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"Nové výzvy terorismu" 

K posouzení jsem obdržel disertační práci v rozsahu 326 stran. Již z uvedeného abstraktu 
je zřejmé, že práce je zaměřena na vybrané psychosociální aspekty současného terorismu. 
V českém prostředí není zatím mnoho kvalitních vědeckých prací s výše uvedeným obsahem. 
Podle mých osobních zkušeností převažují práce s politologickým zaměřením, případně práce 
řešící vybrané konsekvence výše uvedeného problému. V tomto smyslu je zvolené téma práce 
možné pokládat za přínosné, aktuální a dotýkající se samé podstaty terorismu jako metody 
ozbrojeného boje. 

Část 1., kap. 1 - 4 je věnována historii, typologii a taktice terorismu. Je kompilací dostupné 
literatury a slouží jako dobrý vstup ke studiu zvolené problematiky. Jedná se o upořádaný 
souhrn známých faktů a skutečností, které není nutné komentovat. 

Část II. pokládám v předložené práci za podstatnou. Autorka zde pomocí aplikované 
psychologické teorie řeší řadu závažných otázek, týkajících se např. patologie terorismu, 
profilace teroristů, jejich motivace, způsobu vnímání a myšlení teroristů, osobnostním 
předpokladům agrese, atd. Celá část je doprovázena diskusí, vycházející z různých literárních 
pramenů a úhlů pohledu. Řada příkladů vhodně podporuje použitou argumentaci a současně 
ukazuje, jak se terorismus a názory na jeho používání vyvíjejí. 

Kapitoly 6 9 části II. mají z mého pohledu praktický význam a JSou z velké části 

využitelné při praktickém řešení konkrétních incidentů. Nejvíce mě zaujala kap. 9, "Oběti 
teroristických útoků", jejich léčba a možnosti psychologické intervence. V případě nízkého 
počtu obětí jsou uvedené možnosti bezesporu vhodné a aplikovatelné. V dané souvislosti se 
však nabízí otázka, jaké postupy a prostředky je možné použít v případech postižení velkých 
skupin primárních či sekundárních obětí teroristických činů. Jako příklad lze uvést útok zll. 
září, kdy u dvaceti procent obyvatel New Yorku (tj. více než 1,5 milionu lidí) byla na základě 
provedeného výzkumu zj ištčna akutní stresová porucha. 

Kapitola 10 nabízí pohled na možné role psychologické vědy v boji proti terorismu. V dané 
souvislosti zvažuje autorka možnosti výchovy, roli náboženství a význam procesu odpouštění. 
Diskuse vedená v tomto kontextu je bezesporu zajímavá a může přispět k formování 
obecných východisek a dílčích problémů při řešení problematiky terorismu. Osobně jsem 
však v tomto smyslu spíše pesimistou. 

Část TTl. "Kazuistika teroristů" přibližuje osobnosti známých teroristů, jejich sociální zázemí, 
motivaci, chování atd. Její zařazení vhodně doplňuje předcházejí text. 

Část IV. "Aplikace psychologických poznatků o terorismu na interpretaci současného dění ve 
světč" má, jak z názvu vyplývá, interpretační a aplikační charakter. Oceňuji, že autorka 



v jejím rámci použila mezioborový přístup a na základě případových studií demonstruje 
zejména psychologické, sociální, politologické a bezpečnostní aspekty teroristických 
incidentů. Součástí této části je i zajímavá diskuse a argumentace. S předkládanými tezemi 
v této části i v závěru práce souhlasím. 

Závčr: 

Předložená práce je zaměřena na vysoce aktuální téma. Z formálního hlediska je dobře 
zpracována, je napsána kultivovaným jazykem a její struktura je logická. Součástí práce je i 
rozsáhlý seznam použité literatury zahraniční i domácí provenience, vypovídající o dobré 
odborné orientaci a kompetenci zpracovatele. 

Z odborného hlediska je zvolené téma zpracováno systémově, v širokém kontextu různých 
souvislostí, s velmi dobrou odbornou erudicí. Práce je bezesporu z teoretického hlediska 
přínosná a nabízí řadu otázek a oblastí, které by si zasloužily další rozpracování a zkoumání. 
Její uplatnění vidím i v řadě praktických aplikací, např. v oblasti bezpečnosti, politiky nebo 
v oblasti sociální. 

Přes moji snahu jsem v práci neobjevil žádné zásadní nedostatky nebo pochybení. 

Na základě výše uvedeného textu proto navrhuji po úspěšné obhajobě, udělit Mgr. 
Simoně Měchové titul Ph.D. 

~ 
plk. doc.PhDr. Marian Brzybohatý, PhD. V Praze, 6.2. 2009 
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