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Abstrakt 

     Diplomová práce se věnuje problematice radikalizace mladých lidí, kteří vstupují do 

teroristických organizací, inspirovaných ideologií saláfitského džihádismu. Teroristické 

skupiny představují jednu z největších globálních hrozeb 21. století, a nábor nových 

bojovníků je jejich základním faktorem úspěchu a růstu. Pokud budeme schopni odhalit 

příčiny radikalizace a náborové strategie teroristů, budeme schopni najít i vhodná 

protiopatření. Záměrem práce je proto porovnání metod a technik verbování, které 

používají saláfitské džihádistické skupiny, a snaha odhalit úspěšné strategie teroristických 

skupin, vedoucí k radikalizaci určitých populací. Práce se zabývá dvěma konkrétními 

teroristickými skupinami – „Islámským státem“ a Al-Káidou, protože tyto skupiny působí 

globálně, mají sympatizanty všude ve světě a přilákávají různé lidi připojit se k nim. 

Základem výzkumu je aplikování dosud vypracovaných radikalizačních modelů na 

pozorované metody a strategie teroristických náborářů. Výsledkem provedeného  

výzkumu je odhalení nejpoužívanějších metod verbování, příčin úspěchu náborové 

činnosti a shrnutí vlastností potenciálních rekrutů a faktorů, usnadňujících radikalizaci 

těchto osob. 

Abstract 

     The diploma thesis is focused on the issue of radicalization of young people, who join 

terrorist organizations inspired by the ideology of Salafi Jihadism. Terrorist groups are 

one of the greatest global threats of the 21st century, and the recruitment of new fighters 

is their basic factor of success and growth. Therefore, the aim of the thesis is to compare 

the methods and techniques of recruitment used by Salafi Jihadist groups and to identify 

successful strategies of terrorist groups, leading to the radicalization of certain 

populations. The work deals with two concrete terrorist groups - the "Islamic State" and 

Al-Qaeda, because these groups operate globally, have sympathizers around the world, 

and attract different people to join them. The basis of the research is an application of 

different radicalization models that have been developed up to now on the observed 

methods and strategies of terrorist recruiters. The result of this research is a revealing of 

the most used methods of recruitment, the reasons of successful recruitment cases and a 

summarizing of the qualities of potential recruits and the factors facilitating radicalization 

of these persons. 
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Úvod 

 

     V současné době je velmi naléhavá hrozba teroristických útoků jak na Blízkém 

Východě, tak i v západních státech. Každý měsíc někde ve světě dochází k výbuchům a 

vliv teroristických skupin, inspirovaných ideologií saláfitského džihádismu, pořád roste. 

Jednou z nejdůležitějších součástí pro existenci a úspěšnou činnost teroristické skupiny 

je verbování nových bojovníků. S cílem přilákat mladé lidi ke své organizaci a přesvědčit 

je stát se jejími členy, teroristické skupiny šíří svou ideologii, vytváří propagační 

materiály a používají jiné pobuzující nebo donucující prostředky. Kvůli vzniku internetu 

a zejména sociálních sítí náboráři teroristických skupin získali obrovské možnosti pro 

rychlé vyhledávání a verbování potenciálních rekrutů. Mezistátní hranice zmizely, 

teroristické organizace začaly působit celosvětově, což vedlo k tomu, že se i evropští dětí 

a teenageři stali obětí náborové činnosti teroristů a tento problém zaujal nejen vlády skoro 

všech států ale i globální společnost. K opětovnému zvětšení celosvětové pozornosti, 

jednáním na vysoké úrovni a empirickým výzkumům došlo až v roce 2014, kdy 

teroristická skupina „Islámský stát“ začala svou rozsáhlou vojenskou kampaň a docela 

úspěšnou náborovou činnost. Úspěšná propagační strategie vedla k radikalizaci mládeže 

v celém světě a jejich následnému odchodu do Sýrie a připojení k „Islámskému státu“. 

Pokud budeme schopni správně odhalit příčiny, vedoucí k radikalizaci mládeže a jejich 

následnému připojení k teroristickým skupinám, budeme schopni i zabránit této 

radikalizace, což pomůže v boji proti růstu a rozšíření teroristických skupin. A proto daná 

práce je zaměřena na metody verbování mládeže a propagandistickou činnost 

teroristických skupin, inspirovaných ideologií saláfitského džihádismu. Snaha zabránit 

náboru nových členů do extremistických struktur teroristických organizací je ztížená také 

tím, že se teroristické náborové taktiky časem mění a zlepšují. Neexistují jediná metoda 

nebo jediný proces, vedoucí k úspěšnému verbování nových členů teroristickými 

skupinami, což znamená, že není nějaké univerzální řešení, které by mohlo úplně zastavit 

odchod mládeže do teroristických skupin. Různé vzorce náboru budou vyžadovat odlišné 

protiteroristické metody. Některá protiopatření, která jsou efektivní v jedné situaci, 

můžou být neúčinná nebo dokonce kontraproduktivní v druhé. Například, zásah 

ozbrojených sil a rozehnání setkání muslimů a muslimských diskusních skupin by mohlo 
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být účinné, pokud by potenciální rekruti byli hledači osvícení, zvědaví lidé, kteří hledají 

pravdu a své místo v životě. Avšak stejné protiopatření by naopak ještě více posílilo vůli 

potenciálních rekrutů, pokud by tito rekruti byli protivládními revolucionáři (Gerwehr 

2006). Z toho vyplývá, že především musíme odhalit všechny úspěšné verbovací metody 

a strategie, používané teroristy, abychom pak mohly vyhledat nejvhodnější protiopatření 

zvlášť pro každý případ úspěšného náboru.  
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Příčiny volby tématu 

     Terorismus je jedna z největších globálních hrozeb. Teroristické útoky ve velkých 

evropských městech v 21. století vedly k zastrašení obyvatelstva, zpřísnění ochranných 

opatření v místech s vysokou koncentrací lidí a vytvoření nových pravidel a podmínek 

peněžních transakcí. Situace se dále zhoršila se vznikem a růstem vlivu teroristické 

organizace „Islámský stát“, která se snaží vytvořit ideální stát podle vlastních představ a 

má velmi dobře organizovanou propagační politiku. Dnes „Islámský stát“ má přes 80 tisíc 

členů, skoro polovina kterých jsou „svaté bojovníky“ nebo mudžahedíny. Unikátním je i 

to, že se k „Islámskému státu“ připojují nejen muslimové původem z Blízkého Východu, 

ale i muslimové nebo křesťané evropského původu. Na internetu a v jiných mediích 

potkáváme spoustu případů, jak teenageři, mladé holky nebo i celé rodiny 

z prosperujících evropských států jako Belgie, Anglie, Francie opouštějí svou zemi, práci 

a odjíždí do Blízkého Východu, kde se trénují a učí se bojovat v specializovaných 

výcvikových táborech. Evropští občané, zverbovaní teroristickou organizací, představují 

obrovskou hrozbu pro vnitřní bezpečnost Evropy, mohou zapříčinit velké ztráty na 

životech a způsobit ohromnou škodu na majetku v důsledku dobře propracovaného a 

naplánovaného teroristického útoku v nečekaném pro státní bezpečnostní složky místě.  

     Tím pádem hlavní příčinou volby daného tématu diplomové práce, je snaha přispět 

k vědeckému bádání o způsobech zastavení verbovací činnosti teroristů a zjistit příčiny 

úspěchu náborové činnosti teroristických organizací. Výsledky daného výzkumu mohou 

být později využity k hledání možných opatření, které pomohou zabránit dalšímu 

odchodu mladých lidí do teroristických skupin nebo deradikalizovat již zverbované 

jedince. Pro účely výzkumu byly zvoleny dvě největší a nejkrutější v dějinách 

džihádistického terorismu teroristické skupiny „Al-Káida“ a „Islámský stát“. Tyto 

skupiny se rozšířily celosvětově, jsou zodpovědní za největší teroristické útoky a 

zverbovaly nejvíce lidí různého původu, náboženství a sociálního postavení. 

     Další příčinou volby tématu je osobní zainteresovanost a zaměření na problematiku 

terorismu v současném světě. Během bakalářského a magisterského studia jsem 

absolvovala několik předmětů, zaměřených na terorismus a globální bezpečnost celkově. 

V minulých ročníkách jsem vypracovala hodně seminárních prací, analýz a projektu, 
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souvisejících s touto problematikou. Mezi nimi jsou, například, seminární práce o 

protiteroristické politice mezinárodních organizací na příkladu protiteroristické politiky 

OSN, o bezpečnostních aspektech religiozity, o teroristickém útoku na letišti 

„Domodedovo“ v roce 2011, o českých bezpečnostních složkách a jejich rolí 

v protiteroristické politice. Ale mojí nejúspěšnější prací byl výzkum právě verbovací a 

propagační politiky „Islámského státu“, což se stalo příčinou mé touhy rozšířit tento 

výzkum, porovnat metody verbování „Islámského státu“ s metodami druhé velké 

teroristické organizace „Al-Káidy“ a aplikovat různé radikalizační modely na verbovací 

politiku těchto dvou skupin. 
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Teoretická část 

 

1. Stručný popis teroristické skupiny - Al-Káida 

1.1. Historický vývoj  

     Al-Káida nebo „základna“ je nadnárodní džihádistická teroristická organizace. Vznik 

Al-Káidy je spojen se začátkem sovětské afghánské války (1979-1989). V té době bohatý 

občan Saudské Arábie Usáma bin Ládin přicestoval do Afghánistánu, aby bojoval proti 

invazi sovětských „nevěřících“ do muslimských zemí. V Afghánistánu bin Ládin začal 

shromažďovat kolem sebe Araby z dalších muslimských států, kteří přijížděli do 

Afghánistánu, aby splnili svou muslimskou povinnost a zúčastnili se džihádu proti 

„nevěřícím“. Podpora Usámy bin Ládina se šířila a v roce 1984 v pakistánském městě 

Péšavar bin Ládin spolu s Abdullah Azzamem  vytvořili teroristickou organizaci „Maktab 

al-Khidamat“, která hrála jednu z nejvýznamnějších rolí mezi mezinárodními 

muslimskými organizacemi v podpoře arabských džihádistů. „Maktab-al-Khidamat“ 

vytvářela „penziony“ a výcvikové tábory v Péšavaru, což bylo sponzorováno z osobních 

prostředků bin Ládina. Od roku 1987 tábory byly vytvářeny i v samotném Afghánistánu. 

I přes to, že vliv „Maktab-al-Khidamat“ na průběh války nebyl významný, za dobu 

existence organizace se k ni připojilo 35000 lidí ze 43 zemí (Gunaranta 2002).  

     Během afghánské války se bin Ládin seznámil a začal koordinovat své operace 

s vůdcem Egyptského islámského džihádu Ajmánem Zavahrí. Tak v roce 1988 se vůdci 

obou muslimských organizací rozhodli sloučit finanční prostředky bin Ládina se 

zkušenostmi Ajmána Zavahrí, aby šířili džihád po celém světě po stažení sovětských 

vojsk z Afghánistánu. Toto řešení vedlo k vytvoření Al-Káidy v roce 1989 (Scheuer 

2002). Ve stejném roce po zavraždění Azzama „Maktab-al-Khidamat“ byla rozpuštěna a 

většina jejích členů se připojila k Al-Káidě. Tím pádem počáteční členská základna Al-

Káidy sestávala z mudžahedínů – veteránů afghánské války. Členové Al-Káidy byli 

vyzváni k tomu, aby se obětovali islámu a Alláhu a považovali mučednictví za nejvyšší 
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stupeň obětování. Pojetí „obětování“ pomohlo zformulovat ideologii pro budoucí 

džihádisty. 

     V roce 1990 když Saddám Husajn napadl Kuvajt, bin Ládin nabídl Saúdům svou 

pomoc. Král Saudské Arábie Fahd však tuto pomoc odmítl a rozhodl se spoléhat na USA. 

Skutečnost, že se Saúdové přiklonili k Američanům místo toho, aby přijali pomoc od 

muslimských bratrů, spolu s představou bin Ládina o tom, že přítomnost cizích vojsk 

poskvrňuje „zemi dvou mešit“, vedla k nenávisti bin Ládina vůči USA a řadě 

muslimských států, ve kterých vládli prozápadní režimy. Tato nenávist byla prohloubena 

ještě inspirací bin Ládina a Zavahrí vědeckými spisy Sayida Qutba, který vyjadřoval své 

opovržení americkou a západní kulturou. Kritika bin Ládina vůči saúdské královské 

rodině vedla k odvolání jeho saúdského občanství a vynutila ho přestěhovat se do Súdánu 

(Post 2005: 621). 

     V Súdánu bin Ládin využil bohatství své rodiny a dobré vztahy s islamisty, kteří se 

dostali k moci v důsledku převratu, pro budování táborů na území Súdánu, kde se 

připravovali noví bojovníci. V roce 1996, kdy Clintonova administrativa začala tlačit na 

režim v Chartúmu, bin Ládin se vrátil do Afghánistánu, kde si dostal azyl od vládnoucího 

v té době Talibánu (ICG 2006). Talibanský režim byl z velké části tvořen muži, kteří se 

vzdělávali v pákistánských madrasech a sdíleli bin Ládinův extremistický pohled na islám 

(Zalmay 2000: 68). Talibán byl u moci v Afghánistánu až do roku 2001, kdy byl svrhnut 

v důsledku operace USA „Trvalá svoboda“ (Barnett 2003: 31). Během pětileté vlády 

Talibánu bin Ládin založil několik výcvikových táborů na území Afghánistánu (největším 

byl tábor Al-Faruk), obchodoval s drogami a začal financovat další džihádistické skupiny 

po celém světě. Díky čemu se v devadesátých letech džihádistické hnutí zakořenilo v Asii, 

Africe, na Středním východě a v Evropě. 

     Kromě útoku 11. září 2001 Al-Káida zapříčinila i řadu dalších významných 

teroristických útoků: bombardování Khobarské věže v Saúdské Arábii v červnu 1996; 

bombardování velvyslanectví v Nairobi, Keni a Dar es Salaam v srpnu 1998; 

bombardování U.S.S. Cole na pobřeží Jemenu v říjnu 2000; bombardování v Madridu v 

březnu 2004 a v Londýně v červenci 2005 (Simon 2005). Přidružené skupiny Al-Káidy 

byly také spojeny s teroristickými útoky v Indonésii, Čečensku, Kašmíru, Alžírsku, 
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Maroku, Rusku, Somálsku a na Filipínách (Scheuer 2002). V prvním desetiletí 21. století 

se odhadovalo, že Al-Káida je přítomna ve více než 60 zemích světa (Rice 2006). 

     Současná tendence ale ukazuje na postupné zhasnutí Al-Káidy. V roce 2010 centrální 

buňka, tj. afghánsko-pakistánská skupina, nebyla zařazena mezi 20 nejnebezpečnějších 

teroristických organizací. Od roku 2011 Al-Káida v zásadě nepodnikla žádný teroristický 

útok. Avšak ve světě působí ohromný počet militantních skupin, spojených s centrální 

Al-Káidou a používajících její „značku“ (Gorbatova 2013: 227). Kupříkladu, „Al-Káida 

v islámském Maghrebu“ je novým názvem organizace „Saláfistická skupina pro kázání a 

boj“ která byla součástí místní radikální islamistické strany „Ozbrojená islámská 

skupina“. Zářným příkladem fragmentace Al-Káidy je vytvořená bin Ládinem ještě v roce 

1998 „Mezinárodní islámská fronta proti židům a křižákům“, která pro dosažení svých 

cílů navzájem působí s kriminálními skupinami (Kuznetcova 2004: 27). Kromě toho, 

pakistánská radikální islamistická organizace „Lashkar-e-Taiba“, která byla založena 

jako protiváha sovětským vojskům v Afghánistánu, v dnešní době je přímým kazatelem 

idejí Al-Káidy a její satelitem (Nechitailo 2010). Největší teroristickou akcí „Lashkar-e-

Taiby“ se stal útok v Bombaji v roce 2008, v důsledku kterého zahynulo 166 lidí (RIA 

2016). Bez ohledu na totožnost s Al-Káidou, uvedené organizace nemají jednotné 

koordinační centrum. Každá organizace produkuje jedinečné taktiky a strategie, ale 

přitom používá ideologii centrální afghánsko-pakistánské skupiny. 

 

1.2. Organizační struktura 

     Al-Káida, na rozdíl od ISISu, není jakousi organizací svým uspořádáním připomínající 

stát. Hlavním rysem organizační struktury Al-Káidy je její fragmentace a decentralizace. 

Al-Káida je nadnárodní džihádistická teroristická síť, sestávající z velkého počtu 

jednotlivých buněk, které fungují autonomně s malým dohledem centrálního vedení 

skupiny nebo často vůbec na něm nezávisle. Kromě toho, nelze přesně určit, které skupiny 

jsou skutečně propojeny s Al-Káidou, a které se pouze skrývají pod jejím názvem. R. 

Seymour o této problematice píše: „Džihádisti, v dnešní době oznamující svou příslušnost 

k Al-Káidě, se zásadně liší svou strukturou, místními zájmy a metodami boje. Zatímco 

„Ozbrojená islámská skupina“ se opírala na alžírskou městskou chudobu, „Al-Káida 
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Iráku“ se naopak představovala menší kontingent mezinárodních dobrovolných 

bojovníků, část kterých pocházela z venkova. Tím pádem zásadní specifikou Al-Káidy je 

to, že neexistuje žádný kontrolující a řídící centrum, který by koordinoval činnost těchto 

oddělených skupin. Pokud všechny tyto skupiny, považující se za příslušné k Al-Káidě, 

mají něco společného, tak jedině společnou ideologii (Seymour 2012).  

     Decentralizovaná povaha Al-Káidy je užitečná pro činnost a vývoj organizace. Za 

prvé, autonomní buňky Al-Káidy a přidružené ji skupiny mají vlastní priority, cíle a utváří 

své specifické poslání, což jim pomáhá fungovat efektivněji a dosáhnout více úspěšných 

výsledků. Za druhé, difúze jako ideologie Al-Káidy se sama o sobě stala nejlepším 

náborovým nástrojem. Kvůli tomu, že hnutí je nyní globální, počet potenciálních rekrutů 

narůstá exponenciálně. Za třetí, díky decentralizaci Al-Káidu obtížněji sledovat a 

odstranění jedné buňky nemusí nutně zničit nebo nějak zásadně poškodit organizaci jako 

celek (Sparago 2007). Zničení jedné buňky nemá vliv na efektivní činnost, prováděnou 

ostatními buňkami.  

      

1.3. Ideologie 

     V roce 1997 bin Ládin vyhlásil, že hlavními strategickými cíli Al-Káidy jsou šíření 

islámu po celém světě a vyčištění islámu od zavedených neislámských prvků. Za tří 

hlavní taktické cíle bin Ládin považuje vytvoření tajných ozbrojených islamistických 

skupin tam, kde žijí muslimové; zničení Spojených států; a podpora boje muslimů na 

Středním východě. Ideologie Al-Káidy je založena na čelení Západu, který od doby 

„křížových výprav“ rozděluje muslimy, ponižuje jejich důstojnost, pomlouvá a 

zesměšňuje náboženství. Muslimové proto musí okamžitě přijít na pomoc svým bratrům, 

kteří byli podle bin Ládina napadeni nepřáteli (Podrobnosti 2004).  

     Z hlediska bin Ládina, muslimové se musí zbavit destruktivního vlivu Západu a 

sionistů. Tento vliv je uskutečňován prostřednictvím západních loutek, kteří nyní stojí v 

čele mnoha muslimských zemí. Rohan Gunaratna tvrdí, že bezprostředním cílem jsou 

chráněnci Západu, jak je chápou bin Ládin a jeho následovníci, vzdáleným cílem pak je 

Západ jako takový. Současně, Izrael je vnímán bin Ládinem a jeho stoupenci především 

jako základna Západu v muslimských zemích, jako jakési opakování nových křižáckých 
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států, které existovaly v této oblasti v raném středověku (Gunaratna 2002). Je zvědavé, 

že Al-Káida během všech svých let existence nikdy nepodnikla teroristický útok proti 

samotnému Izraeli, ačkoliv se synagogy několikrát staly cíli jejích útoků. Podle bin 

Ládina je třeba bojovat proti Západu, aby bylo možné skutečně ovlivnit názory politické 

elity a obyvatelstva Evropy a Ameriky. Poté muslimové budou moci vytvořit chalífát, 

který spojí tradiční islámská území - na Středním Východě, v Severní Africe, Střední Asii 

(včetně Xinjiang, který patří Číně), část Balkánu, Andalusie (region moderního 

Španělska, původně byl součástí Córdobského chalífátu) a řadu území v Asii (zejména 

Indonésii, Malajsii, jižní část Filipín atd.). 

     Zatímco strategické cíle, prohlášené Al-Káidou, jsou stejné pro všechny buňky, 

taktické cíle jednotlivých skupin se často liší. Tak Islámské hnutí Uzbekistánu se 

zaměřuje převážně na Uzbekistán a v menší míře na Střední Asii - a ne na boj proti USA. 

Talibán v Afghánistánu a Džamá islámíja v Indonésii jsou znepokojeni především s 

pronikáním západní populární kultury, což potvrzuje jejich útok na diskotéku v Bali (D. 

Byman 2003: 149). Tím pádem přidružené skupiny se hlavně soustředí na svůj region než 

na ostatní. Rozptýlená povaha Al-Káidy ovlivňuje i její náborovou činnost. V závislosti 

na regionu, ve kterém působí, náboroví pracovníci mají odlišné etnické, národnostní a 

kulturní zázemí, tudíž i různé metody a techniky verbovací a propagační činnosti. Obecná 

náborová rétorika Al-Káidy zdůrazňuje vytváření politické aliance mezi jednotlivými 

národními skupinami, nikoli budování nadnárodní sítě šířící islámský fundamentalismus 

nebo obecně popírající demokracii (Pape 2005: 117). 
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2. Stručný popis teroristické skupiny – „Islámský stát“ 

2.1. Historický vývoj 

     „Islámský stát“ je islamistická teroristická organizace, která působí především na 

území Sýrie a Iráku, provádí aktivní extremistickou činnost a je odpovědna za spoustu 

teroristických útoků proti americkým a aliančním ozbrojeným silám v Iráku, iráckým 

vojákům a civilistům. „Islámský stát“ vznikl v roce 2006 spojením 11 radikálních 

islamistických skupin. Dříve se organizace jmenovala „Islámský stát Iráku a Levanta“ 

(ISIS) a byla součástí Al-Káidy, ale se na vrcholu arabského jara osamotnila a zúčastnila 

se občanské války v Sýrii na straně protivládních sil proti režimu Bašara Asada. Kvůli 

této válce získala některé východní provincie Sýrie a reputaci jedné z nejkrutějších 

organizací.  

     Zakládání organizace se významně zúčastnil Abú Musab az-Zarkáví - duchovní vůdce 

a nejbližší spojenec bin Ládina. Doposud bojovníci ISISu používají symboliku, podobnou 

symbolice Al-Káidy. Na černém pozadí jejich vlajky je nadpis „Není bůh kromě Alláha“ 

a dolu na bílém pozadí je napsáno „Alláh a prorok Mohamed“. Po smrti az-Zarkáví v 

důsledku útoku amerického letectví v roce 2006 do čela ISISu dostaly Abú Ayyub al-

Masrí a jeho pomocník Abú Bakr al-Bagdádí. Do roku 2013 skupina měla méně než 4000 

členů a sestávala hlavně z bývalých vojáků a důstojníků irácké armády, podřízených S. 

Husajnu do invaze NATO v roce 2003 (MFA RF 2015b). Existují důkazy, že na počátku 

činnost organizace byla financována Saudskou Arábií a Katarem (MFA RF 2015a). Al-

Masrí a al-Bagdádí „se proslavili“ především tím, že pod jejich vedením bojovníci ISISu 

uskutečnili řadu efektivních operací proti iráckým vojákům, bojujícím na straně okupační 

koalice NATO. Za informaci o poloze důstojníků ISISu Američané nabízeli 25 tisíc 

dolarů. V dubnu 2010 oba lídři byli zlikvidováni v důsledku ostřelování americkým 

dělostřelectvem. Vedení „Islámského státu“ převzal Abú Sulejman, který byl také 

zlikvidován v roce 2011. Od té doby v čele organizace stojí  Abú Bakr al-Bagdádí.  

     „Islámský stát“ by mohl zůstat běžnou teroristickou organizací, působící v rizikových 

oblastech a sponzorovanou ze zahraničí, pokud by al-Bagdádí kardinálně nezměnil 

taktiku a způsob existence organizace. Tak v roce 2011 po zostření situace v Sýrii a Iráku 

al-Bagdádí přešel na samofinancování a začal vydělávat peníze pomocí loupeže, vydírání, 
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vymáhání, brání rukojmí s cílem donutit jiných zaplatit výkupné atd. Tato taktika se 

vyplatila a dnes „Islámský stát“ má 80 tisíc členů, z kterých 50 tisíc působí v Sýrii a 30 

tisíc v Iráku (MFA RF 2015c). ISIS se stal středem přitažlivosti pro všechny džihádisty 

na Blízkém a Středním Východě, v Severní, Západní a Východní Africe. Kromě toho, al-

Bagdádí využil nespokojenost syrských a iráckých sunnitů s existující vládou, a tím 

pádem „Islámský stát“ se okamžitě zaručil docela širokou sociální podporou chudých a 

sociálně slabých sunnitů. Na územích pod kontrolou „Islámského státu“ se uskutečňovaly 

populistické akce a události, imponující této vrstvě obyvatelstva: byly vytvořeny 

střediska bezplatné distribuce léků, potravin, cukrovinek a hráček pro děti, byly zavedeny 

přísná opatření pro boj proti kriminalitě, rozrůstající v době války a chaosu, rodiny 

padlých bojovníku získávaly sociální dávky a jiné výhody atd. 

