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Abstrakt

 I když se zdánlivě jedná o celosvětový fenomén, je internet součástí lidské 

společnosti relativně krátkou dobu. Přesto jsou ale v různých formách jeho součástí 

jevy, které jsou přítomny v lidské společnosti už desetiletí, a které bychom možná v 

kyberprostoru ani neočekávali. Kromě určité mutace společenských patologických 

jevů, jakými jsou například šikana, dětská pornografie nebo tzv. stalking, dává 

internet prostor i aktivitám extremistických hnutí a teroristických skupin, jež ho 

využívají k šíření propagandy, vzájemné komunikaci, ale i záškodnickým 

činnostem. 

 Diplomová práce se právě na terorismus v kyberprostoru mimo jiné blíže 

zaměřuje. Úvodní kapitola zasazuje problematiku do současné situace ve 

společnosti, uvádí ji do souvislostí s technologickými a sociálními změnami. Druhá 

část přináší stručný přehled relevantní literatury, která postihuje problematiku 

terorismu konvenčního, i terorismu v kyberprostoru. Ve třech následujících hlavních 

kapitolách se pak pokouší definovat jeho formu, najít jeho podstatu, a popsat jeho 

podobnosti a odlišnosti zejména ve vztahu ke konvenčnímu terorismu. Těchto 

poznatků práce dosahuje konfrontací obou forem terorismu, jejich elementarních 

aspektů a klasifikačních kritérií. 

 Práce přináší neobvyklý pohled do oblasti vztahů technologie a společnosti, 

která i přes své relativní mládí vyžaduje čím dál větší pozornost. Ukazuje, že 

terorismus v kyberprostoru nese prakticky stejný potenciál jako terorismus, který se 

realizuje ve fyzickém světě, a který  se stal ústředním tématem mezinárodních 

diskuzí po útocích z 11. září. Předložená diplomová práce potvrzuje domněnku, že 

se vedle konvenčního terorismu rodí jeho virtuální alternativa, která však může na 

svět dopadat stejně intenzivně. 

Klíčová slova: Terorismus, kyberprostor, kyberterorismus, internet
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Abstract

 Although it seems to be a global phenomenon, the internet is  a part of human 

society for relatively short time. Existing in different forms there are phenomena 

that are present in human society for decades, and that we might not expect in 

cyberspace. In addition to a mutation of social pathologies such as bullying, child 

pornography and stalking, internet is used by extremist movements and terrorist 

groups for their activities such as propaganda, mutual communication, but also for 

invasive activities.

 This thesis is focused among other things on terrorism in cyberspace. The 

introduction places the issue in the current state of society, connecting it with  

technological and social changes. The second section presents a brief overview of 

the relevant literature, which is focused on the issue of conventional terrorism and 

terrorism in cyberspace. The following chapters attempt to define its  form, find its 

essence, and describe the similarities  and differences especially in relation to 

conventional terrorism. These findings are achieved by confrontating both forms of 

terrorism, its fundamental aspects and classification criteria.

 This work provides an unusual insight into the relationship of technology and 

society, which despite its relative youth requires more and more attention. It shows 

that terrorism in cyberspace carries  virtually the same potential as terrorism which 

is  implemented in the physical world and has  become a central issue in international 

discussions after the attacks of 9/11. This thesis confirms that there is a virtual 

alternative born right next to conventional terrorism, which can turn out to strike the 

world with the same intensity.

Key words: Terrorism, cyberspace, cyberterrorism, internet
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1. ÚVOD

“The Internet is a prime example of how terrorists  can behave in a truly 

transnational way; in response, States need to think and function in an equally 

transnational manner.”

