Terorismus – kriminologické aspekty
Abstrakt
Předložená diplomová práce se zabývá velmi aktuálním tématem terorismu. Cílem práce je
představit čtenáři pojem terorismu a následně ho uvést do jeho rozmanitých kriminologických
problematik. Práce se pokouší poskytnout možné odpovědi především na otázky, co je to
terorismus, kdo je jeho pachatelem, jak probíhá jeho radikalizace a v neposlední řadě také co je
příčinou terorismu. Mimo to se zabývá specifiky boje s terorismem a dále některými aktuálními
otázkami spojenými s terorismem a jeho současným stavem ve světě. Práce poskytuje komplexní
vhled do kriminologického pojetí terorismu, a to jak skupinového, tak páchaného jednotlivci.
Na začátku se zabývá samotným pojmem terorismu, jeho definicí, vymezením a také jeho
dělením. Poskytuje tak nezbytný základ pro následující části práce.
Práce dále pokračuje analýzou české trestněprávní úpravy terorismu, a poskytuje tak praktický
vhled do možnosti eventuálního postihu pachatele terorismu v ČR. Aplikaci právní úpravy
následně demonstruje na jednom z případů týkajícího se případu českého pachatele v ČR
odsouzeného za teroristickou trestnou činnost.
Ve svém jádru se práce zabývá samotnými kriminologickými aspekty. Snaží se podat hned
řadu možných odpovědí na v úvodu zmíněné otázky, a zároveň poskytnout kritický pohled na ně,
přičemž se v této části práce zabývá především problematikou skupinového terorismu. Činí tak za
pomoci široké zahraniční literatury a výklad doplňuje četnými praktickými příklady. Práce také
krátce pojednává o aktuálních otázkách spojených s kriminologickým pojetím terorismu, a
následně shrnuje současný stav terorismu ve světě.
Následně práce volně navazuje speciální částí věnovanou aktuální problematice teroristických
útoků tzv. osamělých vlků, přičemž využívá některých poznatků z předchozího obecnějšího úvodu
do kriminologických aspektů terorismu, a zároveň představuje specifika tohoto fenoménu a
identifikuje možné výzvy při konfrontaci s ním.
Práci uzavírá případová studie, který se zabývá dvěma případy teroristických útoků v Evropě,
a umožňuje tak aplikovat některé poznatky získané z předchozích kapitol práce. Kapitola případy
podrobně rozebírá, vzájemně srovnává, a hodnotí, zda na ně lze některé z poznatků práce
aplikovat.
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