     Velkou pozornost mezinárodního společenství „Islámský stát“ však přilákal v létě 

2014, kdy bojovníci ISISu začali rozsáhlý útok na severní a západní území Iráku. V 

důsledku úspěšné vojenské kampaně se během měsíce pod kontrolu ISISu dostaly několik 

velkých iráckých měst, včetně Mosulu a Tikrítu. V Sýrii ISIS okupoval severní provincii 

Rakka, v hlavním městě které se dnes nachází sídlo „Islámského státu“. Na územích pod 

kontrolou ISISu žije přibližně 8 milionů obyvatel. Mimo území Sýrie a Iráku v říjnu 2014 

ISIS ovládl lybijskou východní provincii Kyrenaiku a k únoru 2015 se zmocnil Derny, 

Nofalije, al-Mabruku a ropných nalezišť ve městě Syrta. Kromě toho, vůdce některých 

lokálních teroristických organizací, mezi kterými jsou Sinai Wilayah, Boko Haram, 

siamské hnutí Uzbekistánu a jiné, deklarovaly své připojení k chalífátu. A lídři Talibánu, 

Chafíz Sayd Chan a Abdul Rauf, po svém uznaní existence chalífátu dokonce získali od 

al-Bagdádího tituly „panovníka“ a jeho „náměstka“ na afghánské části provincie 

Chorásán (Fedorchenko 2015: 176)  

 

2.2. Organizační struktura 

     „Islámský stát“ je první teroristickou organizací, která funguje jako skutečný stát se 

svou jasnou centralizovanou hierarchií. Samozvaný „chalíf“ „Islámského státu“ Abú 

Bakr al-Bagdádí je nejvyšším představitelem státu a má neomezené pravomoci. „Chalíf“ 

má vlastní skupinu poradců-ministrů, každý ze kterých má možnost komunikovat rovnou 
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s vůdcem a má svou oblast odpovědnosti. Členové této rady se starají o řešení 

náboženských sporů, sledují, aby porušující stanovený pořádek osoby byli spravedlivě 

potrestáni, odpovídají, aby prováděná politika ISISu byla v souladu s doktrínou a hned 

několik ministrů se zabývají verbováním nových členů.  

     Bezprostředním organizováním života na územích, okupovaných ISISem, se zabývá 

několik rad. Tyto rady fungují jako západní ministerstva. Tak, bojové akce jsou řízeny 

Vojenskou radou, za práci tajných služeb odpovídá Zpravodajská rada. Existuje také 

Finanční rada, která se zabývá prodejem ropy, vymáháním výkupného, nákupem zbraní. 

Rada bezpečnosti je zodpovědná za pořádek na okupovaných územích a také organizuje 

veřejné popravy. Kontrola za dodržováním práva šaríe je v pravomoci Právní rady, která 

se také zabývá propagandou v zahraničí a náborem nových zahraničních bojovníků. 

Existuje i zvláštní rada, která se stará o práci s media, propagandu a kontrapropagandu. 

V čele těchto rad stojí odpovědní osoby, kteří spolu tvoří tzv. „kabinet“ (Egorov 2017). 

Je třeba také poznamenat, že tito osoby jsou skuteční odborníci. Finanční rada je, 

například, vedená odborníkem, pocházejícím z Austrálie, který má odborné vyšší 

ekonomické vzdělání a zkušenosti ve finančních institucích (Fedorchenko 2015: 177). 

     Z teritoriálního hlediska „Islámský stát“ je rozdělen do dvou správních obvodů, které 

se dále dělí na několik provincií. „Chalífu“ jsou podřízeni dva místodržící. Jeden 

odpovídá za Irák, druhý za Sýrii. Tito tři lidé tvoří „emirát“ – vrchní vedení, kterému jsou 

podřízeni 12 gubernátorů. Mnozí z těchto úředníků jsou bývalí důstojníci rozpuštěné 

armády Saddáma Husajna, kteří se seznámili s teroristickými metodami boje v rámci 

vojenských cvičení zaměřených na čelení americké armádě (Insider: 2014). 

 

2.3. Ideologie 

     Ideologie „islámského státu“ je poměrně jednoduchá a srozumitelná. K jejímu úspěchu 

a popularitě v nemalé míře přispěla krize „sekulárních ideologií“ v arabských zemích 

(především pan-Arabismu, nacionalismu, západního liberalismu, komunismu atd.), která 

donutila široké vrstvy muslimů ctít především čistě náboženské hodnoty (Krylov 2013). 

Kromě toho, muslimové ze zemí Středního Východu a Severní Afriky se objektivně cítí 

„poraženými“ sousedními civilizacemi, hlavně Západem, které se úspěšně přizpůsobují 
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konkurenci v novém globálním světě. Protižidovská a protikřesťanská propaganda je 

téměř univerzální v celém muslimském světě. Tyto pocity využívají místní elity a 

teroristické organizace pro šíření své ideologie a cílů.  

     Ve svých kázáních al-Bagdádí neustále opakuje, že „všechny muslimské vlády už 

dávno ztratily legitimitu“, a v tom spočívá hlavní příčina slabosti a nejednotnosti 

muslimské Ummy. Programový dokument ISISu s velmi výmluvným názvem „To je slib 

Boha“, který je naplněn náboženskou rétorikou a četnými odkazy na Korán, navrhuje 

islámskou verzi sociální obnovy v podmínkách systémové, ekonomické, společensko-

politické a ideologické krize. Spravedlivý s dokonalou strukturou chalífát, zřízený ve 

středověku, na rozdíl od všech moderních forem státního řízení, nevytváří sociální 

nespravedlnost, bezpráví, korupci, utlačování chudých a svévoli úzké vrstvy bohatých 

lidí. V islámských školách se miliony sunnitů učí tomu, že chalífát je jedinečnou institucí, 

schopnou vykořenit veškeré projevy státního nepotismu, zachránit muslimskou komunitu 

před zahraniční politickou a ekonomickou závislostí a před zahraničními náboženskými 

a kulturními vlivy (Fedorchenko 2015). 

     Deklarace „Islámského státu“ tvrdí, že se s příchodem chalífu al-Bagdádí nastala éra 

obrození skutečného muslimského státního řízení, epocha spravedlivých chalífů - 

následovníků Proroka. „Opravdu opona spadla a Pravda se objevila! Opravdu tento Stát 

je Stát muslimů, slabých, sirotků, vdov a chudých, i když mu pomůžete, získáte blahobyt 

i pro sebe! To je skutečný Stát a to je skutečný Chalífát! Přišel čas zastavit nenávistné 

rozkládání muslimské společnosti, které nemá místo v náboženství Alláha! Necháte-li 

tento Stát bez pomoci nebo proti němu budete bojovat, tímto mu nezpůsobíte škodu, ale 

ublížíte jen sami sobě“ je uvedeno v programovém manifestu „Islámského státu“ (Al-

Hayat 2014). 

     Hlavním úkolem "Islámského státu" je z rozkazu Všemohoucího vést džihád proti 

všem nevěřícím. Minimálním cílem je osvobození Ummy (muslimské komunity) od 

všech skupin, džamijí (společenství), katibů (útvary), oddílů, organizací, hnutí, koalic atd. 

Podle manifestu  existence různých skupin způsobuje rozpory, rozdělení a rozptýlení sil, 

což je důvodem prozatímního neúspěchu ve vytvoření velkého a mohutného chalífátu. 

Maximálním cílem je úplné vyhlazení káfirů (nevěřících) z muslimského prostředí, 

kterými jsou z hlediska džihádistů všichni nemuslimové. Právě z tohoto důvodu se 
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bojovníci „Islámského státu“ stejně krutě chovají vůči vzdorujícím ISISu sunnitům a 

příslušníkům jiných náboženství- šíitům, křesťanům, Kurdům. 

     Je pozoruhodné, že podle ideologů „Islámského státu“ poté, co budou vyřešeny tyto 

úkoly, káfirské komunity na Západě padnou samy o sobě, protože nebudou mít dost síly, 

aby byly schopny představovat vážnou hrozbu a čelit jednotnému chalífátu. Manifest 

„Islámského státu“ zdůrazňuje, že pouze právní předpisy a pravidla života, které 

existovaly za proroka Mohameda a spravedlivých chalífů, zajištovaly blahobyt, rozkvět 

a významnost Ummy. V souvislosti s tímto  v obnoveném chalífátu jsou vybírány džizja 

(daň z hlavy od nemuslimského obyvatelstva), faj (jiné druhy daní z nemuslimů), zakát 

(povinná pro muslimy daň ve prospěch Ummy); získaný v bojích majetek se rozděluje v 

souladu s pravidly Chumsu (Sachedina 1980); zřizují se šáriatské soudy pro řešení sporů 

a odstranění nespravedlnosti, zničují se odsouzené Koránem věci atd. 

     Je třeba také poznamenat, že přívrženci chalífátu pod vlajkou „Islámského státu" 

vyloučili jakoukoliv příležitost pro představitele muslimské veřejnosti s odlišnými názory 

diskutovat s nimi. Příčinou jsou muslimské tradice a společenské myšlení, které považuje 

chalífát za nadčasovou formu univerzálního státu, který byl poslán Alláhem. Tudíž 

jakákoli kritika státnosti chalífátu je považována v islámském světě za strašný hřích. 

 

2.4. Příčiny úspěchu  

     Hlavním cílem ISISu je vybudování chalífátu na území od Perského zálivu do 

Východního středomoří. Částečně ISIS realizoval svou cíl 29. června 2014, kdy vyhlásil 

vytvoření chalífátu, prostírajícího se na území od města Aleppo ne severu Sýrie do 

provincie Dijála na východu Iráku (RIA 2014). Německý časopis Frankfurter Allgemeine 

Zeitung nazval ISIS „nejsilnější na světě dobrovolnickou armádou“. Za příčinu vysoké 

bojové schopnosti považuje spojení několika faktorů. Z jedné strany základem činnosti 

ISISu je partyzánská taktika, z druhé bývalé vojenské velitelé Husajnova režimu přidali 

do politiky organizace „klasické vojenské doktríny“ (Ratnikov 2014). Další příčinou je 

stabilní financovaní ISISu. ISIS má čtyři hlavní zdroje příjmů: prodej irácké a syrské ropy 

na černém trhu, loupeže (včetně banků na území Sýrie a Iráku), výkupné za rukojmí, daně 

ze svých a cizích území a poplatky za právo pokračovat v podnikání (RIA 2014). Mimo 
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to, The Wall Street Journal zdůrazňuje i ten fakt, že „Islámský stát“ funguje jako skutečný 

stát s plnohodnotnou strukturou, jejíž prvky efektivně plní nezbytné funkce v různých 

oblastech činnosti. Navíc příčinou síly „Islámského státu“ je velký počet členů v této 

organizaci. Předpokládá se, že dnes „Islámský stát“ má přes 80000 bojovníků, což jej dělá 

nebezpečným nejen pro Blízkovýchodní region ale i pro Evropu. Takového „úspěchu“ 

mezi teroristickými organizacemi ISIS dosáhl díky své politice teroru, ve které jsou 

bojovníci „Islámského státu“ velcí „profesionálové“. Používají stoleté zkušenosti politiky 

teroru, které byly zapomenuty v návaznosti na humanizaci současného světa. „Islámský 

stát“ provádí teror ve dvou rovinách: v reálném fyzickém světě a v mediálním prostředí 

a má podrobný a přesně stanovený seznam poprav a mučení za různé druhy zločinů (El 

Murid 2015). Takto organizovaný teror má ohromující efekt, který se pomohl ISISu 

zmocnit iráckého Mosulu v létě 2014 jenom prostřednictvím 800 bojovníků. Je strašně 

pomyslet, co můžou učinit 80000 příslušníků „Islámského státu“, ale s jistotou můžeme 

říci, že ISIS staví celou Evropu před vážnou bezpečnostní hrozbou. 
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3. Konceptualizace. Vymezení pojmů 

     Téma radikalizace a terorismu je v dnešní době skoro všudypřítomná. Teroristické 

útoky a verbování mládeže jsou v centru pozornosti novinářů, vědců, politiků, sociologů 

a široké veřejnosti. Ale doposud neexistují obecně přijaté definice ani radikalismu, ani 

terorismu, ani náboru. Proces radikalizace by měl být zkoumán ve spolupráci různých 

oborů – od historiků do politiků. Pouze díky úzké spolupráce odborníků z různých sfér 

bude možné dosáhnout značného pokroku v určení příčin radikalizace jednotlivců a 

hlavně jak tomu zabránit a jak deradikalizovat stávající členy teroristických skupin nebo 

osamělé útočníky. Úspěšný výzkum radikalizace by měl zahrnovat jak zkoumání 

individuálních charakteristik radikalizujícího jednotlivce, jeho sociálního prostředí, tak i 

zkoumání společenských konfliktů, vztahů a interakcí mezi stranami konfliktu při současném 

chápání radikalizace jakožto dynamického procesu probíhajícího na obou stranách konfliktu, 

kdy radikalizace názorů postojů i chování jedné strany bývá často odpovědí na radikalizaci 

strany druhé (Kvasničková 2016). 

     Avšak prvním krokem na cestě k úspěšnému výzkumu musí být konceptualizace, 

neboť přesné vymezení zkoumaných procesů a fenoménů. „Radikalizace“, „Terorismus“ 

a „Nábor teroristů“ jsou nejdůležitějšími koncepty pro daný výzkum, a proto tato kapitola 

slouží k jejich definování.  

 

3.1. Definice radikalizace 

     V současné době je téma radikalizace velmi populární. Hodně vědeckých studií se 

zaměřují na zkoumání takové aktuální hrozby jako šíření radikalismu, terorismu a 

extremismu. Přesto však doposud neexistují jednotné, všeobecné přijatelné definice ani 

radikalismu, ani terorismu. Někteří odborníci považují absenci jednotné definice za jednu 

z největších překážek v oboru (Stampnitzky 2014). Nicméně, naléhavá potřeba přesně 

definovat pojem „radikalizace“ pro výzkumnou činnost vedla ke vzniku několika definic. 

Většina definic se soustředí buď na násilnou radikalizaci, kde je důraz kladen na použití 

násilí jako na přijatelnou metodu pro dosažení stanovených cílů, nebo na radikalizaci 

v širším smyslu, zdůrazňující význam dalekosáhlých změn ve společnosti, které mohou 
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nebo ne mohou představovat nebezpečí pro demokracii, a mohou nebo ne mohou být 

spojené s hrozbou nebo použitím násilí pro dosažení stanovených cílů (Veldhuis 2009: 

4).  

     Ve většině případů zájem o radikalizaci podléhá zájmu zastavit teroristickou činnost. 

Tudíž v obecném smyslu chápeme radikalizaci v souladu s definicí, navrženou Petrem 

Neumannem, která tvrdí, že radikalizace je to, „co se děje předtím, než bomba vybuchne“ 

(Neumann 2008). Přesto existují definice, které jsou ještě obecnější, např. McCauley a 

Moskalenko radikalizaci považují za „vývoj přesvědčení, názorů a chování ve směru 

podpory jakékoliv skupiny nebo důvodu konfliktu“ (McCauley a Moskalenko 2011: 4). 

     Ačkoliv historicky „radikalismus“ a jeho derivát „radikalizace“ mají mnohem širší 

význam, v kontextu současných vědeckých studií a tvorby politik radikalizace znamená 

spíše cestu k terorismu, extremismu, fundamentalismu nebo, ještě obecněji, posun 

v hodnotách a názorech jedince, který ho směřuje k ospravedlnění násilí a dokonce k 

osobnímu zapojení do násilných aktivit. Většina definic tak souhlasí s tím, že radikalizace 

je proces, ale se neshodují v tom, kam tento proces vede. Například, skupina odborníků 

na radikalizaci z Evropské komise považuje radikalizaci za „socializaci směrem 

k extremismu, projevující se v terorismu“ (European Commission Expert Group 2008: 

7). Podobně je radikalizace definována i na vládní úrovni některých států. Například, 

Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost Spojených států definuje radikalizaci jako „proces 

přejímání systému hodnot a víry extremistů, včetně ochoty podporovat nebo využívat 

násilí jako způsob ovlivňování sociálních změn ve společnosti“. (Homeland Security 

Institute: 2006). Podle kanadské vlády „radikalizace je proces, při němž jsou jednotlivci 

zataženi do ideologie a systému víry, který podporuje pohyb od umírněného hlavního 

proudu až k extrémním názorům“ (RCMP 2009). Dánská bezpečnostní a zpravodajská 

služba (PET) vymezuje radikalizaci jako „proces, při němž člověk v rostoucí míře 

akceptuje použití nedemokratických nebo násilných prostředků, včetně terorismu, ve 

snaze dosáhnout specifického politického či ideologického cíle (PET, 2009). 

     I když mezi autory existuje shoda na tom, že radikalizace je proces, spojení nebo 

vzájemné zaměňování těchto definic může vést nejen k nedorozuměním, ale i k 

nevhodným opatřením a politikám, které konec konců přivedou k právě opačnému 

účinku, než byl zamýšlen. Abychom se tomuto vyhnuli, musíme jasně stanovit, co se 
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myslí radikalismem, fundamentalismem, a extremismem. Tradiční definice radikalismu, 

která je nabídnuta v Oxfordském slovníku, považuje radikalismus za "representování 

nebo podporování extrémní části strany". Podle Marka Sedgwicka, taková definice, která 

se staví proti „radikálnímu“ a „umírněnému“, vyvolává otázku, co je umírněné, a 

současně předpokládá, že to, co považujeme za „umírněné“, je zcela zřejmé ve smyslu 

„s námi nebo proti nám“ (Sedgwick 2010: 482). McCauley a Moskalenko trochu jasněji 

rozlišují „radikalismus“ v porovnání s „aktivismem“", kde první znamená ochotu zapojit 

se do nezákonných akcí a druhý usiluje o sociální nebo politickou změnu prostřednictvím 

použití protiprávní činnosti. (McCauley 2009: 240). Daniela Pisiou tvrdě trvá na tom, aby 

si termín „radikalismus“ zachoval dvě důležité historické vlastnosti - pronikání do kořenů 

a rychle se rozšiřující změny. Tím pádem nabízí následující definici fenoménu: „politická 

ideologie s cílem vyvolat rozsáhlé změny založené na zásadních nebo „kořenových“ 

principech“ (Pisiou 2012: 23). Tato definice zdůrazňuje „fundamentalistický“ aspekt 

fenoménu, touhu po rozsáhlým změnám, ale se nezaměřuje konkrétně na potenciální 

násilí nebo na nelegální jednání obecně. 

     Fundamentalismus jako termín je méně často používán v souvislosti s výsledky 

radikalizace. Přijetí fundamentalistických přesvědčení je však spojeno s fází radikalizace. 

Samotný koncept fundamentalismu pochází z oblasti náboženství a přesněji z 

Protestantského hnutí raného dvacátého století v USA a byl charakterizován 

„premillennialismem a verbální neomylností Bible“ stejné jako měl původ ve „všeobecně 

antimoderní a antiliberální mentalitě“ (Carpenter 1997). V současné době je tento termín 

hodně používaný nejen v náboženství, ale i v politickém kontextu, kde znamená přísný, 

nekompromisní postoj a neotřesitelnou náklonnost k nějakému systému víry nebo 

přesvědčení. Není však nutně násilný a ve většině případů nevede ke vnucování těchto 

přesvědčení jiným lidem prostřednictvím použití síly. 

     Extrémismus je třetí termín často používaný v souvislosti s radikalizací. Podle Alexa 

Schmida se extrémisté snaží vytvořit homogenní společnost založenou na rigidních, 

dogmatických a ideologických principech; usilují o vytváření konformní společnosti 

potlačením veškeré opozice a podrobením si menšin (Schmid 2013). Zatímco obecně to 

může být chápané v jedné řadě s fundamentalismem jako přísný, nekompromisní a 

netolerantní postoj; ty, kteří mluví o radikalizaci, pod pojmem „extremismus“ si často 
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myslí postavení proti demokratickým normám, lidským právům, rovnosti a toleranci. 

Pokud budeme vymezovat radikalizaci v rámci extremismu a akceptovat skutečnost, že 

extremismus je namířen proti demokratickým normám, všechny formy extremismu by 

měly být zakázané a vlády by se neměly zapojovat do řešení problému extremismu 

přitahováním tzv. „nenásilných extremistů“, aby jim pomohli v boji proti jejich 

radikálním protějškům. V tomto směru byl často kritizován, například, britský program 

boje proti násilnému extremismu. Podle oponentů místo zastavení radikalizace tento 

program naopak vytvářel půdu pro terorismus rozlišováním mezi násilnými a nenásilnými 

extrémisty a používáním posledních k identifikování prvních. Tudíž, ztotožňování všech 

forem extremismu, a v tomto případě i radikalismu, s odmítáním demokratických norem 

je často kontraproduktivní.  

          Závěrem lze konstatovat, že existuje hodně definic radikalizace, které obecně 

zdůrazňují různé relevantní aspekty procesu radikalizace. Pro účely daného výzkumu 

bude radikalizace definována jako proces, při němž osoba přejímá systém víry, který 

ospravedlňuje využívání násilí k uskutečnění sociálních změn a aktivně podporuje 

používání násilných prostředků pro politické, sociální a další účely. Z této definice 

vyplývá, že radikalizace je proces, často pomalý a postupný, jehož konečným výsledkem 

je osoba, zapojená do násilné činnosti s cílem vyvolat sociální změny. Jelikož se tato 

studie zaměřuje hlavně na verbování potenciálních nových členů do extremistické 

skupiny, důležitým je také nahlížet na radikalizaci jako na chování, podněcující distribuci 

radikálního materiálu, nábor anebo přesvědčování ostatních přijmout radikální názory, 

když výsledkem takového chování je potenciální ohrožení bezpečnosti západní 

společnosti, terorismus a snadné síření radikálních, popřípadě násilných ideologií. 

Z užších konceptů radikalizace za nejvhodnější pro účely tohoto výzkumu považuji 

definici Evropské komise, která radikalizaci pojímá jako jev, kdy jednotlivci přijímají 

názory, přesvědčení a ideje, které by mohly vést k teroristickým činům (Evropská komise 

2015).  

     Kvůli tomu, že je otázka „Proč se lidé uchylují k násilí?“ zásadní pro tuto studii, je 

zapotřebí definovat také násilnou radikalizaci. Násilná radikalizace se vyznačuje 

kognitivním vývojem ve směru jednostranného (tunelovitého) vnímání skutečnosti, kde není 

prostor pro diskuzi a alternativní perspektivy. Další vývoj vede k přesvědčení, že násilná akce 
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je nezbytná a správná. Jde o proces, kterým jedinec směřuje k násilnému extremismu nebo 

dokonce terorismu. Do násilné radikalizace můžeme zahrnout teroristické útoky a organizace, 

akty hybridní války, problematická hnutí i akce osamělých útočníků. Z psychologického 

hlediska je důležité zkoumat jedince a skupiny, které k mimořádnému násilí přistupují v 

určitý moment a pod vlivem skupinových či individuálních motivů a cílů (Vymětal 2016). 

 

3.2. Definice terorismu 

     Výzkum takového fenoménu jako terorismus nebo teroristické jednání začal v 60. 

létech minulého století. Na počátku se většina odborníku zaměřovala na zkoumání 

osobnosti teroristy a charakteristickým rysem vědeckých studií tohoto období byla snaha 

najít psychologické vysvětlení teroristickému jednání. Tím pádem význam individuálních 

psychologických faktorů byl zdůrazňován jak u přívrženců teroristických skupin, tak i u 

osamělých útočníků. Psychologové, zabývající se problematikou terorismu, dospěli 

k závěru, že je teroristické jednání patologickým jevem a vyskytuje se především u 

jedinců, které mají duševní poruchu nebo jinou psychologickou deviaci. Podle odborníků 

původ těchto deviací, vedoucích k teroristickému jednání, mohl být nalezen buď v dětství 

jedince, a právě ve špatném zacházení, týrání, nepřátelství k rodině, nebo v tzv. 

narcisismu, což je patologickým defektem osobnosti, vyznačující se přehnaným míněním o 

sobě a podceňováním či nedoceňováním okolí (Souleimanov 2010). Moderní empirické 

výzkumy však hypotézu o psychologických patologiích jako důvodu teroristického chování 

do značné míry vyvrátily. V současnosti je terorismus nejčastěji pokládán za výsledný 

produkt radikalizace a mezi důležité faktory, ovlivňující rychlost a intenzitu tohoto procesu, 

patří zejména špatné životní podmínky, sociální problémy, duševní zdraví, úroveň kriminality 

v okolí jedince.  