Pan Ki-mun, Generální tajemník OSN

 

 Projít svým životem úspěšně (tedy být schopen adaptace ve vztahu k novým 

situacím, novým poměrům, novým hodnotám a měřítkům, novým kritériím a 

požadavkům, orientovat se v množství informací, se kterými jsme konfrontováni, 

osvojit si role, do kterých nás život a lidé kolem nás staví) v dnešním světě začíná 

být pro současného člověka čím dál složitější. Logicky by měla rozvíjející se 

civilizace a výdobytky, které přináší, snadno poukazovat na cestu, jež se má člověk 

dát, jak má se svým životem naložit a jak se má vůči okolnímu světu chovat. 

Zavedené instituce na první pohled jasně diktují průběh života od jeho samého 

začátku až po poslední dny. Nabízí nám standardizované modely fungující rodiny, 

vzorných žáků a studentů, partnerství mezi mužem a ženou, fungujícího pracovního 

kolektivu, dokonce i nepřímo ruku v ruce s  tradicí a zvyky vedou k určitému 

životnímu harmonogramu. Vše je podkresleno vlivem médií, které nám 

prostřednictvím svých produktů (a zde mluvíme hlavně o reklamě a televizní 

produkci) nabízejí tyto modely "živě". V posledních desetiletích se stávají 

neotřesitelnou autoritou v oblasti života žitého tím "správným" způsobem. 

 To celé v nás určitým způsobem vytváří povědomí o tom, jak bychom měli 

životem jít, a dává nám zdánlivou jistotu toho, co je "normální". Dřív nebo později 

je ale většina konfrontována se skutečností, ať už na základě vlastní zkušenosti, 

nebo zprostředkovaně, že ne všechny danosti a zákonitosti, které jsou nám 

předkládány jako pravé, přímo odráží skutečnou podobu sociální reality. Takových 

situací může existovat celá řada. Ať už se jedná o vysokou míru nezaměstnanosti, 

domácí násilí, současné trendy v postojích k partnerskému životu a nekonečné 
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politické přešlapy nebo jen o řadu drobných každodenních křivd, výsledkem je 

široké spektrum individuálních zkušeností, vedoucí k rozporu mezi představou o 

světě a jeho skutečnou podobou. To dává vzniknout určité nejistotě, možná dokonce 

pochybám, o stabilizačních mechanismech, záchytných bodech v našem životě. 

Pokud bychom chtěli dokázat neodvratnost, nebo samotnou přítomnost této situace, 

vezměme si za příklad třeba moderní rodinu. Ta v mnoha svých aspektech a na 

mnoha úrovních zcela boří tradiční představy o jejím fungování a povaze. Kromě 

toho, že se výrazně mění vztah k instituci manželství a přibývá tzv. singles, ženy na 

mateřské dovolené velice často nahrazují muži. Homosexuální páry mohou v 

některých zemích adoptovat děti či vstoupit do registrovaného partnerství, svobodné 

matky či nesezdaní rodiče jsou dnes zcela běžnou součástí společnosti. Hovořit o 

těchto změnách ve dvacátých letech minulého století by možná bylo považováno za 

šílenství, dnes jsou to ale změny, které zasahují elementární jednotky společnosti. 

Zdánlivě pak nezbývá nic jiného, než se pokusit o nalezení a ustálení alternativních 

životních jistot. Na tomto místě by bylo možná vhodné tyto alternativy určitým 

způsobem vymezit - promluvit o sektách a společenstvích, o virtuálních komunitách 

a přijímání alternativních identit. Vzhledem k tématu této práce pojďme ale hovořit 

o něčem, co v mnoha případech těmto alternativám dalo vzniknout, nebo se 

významným způsobem podílelo na jejich ustavení či popularizaci, o jednom ze 

současných technologických fenoménů  a něčem, co se stalo pro dnešního člověka 

nedílnou součástí života. O internetu. 

 Nebudeme hovořit o jeho technologických aspektech, nebo historické genezi. 

