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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jaké jsou bezpečnostní opatření proti radikalizaci 

a extremismu v Bosně a Hercegovině a zda existuje prostor pro zlepšení. Nejprve se práce 

zabývala několika oficiálními dokumenty vztahujícími se k bezpečnostní situaci Bosny a 

Hercegoviny a relevantními zprávami mezinárodního společenství s cílem přezkoumat 

konkrétní bezpečnostní opatření a porovnat je s bezpečnostními opatřeními, která platí v 

jiných evropských zemích. To umožnilo autorovi vypracovat pro Bosnu a Hercegovinu 

konkrétní bezpečnostní doporučení na základě osvědčených postupů ze zahraničí. Za druhé, 

tato práce poskytuje názory tří expertů na Bosnu a Hercegovinu a její vnitřní situaci. Odborníci 

posoudili bezpečnostní situaci v zemi, určili oblasti bezpečnosti, které budou posíleny, a 

konkrétní opatření, která by mohla zvýšit bezpečnostní situaci v zemi. 

Hlavním předpokladem této práce byla skutečnost, že bezpečnostní opatření, která jsou 

v současné době platná, jsou nedostatečná, a proto existuje mnoho možností ke zlepšení. 

Analýza dokumentů ukázala, že existuje mnoho specifických bezpečnostních opatření, která se 

tykají boje proti radikalizaci mládeže, online radikalizaci nebo náboženskému extremismu, 

které jsou využívány v zahraničí a které by mohly být zavedeny do Bosny a Hercegoviny s cílem 

zvýšit její celkovou úroveň bezpečnosti. Na druhou stranu odborníci vyjádřili, že bezpečnostní 

situace je z jejich hlediska uspokojivá a chybí jen ochota a schopnost politiků přecházet z 

populismu, nacionalismu a interetnické nenávisti k progresivnější politické kultuře, zabývající 

se tím, co skutečně obtěžuje lidi, zvyšuje jejich nízkou životní úroveň, bojuje proti 

nezaměstnanosti a korupci a pokračuje v integraci země – a to jak uvnitř, tak i do 

euroatlantických organizací. 
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