     I když radikalizační procesy nevedou povinně k terorismu a teroristické chování je pouze 

jedním z možných výsledků, většina modelů a definic, vysvětlujících oba fenomény, ukazuje 

na jejich silnou vzájemnou provázanost. Za prvé, výzkumu procesu radikalizace začala být 

věnována opravdu velká pozornost právě po teroristickém útoku na Světové obchodní 

centrum v USA v roce 2001, bombových útocích na madridské vlaky v roce 2004 a 

v londýnském metru v roce 2005 v souvislosti s hledáním možných příčin těchto projevů 

terorismu. Za druhé, musíme akceptovat ten fakt, že radikalizované jedinci jsou vždycky 
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potenciální pachatelé teroristických akcí anebo budoucí noví bojovníci teroristických skupin 

i když doposud neprovozovaly žádnou protiprávní činnost. Důkazem tomu slouží zdůraznění 

používání násilí jako významného faktoru při definování radikalismu stejně jako terorismu. 

Stručně řečeno, podle většiny odborníků radikalizace znamená vývoj názorů jednotlivce a 

přijetí přesvědčení, že násilná akce je nezbytná a správná. Terorismus je většinou odborníků 

chápan podobně. Například, podle Danicsu terorismus je činnost, která je ve své podstatě 

antidemokratická, nelegální, konspirativní a destruktivní, kde se násilí stává hlavním 

prostředkem k dosažení různorodých politických cílů (Danics 2002). 

     Podobně radikalismu pojem „terorismus“ je obtížné definovat, což je poznamenáno i 

v odborné literatuře. Shafritz, Gibbons, a Scott dokonce dospěli k závěru, že je 

„nepravděpodobné, že bude někdy dohodnuto na nějaké obecné definici“ (Shafritz 1991: 

260). Obtížnost nalezení obecné definice pochází na jedné straně z rozsahu činností, které 

jsou považovány za teroristické jednání, a na druhé straně ze slovní zásoby, kterou jsou tyto 

činnosti popisovány: „ten, kdo je považován pro jednoho člověka teroristou, jiným bude 

chápán jako bojovník za svobodu“ (Moghaddam, 2005). 

     Jelikož se terorismus stál jedním z nejpopulárnějších témat celosvětových medií a jednou 

z největších globálních hrozeb současnosti, mezinárodní instituce a vlády se také pokusily o 

vlastní definici tohoto fenoménu. Jednou z prvních byla Evropská unie, která se pojem 

„terorismus“ pokusila vymezit ještě v roce 2002 v Rámcovém rozhodnutí o boji proti 

terorismu. Podle Evropské unie jsou terorismem „trestné činy proti osobám a majetku, které 

vzhledem ke své povaze či souvislostem mohou závažně poškodit zemi nebo mezinárodní 

organizaci, byly-li spáchány s cílem závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo 

protiprávně přinutit vládu nebo mezinárodní organizaci, aby jednala určitým způsobem nebo 

aby se jednání zdržela, nebo mohou závažným způsobem destabilizovat či zničit základní 

politické, ústavní, hospodářské nebo sociální struktury země nebo mezinárodní organizace“ 

(Rada Evropské unie 2002).  

     Bezpečnostní informační služba České republiky definuje terorismus jako násilnou formu 

prosazování politických zájmů stoupenců určité radikální ideologie (politické, náboženské, 

nacionalistické, separatistické, ekologické a jiné), cílem násilností je zpravidla civilní 

obyvatelstvo, přičemž proces radikalizace chápe jako společný jmenovatel aktivit, které 

předcházejí teroristickým útokům. „Jde o jev, kterému je věnována velká pozornost, protože 

je hnacím motorem terorismu a z hlediska působnosti zpravodajských služeb je 
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nejdůležitějším okamžikem pro získání kritických informací pro prevenci terorismu“ (BIS 

2016). 

     Pro účely daného výzkumu bude použita definice Panelu OSN na vysoké úrovni o 

hrozbách, výzvách a změnách, která zní: „jakýkoli čin zamýšlený ke způsobení smrti 

nebo vážného fyzického zranění civilistů, pokud je jeho účelem, dle jeho povahy či 

kontextu, zastrašit populaci nebo donutit vládu nebo mezinárodní organizaci, aby něco 

učinila či aby se nějaké činnosti zdržela“ (United Nations 2004). Tím pádem aby byly 

výsledky výzkumu jednoznačné, jasné a srozumitelné, budu považovat radikalizaci za 

proces vývoje a změny názorů jedince, odklon od hlavního proudu a přijetí extrémních 

politických, sociálních a náboženských přesvědčení; zatímco terorismus znamená použití 

násilí s cílem přimět ostatní odpovídat těmto přesvědčením.  

     Důležitou je také otázka o možnosti ukončení teroristické činnosti nebo opuštění 

procesu radikalizace. Mezi odborníky existuje konsensus – stejně jako radikalizace může, 

ale nemusí vést k terorismu, odstoupení od teroristické činnosti může, ale nemusí 

znamenat, že se jednotlivec nebo skupina už nedrží radikálních názorů a přesvědčení. 

Jinými slovy, odstoupení od terorismu a de-radikalizace nejsou totéž. Podrobně tuto 

otázku popisuje Reinars na příkladu spojení jedinců s baskickou separatistickou skupinou 

ETA. Podle Reinarsu změny v osobním životě, jako například nové romantické vztahy 

nebo narození dítěte, mohou dát podnět k odstoupení od teroristické činnosti a ukončení 

použití násilí, avšak stěží přivedou k zásadnějšímu kroku jako zřeknutí se systému víry a 

ideologie extremistické skupiny, ke které jednotlivec patřil (Reinars 2011). 
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3.3. Vymezení náboru teroristů a jeho součástí 

3.3.1. Definice náboru 

     Spolu s radikalizací dalším zásadním výzkumným fenoménem pro danou práci je 

verbování nebo nábor nových členů teroristickou skupinou. V české odborné literatuře a 

v oficiálních dokumentech EU, přeložených do češtiny, se používá pojem „nábor“, a 

proto se budu řídit definicí právě tohoto pojmu. Rámcové rozhodnutí Rady EU z roku 

2008 zavedlo tři nové trestné činy spojené s terorismem: „veřejné podněcování ke 

spáchání teroristického trestného činu“, „nábor teroristů“ a „výcvik teroristů“ (Rada EU 

2008). V čl. 3 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady z roku 2002 o boji proti terorismu jsou 

jasně rozlišovány tyto tří činy (Rada EU 2002):  

     Veřejné podněcování ke spáchání trestného činu je definováno jako „[…] šíření nebo 

jiné zpřístupnění zprávy veřejnosti s úmyslem podnítit spáchání některého z trestných 

činů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) až h)¹, pokud toto jednání přímo či nepřímo 

obhajující teroristické trestné činy způsobí nebezpečí, že může být spáchán jeden či více 

takových trestných činů;[…]“.  

     Výcvik teroristů je definován jako „poskytování pokynů ohledně výroby či používání 

výbušnin, střelných či jiných zbraní nebo škodlivých či nebezpečných látek nebo ohledně 

dalších konkrétních metod či postupů za účelem spáchání některého z trestných činů 

uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) až h)¹ s vědomím, že poskytované dovednosti jsou určeny 

k použití za tímto účelem“. 
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     Zatímco, nábor teroristů je definován jako „získání jiné osoby ke spáchání některého 

z trestných činů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) až h)1 nebo v čl. 2 odst. 22 […]“. Avšak 

jen málo členských států ve své definici náboru použilo pojem „získat“. Většina členů 

použila jiné pojmy jako „provést nábor“, „naverbovat“, „snažit se přimět“, „podněcovat“ 

atd. Ale některé členské státy zastávají názor, že pojem „provádět nábor“ by vyžadoval 

existenci určitého plánu nebo minimálního institucionálního rámce, kterým by se osoba, 

jejíž nábor je prováděn, měla řídit. Může to vyvolat pochybnosti o tom, zda je podle 

                                                         

1 Článek 1 rámcového rozhodnutí z roku 2002 v platném znění 

Teroristické trestné činy a základní práva a zásady 

1. … aby byla za teroristické trestné činy považována úmyslná jednání uvedená níže v písmenech a) až 

i)…: 

a) útoky ohrožující lidský život s možným následkem smrti; 

b) útoky ohrožující tělesnou integritu člověka; 

c) únos nebo braní rukojmí; 

d) způsobení rozsáhlého poškození vládních nebo veřejných zařízení, dopravního systému, infrastruktury, 

včetně informačního systému, pevné plošiny na kontinentálním šelfu, veřejného místa nebo soukromého 

majetku, které může ohrozit lidské životy nebo vyústit ve značné hospodářské ztráty; 

e) zmocnění se letadla, lodi nebo jiných prostředků veřejné či nákladní dopravy; 

f) výroba, držení, získání, přeprava, dodání nebo užití zbraní, výbušnin nebo zbraní jaderných, 

biologických nebo chemických, jakož i výzkum a vývoj biologických a chemických zbraní; 

g) vypouštění nebezpečných látek, zakládání požárů, vyvolání povodní nebo zavinění výbuchů, jejichž 

důsledkem je ohrožení lidských životů; 

h) narušení nebo přerušení dodávek vody, elektrické energie nebo jiného základního přírodního zdroje, 

jehož důsledkem je ohrožení lidských životů; 

i) výhrůžky spácháním některého jednání uvedeného v písmenech a) až h). 

 

2 Článek 2 rámcového rozhodnutí z roku 2002 v platném znění 

Trestné činy spojené s teroristickými skupinami 

2. Každý členský stát přijme opatření nezbytná k zajištění trestnosti těchto úmyslných jednání: 

a) vedení teroristické skupiny; 

b) účast na činnosti teroristické skupiny, včetně dodávání informací nebo materiálních zdrojů, 

financování činnosti jakýmkoli způsobem s vědomím, že uvedená účast napomáhá trestné činnosti 

teroristické skupiny. 
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vnitrostátních ustanovení nabádání samostatně jednajícího jedince („osamělého vlka“) k 

páchání teroristických trestných činů skutečně trestné (Evropská komise 2014). 

     V daném výzkumu se budu řídit následujícím vysvětlením fenoménu náboru a jeho 

součástí. Náborem je zapojení nebo podněcování osoby do spáchání jakéhokoli trestného 

činu. Účast zapojené osoby se může projevit různými formami: přímým spácháním 

teroristických činů; materiální, organizační podporou; vypracováním plánů spáchání 

trestných činů apod. Nábor jednotlivců za účelem spáchání trestných činů teroristické 

povahy znamená dosažení dohody s těmito jednotlivci o jejich účasti na spáchání těchto 

činů. Nábor může být prováděn z jedné strany přemlouváním,  přesvědčováním, 

slibováním materiální odměny; z druhé strany prostřednictvím podvodu, použití 

psychického nebo fyzického násilí, podněcování pocitů pomsty, nenávisti, závisti 

(Pomazan 2014). Důležitým rysem, charakterizujících nábor, je také délka zapojení. Jak 

uvádí V. A. Kazakova, nábor předpokládá hledání účastníků na více či méně 

dlouhodobou perspektivu a spolupráci (Kazakova 2008). Obecně nábor spočívá 

především v zapojení do trestné činnosti (např. extremistické) nebo v účasti 

na dlouhotrvajících procesech (jako jsou vojenské konflikty, bojové akce). Nakonec 

musíme vzít v úvahu povahu činnosti náboráře. Podle mnohých autorů, nábor je druh 

odborné činnosti, spočívající v systematickém vyhledávání a výběru osob (Sablina 2016).  

 

3.3.2. Vymezení zúčastněných náboru složek teroristické skupiny 

      Náboru nových členů se účastní několik složek teroristické skupiny. Podle Eichleru, 

který popisuje strukturu teroristické skupiny jako pyramidu, je za nábor zodpovědný 

vojenský výbor, tj. jeden ze čtyř operačních výborů vedoucích kádrů, které stojí na 

vrcholu pomyslné pyramidy. Vojenský výbor odpovídá za nábor a výcvik nových 

bojovníků, určuje region, směr a metody náboru. Tří další výbory také usnadňují nábor 

nových členů, i když to není jejich prvořadným úkolem: finanční a obchodní výbor 

zajišťuje zdroje pro fungování organizace, včetně zdrojů, potřebných pro nábor; výbor 

pro islámská studia se zabývá indoktrinací a ospravedlňováním akcí organizace, výbor 

pro média a publicitu má za cíl šířit mezi muslimy celého světa přesvědčení, že jsou 

utlačováni a ponižováni (Eichler 2007).  
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     Hlavní roli v náboru však hraje nejnižší vrstva teroristické pyramidy nebo jinými slovy 

pasivní podporovatelé. Pasivní podporovatelé jsou zcela nejpočetnější a nejméně 

nahraditelnou skupinou. Představitelé této skupiny pomáhají šířit myšlenky organizace, 

získávají podporu široké veřejnosti, poskytují peníze a dávají typy pro nábor nových 

členů (Eichler 2007). 

 

3.3.3. Metody náboru 

     K náboru jednotlivců využívají teroristické organizace různé nástroje. Zatímco některé 

nástroje jsou relativně nízkonákladové, jiné vyžadují podstatné počáteční investice, 

připravenou infrastrukturu, zapojení sítě lidí. Náborové metody a techniky se také liší 

v závislosti na regionu a na sociálním nebo politickém kontextu. V evroasijském regionu 

je nábor často prováděn teroristickými organizacemi s náboženským zaměřením a 

organizovanou náborovou sítí prostřednictvím internetu mezi příslušníky nejnižší 

sociálně-ekonomické vrstvy populace, ve věznicích nebo na náboženských 

shromážděních. V Africe a v některých oblastech Blízkého východu se nábor často 

vyskytuje v oblastech, kde teroristická organizace má vliv nebo ovládá území (Hansen, 

2016).  

     Nábor se dále dělí na aktivní a pasivní. O aktivním náboru mluvíme, když existuje 

přímý osobní kontakt mezi náborářem a osobou, kterou má náborář v úmyslu zapojit do 

teroristické skupiny. Náboráři některých organizací, například ETA, se zaměřují na 

specifické oblasti nebo komunity, kde si nejvíce pravděpodobně najdou sympatizanty 

(Sullivan, 2015). Jiné teroristické organizace mají specifické požadavky na budoucí 

rekruty. V závislosti na aktuálních potřebách teroristické skupiny to mohou být buď 

militanti, veliteli bojových akcí, nebo vysoce kvalifikovaní civilní profesionálové, včetně 

inženýrů, lékařů, IT odborníků, finančních specialistů. S pasivním náborem se 

potkáváme, když teroristické organizace provádí nábor jednotlivců pomocí nepřímých 

prostředků, jako je oslovování skupiny lidí prostřednictvím mediálních kampaní a 

náborových materiálů se záměrem jejich zapojení do činnosti teroristické organizace. 

Zatímco on-line komunikační nástroje jsou nyní nejvíce používány pro pasivní nábor 

potenciálních teroristů, tradiční metody také v současné době zůstávají vhodnými nástroji 
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pro úspěšný nábor. Mezi tradiční nástroje patří tisk letáků nebo propagačních materiálů, 

vysílání specifických programů a uspořádání zasedání s náboženským zaměřením. 

Jedním z příkladu takového mixu tradičních metod s modernějšími formami komunikace 

je měsíční časopis ISISu „Dabiq“, dostupný on-line od roku 2014 a vytvořený na základě 

časopisu Al-Káidy „Inspire“ (FATF 2018). 

     Jak už bylo řečeno, účinné náborové metody a nástroje musí být přizpůsobeny 

kulturnímu, společenskému a historickému kontextu publika, ve kterém se provádí nábor 

nových bojovníků. Například, potenciální rekruti, čí rodina patří k privilegované třídě, 

mohou být přilákáni vlasteneckými slogany a pobídkami; rekruti z přistěhovaleckých 

nebo potýkajících se s obtížemi rodin jsou povzbuzeni možností sociálního pokroku; a 

pro mládež z rodin, které mají striktně odmítavý postoj k náborářům, opouštění rodiny a 

připojení se k militární organizaci by mělo být představeno jako revoluční akt „sebe-

objevu“. To je jednoduchý příklad toho, jak projevy a slogany extremistických skupin 

musí být přizpůsobeny jednotlivým osobám na základě jejich demografické a 

psychologické příslušnosti. Druhou důležitou věcí pro extremistickou nelegální skupinu, 

určující úspěch náboru, je schopnost měnit svou organizační strukturu a vzorce chování. 

Například, když náboženské teroristické skupiny jsou zbaveny možnosti se zabývat 

legálně propagační činností ve školách, mohou pokračovat ve své náborové a propagační 

činnosti pomocí změny jména, oblečení, místa setkání, časového harmonogramu, aby se 

skryly od státní kontroly a přesto zachovaly přístup k cílové populaci (Daly 2006).  

     Z předchozí diskuze vyplývají dvě hlavní zásady. Za prvé neexistuje jednotný nástroj 

náboru, spíše existuje tolik nástrojů, kolik existuje odlišných regionů a sociálních 

postavení, ve kterých se nacházejí potenciální rekruty, kterých teroristická skupina chce 

zverbovat. Náborové techniky se mohou jak v něčem překrývat, tak i naopak se ostře 

v něčem lišit. Například, tatáž teroristická skupina může využívat otevřený přístup 

k cílové populaci ve výcvikovém táboru, avšak ve vězení bude muset působit více tajně 

a skrytě. Navíc, charakteristiky jakýchkoliv regionálních náborových metod se budou 

časem měnit v závislosti na tom, jak se budou měnit okolnosti a podmínky životního 

prostředí. Tudíž, za druhé náborová úsilí teroristické skupiny nebudou zmírněny nebo 

zastaveny pomocí univerzálního předepsaného řešení. Různé vzorce náboru budou 

vyžadovat odlišná protiteroristická opatření. Některá protiopatření mohou být účinná ve 
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více než jednom prostředí, ale stejně často to, co funguje v jedné situaci, bude neúčinné 

nebo dokonce kontraproduktivní v druhé. Například, rozehnání modlitebních setkání a 

diskusních skupin pomocí ozbrojeného zásahu může být účinným nástrojem, pokud jsou 

potenciálními rekruty hledači osvícení (jak tomu je v případě většiny nových členů Al-

Káidy), ale stejný nástroj může naopak polarizovat a posílit vůli protivládních 

revolucionářů (například, rekruti LTTE na Srí Lance). 

 

3.3.4. Modely náboru 

     Existuje obrovská rozmanitost náborových metod a nástrojů, ale je jedna specifická 

charakteristika, která je pomůže kategorizovat. Jedná se o „tvar“ náborového procesu. 

Odborná literatura odhaluje několik společných struktur čí vzorců náboru. Pro účely 

daného výzkumu používám klasifikaci, navrženou Sarou Daly a Scottem Gerwehrem 

(Daly 2006).  

     V tzv. „čistém“ vzorce všichni představitelé cílové populace jsou zatahovány rovně a 

spravedlivě, například, každý ze studentů je pozván na společenskou akci nebo všem 

členům církevního shromáždění je poslána stejná videokazeta. Někteří členové zareagují 

pozitivně, jiní naopak negativně; ale obecně je celá populace považována za primární pro 

nábor nebo jinými slovy za dostatečně homogenní aby byli všichni její členové podrobeni 

jedinému nediferencovanému náborovému nástroji. Tento přístup se používá často v 

oblastech, kde je malá opozice vůči organizaci, která provádí nábor, anebo ve spojení s 

jinými přístupy (například, nábor se začíná jako „čistý“ a postupně přechází na infekci). 

Klíčové proměnné, které mají být zkoumány v tomto modelu, jsou geografie a 

demograficko-psychografické podobnosti a rozdíly mezi členy cílové populace. 

     Dalším vzorcem náboru je tzv. „nálevka“ anebo postupný přístup, prováděný v 

etapách. Tato metoda se používá, když zralá pro nábor cílová populace ještě vyžaduje 

značnou transformaci identity a motivace. Jak název „nálevka“ naznačuje, potenciální 

rekruti začínají na jednom konci transformačního procesu, během cesty se jejich počet 

zredukuje, někteří rekruti celý proces opouští, ale se ti rekruti, kteří dorazí na druhý 

konec, stávají oddanými a věrnými členy extremistické skupiny. Tento přístup může být 

charakterizován milníky ve vývoji jedince, jako jsou seznámení a přejímání rituálů 
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skupiny, cvičení na budování skupinové identity, potvrzení oddanosti zásadám skupiny 

prostřednictvím demonstrace svých znalostí o radikálním islámu anebo využití násilí za 

účelem dosažení skupinových cílů. Náboráři využívají techniky sociální, kognitivní a 

klinické psychologie, aby nasměřovali rekruty na tu „správnou“ cestu, což často vede k 

radikální polarizaci a změně postojů těch jedinců, kteří úspěšně procházejí po liniích 

požadovaných náborovou skupinou. Dokonce i ti, kteří z transformačního procesu 

vypadnou, mohou být stále ovlivňováni způsobem, který je přínosný pro náboráře. 

Například, u odpadlíků se vyvine pozitivní vztah ke skupině, a proto můžou sloužit jako 

zprostředkovatelé dalšího náboru. 

     Často je cílová populace tak izolovaná nebo obtížně dosažitelná, že je nejefektivnějším 

způsobem provádět nábor zevnitř této populace. V tomto případě jde o vzorec náboru, 

jmenovaný „infekce“. Důvěryhodný agent extremistické organizace je nasazen do cílové 

populace, kde kolem sebe shromažďuje potenciální rekruty pomocí osobních pobídek a 

přímé výzvy připojit se ke skupině. Tato metoda využívá značnou přesvědčivou silu 

důvěryhodnosti zdroje; sociálního srovnání a ověřování; individuálně přizpůsobených 

apelů. Přinejmenším ve svých počátcích tento způsob verbování vyhovuje hlavně 

skupinám, které mají striktně opoziční pozici vůči vládě a budují vlastní tajnou strukturu. 

Postupné sjednocení a shromažďování rekrutů vede k šíření náborové činnosti skupiny a 

zároveň k zvýšení schopnosti vyvíjet „konformační tlak“ na potenciální rekruty, tj. 

obklopovat je nově stávajícími členy skupiny. Nejkritičtější proměnnou, která má být 

zkoumaná v tomto vzorce náboru, je čas. Jak dlouho trvá nasazení agenta do cílové 

populace? A kolik je třeba času, aby „infekce“ dosáhla úrovně, ohrožující politické těleso, 

proti které se staví skupina? „Infekce“ pravděpodobně bude nejúspěšnější metodou 

náboru pro teroristické skupiny, které vznikají nebo působí uvnitř takových institucí, jako 

jsou policie nebo armáda, kde většina členů nejsou extrémisty. V takovém případě může 

být infiltrátor schopen zverbovat vybrané členy, kteří nejsou spokojeni s jejich prací, 

nemají důvěru vůči své vládě nebo nesouhlasí s činností místní policie a jiných 

vojenských složek. Regionálně může být tato metoda nejúčinnější a nejvhodnější v 

prostředí rozvojových, chudých a nebezpečných států, jako jsou například Keňa nebo 

Tanzanie. 
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     Další metoda „zárodek krystalu“ se používá, pokud je cílová populace tak vzdálená 

nebo nepřístupná, že důvěryhodný agent nemůže být do ní nasazen a kromě toho není 

možné ovlivňovat tuto populaci přes média. V tomto případě se náboráři snaží poskytnout 

kontext pro „sebenábor“. Celý tento proces může být porovnán se snižováním teploty 

sklenice, dokud se voda uvnitř této sklenice úplně neochladí a pak se vytvoří krystaly 

ledu jako zárodky úplného zmrazení. Jakmile se uvnitř populace objeví čerstvě 

zverbovaní jedinci, proces náboru se dále řídí vzorcem „infekce“. Pro „zárodek krystalu“ 

rozhodujícími proměnnými jsou, za prvé, druh environmentálních sil, používaných k 

chlazení skla a, za druhé, trvanlivost zmrazení. Jinými slovy, jak dlouho musí být 

aplikovány manipulace s životním prostředím cílové populace, aby vyvolaly 

„sebenábor“? Nebo tento  proces je nevyhnutelný, jakmile byl zahájen?  

     V žádném případě to není vyčerpávající seznam všech možných vzorců náboru. Ale 

tyto čtyři metody jsou nejpoužívanější a slouží k ilustraci, že různé vzorce náboru mohou 

být docela odlišné, což znamená, že prostředky a opatření pro boj proti verbovací činnosti 

teroristických organizací musí být také odlišná a přizpůsobená konkrétnímu vzorce. 
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4. Modely radikalizace 

     Proces radikalizace se snaží vysvětlit odborníci a experti z nejrůznějších sfér: 

psychologie, politologie, sociologie, historie a jiných. Radikalizace není jednoduchý 

proces, a proto existují různé modely radikalizace, vyvinuté na základě empirických 

studií. Modely radikalizace popisují, jak se transformuje světonázor člověka, a  jak se 

člověk postupně zapojuje do radikálních akcí. Z posledních výzkumu vyplývá, že proces 

násilné radikalizace trvá pouhé tří až čtyři týdny a že radikalizaci jedince může značně 

urychlit nějaká významná událost, tzv. katalyzující událost (Vymětal 2016). Modely 

radikalizace identifikují a rozlišují několik fází radikalizace, katalyzující události a 

zdůrazňují významné pro radikalizaci jedince faktory a procesy. V této kapitole jsou 

popsány některé z nejpopulárnějších v odborné literatuře modelů. 

     Jeden z prvních modelů radikalizace zformuloval psycholog Randy Borum na základě 

analýzy řady extremistických skupin s různými ideologiemi. Borum tvrdí, že proces 

radikalizace sestává ze čtyř fází a že tento proces je psychologickou trajektorií, která 

umožňuje jedinci přijmout ideologii, ospravedlňující teroristické činy (Tikhonova 35). 

