formální a nevýznamné chybičky je
srozumitelně koncipována a sepsána, obsahuje 15 grafů a 22  tabulek. Diplomantka uvádí více než 30
literárních odkazů a další obsáhlý počet internetových zdrojů.
Práci hodnotím velmi kladně a doporučuji ji k obhajobě.
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