Zaměříme se spíše na jeho roli ve společnosti a na to, jakým způsobem se dotýká 

společenského života, jak ovlivňuje a formuje život jedince. Pokud bychom byli 

nuceni na začátku jasně vytyčit pouze jediný zásadní přínos internetu pro 

společnost, pak by to byl nepochybně přenos informací. Oblast, která se už od 

počátku počítačové doby stala trendem a bojištěm specializovaných oborů, a více či 

méně je jeho podstatou. Lze možná říci, že žijeme ve světě, který se intenzivně 

pokouší co nejlépe a nejrychleji přenášet informace z jednoho koutu Země na 

druhý. To je mimo jiné charakteristickým příkladem toho, jak dnes  využíváme 

technologie - jako cestu, jak co nejvíce zjednodušit celý život, jak co nejvíce 
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simplifikovat každodenní činnosti, jak delegovat běžné povinnosti na někoho nebo 

něco jiného. Přestáváme tak čím dál častěji nakupovat v běžných, "kamenných" 

obchodech, místo toho objednáme zboží přes  internet a necháváme ho doručit až 

domů. Naše chytré telefony zvládají jakoukoliv bankovní operaci. Ovládají 

elektroniku v domě, včetně jeho zabezpečení. Přestáváme nosit klíčky od auta, 

protože aplikace v mobilním zařízení dokáže odemknout i startovat. Letový provoz 

řídí počítače a člověk už slouží jen jako jejich kontrola. Přestáváme také věcem 

rozumět a co je hlavní, nemáme potřebu to napravit. Už nepotřebujeme vědět, jaká 

je podstata toho či onoho zařízení, a to i přes to, že ho využíváme denně, a jsme na 

něj určitým způsobem odkázáni.

 Ty samé technologie nám nakonec umožňují být s internetem v 

permanentním spojení, což v určitých případech zcela jistě vedlo i k popularizaci 

tzv. sociálních sítí. Ty dnes slouží svým uživatelům jako široký komunikační kanál, 

který ale klade zásadní důraz na sociální aspekt věci. Na virtuální úrovni tak 

vznikají mutace vztahů, jež určitým způsobem odrážejí jejich povahu ve skutečném 

životě. Vytváří to dojem zdánlivě uzavřeného prostředí, které uživatel se svými 

"přáteli"(označení uživatelů, kteří jsou v rámci sociální sítě na internetu propojeni) 

tvoří a sdílí, a neváhá jim tedy v mnoha případech poskytnout pohled do osobních 

rovin vlastního života. Kromě toho, že se uživatelé svěřují s tím, co zrovna dělají, 

nebo kde se momentálně nacházejí, sdílí s ostatními i multimediální materiály, 

kterými jsou například v rámci nejrozšířenější sociální sítě na internetu - Facebooku 

- fotografie nebo videa. Velmi často se tak stává, že se příspěvky uživatelů dotýkají 

i rodinných příslušníků, nebo citlivých osobních informací. Uživatelé se v rámci 

sociální sítě cítí bezpečně. Komunikují třeba i v jednu chvíli s několika blízkými 

lidmi najednou, to všechno z bezpečí vlastního domova. To v nich pochopitelně 

vytváří představu zdánlivého bezpečí a nedotknutelnosti vůči okolnímu světu. 

 Velmi často si už ani neuvědomujeme, jak křehká je základna, na které 

budujeme moderní každodenní život s technologiemi. Neuvědomujeme si, že 

internet je oblast, v níž jsme stále ještě neprozkoumali všechny možnosti. Že už si 

určitým způsobem žije svým vlastním životem, a že už zdaleka není zcela pod 

kontrolou tak, jak tomu rádi věříme. I přes  to ale stále více zasahuje do našich 
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každodenních úkonů, dobrovolně, a dokonce s nadšením se čím dál víc 

odevzdáváme novým inovacím, které staví na jeho základech. Na tomto místě 

bychom mohli velmi pravděpodobně připomenout Weberovskou "mašinu" jako 

analogii, která charakterizuje nějaký lidský výdobytek (v tomto případě internet) 

jako něco, co člověka vtáhne do sebe, a ovlivní jeho život bez jakékoliv myslitelné 