Původně Borumův model byl vypracován jako nástroj pro školení v oblasti vymáhání 

práva. V tomto modelu je značná pozornost věnována analýze transformací sociálně-

perceptivních procesů, které hrají důležitou roli v meziskupinových vztazích (King 2011). 

V první fázi je jednotlivec nespokojený a hodnotí specifické události nebo své životní 

podmínky jako nepříznivé a špatné, jakými jsou, například, chudoba, nezaměstnanost, 

vládní omezení svobody jednotlivců atd. („Není to v pořádku“). Následuje orámování 

tohoto stavu či podmínek jako selektivně nespravedlivých („Není to fér“). Třetí krok 

nastane, když jsou ostatní jedincem vnímáni jako odpovědní za vnímané nespravedlnosti 

(„Je to vaše chyba“). 4) V závěrečné fázi dochází k stereotypizaci a démonizaci těch 

druhých, kteří jsou za tuto událost odpovědni a následně k legitimizaci násilí proti nim, 

protože jsou vinni z vnímané nespravedlnosti („Jsi zlý“). (Borum, 2003). Borumův model 

poukazuje na důležitou roli faktorů v bezprostředním sociálním, ekonomickém a 

politickém kontextu, které vedou jednotlivce k tomu, aby si uvědomil své znevýhodněné 

postavení ve společnosti, a to buď prostřednictvím srovnávání, nebo změny pohledu na 

svět. Borumova teorie zkoumá ideologické názory, v rámci kterých jsou formulovány 
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dehumanizující argumenty. Dehumanizace je klíčovým psychosociálním faktorem při 

vysvětlování násilí. Dehumanizace přispívá k procesu známému jako „morální oddělení“, 

což znamená vývoj u jednotlivce nebo skupiny morálního ospravedlnění použití násilí. 

Tohle zdůrazňuje význam zkoumání ideologií a diskurzů, které ovlivňují přechod od 

frustrace k reakci v modelu Boruma. 

     Newyorský policejní sbor (New York City Police Departement -NYPD) připravil v 

roce 2007 zprávu, ve které byly shrnuty výsledky zanalyzování 11 případů radikalizace a 

následného použití násilí pod vlivem Al-Káidy. Během analýzy byly identifikovány čtyři 

fáze procesu radikalizace: 1) pre-radikalizace, 2) sebeidentifikace, 3) indoktrinace a 4) 

džihádizace. Pre-radikalizace je výchozím bodem celého procesu radikalizace. V této fázi 

pracujeme s určitými životními podmínkami ohrožené osoby před radikalizací, které 

vytvořily predispozici jednotlivce k přijímání a osvojení džihádsko-saláfijské islámské 

ideologie. Tito osoby nejsou ničím specifičtí, jsou popisováni jako „všední lidé s 

obyčejnou prací, kteří vedou obyčejný život“ (NYPD, 2007). Sebeidentifikace znamená 

samostudium saláfijské ideologie, doprovázené postupným odkláněním od své staré 

identity. V této fázi si jedinec začíná asociovat a propojovat se s podobně smýšlejícími 

jedinci, přijímat jejich ideologii za vlastní a používat jejich idey a nápady pro analyzování 

vlastních zkušeností. Takové procesy naznačují existenci osobní krize nebo tzv.  

„kognitivní otevřenosti“, což znamená, že dříve zakořeněné názory a přesvědčení 

jednotlivce byly zpochybněny a dochází k otevírání jedince novým pohledům na svět. 

Tyto osobní změny jsou způsobeny různého druhů spouštěči: ekonomickými (např. ztráta 

zaměstnání, blokování mobility), sociálními (např. odcizení, diskriminace, rasismus), 

politickými (např. mezinárodní konflikty), osobními (např. úmrtí blízké osoby). Ve fázi 

indoktrinace dochází k postupnému posilování a upevnění víry jedince, založené na 

přijatých džihádsko-saláfijských myšlenkách. Role skupiny se stává obzvláště silná a 

důležitá v procesu udržování a zintenzivnění pevných názorů. Fáze džihádizace je 

poslední operační fáze v procesu radikalizace, kde členové skupiny přijímají individuální 

povinnost účastnit se džihádu, označují sami sebe za „svaté bojovníky“ nebo 

mudžahedíny a nakonec provádějí teroristický útok (Christmann, 2012).  Avšak, podle 

NYPD není proces radikalizace nevratný. Jedinec, u něhož proces radikalizace začne 

probíhat, nemusí nutně projít všemi stadii. Proces radikalizace může kdykoliv zastavit 
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nebo jedinec může dokonce proces úplně opustit. Ale ti jedinci, kteří dosáhnou poslední 

fáze, se velmi pravděpodobně zúčastní plánování či provádění teroristického činu 

(NYPD, 2007). 

     Podobný model radikalizace vybudovali M. Silber a A. Butte. Jejich model se opírá o 

analýzu pěti případů radikalizace ve Spojených státech a v západní Evropě (King 2011). 

Trajektorie radikalizace zahrnuje čtyři stejné fáze: pre-radikalizace, sebeidentifikace, 

indoktrinace a džihádizace. První fáze popisuje životní situaci jednotlivců před tím, než 

se podrobí procesu radikalizace. Autoři zdůrazňují, že i když neexistuje obecný 

psychologický profil jedinců, kteří vstoupí na cestu radikalizace, je možné nastínit 

některé sociálně-demografické rysy těchto osob. Obvykle to jsou mladí muži, muslimové, 

pocházející ze střední třídy, představitelé společnosti, kde se muži dominují. Často tito 

muži pochází z druhé nebo třetí generace přistěhovalců, kteří přijali islám a nemají 

kriminální minulost. Ve druhé fázi se jednotlivci obrací k islámu, aby našli odpovědi na 

otázky, vyvolané osobní krizí. Jak poznamenávají autoři, počáteční bod vyhledávání 

může souviset jak s ekonomickou situací, související se ztrátou práce, ale tak i s 

psychologickými procesy, ať už je to diskriminace nebo krize identity. V době této krize 

jednotlivci mění své názory, obrací se k radikální interpretaci islámu, které jsou k 

dispozici v materiálech, prezentovaných na internetu. Tato transformace je ve skutečnosti 

stejná jako u M. Hogga v rámci teorie nejistoty jako vysvětlujícího schématu procesu 

radikalizace (Hogg 2013). V této fázi se vytváří identita a jednotlivci, kteří ji získají, 

hledají lidi stejného smýšlení, spolu s kterými se stávají ještě více náboženskými a 

radikálními. Ve třetí fázi probíhá indoktrinace, kdy jednotlivci přijímají saláfistický 

pohled na svě, a jejich náboženské názory se politizují. V této fázi se jednotlivci účastní 

uzavřených schůzek radikálního typu, organizovaných mimo místa bohoslužby. Ve čtvrté 

fázi se jednotlivci prohlašují za bojovníky, zapojení do boje za ochraňování a udržování 

Islámu. Noví bojovníci začínají jak vyučovat se ve vojenských táborech v zahraničí, tak 

i zúčastnit se činností radikální skupiny na území své země. 

     Dalším užitečným modelem ke zkoumání terorismu je tzv. metafora schodiště nebo 

schodiště k terorismu Moghaddama (Moghaddam, 2005). Moghaddam vypracoval tento 

model na základě svých studií islámských komunit, žijících v západních i nezápadních 

společnostech. Schodiště k terorismu nabízí komplexní, multi-kauzální a víceúčelový 
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přístup k pochopení a boji proti sebevražednému terorismu. Autor rozlišuje tří úrovně 

radikalizace: individuální (dispoziční faktory), organizační (situační faktor) a 

environmentální (socio-kulturní, ekonomické a politické faktory) (Christmann, 2012). 

Moghaddamův model popisuje přechod k teroristické činnosti jako kroky v rámci 

pětipatrové budovy se schodištěm. V podstatě metafora je použita, aby ukázala na to, že 

se v přízemí nachází všichni členové společnosti, zatímco jen malý počet lidí může vyjet 

do dalšího „patra“, a jen několik jednotlivců se dokážou vyškrábat až na vrchol, který 

označuje bod, kde dochází ke spáchání teroristického činu. Každý z kroků (úrovní) je 

charakterizován určitými psychologickými procesy, a schodiště se v každém vyšším patře 

zužuje, což znamená, že se čím výše jednotlivec nachází, tím měně má možností volby a 

tím je pro něho těžší sejít směrem dolů nebo budovu dokonce opustit (Smolík, 2015).  

     V přízemí, které můžeme pojmenovat jako „psychologická interpretace materiálních 

podmínek“ dochází k dosažení potřebné úrovně náchylnosti k terorismu. Pro toto patro 

jsou charakteristické subjektivní pocit deprivace a vnímaní ohrožení své identity 

globalizací a westernizací. Dané patro je fundamentální s největším počtem účastníků, 

kteří se objevují kvůli šíření pocitů relativní deprivace, nespravedlnosti a zpravidla i 

sociální imobility. 

     První patro nebo „vědomá volba boje proti nespravedlivému uspořádání“ se vyznačuje 

pocity zablokování sociální mobility a vyloučení z politického rozhodování, což vytváří 

pocit nespravedlnosti existence nezákonných procedur a systému pravidel. Další 

charakteristikou této úrovně je začínající přesunutí agrese, což znamená obvinění jiných 

ze svých problémů. Tudíž pro první patro je podstatné prostředí, v němž jedinci žijí a kde 

se socializují (Stringer & Hunter, 2008). Pokud se naděje na zlepšení nesplní, dochází k 

prohlubování pocitu frustrace a k postupu do dalšího patra.  

     Druhé patro může být pojmenováno jako „posunutá agrese“. Na této úrovni je agrese 

obvykle vyjádřena v ústní formě bez projevování násilných činů. Toto patro je 

charakterizováno větším vlivem sociálně-ekonomických faktorů namísto faktorů 

politicko-psychologických, které nabývají na významu v dalších patrech (Ibáňez, 2009). 

Ve druhém patře jsou účastnici plni frustrace a zloby a vědomě hledají způsob realizace 
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fyzických akcí, což využívají teroristické skupiny a podněcuji je směřovat svou zlobu 

„správnou cestou“.  

     K většímu zapojení teroristických organizací dochází až ve třetím patře. Jde o „morální 

zapojení“ jedinců, jejich seznámení s morálkou, pořádkem a ideologií teroristických 

skupin, spolu se vznikem myšlenky, že cíl, který jedinec sleduje, ospravedlňuje jakékoliv 

prostředky používané při budování ideální společnosti. Tím pádem se jedinci stávají 

přesvědčeni, že terorismus je legitimní a ospravedlnitelná strategie boje proti 

nespravedlnosti. Tohoto přesvědčení využívá konkrétní teroristická skupina, která 

seznamuje jedince se svými taktikami a základními strategiemi. Teroristé používají 

taktiku „izolace, tajemství, podezřívavosti a strachu“, pomocí které podporují morální 

oddělení jedince od rodiny a přátel. Na této úrovni už začínáme posuzovat jedince jako 

potenciální teroristy a rekruty teroristických organizací. Jejich život se postupně 

transformuje, jedinci se zapojují do tajemné aktivity, izolují se od svého okolí a žijí tak 

dvojí život, ve kterém se úplně věnují radikální změně světového uspořádání jakýmkoliv 

způsobem (Tikhonova 2017).  

     Čtvrté patro je označováno jako „kategorické myšlení a vnímání teroristické 

organizace jako legitimní“ a je považováno za rozhodující, protože z tohoto patra již 

nevede cesta zpět. Dosažení čtvrté úrovně znamená plné členství v teroristické organizaci. 

Rekruti jsou zcela socializováni a asimilováni do teroristické buňky. Skupina vytváří a 

rozvijí kategorické myšlení v rámci dichotomií „my versus oni“, „dobro versus zlo“, která 

přispívají k větší izolaci jedinců ze společnosti. Tlak ze strany teroristické organizace, 

směřující k dosažení absolutního podrobení nových členů skupinové ideologii a splnění 

požadavků skupiny, zvyšuje pravděpodobnost účasti rekrutů na teroristických akcích a 

také omezuje možnost vystoupení ze skupiny.  

     Poslední patro, jmenující se „Teroristické jednání a překonání brzdových 

mechanismů“, představuje poslední krok nebo operační fázi, spočívající v poskytování 

kognitivních zdrojů novým rekrutům, potřebných pro překonání přirozených omezujících 

mechanismů, což je nezbytné pro spáchání násilného činu. V myšlení jedince dochází ke 

ztuhnutí a ke kategorizaci objektu jako „nepřítele“, zveličování rozdílů mezi teroristickou 

skupinou a vnějším světem a důslednému potlačování inhibičních mechanismů (zejména 
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pudu sebezáchovy a svědomí) (Moghaddam 2005). V tomto kontextu jednotlivci 

vyjadřují připravenost k fyzické agresi proti „vnímanému nepříteli“ a začínají sdílet 

morální závazek k boji o ideální společnost všemi možnými prostředky. Jedinci v této 

fázi jsou už připraveni i k násilí na civilním obyvatelstvu. Teroristické organizace volají 

a lákají nové členy do svých řad tím, že jim nabízejí správnou interpretaci islámu. Život 

nových členů organizace se postupně mění, oni se zapojují do tajné činnosti, která 

předpokládá izolaci od bývalého sociálního prostředí. Tito lidé jakoby vedou „dvojitý 

život“ a věnují se změně světa jakýmkoli způsobem. Na dané etapě můžeme jedince 

rozdělit na dvě skupiny. První skupina je složena z malých buněk čtyř nebo pěti lidí, ze 

kterých jsou vycvičeni sebevražední atentátníci nebo bojovníci pro rychlé násilné akce. 

Druhou skupinu tvoří ti, kdo stanou dlouhodobými členy teroristické organizace. 

     Myšlenky Moghaddama se shodují se stávajícím konsensem v literatuře o tom, že 

mnozí sebevražední atentátníci jsou motivováni touhou po pomstě, avšak Moghaddam 

zdůrazňuje i jiné důvody, vedoucí k takovému rozhodnutí. Sebevražední atentátnici 

mohou být motivováni povinností postupovat podle svých vnitřních hodnot, hodnot své 

rodiny, komunity, náboženství (nečinnost bude vnímána jako zrada příbuzných, Boha, 

ideálů nebo země). Kromě toho, důležitou roli hraje především přízemí jedince, např. 

výchova v rodině, sociální podmínky apod. Z hlediska prevence terorismu je také důležité 

pochopit, co má zásadní význam v procesu radikalizace jedince, jak lidé vnímají vstup do 

teroristické organizace a nakolik je pro ně tento vstup otevřený. 

     B. Doosje se svými kolegy navrhují model radikalizace (a deradikalizace), kde proces 

radikalizace je považován za fenomén, který se vyvíjí pod vlivem faktorů na různých 

úrovních a probíhá ve třech fázích: 1) sensibilizace vůči radikální ideologii; 2) připojení 

se k radikální skupině; 3) připravenost chovat se v souladu s ideologií této skupiny. Podle 

tohoto modelu existují tři druhy faktorů, které jsou klíčovými v procesu radikalizace.  

Jedná se o faktory mikro-úrovně, mezo-úrovně a makro-úrovně. Faktory mikro-úrovně 

působí v první fázi a jsou propojeny s nejistotou, s hledáním jednotlivcem vlastního 

významu. Faktory mezo-úrovně působí ve druhé fázi, kdy se jednotlivec stává členem 

skupiny s radikální ideologií. Jak uvádí autory modelu, důležitým faktorem na mezo-

úrovni je rodinné prostředí jednotlivce. Nakonec faktory makro-úrovně působí ve třetí 

fázi, kdy je jedinec připraven jednat ve jménu skupiny. Faktory, které působí v této fázi, 
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týkají se procesů a změn, vyskytujících se v moderním světě: procesy globalizace, stejně 

jako ekonomická, politická a kulturní dominance Západu (Doosje 2016). V tomto modelu 

je vidět soulad s myšlenkami F. Moghaddama. 

     Paul Gill ve svém čtyřstupňovém modelu cesty zmapoval cestu jedinců, kteří se stávají 

sebevražednými atentátníky. První stupeň Gillovo modelu zahrnuje proces socializace a 

vystavění propagandě, která má připravovat posluchače k páchání násilí. Druhý stupeň 

zahrnuje zkušenost s katalyzující událostí, která může jedince motivovat k připojení se k 

teroristické organizaci. V třetím stupni dochází k posilování familiárních či přátelských 

vazeb, které usnadňují rekrutování jedince teroristickou organizací. Ve čtvrtém stupni 

dochází k radikalizaci uvnitř skupiny prostřednictvím internalizace a polarizace norem a 

hodnot skupiny. Poté dochází k sebevražednému útoku (Gill, 2007). 

     Dalším modelem je sedmistupňový model, vyvinutý Quintanem Wiktorowiczem na 

základě zkoumání britské nadnárodní islámské společnosti “al-Muhajiroun”. 

Wiktorowicz identifikoval čtyři klíčové procesy, které zvyšují pravděpodobnost, že bude 

jedinec přitahován radikální džihádistickou skupinou a následně přesvědčen, aby se 

aktivně zapojil. Autor klade důraz na pojem „kognitivní otevření“, kterým se označuje 

situace, kdy osoba, čelící krizi, je náchylná ke změnám svých myšlenek a ustálených 

postojů více než za normálních okolností. Tím pádem politická, ekonomická nebo 

společenská nespravedlnost obvykle vede ke kognitivnímu otevření. Extrémističtí 

náboráři se ale nespoléhají na osobní krize jednotlivců, aby šířili svou ideologii. Teroristi 

aktivně pomáhají lidem „kognitivně se otevírat“, a to pomocí komunikačních strategií, 

které zahrnují na jedné straně individuální interakci se zranitelnými osobami, a na straně 

druhé prezentace, obrázky a brožury, které vytvářejí „morální šok“ (Apuzzo 2016). Když 

náboženství hraje v životě jednotlivce silnou roli, tento jednotlivec více reaguje na 

kognitivní otevření přes „náboženské hledání“, tj. hledání smyslů a cílů přes náboženství. 

Poté prostřednictvím procesu „rámování“, jednotlivec posuzuje, zda jsou vyprávění a 

idey, nabídnuté extremistickou skupinou, v souladu s vlastními názory a myšlenkami. V 

tomto procesu velkou roli hrají osobní zkušenosti jednotlivce, na základě kterých 

jednotlivec určuje zda „rámování“ pro něho má smysl nebo ne. Pokud nebylo „rámování“ 

dosaženo, jednotlivec buď začíná hledat více informace, nebo celý proces opouští. 

Nicméně pokud je „rámování“ dosaženo, jednotlivec prochází procesem „socializace“ 
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(indoktrinace, budování identity a změna hodnot), čímž se stává věrným členem 

ozbrojené radikální skupiny a přijímá jejich ideologii (Wiktorowicz 2004). Tím pádem 

Wiktorowicz klade při procesu radikalizace jednotlivce větší důraz na roli sociálního 

vlivu. Hodnota tohoto modelu spočívá v představení jednotlivců jako aktivních činitelů v 

procesu radikalizace, tj. jednotlivci hledají alternativní reakce na nevyhovující podmínky 

a individuální psychologické proměnné, které ovlivňují radikalizaci. Autor také došel ke 

zjištění, že jsou jedinci z řad britských muslimských extrémistů s povrchní znalostí 

náboženského pozadí náchylnější k násilné radikalizaci než jedinci s hlubokou znalostí 

islámské teologie (Temple-Raston 2011). Christmann (2012) uvádí, že Wiktorowiczův 

model na rozdíl od mnoha jiných modelů vychází z empiricky podložených studií, avšak 

malý výzkumný vzorek brání širšímu zobecnění tohoto modelu. 

          Marc Sageman provedl důkladnější studii procesu radikalizace a vytvořil svůj 

model na základě několika mezinárodně orientovaných analýz v letech 2004 -2008. Autor 

zkoumal proces radikalizace pod vlivem Al-Káidy, který vedl k použití násilí a spáchání 

trestných činů. Sagemanův model zahrnuje čtyři opakující se fáze, které nemusí být 

sekvenční (Christmann, 2012). V první fázi vzniká pocit nespokojenosti a „morální 

rozhořčení“ jako reakce na vnímané bezpráví páchané na muslimech a porušování 

základních morálních zásad (například zavraždění muslimů v Bosně a Čečensku, nebo 

kruté zacházení s muslimy ve vězení Abú Ghrajb v Iráku). Druhá fáze zahrnuje zvláštní 

interpretaci světa, kdy tato bezpráví a porušování morálních zásad jsou vnímána a 

reprezentována jako „válka proti islámu“. Ve třetí fázi dochází k rezonanci s osobními 

zkušenostmi, výklad západní války proti islámu začíná být vnímán v každodenním světle 

sociálních, politických, ekonomických a náboženských předsudků a diskriminace. Tyto 

pocity se zhoršují v kombinaci s nezaměstnaností a jedincovými pocity nudy. Čtvrtou fází 

je mobilizace prostřednictvím sítí, kdy jedinec svůj hněv a frustraci odvětrává často 

prostřednictvím internetových fór a chatovacích místností, avšak jeho hněv a frustrace 

stále sílí. Šíření radikálních myšlenek na internetu na jedné straně přispívá ke koncentraci 

mladých lidí, na druhé straně posiluje kolektivní nespokojenost (Sageman, 2007). 

     Nakonec, posledním významným modelem radikalizace je Sinaiův model. Joshua 

Sinai rozlišuje tří fáze, vedoucí k teroristickému činu: radikalizace, mobilizace (aktivní 

zapojení) a akce (teroristický čin). Sinai dále identifikuje šest skupin faktorů v rámci první 
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fáze, které proces radikalizace podporují. Za prvé, osobnostní faktory nebo kognitivní 

otevření náboženským a politickým ideologiím. Za druhé, politické faktory. Za třetí, 

socioekonomické faktory, jako například vnímaní diskriminace, nespravedlnosti. Za 

čtvrté, ideologické faktory. Za páté, komunitní faktory, jako například přítomnost 

extremistické subkultury v okolí jedince. A naposled skupinové faktory, tj. přítomnost 

extremistické organizace v lokální komunitě jedince, která je otevřená pro nové členy 

nebo podpůrné faktory, poskytující prostředky a vytvářející příležitosti stát se extremistou 

(Sinai 2012).  

     Z analýzy výše uvedených modelů vyplývá, že většina jsou čtyřfázové, zahrnující 

vnitřní transformaci identity, přesvědčení a světonázoru jednotlivce. Autoři se shodují na 

tom, že katalyzujícím faktorem je především špatný morální stav člověka, vyvolaný buď 

nějakou událostí, nebo sociálním postavením a životními podmínkami. Vystavěním 

procesu radikalizace jsou nejvíce ohroženi mladí lidé, hledající sebeidentifikaci, své 

místo ve světě anebo sociální vazby. Mezi autory je také shoda v tom, že z procesu 

radikalizace lze vypadnout, avšak není jednotný názor na možnost deradikalizace jedinců, 

kteří dosáhli poslední fáze. Jedni tvrdí, že není jedinec v konečné fázi schopen opustit 

proces, a nutně spáchá nějaký násilný čin, podle jiných i úplně zradikalizovaný jedinec 

nemusí povinně spáchat teroristický útok nebo sebevražedný atentát a existuje 

pravděpodobnost jeho návratu k normálnímu životu. Modely se dále rozlišují v dílčích 

charakteristikách. Například, pro J. Sinai je důležitá také přítomnost extremistické 

organizace v lokální komunitě jedince, pro R. Boruma klíčovým prvkem procesu 

radikalizace je dehumanizace a M. Sageman zdůrazňuje ochranu islámské víry a 

celosvětových muslimů jako jeden z faktoru, usnadňující radikalizaci. 

     Všechny modely se převážně týkají přistěhovalců ve druhé a třetí generaci v západních 

zemích. Zároveň, podle získaných v různých zemích statistických údajů, úroveň 

radikalizace nemuslimské populace zůstává nízká (Borum 2011). Kromě toho v odborné 

literatuře prakticky neexistuje žádná studie a výzkumy, popisující proces radikalizace 

mezi mladistvými. Výzkum B. Doosje s kolegou, provedený mezi muslimskými 

teenagery a mladistvými v Nizozemí (věk dotazovaných se pohyboval od 12 do 21 let) a 

zaměřený na zkoumání faktorů, které ovlivňují proces radikalizace, sotva zohledňuje 
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současné specifické rysy socializace mládeže v tomto věku. Výzkumníci spíše provádí 

některé paralely a dělají předpoklady bez ohledu na rozdíly mezi teenagery a dospělými. 
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Empirická část 

 

5. Metodologický rámec 

     Cílem daného výzkumu je zjistit, jak a proč se mladí lidé stávají členy teroristických 

skupin, inspirovaných ideologií saláfitského džihádismu, resp. identifikovat určité 

ovlivňující radikalizaci populace faktory a způsoby, které jsou používány teroristickými 

skupinami k získání nových bojovníků. Na základě cíle práce byla stanovena následující 

hlavní výzkumná otázka:  

„Jak teroristické skupiny, inspirované ideologií saláfitského džihádizmu, radikalizují 

určité populace a verbují nové členy?“  

     Pro lepší a přesnější směřování výzkumu byly také stanoveny čtyři podotázky:  

1. Kdo je cílové publikum propagace teroristických skupin?;  

2. Jaké jsou příčiny zapojení mládeže do teroristických skupin?;  

3. Kde teroristé verbují nové členy?;  

4. Jaké jsou metody náboru nových členů? 

     Kvůli tomu, že je cílem výzkumného šetření získat co nejvíce informací o vybraném 

fenoménu, byl zvolen kvalitativní přístup. „Kvalitativní přístup je v psychologických 

vědách přístupem využívajícím principů jedinečnosti a neopakovatelnosti, 

kontextuálnosti, procesuálnosti a dynamiky a v jeho rámci cíleně pracuje s reflexivní 

povahou jakéhokoli psychologického zkoumání. Pro popis, analýzu a interpretaci 

nekvalifikovaných či nekvantifikovatelných vlastností zkoumaných psychologických 

fenoménů naší vnitřní a vnější reality využívá kvalitativních metod“ (Miovský 2006: 18). 

V kvalitativním výzkumu nejde o hledání objektivně dané reality, ale o porozumění tomu, 

jak lidé realitu vnímají a interpretují. 

     Přednostmi kvalitativního výzkumu je, že získává podrobný popis a vhled při 

zkoumání daného fenoménu, zkoumá fenomén v přirozeném prostředí, umožňuje 
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studovat dynamiku a procesy, umožňuje navrhovat teorie, dobře reaguje na místní situace 

a podmínky, hledá lokální (idiografické) příčinné souvislosti a pomáhá při počáteční 

exploraci fenoménů (Hendl 2008). 

     V rámci výzkumného šetření je použita tzv. induktivní strategie. Jedná se o vytváření 

a navrhovaní hypotéz, nikoliv o testování předem stanovených hypotéz, jak je tomu u 

kvantitativního výzkumu. Indukce je založena na principu opakování a pátrání po 

pravidelnostech a opakujících se jevech, které pravděpodobně existují v objektivní 

skutečnosti. Na základě toho, že se některé případy opakují, je možné formulovat pravidlo 

a předpokládat, že se budoucnost nebude příliš odlišovat od současného stavu. Z 

jednotlivých pozorování je vyvozováno obecnější tvrzení, které má pravděpodobnostní 

charakter (Miovský 2006). 

    Metodologií výzkumu je případová studie. Obecná definice případové studie nám říká, 

že jde o intenzivní studium jednoho či několika málo případů za účelem aplikace 

získaných poznatků při porozumění případům obdobným. Případová studie je metoda ve 

skrze kvalitativní, neboť dokáže dokonale splnit základní cíle kvalitativního výzkumu – 

zkoumá současné fenomény do jejich hloubky v jejich skutečném kontextu, zvláště v 

případě, kdy nejsou hranice mezi fenoménem a jeho kontextem zcela jasné (Yin 2009: 

18). 

     Metodou výzkumu je komparativní analýza Al-Káidy a „Islámského státu“. Tyto 

teroristický skupiny byly zvoleny kvůli tomu, že jsou největší a nejkrutější v dějinách 

islámského terorismu. Kromě toho, Al-Káida a ISIS jsou podobné v tom, že se zaměřují 

globálně a nabírají nové bojovníky i z řad evropské populace. Al-Káida, například, působí 

v západní Evropě, na Balkáně, ve střední Evropě, Asii, jihovýchodní Asii, severní Africe. 

Navíc je přítomná velká teroristická migrace do těchto oblastí (Hoffman 2006). Ale 

důležitým rozdílem zvolených teroristických skupin je skutečnost, že Al-Káida již není v 

jedné oblasti centralizována, ale ISIS naopak má vlastní určené území a buduje něco 

podobné státu. Konkrétně při provedení výzkumu budu používat metodu souhlasu 

(method of aggrement), podstatou které je vyloučení faktorů, které nejsou přítomné v 

obou pozitivních případech, a proto nejsou pro výsledek nutné. Případy Al-Káidy a 
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„Islámského státu“ považujeme za pozitivní, protože obě skupiny aktivně propagují a šíří 

svou ideologii mezi mládeží a provádí úspěšnou politiku verbování nových bojovníků.  

     V první části práce byl popsán teoretický rámec výzkumného šetření, byly definovány 

zásadní pro daný výzkum koncepce radikalizace, terorismu a náboru. Dále jsem provedla 

poctivý přehled teorií radikalizace a radikalizačních modelů, které pak budou projednány 

a posouzeny ve vztahu k náborové činnosti Al-Káidy a „Islámského státu“. V následující 

empirické části bude hledána odpověď na hlavní výzkumnou otázku: jak nebo jakým 

způsobem teroristé verbují nové členy? Nicméně, je užitečné především odpovědět na 

vedlejší výzkumné otázky, a pravě kdo, kde a proč je podroben teroristickým náborovým 

metodám. Každé z těchto otázek bude věnovaná vlastní kapitola, zahrnující podrobný 

popis jednoho z nejdůležitějších aspektů procesu verbování. Tím pádem samotná analýza 

je rozdělena do pěti kapitol, přičemž cílem každé z nich je odpovědět na jednu ze 

stanovených vedlejších výzkumných otázek a najít odpověď na hlavní výzkumnou 

otázku. Tímto způsobem získáme kompletní obraz propagační činnosti teroristů a procesu 

náboru nových bojovníků. Pátá kapitola bude centrální pro daný výzkum, protože její 

záměrem je odhalit úspěšné metody, používané teroristy k náboru nových bojovníků. Za 

tímto účelem bude porovnáno jak různé teorie radikalizace a radikalizační modely, 

shrnuté v první části práce, pasují na náborovou činnost Al-Káidy a „Islámského státu“. 

Kvůli tomu, že byly mnohé z radikalizačních modelů vyvinuty právě na základě analýzy 

teroristické činnosti a verbovacích metod Al-Káidy, bude zajímavé zjistit, zda můžou být 

tyto modely aplikovány i na verbovací politiku „Islámského státu“. Ve výsledkách 

výzkumu budou popsány zjištěné nejpoužívanější metody verbování, příčiny úspěchu 

náborové činnosti a shrnuty vlastnosti jednotlivců, náchylných k náboru, a faktory, 

usnadňující radikalizaci těchto osob. Ve výzkumu bude použita hlavně sekundární 

empirická literatura: akademické a novinářské články, odborná literatura, již provedené 

výzkumy a analýzy atd. Výzkum je zaměřen pouze na džihádistický terorismus a ambicí 

výzkumu je generalizace výsledků na všechny teroristické skupiny, inspirované ideologií 

saláfitského džihádizmu, a snaha najit obecné faktory, vedoucí k úspěšné radikalizaci a 

následnému verbování mládeže. 
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6. Charakteristika lidí, kteří jsou nejvíce vystaveni 

propagandě džihádistických teroristů 

6.1. Demografické rysy 

     Jak již bylo řečeno, neexistuje žádný konkrétní profil, který by mohl být použit 

k identifikaci potenciálního teroristy. Jisté je jen jedno, že teroristi pocházejí ze všech 

společenských vrstev (Jenkins 2006: 92). Avšak na základě předpokladů a závěrů různých 

studií byl sestaven zobecněný profil teroristy, popisující jeho náboženství, pohlaví, věk, 

rodinný stav, ekonomické pozadí a úroveň vzdělání. Za prvé, bez ohledu na národnostní 

a etnickou příslušnost, rekrut je především muslim. Jeho oddanost islámu je hlavním 

faktorem, formujícím jeho identitu (Levis 2003: 17). Jako oddaný muslim se domnívá, že 

musí hájit islám za jakoukoliv cenu (Jenkins 2006: 70). Za druhé, většina členů Al-Káidy 

a její přidružených skupin jsou muži, i když čečenské a palestinské oddělení Al-Káidy 

využívají ženy jako sebevražedné atentátníci (Nivat 2005: 413). Na rozdíl od Al-Káidy 

je velká pozornost „Islámského státu“ zaměřena i na verbování mladých holek, které 

budou použity jako manželky, chovy, ženy v domácnosti pro džihádisty s cílem narodit a 

vychovat několik generací islámského chalífátu (Euronews 2015c). Za třetí, většinu 

rekrutů tvoří mladí lidé. Jako ve všech stálých armádách jsou pěšáci v Al-Káidě a v jiných 

teroristických organizacích mladší než vůdci organizace (Richardson 2006: 46). Bez 

ohledu na to, že proces radikalizace jedince od náboru přes indoktrinaci a výcvik může 

trvat několik let, hodně bojovníků Al-Káidy byli poprvé zverbováni v mládí. Například, 

věk únosců letadel 11. září dosahoval 28-33 let (Post 2005: 630). Pro „Islámský stát“ je 

charakteristický ještě mladší věk rekrutů. Potenciálním rekrutem pro náboráře ISISu bude 

nejspíš mladý člověk (od 14 do 21 let), psychologicky zranitelný, pocházející ze střední 

třídy (Gashkov 2015). Za čtvrté, podle Marca Sagemana „tři čtvrtiny teroristů Al-Káidy 

jsou ženati a dvě třetiny mají děti, často několik“ (Walker 2006). Pro mnohé Wahhábisté 

je terorista s manželkou a dětmi více zodpovědný (Speckhard 2006: 477). Počet ženatých 

teroristů Al-Káidy je v ostrém kontrastu s počtem svobodných členů jiných teroristických 

organizací, včetně ISISu. Za páté, rekruti jsou obvykle v dobrém fyzickém stavu. Skoro 

všichni zverbování navštěvují jeden z výcvikových táborů, kde jsou kromě náboženské 

výchovy podrobeni také namáhavé fyzické aktivitě a bojovému výcviku. Za šesté, rekruti 
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mají odlišné ekonomické zázemí: nebyly zjištěny souvislosti mezi osobním bohatstvím 

či chudobou a vstupem do teroristické organizace. Stejně nebyla prokázána souvislost 

mezi zaměstnáním jedince a jeho ochotou připojit se k teroristické skupině. Nicméně Al-

Káida má tendenci přilákávat rekruty s určitým stabilním finančním poměrem (Fielding 

2005: 4). Ale k „Islámskému státu“ se naopak často jednotlivci připojují z ekonomických 

důvodů. Tak, například, v Maroku a Egyptu se vyvíjí stínové hospodářství (dosahuje až 

40% HDP) a podle nedávné studie do roku 2020 musí být vytvořeno minimálně 105 

milionů pracovních míst, aby bylo možné uspokojit potřeby nezaměstnaného 

obyvatelstva (Vasilyev 2015). Kvůli nedostatku práce a finančních prostředků na 

uspokojení základních potřeb mnozí lidé odcházejí do „Islámského státu“, který jim 

nabízí dobré finanční ohodnocení. Za sedmé, Al-Káida má tendenci přitahovat jedince s 

vysokým stupněm inteligence a pokročilou úrovní vzdělání (Richardson 2006: 47). 

Někteří jednotlivci jsou přijímáni jenom pro zpravodajské účely nebo za jejich znalosti v 

určité oblasti (Post 2002: 91). Nejcennějším je vědecké a technologické zaměření, jako je 

lékařství, informatika nebo inženýrství (Bergen 2006: 118). ISIS se podobně zaměřuje na 

inteligentní a vzdělané lidi. Jejích cílovým publikem jsou hlavně studenti, ale v řadě 

případů do ISISu odcházeli lidé s nerealizovanými ambicemi, jako jsou novináři, 

ekonomisté, sportovci a herci (Sokolov 2015).  

 

6.2. Psychologické rysy 

     Většinou je terorista veřejností vnímán jako emocionálně nevyrovnaná osoba 

s vážnými psychickými poruchami. Ve skutečnosti však platí, že Al-Káida a jiné 

teroristické organizace neverbují duševně nemocné a nevyrovnané jedince (Post 2002: 

91). Teroristi mají většinou normální psychologický profil. Podle výsledků několika 

vědeckých studií „teroristé velmi zřídka splňují psychiatrická kritéria pro schizofrenii a 

šílenství“ (Victoroff 2005: 12). Příčinou tomu je obava teroristických organizací z přijetí 

mentálně nestabilních jedinců. Tito jedinci mohou představovat bezpečnostní riziko pro 

existenci teroristické organizace (Post 2005). Nestabilní jednotlivci jsou obtížněji 

kontrolovatelní a nepředvídatelní, což z nich činí nespolehlivé bojovníky, a je méně 

pravděpodobné, že budou schopni provést úspěšný teroristický útok. Nicméně, 
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potenciální rekruti většinou mají nějaké psychické poruchy. Při zkoumání 

psychologických profilů teroristů se nejčastěji potkáme s narcisismem jako 

nejpravděpodobnější psychologickou konfigurací jedince. Narcisty lze snadno zverbovat, 

pokud jim náboráři slíbí zvláštnost, výjimečnost a nesmrtelnost v důsledku připojení ke 

skupině, což vyhovuje jejich domyšlenosti (Vaisman-Tzachor 2006: 15). Narcisté 

vnímají teroristy jako hrdiny, a připojení k teroristické organizace se tak pro ně stává 

způsobem posílení vlastního významu a opravuje je být lepšími a důležitějšími než ostatní 

a řešit cizí osud. Dalším možným vysvětlením teroristického chování je paranoia. Podle 

J. Posta nejvýraznějším psychologickým rysem teroristy je projekce, kdy člověk přiřazuje 

nepříjemné vnitřní pocity vnějšímu objektu (Victoroff 2005: 24). Tím pádem člověk 

soustředí svou agresi a frustraci na jiné lidi. Tito jedinci žijí ve své vlastní realitě, která je 

vnímána jako protiklad k tomu, co je skutečnost, a často nejsou schopni rozlišovat mezi 

vnějším útokem a vnitřním posunem či duševním problémem. Paranoia pomáhá vysvětlit, 

proč tenoristy zajímají nejen politici a jiní členové vládních organizací, ale i obyčejní lidé, 

kteří pro ně nepředstavují bezprostřední hrozbu.  

     Existence velkého počtu různých studií a výzkumů, zabývajících se psychologickým 

hodnocením teroristů, ukazuje na to, že neexistuje jediný profil teroristy. Mezi odborníky 

je konsensus ohledně přítomnosti nějakého druhu psychologické patologie u teroristů, ale 

není shoda na tom, o jakou patologii jde. Nicméně, můžeme shrnout několik společných 

prvků teroristického myšlení rekrutů Al-Káidy a ISISu. Za prvé, rekruti mají tendenci být 

pravými věřícími, kteří vidí svět černobíle, My vs. Oni (Victoroff 2005: 56). Za druhé, 

rekruti mají hlubokou nenávist vůči Západu a zvláště vůči Spojeným státům (Hoffman 

2006: 288). Za třetí, rekruti na Středním Východě sdílí pocity ponížení a nespravedlnosti 

(Paul 2001). Právě tyto pocity se staly jedním z hlavních motivátorů pro mnoho 

džihádistů (Benjamin 2005: 74). Obracení k terorismu je pro ně způsobem, jak se pomstít 

tím, kteří jsou podle nich zodpovědní za toto ponižování a nespravedlnost. Za čtvrté, bez 

ohledu na jejich vzdělávací a finanční zázemí, rekruti se cítí odcizeni od společnosti 

(Benjamin 2005: 89). Tím pádem tento znevýhodněný segment populace je obvykle 

náchylnější k náboru. 
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7. Faktory, ovlivňující rozhodnutí mladých lidí 

připojit se k teroristické skupině  

7.1. Sociální 

     Teroristická organizace je podobná ostatním sociálním skupinám: má určitou 

strukturu, soubor norem, poskytuje jedincům sociální prostředí pro komunikaci s podobně 

smýšlejícími. Skupiny se obvykle formují kolem sdíleného zájmu či étosu (Seul 1999). 

V teroristických uskupeních společným zájmem je teror a násilí je způsobem, jak bojovat 

proti vnímané nespravedlnosti a bránit vlastní způsob života. Teroristická skupina tím 

pádem poskytuje jedinci už připravenou sociální síť. Je třeba poznamenat, že je 

v muslimském světě velmi silné pojetí společenství, na rozdíl od Západu tady je větší 

důraz kladen na osobu jako část společenství, ne jako na jednotlivce (Barber 2001). Tento 

rozdíl pomáhá vysvětlit a pochopit myšlení a chování muslimů. Použití násilí může být 

odůvodněno ublížením muslimů na druhém konci světa, tj. muslimská identita je 

nadnárodní a s ní přichází i univerzální pocit křivdy. Muslimové nerozlišují mezi místním 

a globálním a utrpení muslimů se označuje jako odpovědnost každého muslima 

(Benjamin 2005: 86).  

     Nejsnadněji je zverbovat jedince z oblasti, kde jsou konflikty a nestabilita běžné. 

Náboráři teroristických skupin mu poskytují chybějící sociální prostředí, vysvětlují co je 

špatné v jeho osobním životě, identifikují vnějšího nepřítele jako příčinu neštěstí a 

přesvědčují ho o potřebnosti připojit se ke komunitě pod vedením silného vůdce, aby 

nezůstal izolovaný (Post 2005: 622). Tím pádem moznost připojení k společenství se 

stává atraktivní pro mnoho jedinců. Jednotlivec tak odevzdává vlastní identitu skupině a 

přežití skupiny získává přednost před individuální existencí. I když ve skutečnosti většina 

sympatizantů a podporovatelů Al-Káidy a „Islámského státu“ preferuje nepodnikat žádné 

akce, teroristické skupiny poskytují morální ospravedlnění těchto akcí a přináší pocit 

naděje, který nejsou schopni zajistit vlády a legitimní sociální struktury, těm, kdo 

rozhoduje o podniknutí dalšího kroku na cestě k teroristické činnosti.  
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7.2. Historické 

     Na Středním východě, stovky let staré události, jako jsou křižácké výpravy, jsou 

vnímány, jakoby se staly před týdnem (Scheuer 2002). Tyto události spolu s účinky 

kolonialismu, ponižujícími vojenskými ztrátami Izraeli, represivními a násilnými režimy 

v regionu, kulturním útokem Západu a přítomností Spojených států na muslimské zemi - 

všechno přispělo ke vzniku historického pocitu křivdy, který je všudypřítomný v regionu. 

Po pádu Osmanské říše byl muslimský svět čím dál tím více zranitelnější vůči vnějším 

silám (Roger 2004: 6). Přesto, že společnosti na Středním východě (a v dalších oblastech 

světa s přítomností islámských extremistů) mají rozlišné dějiny, mnohé z těchto 

společností mají hluboce zakořeněný pocit hněvu a frustrace vůči jejich vládám a Západu. 

Tudíž sdílený  pocit křivdy spojuje muslimský svět pod praporem společné nenávisti a 

slouží jako další kanál, pomocí něhož se může jednotlivec spojit s jeho komunitou, 

Středním východem a celým muslimským světem. Náboráři Al-Káidy využívají 

sovětskou afghánskou válku jako významnou událost, která živí hněv a nenávist rekrutů. 

Sovětská afghánská válka může být vnímána jako první moderní bitva v dlouhém džihádu 

vedeném proti „nevěřícím“. Arabové, kteří šli do Afghánistánu, bojovali proti sovětům 

na straně afghánských muslimů. Umístění a rozsah války se časem měnil, ale poslání 

zůstávalo stejné. Na konci války došlo k zásadnímu posunu ve strategii (Fawaz 2005). Na 

počátku válka byla vedena proti „blízkému“ nepříteli, odpadlické vládě muslimského 

světa. Pozornost se pak přesunula k „dalekému“ nepříteli – „nevěřícím“ a Západu (Byman 

2003: 146). Zaměření teroristů se tak rozšířilo na každého, kdo mohl představovat hrozbu 

pro islám (Byman 2003). A proto džihád, který začal sovětskou invazí, neskončil se 

sovětským stažením z Afghánistánu. Historický pocit křivdy je jedním z nejdůležitějších 

faktorů, spojujících rekruty Al-Káidy, nahrazuje jejich občanství a etnickou příslušnost a 

posílením tohoto pouta udržuje Al-Káidu sjednocenou.  

 

7.3. Politické 

     Politika je další oblastí, která rozmnožuje terorismus a podněcuje k násilí. Politické 

aspekty, které pohání jednotlivce k terorismu, mají původ v různých interních a externích 
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sílách. Radikalizace jedince začíná na místní úrovni, neboť blízké a bezprostřední 

prostředí nejvíce ovlivňuje osobní vývoj. V mnoha částech světa lidé doposud žijí 

kmenovým způsobem, čím nahrazují nefungující správně stát (Barber 2001: 232). Tyto 

oblasti, tudíž, poskytují možnosti pro snadný nábor, extremistické myšlenky se dá lehce 

rozšířit ve společnosti. Pro džihádistické teroristické skupiny je také důležitým aspektem 

neúspěch vlád v zabránění proniknutí západní kultury do muslimského světa, což je 

vnímáno jako útok na tradiční společnost. „V očích džihádistů mnohé sekulární vlády 

jsou odpadlické režimy, které se staly americkými loutkami a připojily se k utlačování 

skutečných muslimů (Jenkins 2006: 75). Druhou oblastí politiky, vyvolávající hněv a 

frustraci u muslimů, je mezinárodní politika, která se projevuje ve spolupráci 

muslimských zemí se Spojenými státy a Západem. To byl zdroj velké frustrace zejména 

na Středním východě. Podle oddaných muslimů hlavním důvodem politických nepokojů 

je dovolená místní vládou americká přítomnost uvnitř hranic svaté země. Například, 

mnoho muslimů vidí porušení zákonů islámu v tom, že saúdská královská rodina dovoluje 

„nevěřícím“ nacházet se ve své zemi - domově dvou nejsvatějších muslimských míst 

(Scheuer 2002). Takové státní politiky mohou tlačit lidi k tomu, aby akceptovali násilí 

jako adekvátní způsob dosažení cílů (Jenkins 2006: 78). Jednotlivci mohou považovat 

terorismus za jediný prostředek politické participace. Kvůli tomu, že hodně 

z muslimských států jsou represivní režimy, které zakazují otevřené vyjádření 

nesouhlasu, vstup do teroristické skupiny nebo jiné organizace, která využívá politického 

násilí lze považovat za jediný způsob pro utlačovanou osobu aktivně se účastnit 

politických záležitostí ve své zemi. Teroristická organizace, tudíž, vystupuje nejen v roli 

sociální sítě, ale také jako politická aktivistická skupina. Tohle je jeden z málo způsobů, 

který pomáhá člověku cítit se součástí něčeho stabilního v jinak chaotickém prostředí.  

     Prominentním příkladem toho, jak mezinárodní politika pobouřila muslimy a ovlivnila 

jejich vztah k vlastní vládě a činnosti vnějších intervenujících sil, bylo politizování a 

vytváření statistik civilních obětí v Iráku v důsledku USA invaze v roce 2003. Odhad 

počtu civilních obětí v Iráku a v dalších místech, jako jsou Afghánistán nebo Pákistán, se 

stal jakýmsi „politickým fotbalem“ mezi oběma strany války proti terorismu. Americká 

strana snižovala čísla a obviňovala Al-Káidu a sunnitskou povstaleckou skupinu; 

extrémistická strana naopak připisovala vinu za úmrtí civilistů Američanům a vládě 
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Málikí v Iráku. Tyto civilní obětí nebo „vedlejší škody“, jak je pojmenovala Bushova 

administrativa, byly inspirací pro nové džihádistické teroristy. Rekruti viděli, jak 

„nevěřící“ zabývali jejich bratry i sestry iráckého a muslimského původu, což posloužilo 

potvrzením prohlášení bin Ládina o tom, že Amerika vyhlásila válku proti islámu (Al 

Jazeera 2006). Druhá americká politika, která podněcuje muslimy k nenávisti, je zatčení 

a mučení jejich bratrů „nevěřícími“. Konkrétně, vysílané celosvětově obrazy iráckých 

vězňů v Abú Ghrajb a zadržených v zátoce Guantánamo na Kubě mají více než 

pravděpodobně vliv na zvýšení náboru teroristů (Hoffman 2006: 289). Obrazy 

muslimských „mučedníků“ slouží jako individuální náborový motiv a propagační nástroj 

teroristických skupin. Podobně za účelem zvýšení náboru využíval válku v Sýrii 

„Islámský stát“, avšak na rozdíl od Al-Káidy vliv války na nábor v tomto případě byl 

spíše okrajový.  

 

7.4. „Manželský faktor“ 

     Odborníci na terorismus dokázali zjistit, že velkou část zverbovaných „Islámským 

státem“ tvoří mladé ženy. I když fenomén ženského terorismu existoval i dříve, například 

čečenské a palestinské „černé vdovy“, ISIS v tomto ohledu dosáhl značného úspěchu. 

ISIS je známý svou odmítavou pozicí vůči ženám se zbraní. Terorističtí bojovníci 

používají ženské v roli manželek, chův, zdravotních sester nebo žen v domácnosti pro 

džihádisty s cílem narodit a vychovat několik generací islámského chalífátu. Techniky a 

metody náboru žen se odlišují od těch, které jsou používány pro nábor bojovníků, protože 

jsou pro ženy hlavní motivací emoce, jako například touha po pomstě, zatímco pro muži 

spíše ideologické, náboženské nebo politické důvody (Euronews 2015c). Kromě toho, 

metody náboru se liší v závislosti na státu nebo regiónu. Na západě ISIS přilákává ženy 

především prostřednictvím tzv. „manželského faktoru“ (Gashkov 2015). Mladé holky 

vzhledem ke svému věku můžou být lehce upoutány romantickými idejemi. Džihádisté 

jim slíbí manžela - muslimskou hrdinu, sociální péči. Anglojazyčné propagační texty 

vytváří obraz idealizovaného životu v chalífátu. „Když se k nám připojíte, budete mít 

nádherný život, všichni se tu o vás postarají“ – slíbí ženám džihádisté (Erelle 2015). 

Navíc, po smrti manžele bude žena uctívána jako vdova „mučedníka pro víru“. 
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S mladšími dívkami se náboráři snaží vytvořit důvěrný vztah. Tak s dívkami ve věku 14-

16 let nezačíná korespondenci třicetiletý muž, ale dvacetiletá společenská holka, která se 

rychle dokáže vybudovat důvěryhodné vztahy se svou budoucí obětí, díky čemu spadnou 

ochranné bariéry a oběť bude snadno rekrutována (Euronews 2015c). Texty v arabštině 

pro muslimské ženy však zní úplně jinak. Džihádisté jim neslíbí nádherný život, ženy 

rozumějí tomu, že budou vdány a možná nikdy neopustí hranice chalífátu, ale stále budou 

mít možnost učinit více pro chalífát, než by zůstaly ve svých zemích (Erelle 2015). Občas 

žen také verbují násilně, avšak to jsou jedinečné případy, obvykle ženy jedou do Sýrie a 

Iráku podle vlastního přání, co jenom komplikuje situaci. 

 

7.5. Charisma lídrů 

     Kult osobnosti je fenomén, kdy jsou vlastnosti, význam a zásluhy vůdce nepřiměřeně 

zveličeně vyzdvihovány, popř. zbožšťovány. Velké charisma vůdce může „vyvolat  

totální oddanost u stoupenců“ (Loretta 2003: 30). V tomto případě jednotlivec vnímá 

život a osud vůdce jako významnější než vlastní a jeho myšlenky považuje za 

jednoznačnou pravdu. Takové oslavované osobnosti mohou buď přímo nařizovat svým 

následovníkům, aby jednali v jejich prospěch, nebo jako v případě Usámy bin Ládina 

mohou tyto činy pouze inspirovat. Poslední učinil pro džihádistický terorismus to, co 

Adolf Hitler udělal pro národní socialismus (Ross 2001). Hodně lidí v muslimském a 

arabském světě obdivují bin Ládina, i když nesouhlasí s jeho taktikami (Cronin 2004: 

226). Zatímco jeho úspěch je diskutabilní, pro většinu muslimů je důležitější to, co bin 

Ládin říká, a to, co skutečně dělá. Rodina bin Ládina je jednou z nejbohatších rodin v 

Saúdské Arábii (Hashin 2001: 19). Ale přesto, rozhodl žít v jeskyni v horách a záměrně 

přijal asketický životní styl, protože věřil, že to z něho dělá lepšího muslima (Wright 

2006). Kromě toho, tento životní styl je bližší průměrnému muslimu, a tím pádem 

usnadňuje a upevňuje souvislost mezi bin Ladenem jako autoritou a jeho stoupenci. Když 

bin Ládin volá po džihádu, jeho žádost je následovníky vnímána vážně. Ten fakt, že bin 

Ládin obětoval vlastní život islámu, přidává mu legitimitu v očích stoupenců. Pro mnoho 

lidí vede bin Ládin život opravdového muslima. Jeho obdivovateli se identifikují nejen 

s ideologií islámu, ale i s bin Ládinem, jako příkladem počestné osoby, což pomáhá při 
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náboru nových členů. Bez ohledu na směr Al-Káidy v budoucnu, Usáma bin Ládin bude 

vždy tváří Al-Káidy a hlasem celého džihádistického terorismu. I když on neřekl nic, co 

nikdo jiný předtím neřekl, získal popularitu právě kvůli svému charismatu a chování. Bin 

Ládin pochopil, že je možné účinně vydělávat na nenávisti vůči Západu a ve skutečnosti 

ji převedl do akce, čím ukázal muslimskému světu, že USA jsou zranitelné (Byman 2003: 

57). Hledání lidí na Středním východě, kteří nenávidí Ameriku, je snadné. Hledání lidí, 

kteří jsou ochotni skutečně něco udělat, je obtížnější. Avšak, události z 11. září pomohly 

bin Ládinovi vyhrát významnou bitvu v propagandistické válce o srdce a mysli. 

     Na rozdíl od bin Ládina vůdce „Islámského státu“ Abú Bakr al-Bagdádí 

nepředstavuje pro svou organizaci žádnou velkou hodnotu. Al-Bagdádí naopak preferuje 

zůstávat ve stínu a na veřejnosti se objevil jen jednou. Al-Bagdádí není nic jiného než 

obraz, vytvořený bývalými důstojníky irácké armády, kteří se setkali ve věznici Bukka 

v Bašrea, kde rozhodli o založení dnes známé organizace a zároveň si uvědomili potřebu 

vytvoření propagandistického obrazu. Al-Bagdádí vykonává tuto roli po celou dobu 

existence ISISu. Vůdce „Islámského státu“ o ničem nerozhoduje sám; jeho jméno, 

přezdívky a původ nejsou jasné. Všechno, co je o této osobě známé, že byl obyčejným 

členem teroristické skupiny a najednou se stal chalífem. Ten fakt, že Al-Bagdádí nehrál 

významnou roli pro organizaci, potvrzuje, například, oznámení Moskvy v květnu 2017 o 

jeho zničení, kdy provoz ISISu nebyl žádným způsobem ovlivněn (Al-Amin 2017). 

 

7.6. Náboženské 

     Náboženství je pro mnoho lidí základem jejich individuální a kolektivní identity. 

Náboženské vyznání definuje vztah jedince k sobě, k ostatním, k Bohu; a také určuje co 

je dobré a co je špatné, co je pravda a co je lež (Seul 1999: 558). Není tedy divu, že 

náboženství se stalo jedním z nejsilnějších faktorů, které mohou směřovat jednotlivce k 

terorismu. Náboženství diktuje téměř každý aspekt života v muslimském světě (Lewis 

1994: 22). Náboženství pro džihádistické skupiny jako Al-Káida nebo „Islámský stát“ 

poskytuje ideologické zdůvodnění a motivaci jejich činnosti (Pearce 2005). Náboženské 

apely jsou součástí všech ostatních výše zmíněných faktorů. Podobně jako skupinová 

dynamika a sociální soudružnost přitahují rekruty připojit se k teroristické skupině, 
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náboženství nabízí stejné útočiště pro jednotlivce, ale na hlubší a osobnější úrovni 

(Wellman 2004: 292). Islám je opravdu jediným sjednocujícím faktorem všech muslimů 

bez ohledu na to, kde žijí. V muslimském světě toto společenství věřících se nazývá 

„umma“. Snahou ummy je vytvoření jednotného společenství věřících, navzdory jejich 

rozdílům v rase, etnickém původu a národnosti (Benjamin 2005: 55). V islámu existuje 

několik myšlenkových škol, avšak se většina islámských extremistů hlásí k saláfismu. 

Saláfitská myšlenková škola usiluje o návrat k tradicím a čistému islámu. Tento návrat 

zahrnuje obnovu chalífátu a zavádění práva šaría (Hoffman 2006: 96). Mnoho saudských 

státních příslušníků v Al-Káidě však sleduje wahhábismus, který je saúdskou specifickou 

formou saláfismu (Pape 2005: 106). Islám poskytuje muslimům odpovědi, rady a útěchu, 

což je jeden z důvodů, proč se hluboce nábožní jedinci uchylují k násilí při bránění svého 

náboženství. Kromě toho, vztah jednotlivce k příslušnému náboženství je osobním 

vztahem. Proto útok na náboženství má hluboký vliv na jednotlivce, zvláště když je tento 

útok jednotlivcem internalizován (Seul 1999: 557). Podle džihádistických teroristů 

obranný džihád nebo ochrana své víry před sily, které chtějí ji zničit, je povinností všech 

muslimů (Byman 2003: 147.). Různé islámské doktríny nabízí vlastní Interpretace 

Poselství a účelu džihádu, popsaných v Koránu, které slouží k ospravedlnění určitých 

přesvědčení a praktik (Jenkins 2006: 72.). Tyto interpretace se stávají katalyzátory pro 

zahájení různých akcí, včetně násilných, ve jménu Alláha a všech muslimů. V podstatě 

ideologie teroristických skupin je založena na vlastním čtení a interpretaci Koránu, které 

ztratí svůj původní skutečný význam  (Jenkins 2006: 73). 
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8. Místa, kde teroristé získávají nové členy 

8.1. Virtuální prostor: internet, media 

     Internet se ukázal být jedním z nejužitečnějších nástrojů terorismu a ideálním místem 

pro nábor, protože existuje jen málo omezení a žádné skutečné hranice (Forest 2006: 96.). 

Kromě toho, virtuální nábor poskytuje jednotlivci vysoký stupeň anonymity, a proto 

pohyb teroristů je těžší sledovat a těžší je zničit. Po zničení náborových táborů v 

Afghánistánu během operace „Trvalá svoboda“, Al-Kaida byla vynucena obrátit se na 

další zdroje pro přilákání nových členů a jejich výcvik. Tím pádem internet se stal 

hlavním náborovým a propagačním nástrojem Al-Káidy v Iráku. Džihádistické hnutí 

vytvářelo virtuální výcvikové tábory, diskusní místnosti pro sympatizanty a 

podporovatele organizace; používalo online zdroje pro získání finančních prostředků, 

dalších příznivců, sdílení informací a koordinaci své aktivity (Kenney 2006: 39.). Usáma 

bin Ládin a Abú Musab az-Zarkáví natáčeli videoklipy s bombovými útoky, ale častěji se 

svými dlouhými monotónními monology, cílem kterých byla výuka a inspirace teroristů 

a potenciálních rekrutů po celém světě. 

     Opravdu v plné míře možnosti internetu využil „Islámský stát“. Aktivní využití 

internetových nástrojů pro nábor nových členů dálo následující výsledky:  

 84% mladých lidí se připojilo k řadám teroristických organizací prostřednictvím 

internetu; 

 47% věnovalo pozornost materiálům (videům a textům) zveřejňovaným on-line; 

 41% přísáhlo věrnost ISISu on-line; 

 19% používalo on-line pokyny při přípravě teroristických činů (výrobě 

improvizovaných výbušných zařízení a bomb) (CFUV 2016). 

     Bojovníci „islámského státu“ využívají jak tradiční teroristickou propagandu: videa 

se zavražděním zajatců, sdělení s vyhrůžkami a fotografie bezhlavých těl, avšak mají i 

nové taktiky propagandy, například povídají o tom, jaký je skvělý život v islámském 

chalífátu, ve svých blogech a sociálních sítích popisují svůj každodenní život, nahrávají  

milé fotografie a videa. Během svého počátečního formování, ISIS prováděl aktivní 

propagandu na Facebooku jako nejpopulárnější sociální síť v anglicky mluvícím 
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segmentu. Po uznání ISISu za teroristickou organizaci byla většina materiálů a profilů 

radikálů odstraněna a zablokována, ale skrytý nábor stále pokračoval. Pro účely šíření 

propagačních materiálů náboráři ISIS využívají hlavně „Twitter“, „WhatsApp“ a 

„Telegram“. Jejich profil na ruském „Telegramu“ dosahoval až 14000 „followerů“ 

(Topalov 2015). Existují i další nástroje propagandy na internetu. Tak, například, pro 

krátkodobé vytvoření informační vlny a sdílení informace propagandisté ISISu používají 

jednodenní webové stránky a pro dlouhé uchovávání souborů s propagačními materiály 

na serverech pro sdílení dat mediální pracovníci ISISu maskují jména nahrávaných 

souborů, aby nebyly odstraněny vlastníky těchto serverů. Kromě toho, veškerá 

propaganda „Islámského státu“ je strukturována takovým způsobem, že jakákoliv zmínka 

o ní přispívá k růstu počtu příznivců. Tím pádem novinářské články, odborné příspěvky 

a mediální zprávy prospívají šíření propagandy teroristické organizace.   

 

8.2. Mešity a islámská kulturní a vzdělávací centra 

     V Evropě a Střední Asii působí stovky džihádistických středisek pro verbování. 

Potenciální rekruti jsou hledaní především v mešitách a islámských kulturních centrech. 

„Islámský stát“ tímto způsobem vyváží celé rodiny z Kyrgyzstánu pro účast na 

vojenských akcích na straně islamistů v Sýrii a Iráku. Celkem ze Střední Asie se připojilo 

více než 1500 lidí, asi 300 z nich jenom z Kazachstánu, kde byla vytvořena i vlastní 

vojenská jednotka „Islámského státu“ – džimagad (Youtube 2015). Velkou popularitu 

mezi teroristickými náboráři mají také madrasy, co v arabštině znamená „škola“ (Bergen 

2006: 119). Protože madrasy vzdělávají mnoho malých dětí, jsou často označovány jako 

inkubátory kandidátů pro budoucí nábor. V madrasech se budoucí členové Al-Káidy 

z malých let učí poslouchat náboženskou autoritu (Post 2002: 92.). Avšak, není pravdou, 

že většina madras slouží náborovými středisky pro teroristy. Ve skutečnosti se pouze 

malé procento z nich kvalifikují jako radikální a zaměřují se na výuku násilného džihádu. 

Pákistánští úředníci odhadují, že pouze 10-15% madras jsou zastánce extrémistických 

ideologií (Stern 2000: 119.). Učební plán v madrase je z velké části určen zdrojem 

financování. Madrasy jsou především financovány z peněz vybíraných z obyvatelstva 

zakátem nebo islámskými desátky. Avšak mnohé madrasy obdrží velké množství 
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finančních prostředků ze zámoří, zejména ze Saúdské Arábie a dalších států Perského 

zálivu (Haqqani 2002: 63). Madrasy, které mají saúdské financování, mohou být více 

nakloněny k učení wahhábismu, na rozdíl od škol, které jsou financovány pouze státem. 

Madrasy jsou nejlepší volbou pro rodiče, kteří si nemůžou dovolit poslat své děti do 

soukromých škol, protože jsou zdarma a často poskytují jídlo a ubytování vedle vzdělání 

(Coulson 2004: 2-3). Madrasy přitahují radikální islamisty z několika důvodů. Za prvé, 

jejich žáci jsou mladí a citliví. Za druhé, o vzdělávacím programu rozhoduje pouze 

madráská rada. Učební plán madrasy není vládou nijak regulován (Benjamin 2005). Za 

třetí, učitel v madrase je pro žáky jedinou nezpochybněnou autoritou. 

     Mešity poskytují jednotlivci podobnou konvergující strukturu socializace a 

náboženství. Je to místo, kde se muslimové společně modlí a vzájemně spolupracují. Pro 

náboráře je mešita ideální místem pro identifikaci možných rekrutů. Pozorováním 

věřících získávají náboráři lepší představu o tom, kdo by byl dobrým kandidátem, na 

základě jejich chování a míry zbožnosti (Kenny 2006). Mešita představuje sociální síť, 

která poskytuje lidem fórum pro náboženské diskuze a společenské interakce. Obzvláště 

dvě západní mešity se staly známými svými extrémistickými pohledy: mešita Finsbury 

Park v Londýně a mešita Al-Farouq v Brooklynu (Cowell 2002). Tyto mešity a jiné jim 

podobné jsou známými prostředky pro financování terorismu. Zvláště Al-Farouq je 

dlouho pod kontrolou amerických úředníků za své teroristické vazby. Existují i tzv. 

„ilegální mešity“. V Rusku, například, se bojovníci islámského státu verbují nové 

bojovníky v „ilegálních mešitách“, kromě toho nedaleko města Derbent má ISIS  

„základnu“, kde rekruti prochází základní vojenskou přípravou (Vasilchenko 2014b). 

 

8.3. Vězení  

     Věznice jsou ideálním místem pro nábor teroristů. Ve vězeních existují bandy a 

skupiny, které se hlásí k extrémistickému islámskému dogmatu, cílem kterých je vnucení 

extremistických názorů vězňům. Hlavním cílovým publikem těchto skupin jsou mladí  

lidé, kteří jsou uvězněni za drobné krádeže, prodej drogu nebo za nelegální pobyt v cizí 

zemi (Ian 2004: 18). Tito vězni chtějí být částí nějaké skupiny, aby získali bezpečnost, 

lepší jídlo, častější procházky.  
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     Islámské extremistické skupiny jim nabízí sociální prostředí a jeden z mala zdrojů 

přátelství a vzájemné podpory. Mladí lidé jsou nejprve konvertováni k islámu a pak 

přijímají extremistické názory (Youtube 2013). Vězeň, který se obrací k islámu, může 

považovat teror za jediný prostředek pomsty společnosti, která ho uvěznila. Jako vězeň a 

stoupenec islámu jedinec velice pravděpodobně dosáhne stejné úrovně frustrace jako 

muslimové po celém světě. Když jedna společnost jedince uzavře, další mu nabídne stát 

se její součástí. Nábor vězňů uvnitř vězeňského systému bude i nadále problémem pro 

nápravné instituce v různých zemích. Vězni jsou často opuštění, izolovaní od své rodiny 

a přátel, tudíž jsou náchylní k náboru. Členství v různých radikálních skupinách nabízí 

jim ochranu, pozice vlivu a také sociální síť, přes kterou se dá komunikovat jak uvnitř, 

tak mimo vězení (Pistole 2003). Sdílení informace a vědění toho, co se děje zvenčí, ať už 

je to úspěch nebo neúspěch, může působit jako psychologicky faktor, udržující a 

posilující teroristické vazby uvnitř vězení (Forest 2006: 75). Kromě toho, vězňům, kteří 

zatím nejsou ve skupině, tyto příběhy mohou občas nabízet pocit naděje v jinak 

beznadějné situaci. 

 

8.4. Válečné oblasti 

     Častým fenoménem je i radikalizace a rekrutování v zónách ozbrojených konfliktů. 

Nábor je úspěšný hlavně na těch územích, které jsou pod vlivem anebo kontrolou 

teroristických organizací. V současnosti mezi ně patří Irák, Sýrie, Libye, Afghánistán, 

Pákistán, pásmo Gazy atd. (Korobeev 2016). Civilisty, bydlící na území ozbrojeného 

střetu, jsou často zoufalí, nemající práci, peníze a dokonce trpící hladem. Teroristická 

skupina, která jim může nabídnout lepší sociální podmínky a ekonomické výhody, je 

často jediným způsobem jak přežit v období války. Ještě více usnadňuje nábor válečný 

konflikt, který probíhá za vměšování západních velmocí do muslimských záležitostí. Tak, 

například, kdy USA začaly připravovat invazi do Iráku, nábor Al-Káidy rychle vzrostl ve 

30-40 zemích (Atran 2004: 74). Narůst náboru v tomto případě souvisí s náboženským 

radikalizujícím faktorem. Muslimové mají velmi silné pouto se svým náboženstvím, a 

když se cítí, že jejich víra je ohrožena, mohou přijmout ospravedlnění násilných akcí, 

nabízené teroristickými skupinami, k její obraně.  
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     Uprchlické tábory jsou dalším zdrojem náboru teroristů. Například, po americkém 

svržení Talibánu mnoho Afghánců uprchlo přes hranici do Pákistánu a Íránu (Thompson 

2001). Je zřejmé, že ne každý, kdo odešel, byl přívrženec Talibánu nebo sympatizant Al-

Kaidy, avšak uprchlíci představovali zdroj potenciálních rekrutů pro teroristické 

organizace. Od invaze USA v roce 2001 se situace v mnoha ohledech změnila. Nicméně, 

odstranění Talibánu zanechalo v Afghánistánu politické vakuum. Navzdory úsilí 

Karzáího vlády a mezinárodního společenství, konflikt nebyl řešen a zůstalo etnické 

napětí, které po desetiletí roztrhlo zemi. Bezpečnostní situace ve státě se ještě více 

zhoršila, tudíž miliony lidí zůstaly bez vlasti, plné  hněvu a frustrace. Tohoto využili 

terorističtí náboráři, kteří vytvořili na území Afghánistánu docela úspěšné tábory pro 

primární nábor. 

     Stručné řečeno, masový nábor do džihádistických teroristických skupin, ke kterému 

došlo v průběhu posledních desetiletí, byl uskutečněn především na územích, kde existuje 

buď fyzická přítomnost Spojených států (např. Irák, Afghánistán, Saúdská Arábie a státy 

Perského zálivu) nebo tam, kde mají USA silnou přítomnost nebo politicky a finančně 

ovlivňuji dění v tamějších státech (např. Pákistán, Egypt, Izrael / Palestina a Indonésie). 

Z toho lze vyvodit závěr, že dokud USA budou udržovat pevnou přítomnost v 

muslimském světě, nábor teroristů na územích této přítomnosti bude pokračovat. 
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9. Metody a strategie verbování teroristických skupin 

9.1. Metody Al-Káidy 

     Aby se rekrut stal členem Al-Káidy musí absolvovat základní vojenský a duchovní 

výcvik. Za ideologickou výcvikovou část zodpovídá indoktrinace jedince, což je 

základním procesem při utváření teroristického myšlení, upevnění závazku jednotlivce 

vůči organizaci (Jenkins 2006: 86.). Výběrový proces pro nábor a indoktrinaci je vysoce 

selektivní. Al-Káida se zaměřuje na nábor jedinců se specifickými a žádoucími 

dovednostmi a schopnostmi (Post 2002: 91). Během indoktrinačního procesu se jedinci 

často udržují izolovaně od ostatních členů teroristické organizace a zároveň jsou 

povzbuzování k tomu, aby zhoršili vztahy s rodinnými příslušníky a přáteli (Jenkins 2006: 

88). Kromě toho, rekruti jsou postupně seznámeni se skupinovou kulturou včetně 

pravidel, postupů, filozofie a rozhodovacích procesů (Post 2002). Terorističtí náboráři 

Al-Káidy využívají širokou škálu strategií pro získání potenciálních rekrutů. První 

metoda je použití video materiálů, obsahujících svědectví předchozích mučedníků, 

záznamy poprav nebo projevy bin Ládina a Zavahrího. Propagační videa jsou nejen 

snadno dostupné na internetu, ale se často zobrazují i v mešitách a školách. Videa ukazují, 

co a jak dosáhli ostatní, což je silným motivátorem pro rekruty. Například, poprava 

Američana Nicholase Berga ukazuje co je džihád, jaký potenciál mají džihádisti, a jaké 

povinnosti musí plnit (Kohlman 2006: 118.). Druhou taktikou je přilákání rekrutů 

příležitostí vyniknout nebo prosperovat buď v nynějším životě, nebo posmrtném. 

Džihádisté věří, že po jejich smrti vstoupí do ráje, kde budou přivítáni 72 pannami a, že 

posmrtný život bude lepší než jejich vlastní (Huesmann 2004). Kromě toho, mučedníci a 

sebevražední atentátnici mohou získat slávu ve své komunitě nebo v celém muslimském 

světě, což může být jediným prostředkem seberealizace pro mnohé mladé lidi. Třetí 

metodou je dehumanizace nepřítele, která poskytuje odůvodnění teroristické činnosti. 

Džihádisté považují všechny „nevěřící“ za nepřítele islámu, a nepřítele islámu jsou zlí a 

musí být zabiti (Forest 2006: 73.). Nepřítel se tedy dehumanizuje rétorikou ideologie. 

Další metodou je použití psychologických forem manipulace k zpevnění víry rekrutů a 

oddanosti skupině a džihádu. Nejpopulárnějším způsobem takové manipulace je 

zdůraznění náboženské povinnosti rekruta vést džihád. Bin Ládin měl velmi kritický 
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vztah vůči muslimům, kteří se neúčastnili džihádu, a často ztotožňoval jejich vlastní 

problémy s neschopností postavit se proti utlačujícímu režimu (Scheuer 2002: 62). Tato 

technika se nazývá „obviňování obětí“ a je zajímavá z několika důvodů. Za prvé, 

potenciální rekruti jsou ujištěni, že nebudou pravými muslimy, dokud nebudou bránit 

sami sebe nebo islám. Za druhé, částečné obviňování rekrutů z toho, co se stalo, vyvolává 

pocit viny, který může být později přeložen do akce. Tudíž vliv mocné osoby, jakou byl 

bin Ládina, hraje tady největší roli. Jakmile je jednotlivec přijat do teroristické 

organizace, jeho postavení ve skupině je podmíněno skupinovou loajalitou. Jedinec 

odevzdává osobní identitu a jedná jenom ve prospěch organizace, která mu poskytuje 

pocit sounáležitosti, pocit vlastního významu a nový systém víry, definující teroristický 

akt jako morálně přijatelný a cíle skupiny jako nesmírně důležité. V teroristické 

organizaci není žádný prostor pro nesouhlas, rozhodnutí vedoucích jsou 

nezpochybnitelná. Právě tato kolektivní oddanost a skupinové myšlení udržují strukturu 

skupiny neporušenou (Hudson 1999). Čím více jednotlivec přijímá skupinovou identitu 

a ideologii, tím pravděpodobněji splní jakoukoli misi, která mu bude přidělena. 

 

9.2. Metody „Islámského státu“ 

     „Islámský stát“ byl první teroristickou organizací, která vytvořila vlastní mediální 

agenturu s personálními blogery, cílem které je šíření ideologie terorismu a přilákávaní 

nových bojovníků. Mediální pracovnici ISISu jsou rozděleni do třech skupin, každá 

z kterých plní vlastní funkci. První se zabývají hledáním slabošských lidí, druzí studiem 

těchto lidí a jejich charakterů, nakonec se objevuje představitel třetí skupiny, kterou tvoří 

samotní náboroví pracovnici (Chekmizov 2016). Obětí „vyhledavačů“ se stávají hlavně 

mladí lidé s nízkým sebehodnocením, pocitem osamělosti, silnou potřebou v nastolení 

spravedlnosti ve světě a také závislí na názoru jiných nebo mající problémy v rodině. 

Náboráři mají několik technik pro přilákání a udržení potenciálních rekrutů. Za prvé, 

teenager může najít podporu a pochopení u náboráře, který bude dělat všechno pro něj, 

dokud se oběť neocitne v smrtelné pasti. Kvůli přijetí pomoci náboráře, dospívající se cítí 

povinným plnit všechny nařízené mu úkoly. Tato technika se nazývá „rovnováha služeb“. 

Čím déle se komunikují náborář se svou obětí, tím více je poslední podrobena 
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psychologickému vlivu. Proces proměny člověka může být usnadněn také užitím 

omamných látek (CFUV 2016). Další metodou náboráře může být izolace mladého 

člověka od kruhu přátel a společnosti jako celku. V důsledku obrovského 

psychologického nátlaku je jedinec vynucen vzdát se veškerých předchozích kontaktů a 

vztahů, které by mohly být překážkou na cestě jeho zapojení do řad teroristů. Zároveň, 

blízcí člověku lidé (rodina, přátelé, kolegové) jsou nahrazeni tzv. „duchovními sestrami 

a bratry“. Rekrut se nachází pod takovým psychologickým tlakem, že ve skutečnosti ani 

neuvažuje o svých činnostech a slepě následuje náboráře. Porozumění chybě, které se 

dopustil, se obvykle objevuje pozdě, když je člověk ve válečné zóně a cesta zpět je již 

uzavřena (Chekmizov 2016). Třetí nejúspěšnější technikou náborářů ISISu je použití 

„nepřátelské západní popkultury“, kterou ISIS vyzývá zničit (Eriksen 2016). „ISIS zahájil 

aktivní a agresivní propagandistickou kampaň v duchu moderní popové kultury pro nábor 

teroristických bojovníků ze zahraničí za použití filmů a videoher, které jsou šikovně 

zaměřené na mladé lidi" (Khokhlov 2015). Propaganda probíhá ve třech světových 

jazycích: angličtině, arabštině a ruštině. Kruté scény násilí, zvláštní hudba, fotografie 

luxusního životu v chalífátu, toto všechno vymývá mozky mladým lidem a pomáhá jejich 

rekrutování. 

     Největší kategorii on-line propagačních materiálů „Islámského státu“ tvoří 

profesionální videa. Všechny videa, natočené mediální agenturou ISISu, mohou být 

rozděleny do několika kategorií. První jsou videa masových zavraždění nevěřících, např. 

jednou z nejpopulárnějších se stala publikace „Islámského státu“ vraždy 30 etiopských 

křesťanů (Euronews 2015a). Do druhé kategorie spadají videa, na kterých džihádisté ničí 

archeologické památky – dědictví lidského rodu. Na jaře 2015 bylo opublikováno video, 

jak příslušnici ISISu bourají zůstatky založeného v 13. století př. n. l. zámku v iráckém 

městě Nimrúd, který považovali za „antiislámský“ (Euronews 2015b). Třetí kategorie 

obsahuje videa, která se obracejí na sympatizanty skupiny. Tady, například, řadíme video, 

na kterém se mladý mudžahedín bez milosti vypořádá s nepřáteli chalífátu, co vyvolá u 

široké veřejnosti pocit rozhodnosti a neotřesitelnosti „Islámského státu“ (Yotube 2015), 

na druhém videu vidíme 21-letého občana Velké Británie Nasara Mudhana, který vyzývá 

své bratry na Západě pomoct v boji proti nevěřícím (Youtube 2014). Čtvrté jsou videa 

teroristických útoků „Islámského státu“, objevující se v cizích mediích, jako, například, 
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video z kamerového systému v tuniském muzeu „Bardo“, kde spáchali teroristický útok 

dva teroristi z ISISu (Euronews 2015d). Do páté kategorie řadíme propagandistické 

celovečerní filmy, shodné s hollywoodskými díly. „Islámský stát“ má vlastní agenturu 

„Al-Furkan“, která se zabývá natočením filmu. V květnu 2014 vyšel film „Zvonění mečů“ 

a v záři stejného roku se na internetu objevil anglojazyčný film „Plamen války“, kde důraz 

byl kladen na hrozby vůči USA a jejich spojencům (Wikipedie 2015). Tudíž ve svých 

filmech se džihádisté chlubí potrestáním svých nepřátel. Tyto filmy ukazují, jak si 

nepřítele kopají vlastní hroby, jak jsou popraveni nebo povídají o mocné armádě 

„Islámského státu“ atd. Jedná se o čistou taktiku zastrašování, jejíž hlavním cílem je 

ukázat nepřátelům a sympatizantům, že „Bůh je na naší straně“. (Eriksen 2016). Avšak, 

kromě zastrašujících filmů, „Al-Furkan“ natáčí i úplně odlišné filmy, cílem kterých je 

ukázat, jak „prosperují“ bojovníci ISISu, jaký pohodlný život mají. V těchto filmech 

vidíme krásné paláci, skvěly život v chalífátu, materiální blaho bojovníků, krásné 

muslimské ženy. Tím pádem tyto filmy v kombinaci se zastrašujícími představují obraz 

života skupiny, ve kterém si každý může najít něco pro sebe: přísné potrestání oponentů 

s cílem přilákání příznivců a zastrašení nepřátel; prosperující zemědělství a průmysl pro 

ty, kteří hledají materiální blahobyt; nevyhnutelnost trestu v podobě amputace končetin, 

kamenování a popravy štětím pro ty, kteří váží triumfu práva a pořádku; bez ohledu na 

džihádisty, které se snaží žít podle pravidel šaría v středověkém výkladu (Winter 2015). 

     Kromě rekrutování pomocí video produkce, náboráři „Islámského státu“ používají i 

jiné metody propagace na internetu. Například, propagační činnost skupiny v sociálních 

sítích je docela organizovaná, profesionální, dokonce i koordinována ministerstvem 

komunikací „Islámského státu“. „Islámský stát“ pracuje ve všech velkých sociálních 

sítích: členové ISISu přenáší vojenské akce v Twitteru, nahrávají snímky svých obětí do 

Instagramu a operativně informují o aktuálním dění své „followery“ na Facebooku. 

Avšak bojovníci ISISu preferují Twitter, kde má skupina dokonce svůj oficiální profil – 

tam jsou publikovány výzvy a prohlášení vedení „Islámského státu“, existují i zvláštní 

profile pro translace z okupovaných území a profile jednotlivých bojovníků, kde oni 

povídají o detailech své účasti v bojích, o svých dojmech a o každodenní rutině. 

Propaganda „Islámského státu“ v sociálních sítích je podobně filmům unikátní svým 

zvláštním kontrastem. Bojovníci nahrávají své fotografie se zbraní v rukou, na pozadí 
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kterých vidíme jimi zabité nepřátelé a nevěřící, ale se vyskytují i fotografie s koťátky 

nebo se svým obědem, pod kterými jsou komentáře, vyjadřující radost a „milost“. Každý 

si muže najít na webových stránkách ISISu to, co ho zajímá a navíc každý uživatel 

Twitteru muže zahájit rozhovor s mudžahedínem (bojovníkem za víru) v arabštině ale i v 

angličtině, který mu povědí, jak se buduje chalífát: jak se rozděluje ubytování, kolik dětí 

chodí do škol, založených chalífátem, co jedí obyvatele chalífátu a kolik nevěřících už 

bylo zabito (Vasilchenko 2014a). ISIS začal také hromadně využívat vlivu počítačových 

her ve své propagandě. Existuje mnoho her na vojenská témata, které mohou být využity 

teroristy. Hackeři ISISu mění části hry, například, válečníka USA mohou vyměnit za 

válečníka ISISu nebo přidat vlastní černo-bílou vlajku do hry. Tím pádem hackeři ISISu 

jsou schopni vytvářet ve hře vlastní příběh, který chtějí šířit. Mladí lidé, kteří bojují za 

„Islámský stát“ ve hře, pak se s velkou pravděpodobností stávají skutečnými bojovníky 

ISISu (Chekmizov 2016). Navíc skupina už vytvořila vlastní aplikaci pro Android „The 

Dawn of Glad Tidings“, která posílá od všech zaregistrovaných uživatelů stejné zprávy a 

otevřela svůj internetový obchod, kde všichni, podporující „Islámský stát“, si můžou 

objednat trička a další věci s islámskou symbolikou a logotypem ISISu.  
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10. Aplikování modelů radikalizace na verbovací 

praktiky teroristických skupin 

     Na základě získaných poznatků a provedené analýzy můžu posoudit přiměřenost 

vyvinutých dříve radikalizačních modelů ve vztahu k procesu radikalizace budoucích 

členů teroristických organizací. Některé modely se přesně pasují na radikalizaci teroristů, 

jiné se shodují se zkoumanými radikalizačními procesy pouze částečně. Například, 

model, vypracovaný Newyorským policejním sborem, ve druhé fázi klade důraz na 

sebeidentifikaci jedince, která znamená samostudium saláfijské ideologie, doprovázené 

postupným odkláněním od své staré identity. Avšak ve skutečnosti je to častěji jedna 

z posledních fází před absolutním podrobením nového členu skupinové ideologii a 

přípravou ke spáchání teroristického činu, tj. rekruti, již vtažení do procesu verbování, 

jsou podněcování náborářem ke studiu a přijetí saláfismu.   

     Prvním modelem, který odpovídá skutečnému procesu radikalizace a náboru rekrutů, 

je Borumův model. V první fázi člověk hodnotí své životní podmínky jako nepříznivé a 

špatné a právě v této fázi náborář teroristické skupiny nachází zoufalého jedince a začíná 

komunikaci. Nejvíce jsou vystaveni nebezpečí být zrekrutovanými lidé, kteří se cítí 

v depresi, mají psychologické poruchy nebo zkreslený pohled na svět. Dále se snadnými 

obětmi pro náboráře stávají nerozhodní a rozpačití jedinci, zamilované do "motivátorů" 

dívky a lidé bez kritického myšlení. Ve druhé fázi radikalizace náboráři pomáhají těmto 

jedincům uvědomit si, že jsou jejich životní podmínky selektivně nespravedlivé. Druhá 

fáze je úzce propojena s třetí, kdy kvůli vynikajícím psychologickým schopnostem 

náborářů, rekruti začínají vnímat ostatní jako odpovědní za vnímané nespravedlnosti. 

V této fázi začíná proces indoktrinace jedince. Rekrut je seznámen s kulturou, ideologií, 

pravidly skupiny, izoluje se od rodiny a přátel. Všichni kolem něho jsou obvinováni z jeho 

špatného životního stavu. V poslední fázi dochází k démonizaci nebo dehumanizaci těch 

druhých, kteří za vnímanou nespravedlnost odpovědní, a následně i k legitimizaci násilí 

proti nim, tj. k schválení teroristické činnosti jako dovoleného způsobu boje proti 

nespravedlnosti ve světě. Dehumanizaci lze dosáhnout pomocí náboženského vzdělávání, 

video záznamů, které prokazují agresivní povahu ostatních nebo „nevěřících“, zneužití 
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západní popkultury atd. Tím pádem Borumův model ukazuje trajektorii, jak se člověk ve 

špatné životní situaci stává plnohodnotným teroristou.  

     Model Moghaddama také může být aplikován na proces verbování, popsaný v této 

práci. První dvě patra „schodiště Moghaddama“ jsou shodná s prvními třemi fázemi 

Borumůva modelu. Tady depresivní jedinci začínají vnímat nespravedlnost ve svém 

životě a přenášet vinu na ostatních. Avšak už v přízemí Moghaddam zdůrazňuje „vnímaní 

ohrožení identity jedince globalizací a westernizací“, což je nesmírně důležité jak 

v případě Al-Kaidy, tak i „Islámského státu“. Náboráři těchto teroristických skupin 

vnucují jedincům, že vliv Západu ohrožuje jejich identitu, země a náboženství, co se stává 

urychlujícím faktorem procesu radikalizace a silným motivátorem k akceptaci násilí jako 

obranného prostředků. Ve druhém patře jsou důležité sociální a ekonomické faktory, jako 

nezaměstnanost, problémy v rodině, válečný konflikt v oblastech, kde žije jedince a jiné. 

Na tomto etapě teroristické skupiny poskytují jedincům už připravenou sociální síť pro 

vyjádření jejich zloby a frustrace, shromáždění s jinými jedinci s podobnými pocity. 

Jednotlivec se tak potupně stává částí teroristického sociálního prostředí a odevzdává 

vlastní identitu skupině. V dalším patře dochází k izolaci jedince od předchozích 

sociálních vazeb, u jedince se povzbuzují pocity podezíravosti. Tento proces indoktrinace 

nebo vymývání mozku může trvat několika měsíců a je prováděn profesionálními 

psychology. Čtvrté patro se vyznačuje dosažením absolutního podrobení nových členů 

skupinové ideologii a splnění požadavků skupiny. Na tomto etapě rekrutování může 

probíhat i nadále on-line nebo jedinec může být pozván na schůzku skupiny, kde pochopí, 

že skupina ho potřebuje. Pokud jedinec stále váhá, náborář může využít hypnózu nebo 

slabé drogy ve formě čaje nebo aromatických olejů, pod vlivem kterých jedinec 

nevědomě absorbuje všechno jako „houba“. Vztahy mezi náborářem a obětí se stávají 

přátelštějšími a silnějšími. V posledním patře jsou u jedince překonány přirozené 

omezující mechanismy, zejména pud sebezáchovy a svědomí, což umožňuje rekrutům 

dělat neuvážené kroky. Tak rekruti ISISu opouštějí svůj domov a odjíždí do Sýrie pod 

záminkou setkání s duchovními vůdci, nástupu na dobře placenou pracovní pozici atd. 

Aby připravený morálně jedinec úspěšně vstoupil do řad teroristické skupiny, musí být 

přesvědčen, že teď je jediná možnost začít nový život v teroristické organizaci a  musí 

být vybrán takový okamžik, kdy jedince bude muset náhle odjet a tím pádem nebude mít 
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čas na rozmýšlení. Jak Borumův, tak i Moghaddamův model docela přesně a podrobně 

popisují proces radikalizace jedince od počátku vzniku depresivních pocitů až po zahájení 

teroristické aktivity nebo odjezd do území pod kontrolou teroristické skupiny. Nicméně, 

mezi procesy radikalizace, nabízené těmito modely, existují rozdíly v pořadí a délce 

některých fází celého radikalizačního procesu. Například, Moghhadam klade větší důraz 

na proces samotného zapojení jedince do teroristické skupiny či indoktrinaci, zatímco 

Borum více popisuje změny v pocitech jedince a s tím související přijetí extremistických 

názorů. V případě strategií verbování, požívaných Al-Káidou a ISISem, pořadí a délka 

jednotlivých fází budou zaležet na konkrétním jedinci, jeho duševním stavu, míře 

připravenosti k indoktrinaci a jiných faktorech. 

     Paul Gill nabízí model radikalizace sebevražedných útočníků. Avšak tento model 

může být aplikován i na jiné teroristické bojovníky. V prvním stupni Gillovo modelu je 

rekrut vystaven propagandě teroristické skupiny. V případě obou sledovaných skupin 

propaganda tvoří základní aspekt náboru. Díky propagandě se šíří ideologie skupiny, 

roste její popularita a tudíž i zájem náchylných k extremismu osob. Al-Kaida propaguje 

svou činnost hlavně pomocí učení náboženských autorit v mešitách a madrasech nebo 

pomocí šíření video záznamů na internetu. ISIS má modernější a profesionálnější 

propagandistou kampaň na internetu ve formě video záznamů, příspěvků v sociálních 

sítích, diskusních místností v messengerech, videoher atd.  Zajímavým pro výzkum je 

také třetí stupeň Gillovo modelu, kde je zdůrazněno posilování familiárních či přátelských 

vazeb mezi náborářem a rekrutem. Tohoto způsobu se často využívá ISIS ve svých 

náborových technikách. Techniky jako „rovnováha služeb“ nebo vytvoření „duchovních 

sester a bratrů“ byly popsány výše.  

     Borumův, Moghaddomův a Gillův modely se ukázaly být nejvhodnějšími pro 

analyzování a pochopení současných strategií verbování a obecného procesu radikalizace 

mladých lidí. Ostatní předpokládané modely odpovídají realitě pouze částečně.  
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11. Výsledky výzkumu 

     Na počátku výzkumu byla stanovena následující výzkumná otázka: „Jak teroristické 

skupiny, inspirované ideologií saláfitského džihádizmu, radikalizují určité populace a 

verbují nové členy?“. V této části práce jsou prezentovány výzkumná zjištění.  

     Jak ukazují výsledky monitoringu médií, odborných článků a literatury ve většině 

případů nábor nových členů teroristických organizací začíná na internetu. Propaganda 

radikálních myšlenek se vyskytuje hlavně v západních populárních sociálních sítí 

Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp a má nejrůznější formu: od náboženských 

příspěvků přes video záznamy s bombovými útoky a popravami až po videohry 

s logotypem a vlajkou teroristické skupiny. Podobné negativní trendy na internetu 

existovaly ještě za doby Usámy bin Ladina, avšak s aktivizací „Islámského státu“ na 

pozadí Syrské krize se propaganda značně zvýšila. ISIS jako první vytvořil profesionální 

mediální agenturu a naučil se kombinovat ustrašující propagační materiály s videy a 

příspěvky, ukazující na skvělý život v chalífátu. 

     Druhým efektivním způsobem náboru je organizačně-propagandistická činnost ve 

strukturách, na které teroristická skupina má určitý vliv (mešity, národní diaspory, 

vzdělávací instituce, občas vězení). Tento druh teroristické činnosti potkáme nejen 

v muslimských zemích, ale i v západních.  

     Třetí způsob radikalizace je charakteristický především pro nemuslimské, západní 

země a vyjadřuje se v radikalizaci mladých lidí uvnitř neradikalizované společnosti (tzv. 

„homemade terrorism“). Teenageři mohou být vystaveni negativnímu vlivu ze strany 

rodičů, spolužáků nebo přátel, kteří mají extremistické názory anebo ze strany 

duchovních vůdců s podobným antisociálním postojem. Mladí lidé muslimského vyznání, 

narození v západní zemi a dokonale umějící jazyk této země, kteří sympatizují teroristům,  

představují jasnou hrozbu pro stát a jeho spojenci, ale jejich odhalování a sledování jsou 

téměř nemožné. Tudíž tento segment populace v západních zemích je nejatraktivnější pro 

teroristické náboráře. 

     Dále můžeme shrnout faktory radikalizace populace do třech úrovní. První úroveň 

tvoří osobní vlastnosti jedince:  
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1) psychologický stav, věk, pohlaví;  

2) sociální status, včetně postavení v systému vztahů s rodinou a veřejností, a jaké pocity 

má člověk ohledně svého postavení;  

3) sociální funkce jedince v hlavních oblastech veřejné činnosti (vzdělávací, profesní, 

kulturní atd.).  

     Druhá úroveň zahrnuje faktory, které nejsou navázané na osobnost jedince. Tady 

řadíme:  

1) chudobu a špatnou hospodářskou situaci v zemi nebo regionu;  

2) sociální strukturu společnosti a místo komunity, ke které patří jedinec, v této struktuře;  

3) kulturu, včetně náboženství a tradic společnosti, ve které jedinec žije.  

     Třetí úroveň tvoří specifické události nebo spouštěči, které posunují jedince ke 

konečné fázi radikalizace. Můžeme rozdělit nejčastější spouštěči do pěti skupin:  

1) události, které vyvolávají touhu po pomstě nebo odvetnému činu (např. násilí proti 

příbuznému, krutost orgánů činných v trestním řízení);  

2) nedostatek příležitostí k účasti na veřejném a politickém životě, nemožnost 

svobodného vyjádření svého názoru nebo názoru skupiny;  

3) specifické negativní faktory na mikro-sociální úrovni;  

4) významnost  členství v silné skupině pro rozvoj vlastní osobnosti;  

5) ozbrojený konflikt v regionu bydliště.  

     Další důležitou otázkou je „co dělá teroristickou propagandu úspěšnou?“ První 

příčinou jsou strach, krutost a brutalita, demonstrované v propagandistických materiálech 

teroristů. Výbuchy, popravy, střelba jsou oblíbenými tématy propagandy džihádistů. Na 

jedné straně působí jako ustrašující efekt s cílem vyvolat svatý strach u nepřátel islámu. 

Na druhé straně je to však i romantizující prvek. Obraz vousatého vojáka, který opustil 

všechno a šel na druhý konec světa s cílem bojovat za svou víru, je jeden z nejúspěšnějších 

snímků prezentovaný ještě Al-Káidou a následně zdokonalený ISISem. To je symbol síly 

a bezohlednosti, který podvědomě následují psychologicky nejslabší objekty propagandy. 

Brutální a krutý vůdce není vždy pro své následovníky negativní. „Zabíjet nepřátel bez 
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strachu a bez milosti“ je tajná touha mladých lidí, kteří se vydávají na cestu do Sýrie. 

Vrchol této metody - obraz dítěte s hlavou nepřítele v ruce - nutí rekruty myslet, že „pokud 

to dokáže dítě, dokážu to i já“.  

     Faktorem úspěchu propagandy „Islámského státu“ a  Al-Káidy jsou také její 

modernost a včasnost. Navzdory tomu, že tyto skupiny propagují konzervativní hodnoty 

a „návrat ke kořenům“, obě skupiny docela profesionálně používaly nejmodernější 

technologie své doby. Kromě toho, ISIS šíří své zprávy mnohem rychleji, než o nich 

dozvědí jejich oponenti. Mediální pracovníci ISISu neustále sledují světovou agendu a 

jejich rychlost publikace aktuálních zpráv lze porovnat pouze s jednotlivými představiteli 

světových médií. Mobilita přístupů, touha přizpůsobovat se stále měnicímu se prostředí 

rychleji než ke změně dojde, jsou charakteristickými rysy propagandy kvazi-státu. 

    Další příčinou úspěšné propagandy jsou jednoduchost a absence alternativ. Zkoumané 

teroristické skupiny se soustředí na masy. Nekladou rekrutům složité otázky, ale naopak 

dávají jednoduché odpovědi. Rekrut už nemusí hledat pravdu, nemusí přemyslet o tom, 

jak správně žit, protože za něho už všechno řešila skupina. V „Islámském státě“ je 

koncept překroucené pravdy používán všude a doveden do extrému. Jako odměnu za svou 

slepou víru člověk dostává znalost tajemství účelu a smyslu svého života. Život se stává 

jednoduchým, srozumitelným a není tak marným jak si jedinec myslel předtím.  

     Exkluzivita je také důležitým aspektem propagandy. Je směšné, ale u teroristických 

organizací stále funguje reklamní metoda „jen s námi a jen dnes“. Propaganda 

„Islámského státu“ je založena na principu, že „reální džihád jen tu a jen tady, jinde je to 

padělek, napodobenina“. 

     Dalším neméně důležitým aspektem pro dlouhodobé fungování organizace je 

budování sítě a infikování nových členů svými cíli, idejemi, názory. Jedinec může zemřít, 

ale nápady budou žit věčně, proto jsou rekrutům vnucovány právě myšlenky a obrazy 

místo obyčejných výzev a příkazů. Myšlenky se nemizí se smrti atentátníka, ale se naopak 

šíři a sílí. Kromě toho, úkolem džihádistických propagandistů  je budování a růst 

autonomních, úplně samostatných bojových jednotek po celém světě. Síťový přístup je 

již dlouho známý jako úspěšný způsob uspořádání teroristické organizace. Mnoho 

teroristických a náborových činů tak provádí lidé, kteří nikdy nebyli na území 
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„Islámského státu“ nebo ve výcvikovém táboru Al-Káidy, a nikdy dokonce ani 

nekontaktovali s „centrálními úředníky“ příslušných teroristických skupin. 

     Naposled je třeba zdůraznit i interaktivitu a kvalitu kinematografie „Islámského státu“, 

která byla zmiňována výše a rozhodně může být uznána za jednu z hlavních příčin 

úspěchu propagandy „Islámského státu“. 
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Závěr 

     Pochopení toho, jak probíhá nábor nových bojovníků, je základní pro boj proti 

terorismu. Bez členů nebude žádná teroristická organizace existovat. Aby bylo možné 

účinně bojovat proti terorismu, musíme porozumět procesu radikalizace jedinců ve všech 

jeho fázích a na různých úrovních. Po prozkoumání procesu radikalizace je jasné, že 

neexistuje jediný faktor, který by vedl jedince k terorismu, ale jde o kombinaci faktorů a 

radikalizačních prvků, které dělají člověka náchylnějším k náboru. Fakt, že miliony lidí 

sdílejí stejné pocity křivdy, nespravedlnosti, frustrace, ale přesto se nevyrazí na cestu 

k terorismu, potvrzuje skutečnost, že pouze psychologický stav člověka nestačí k tomu, 

aby se rozhodl zabývat teroristickou činností. Nicméně, z výsledků výzkumu lze vyvodit, 

že společným prvkem radikalizace budoucích teroristů je přenášení viny či odpovědnosti 

za vlastní špatné životní podmínky a vnímané nespravedlnosti na ostatních. Buď to 

historické pocity křivdy, nízký sociální status člověka, špatná ekonomická situace, 

vnímané ohrožení vlastního náboženství atd. V této životní etapě se objevuje teroristický 

náborář, který jedinci poskytuje jistotu, že to, co dělá, je správné, a postupně ho podněcuje 

k připojení k teroristické skupině. Teroristická organizace se tedy pro jedince stává 

ideologickou a psychologickou bezpečnostní sítí: umožnuje jedinci projevovat svou 

frustraci prostřednictvím poslušnosti a akce, dává jeho životu směr a smysl a potvrzuje, 

že to, v co jedinec věří, je pravda.  

     Náboráři obvykle buď mají individuální přístup k oběti a začínají verbování na 

internetu, nebo působí v sociálních strukturách, jejichž dynamika vytváří jasnou hranci 

mezi „my“ a „oni“.  Mnohé z těchto struktur jsou inkluzivní. V takovém prostředí se často 

vyskytují extremistické názory a celá společenská struktura může být soustředěna kolem 

jedné konkrétní ideologie. Žijící v tomto prostředí jednotlivec je již připraven k náboru, 

protože je to pro něj společenskou normou. Jeho nábor teroristickou skupinou, 

inspirovanou ideologií saláfitského džihádismu, je tedy produktem jeho vlastního 

prostředí. 
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Summary 

     The aim of this master’s thesis was to find out how and why the young people become 

members of Salafi Jihadist terrorist groups. After conducting an analysis of professional 

literature, articles and news in mass media the following conclusions have been reached. 

First of all, in most cases the recruitment of new members by terrorist organizations 

begins on the Internet. The activities of terrorists on the Internet are very diverse: from 

communication of recruiters with potential victims in Western popular social networks 

through spreading of frightening videos with execution of “Islam’s enemies” or bomb 

attacks to video games with symbols of a terrorist group. Another effective way of 

recruiting is propaganda activity in the structures on which the terrorist group has a certain 

influence, like mosques, educational institutions. And the last popular way of 

radicalization is the radicalization of young people in non-Muslim Western countries, 

when teenagers are exposed to negative influence of parents, classmates, friends or 

spiritual leaders with extremist views. 

     In addition, the factors, influencing radicalization of some populations, were 

summarized and can be divided into three levels. The first level is composed of the 

personal qualities, the second includes factors that are linked to an economic situation 

around the recruit and his social position, the third level consists of specific events or 

triggers that move individuals to the final stage of radicalization. 

     Besides the research identifies the causes of success of the terrorist propaganda. These 

include fear, cruelty and brutality, demonstrated in propaganda materials of terrorists, 

modernity, simplicity and exclusiveness. In addition, the propaganda of the "Islamic 

State" is successful due to the interactivity and quality of its cinematography. Generally, 

it is very useful for the long-term functioning and successful recruitment of a terrorist 

group to build a network and infect new members with goals, ideas, opinions instead of 

ordinary challenges and commands. 
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1. Úvod 
     V současné době je velmi naléhavá hrozba teroristických útoků jak na Blízkém 

Východě, tak i v západních státech. Každý měsíc někde ve světě dochází k výbuchům a 

vliv teroristických skupin, inspirovaných ideologií saláfitského džihádismu, pořád roste. 

Jednou z nejdůležitějších součástí pro existenci a úspěšnou činnost teroristické skupiny 

je verbování nových bojovníků. Pokud budeme schopni správně odhalit příčiny, vedoucí 

k radikalizaci mládeže a jejich následnému připojení k teroristickým skupinám, budeme 

schopni i zabránit této radikalizace, což pomůže v boji proti růstu a rozšíření 

teroristických skupin. A proto daná práce je zaměřena na metody verbování mládeže a 

propagandistickou činnost teroristických skupin, inspirovaných ideologií saláfitského 

džihádismu. Snaha zabránit náboru nových členů do extremistických struktur 

teroristických organizací je ztížená také tím, že se teroristické náborové taktiky časem 

mění a zlepšují. Neexistují jediná metoda nebo jediný proces, vedoucí k úspěšnému 

verbování nových členů teroristickými skupinami, což znamená, že není nějaké 

univerzální řešení, které by mohlo úplně zastavit odchod mládeže do teroristických 

skupin. Různé vzorce náboru budou vyžadovat odlišné protiteroristické metody. Některá 

protiopatření, která jsou efektivní v jedné situaci, můžou být neúčinná nebo dokonce 

kontraproduktivní v druhé. Například, zásah ozbrojených sil a rozehnání setkání muslimů 

a muslimských diskusních skupin by mohlo být účinné, pokud by potenciální rekruti byli 

hledači osvícení, zvědaví lidé, kteří hledají pravdu a své místo v životě. Avšak stejné 

protiopatření by naopak ještě více posílilo vůli potenciálních rekrutů, pokud by tito rekruti 

byli protivládními revolucionáři (Gerwehr 2006). Z toho vyplývá, že především musíme 

najít všechny úspěšné verbovací metody, používané teroristy, abychom pak mohly 

vyhledat nejvhodnější protiopatření zvlášť pro každý případ úspěšného náboru.  

 

2. Teorie 
     Cílem dané práce je zjistit jak a proč se mladí lidé stávají islámskými teroristy, 

identifikovat určité ovlivňující radikalizaci mládeže faktory a způsoby, které používají 

teroristické skupiny k získání nových bojovníků. Na základě cíle práce byla stanovena 

následující hlavní výzkumná otázka: „Jak islámské teroristické skupiny radikalizují 
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mládež a verbují nové členy?“ Pro lepší a přesnější směřování výzkumu byly také 

stanoveny čtyři podotázky: 1. Kdo je cílové publikum propagace islámských 

teroristických skupin?; 2. Jaké jsou příčiny zapojení mládeže do islámských 

teroristických skupin?; 3. Kde teroristé verbují nové členy?; 4. Jaké jsou metody 

verbování nových členů? 

     Dále následuje popis teoretického rámce, ve kterém bude zkoumán daný problém. 

V daném případě jde o teorii radikalizace (radikalismu). Neexistuje univerzální pojetí 

radikalizace, a proto proces radikalizace bude popsán z pohledů různých odborníků. Pro 

účely výzkumu bude proveden poctivý přehled teorií radikalizace a radikalizačních 

modelů, které pak budou projednány a posouzeny ve vztahu k náborové činnosti Al-

Káidy a Islamského státu. Například, podle Randy Boruma radikalizace představuje 

čtyřfázový proces, který končí u terorismu. V první fázi člověk uznává nějakou událost 

za špatnou, pak následuje rámování této události jako selektivně nespravedlivé, vnímaní 

skutečnosti, že ostatní jsou za to zodpovědní a nakonec se člověk uchyluje k jejich 

démonizaci (Borum 2003). Za vhodný pro daný výzkum je také považován model 

radikalizace, navrhnutý Joshua Sinaiem, který rozdělil proces radikalizace do třech fází: 

radikalizace, mobilizace a akce. Sinai vyčleňuje šest skupin faktorů, které slouží hybnou 

silou na počátku procesu radikalizace, a to jsou osobní, politické, socioekonomické, 

ideologické, komunitní a podpůrné faktory (Sinai 2012).  

 

3. Metodologie 
     Další kapitola se bude zabývat metodologií výzkumu, konceptualizací a 

operacionalizací. Metodologií výzkumu je komparativní případová studie. Tato 

metodologie je podrobné popsána například v publikaci A. George „Case Studies and 

Theory Development in the Social Sciences“ (George 2005) nebo v kapitole 

„Komparativní případová studie“ J. Karlasa (Karlas 2008), kterými se řídí daná práce. 

Metodou výzkumu je komparativní analýza Al-Káidy a Islámského státu. Tyto 

teroristické skupiny byly zvoleny kvůli tomu, že jsou největší a nejkrutější v dějinách 

islámského terorismu. Kromě toho, Al-Káida a ISIS jsou podobné v tom, že se zaměřují 

globálně a nabírají nové bojovníky i z řad evropské populace. Al-Káida, například, působí 
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v západní Evropě, na Balkáně, ve střední Evropě, Asii, jihovýchodní Asii, severní Africe. 

Navíc je přítomná velká teroristická migrace do těchto oblastí (Hoffman 2006). Ale 

důležitým rozdílem zvolených teroristických skupin je skutečnost, že Al-Káida již není v 

jedné oblasti centralizována, ale ISIS naopak má vlastní určené území a buduje něco 

podobné státu.  

   Daná práce se snaží najít odpověď na hlavní výzkumnou otázku: jak nebo jakým 

způsobem teroristé verbují nové členy? Nicméně, je užitečné především odpovědět na 

vedlejší výzkumné otázky, a pravě kdo, kde a proč je podroben teroristickým náborovým 

metodám. Každé z těchto otázek bude věnovaná vlastní kapitola, zahrnující podrobný 

popis jednoho z nejdůležitějších aspektů procesu verbování. Tím pádem samotná analýza 

je rozdělena do čtyř kapitol, přičemž cílem každé z prvních třech je odpovědět na jednu 

ze stanovených vedlejších výzkumných otázek a cílem poslední je najít odpověď na 

hlavní výzkumnou otázku. Tímto způsobem získáme kompletní obraz propagační 

činnosti teroristů a procesu verbování nových bojovníků. 

    Čtvrtá kapitola bude centrální pro daný výzkum, protože její záměrem je odhalit 

úspěšné metody, používané teroristy k náboru nových bojovníků. Za tímto účelem bude 

porovnáno jak různé teorie radikalizace a radikalizační modely, shrnuté v první části 

práce, pasují na Al-Káidu a Islámský stát. Ve výzkumu bude použita hlavně sekundární 

empirická literatura: akademické a novinářské články, odborná literatura, již provedené 

výzkumy a analýzy atd. Výzkum je zaměřen pouze na islámský terorismus a ambicí 

výzkumu je generalizace výsledků na všechny islámské teroristické skupiny, snaha najit 

obecné faktory vedoucí k úspěšné radikalizaci a následnému verbování mládeže. 

 

4. Předpokládaný postup řešení 
     V první kapitole, věnované charakteristice lidí, kteří jsou nejvíce vystaveni 

propagandě islámských teroristů, budou hledány společné rysy ve dvou skupinách 

faktorů. První skupinou jsou demografické rysy, kde budou zohledněny a porovnány 

náboženství, pohlaví, věk, rodinný stav, ekonomické zázemí a úroveň vzdělávání rekrutů 

Al-Káidy a Islámského státu. Další skupinou jsou psychologické rysy. U potenciálních 

rekrutů teroristických skupin budou pozorovány nenávist k západu, tj. k západní kultuře, 
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stylu života; černo-bílé vidění světa, rozdělení na „my a oni“ jako psychologická forma 

sebeuvědomění; pocit světové nespravedlnosti; odcizené postavení ve společnosti. Také 

je předpokládáno, že u mladých lidí, náchylných k radikalizaci, je přítomen nějaký druh 

psychologické patologie. Například, narcismus, což je nejpravděpodobnější a nejvíce 

široce přijímaná psychologická konfigurace člověka, která souvisí s psychologickým 

rozvojem člověka do emocionálně soběstačné osoby (Vaisman-Tzachor 2006). Další 

vysvětlující patologií může být paranoia, tj. silné pocity agrese a frustrace vůči ostatním. 

     V druhé kapitole budou projednávány faktory, ovlivňující rozhodnutí mladých lidí se 

připojit k teroristické skupině. Tato kapitola je rozčleněná do šesti skupin faktorů. 

Prvními jsou sociální. Tady budou pozorovány následující jevy: nízké sebehodnocení 

jako cíl pro náboráře; závislost na cizím mínění; problémy v rodině; silná potřeba 

obnovení spravedlnosti ve světě; pocit ztráty a pocit osamělosti; skupinová dynamika a 

sociální soudržnost (CVUF 2016). Dalšími faktory jsou historické. Historický pocit 

křivdy je jedním z nejsilnějších spojujících prvků. Bez ohledu na své občanství nebo 

etnickou příslušnost lidé, kteří zažili podobnou křivdu, budou více sjednoceni. Tato 

podkapitola je především zaměřena na významné historické události, které vyvolávaly v 

lidech nenávist a zlost: účinky kolonialismu; represivní a násilní režimy v regionu; 

přítomnost Spojených států v islámských zemích; západní pomoc Izraeli, ponižující jeho 

vojenské ztráty; globalizace a z ní vyplývající „kulturní útok na islámské tradiční státy“. 

Třetí skupinou faktorů jsou politické. Tady bude pozorována z jedné strany reakce lidí na 

budování světské vlády v islámských zemích (interní faktory), z druhé strany jejich 

reakce na dění v mezinárodní, popřípadě zahraniční politice, hlavně kooperace 

islámských států se Západem a Spojenými státy (externí faktory). Kromě toho, kvůli 

tomu, že mnoho politických režimů v islámských zemích jsou represivní, které zakazují 

otevřené vyjádření nesouhlasu, vstup do teroristické skupiny lze považovat za jediný 

způsob pro utlačovanou osobu aktivně se zapojit do politických záležitostí, tj. terorismus 

často je jediná cesta opoziční politické participace (Victoroff 2005). Dalšími 

významnými faktory jsou náboženské. Náboženství diktuje skoro všechny aspekty života 

v islámském světě.  Náboženství je základem identity muslima. Působí na něho stejně 

jako psychologické faktory ale na mnohem hlubší úrovni. Muslimové často vnímají útok 

na sebe jako útok na svou komunitu, víru a naopak. Nejvíce extrémní odvětví terorismu 
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je saláfismus, ke které se hlásí většina islámských extremistů, a proto je daná práce 

zaměřena právě na teroristické skupiny, inspirované ideologií saláfitského džihádismu. 

Stručně řečeno, saláfistická myšlenková škola usiluje o návrat k tradicím a „čistému 

islámu“. Tento návrat zahrnuje obnovu chalífátu a zavedení zákonu šaría (Pape 2005). 

Tato část práce se soustředí hlavně na aspekt náboženství jako ideologické ospravedlnění 

terorismu a jako motivace pro teroristickou činnost. Dále je popsán tak zvaný „manželský 

faktor“, který je vyčleněn do zvláštní skupiny, protože velká pozornost teroristických 

skupin je zaměřena i na verbování mladých holek, které budou použity jako manželky, 

chovy, ženy v domácnosti pro džihádisty s cílem narodit a vychovat několik generací 

islámského chalífátu (Grishin 2014). Naposled bude zanalyzováno charisma lídrů, jako 

další okolnost, vedoucí k radikalizaci mládeže. Pro jednotlivci vůdce je často vnímán jako 

významnější než jejich vlastní život. Styl životu vůdce je oslavován a jeho myšlenky jsou 

považovány za jednoznačnou pravdu. Hodně lidí, například, obdivují Bin Ladina, i když 

nesouhlasí s jeho metody. Tato část se pokouší odpovědět na otázku, co je výhodnější pro 

úspěšné verbování: když lídr je tváří teroristické skupiny, je všude známý a je veřejným 

příkladem správného muslimského životu (jako v případě Al-Káidy) nebo když je naopak 

neznámý, zůstávající ve stínu své skupiny (jak tomu je v případě Islámského státu). 

     Třetí kapitola popisuje, kde byli nalezeni noví rekruti a proč tyto oblasti poskytují 

potenciální kandidáty. Nejprve bude zaměřeno na virtuální prostor. Internet je ideálním 

místem pro nábor teroristů, protože skoro neexistují omezení a nejsou žádné skutečné 

hranice. Kromě toho, virtuální nábor poskytuje jednotlivci vysoký stupeň anonymity, je 

hodně složité ho sledovat a zničit. Podle statistických údajů 84% mladých lidí vstoupili 

do teroristických organizací prostřednictvím Internetu (CVUF 2016).  A proto verbování 

přes internet a media vyžaduje velkou pozornost výzkumníků. Druhou skupinu míst, kde 

si teroristické skupiny nacházejí nové členy, tvoří mešity, islámské kulturní a vzdělávací 

střediska. Jsou shrnuty do jedné skupiny, protože se verbování nových členů tam provádí 

ze stejných důvodů a podobným způsobem. Mešity a centra, kde se scházejí muslimové, 

poskytují fórum pro náboženské diskuse a sociální interakce. Je předpokládáno, že tam 

radikální islamisté šiří své myšlenky a agitují pro teroristickou činnost jako 

nejefektivnější metodu boje proti nespravedlnosti. Do této skupiny také patří i madrasy 

nebo arabské školy. M. Sargo je jmenuje inkubátorem kandidátů pro budoucí nábor, 
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protože se v některých madrasech školáci už od mala učí radikálnímu a násilnému 

džihádu (Sparago 2007). Dalším předpokládaným místem úspěšného náboru nových 

členů je vězení. Vězni jsou často osamělé, izolované od své rodiny a přátel, a proto jsou 

náchylné k verbování. Za prvé, ve vězení náboženství je jedním z mála zdrojů skutečného 

přátelství a vzájemné podpory, což zneužívají stoupenci extremistického islámu. Za 

druhé, členství v různých radikálních skupinách nabízí ochranu vězňů, pozici vlivu a 

možnost se stát součástí velké sítě, působící jak uvnitř, tak mimo vězení (Pistole 2003). 

Za třetí, uvězněný jednotlivec může považovat své obrácení k islámu za prostředek 

pomsty společnosti, která ho uvěznila. Dalším možným místem pro verbování jsou 

válečné oblasti. Válka proti terorismu se stala jedním z hlavních radikalizačních faktorů 

v USA. Mnozí muslimové považují válku proti terorismu za válku proti islámu obecně, 

muslimové to berou jako útok na ně osobně, bez ohledu na to, zda mají nějaké spojení s 

džihádistickými teroristickými organizacemi nebo ne (Sparago 2007). Tato podkapitola 

se soustředí na oblasti, kde USA jsou přítomné fyzicky (např. Irák, Afghánistán, Saúdská 

Arábie a státy Zálivu); pak na země, které jsou Spojenými státy politicky ovlivňovány 

(např. Pákistán, Egypt, Izrael / Palestina a Indonésie); a pak na válečné nebo rizikové 

oblasti mimo muslimský svět (např. Ukrajina, Latinská Amerika), protože je 

předpokládáno, že v těchto oblastech se objevují utlačované a dotčené nespravedlivou 

vládou jednotlivci, kteří se stávají potenciálními novými členy pro islámské teroristé a 

jsou náchylné k teroristické činnosti za účelem pomsty. 

     Čtvrtá kapitola projednává metody a strategie verbování teroristů.  Je rozdělená na dvě 

části. V první jsou zohledněny “tradiční“ metody náboru. Pod „tradičními“ rozumím 

běžné techniky, používané teroristickými skupinami k vyvolání potřebných 

psychologických nebo stavových proměn u potenciálního kandidáta. Podstatou těchto 

strategií je využívání nebo vytvoření fyzického a duševního traumatu, vedoucího k 

objevení disociativních poruch u cílové osoby a k následné transformaci identity této 

osoby. Nejvýznamnějšími strategií transformace identity jsou tzv. myšlenková reforma 

nebo strategie vymývání mozků (Gerhwehr 2006). Další část této kapitoly popisuje nové 

metody verbování, a právě nábor nových teroristických bojovníků ve virtuálním prostoru. 

K těmto metodám patří z jedné strany videa se zavražděním zajatců, sdělení s vyhrůžkami 

a fotografie bezhlavých těl, z druhé strany pak aktivní využívání sociálních sítí, kde 
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teroristé, například, povídají o tom, jaký je skvělý život v islámském chalífátu, ve svých 

blogech popisují svůj každodenní život, nahrávají milé fotografie a videa, vytváří 

výcvikové tábory pomocí chatovacích, diskusních místností a online publikací.  

     V poslední kapitole budou shrnuty a generalizovány výsledky výzkumu. Nejprve 

budou popsány úspěšné strategie verbování mládeže používané teroristickými skupinami, 

zjištěné v důsledku provedení výzkumu a analýzy získaných dat.  Dále budou pozorovány 

i slabé stránky propagačních strategií teroristů a autor se pokouší na základě získaných 

výsledků navrhnout opatření, která by přispěla k boji proti teroristické propagandě.   

 

5. Předpokládaná struktura práce 
Úvod 

Část I. – teoretická  

1. Příčiny volby tématu 

2. Historie a ideologie zvolených teroristických skupin 

a. Historie a ideologie Al-Káidy 

b. Historie a ideologie Islámského státu 

3. Teoretický rámec – radikalizace 

4. Metodologie výzkumu 

Část II – praktická 

1. Charakteristika lidí, kteří jsou nejvíce vystaveni propagandě islámských teroristů 

a. Demografické rysy 

b. Psychologické rysy 

2. Faktory ovlivňující rozhodnutí mladých lidí připojit se k teroristické skupině  

a. Sociální 

b. Historické 

c. Politické 

d. Náboženské 

e. „Manželský faktor“ 

f. Charisma lídrů 

3. Místa, kde teroristé získávají nové členy 

a. Virtuální prostor: internet, media 

b. Mešity a islámské kulturní a vzdělávací centra 

c. Vězení  

d. Válečné oblasti 

4. Metody a strategie verbování teroristických skupin 



102 

 

a. Tradiční teroristická propaganda 

b. Nová propagační činnost 

I. Sociální sítě 

II. Videa 

5. Výsledky výzkumu  

a. Úspěšné strategie verbování mládeže používané teroristickými 

skupinami 

b. Slabé stránky propagační činnosti teroristů 

c. Možná preventivní opatření proti propagační činností teroristů 

             Závěr 

 

6. Seznam literatury 
Bloom, M. (2017): Constructing Expertise: Terrorist Recruitment and "Talent Spotting" 

in the PIRA, Al Qaeda, and ISIS. In: Studies in Conflict [online], Vol. 40, No. 7: 603-

623; 

Borum, R. (2003): Understanding the terrorist mindset. FBI Law Enforcement Bulletin. 

Chen, H. - Chung, W. - Qin, J. – Reid, E. – Sageman, M. – Weimann, G. (2008): 

Uncovering the Dark Web: A Case Study of Jihad on the Web. In: Journal of the 

American Society for Information Science [online], Vol. 59, No. 8: 1347-1359; 

CVUF (2016): Metody raboty verbovshikov IGIL. Dostupné z: pac.cfuv.ru/wp-

content/uploads/2016/09/metody_verbovki.pdf; 

Karlas, J. (2008): Komparativní případová studie. In: Drulák, P. a kol. Jak zkoumat 

politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál; 

Ennaji, M. (2016): Recruitment of foreign male and female fighters to Jihad: Morocco’s 

multifaceted counter-terror strategy. In: International Review of Sociology [online], Vol. 

26, No. 3: 546-557; 

Faria, J. R. – Arce, D. (2012): A Vintage Model of Terrorist Organizations. In: 

JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION [online], Vol. 56, No. 4: 629-650; 



103 

 

Federici, M. C. (2017): Reflection on Terrorism and Inequalities. In: Italian Sociological 

Review [online], Vol. 7, No. 2: 263-270;  

Gerhwehr, S. – Daly, S. (2006): Al-Qaida: Terrorist Selection and Recruitment. In 

Kamien, D.: The McGraw-Hill Homeland Security Handbook. New York: McGraw-Hill; 

George, A. – Bennett, A. (2005): Case Studies and Theory Development in the Social 

Sciences, Cambridge: MIT Press; 

Grishin A. (2014): Verbovkoj evropejcev v IGIL zanimautsja pervoklassnye piaršiki. In: 

Lifenews [on-line], 30. 10.2014. Dostupné z: http://lifenews.ru/news/143915; 

Hoffman, B. (2006): Inside Terrorism. New York: Columbia University Press; 

Horgan, J. G. (2017): Psychology of terrorism: Introduction to the special issue. In: The 

American Psychologist [online], Vol. 72, No. 3: 199-204; 

Hudson, R. A. (2010): Sociology and Psychology of Terrorism. New York: Nova Science 

Publishers, Inc.; 

Monaghan, J. – Molnar, A. (2016): Radicalisation theories, policing practices, and “the 

future of terrorism?”. Critical Studies on Terrorism [online], 9(3), 393-416; 

Pape, R. (2005): Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism. New York: 

Random House; 

Pistole, J. S. (2003): Terrorist Recruitment in Prisons and The Recent Arrests Related 

toGuantanamo Bay Detainees. Testimony, Counterterrorism Division, FBI Before the 

Senate Judiciary Committee, Subcommittee on Terrorism, Technology, and Homeland 

Security, 14.10.2003. Available at: 

http://www.fbi.gov/congress/congress03/pistole101403.htm. 

Ramsay, G. (2016): Terrorist’ Use of the Internet: An Overblown Issue. In: Middle East: 

Topics [online], Vol. 6: 88-96; 

Sinai, Joshua (2012): Radicalisation into Extremism and Terrorism: A conceptual model. 

In: The Intelligencer, Vol. 19, No. 2: 22-23; 



104 

 

Sparago, M. (2007): Terrorist Recruitment: The Crucial Case of Al Qaeda’s Global Jihad 

Terror Network. New York University: Center for Global Affairs. 

Trujillo, H. M. (2009): Towards a better psychological understanding of terrorism: 

Recruitment, ideology and violence. In: REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL [online], 

Vol. 24, No. 2: 163-181; 

Vaisman-Tzachor, R. (2006): Psychological Profiles of Terrorists. In:  Forensic 

Examiner, Vol. 15, No. 2: 6-17. Dostupné z: 

http://www.acfei.com/pdf/examiner/2006%20Examiners/summer%20examiner%20'06.

pdf; 

Victoroff, J. (2005): The Mind of the Terrorist. In: Journal of Conflict Resolution, Vol. 

49, No. 1: 3-43. 