alternativy. Ať už je toto platné nebo ne, dny, kdy se člověk bez internetu a 

moderních komunikačních technologií úplně obejde, se pomalu chýlí ke konci. Pro 

důkazy nemusíme chodit daleko. Celá řada služeb a procedur státních úřadu a 

organizací funguje už jen na základě kroků, které je nutné podniknout v rámci jejich 

elektronického systému. Pevná telefonní linka je spíš raritou. Některé bankovní 

nebo dopravní subjekty už zaštiťují svou administrativu jen prostřednictvím 

internetu a pobočky s "živými" zaměstnanci, na které jsme zvyklí, už ani nemají. 

Internet se zkrátka stal nedílnou součástí života člověka a jeho přítomnost a 

benefity, které jsme si zvykli využívat, jsou pro nás tak samozřejmé, jako 

přítomnost novin, nebo veřejné hromadné dopravy. Pokud nedojde k zásadnímu 

technologickému zvratu, bude jeho součástí i v budoucnosti. Na základě tohoto 

faktu je udivující, jak málo se ví o jeho fungování, jak málo známe všechny jeho 

zákoutí a uličky. Přitom jsou to právě tyto ne příliš  zmapované oblasti, které jsou 

pro potenciální zneužití nejvýhodnější. 

 Mluvíme-li o zneužití internetu, vybaví se nám celá řada věcí. Od 

nejběžnějších a nejznámějších způsobů, jakými jsou nelegální přenosy dat či 

porušování autorských práv, až po ztráty a zneužití osobních údajů, či nelegální 

odčerpání finančních prostředků. Pojďme ale hovořit o něčem, co není tak často a 

tak veřejně komunikováno. Pojďmě hovořit o útocích z kyberprostoru, které můžou 

mít zdrcující dopad na společnosti nebo ekosystémy. Pojďme hovořit o virtuálních 

útocích, které mohou brát desítky lidských životů. Pojďme hovořit o 

kyberterorismu.

 Za posledních pět let došlo jen v rámci západoevropského kyberprostoru k 

tisícům operací, které bychom mohli na základě dnešních kritérií označit jako 

kriminální činy. Jednalo se ve většině případů o napadení webových stránek, 

poškození jejich provozovatelů, nebo o útoky vedené za účelem upozornění na 
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mezery v bezpečnostních systémech. Méně obvyklé, a především méně veřejně 

známé, jsou ale případy, kdy se útoky vedly za účelem ohrožení stability 

elektronických systémů bankovních institucí, řízení dopravní infrastruktury nebo 

armádních informačních systémů. Pachatelé těchto činů mají k jejich realizaci 

rozdílné motivace a důvody, a ne vždy se jedná o útoky vedené se záškodnickými 

úmysly. Ruku v ruce s obecně platným nárůstem technologické vzdělanosti 

nacházejí ale i dnešní teroristé s rozvojem moderní elektrotechniky stále nové 

metody a prostředky, jak svou činnost učinit efektivnější a její dopady 

destruktivnější. V souvislosti s  masivním využitím informačních technologií tak 

rozkvétá i terorismus, který různými způsoby využívá kyberprostoru, tak 

zvaný kyberterorismus.

 Předložená diplomová práce pojednává o této problematice s  ohledem na její 

relativní mládí, za nímž stojí přímá vazba k moderním technologiím. Mluvíme na 

tomto místě z největší části o internetu, jehož masové užívání je záležitostí jen 

několika posledních let, a ani v dnešní době se nedá hovořit o globálním fenoménu 

v celé šíři. Jak už bylo zmíněno, internet je mezi námi relativně krátkou dobu. Přes 

to jsou ale určitým způsobem jeho součástí jevy, které jsou přítomny v lidské 

společnosti už desetiletí, a které bychom možná v kyberprostoru ani neočekávali. 

Kromě určité mutace společenských patologických jevů, jakými jsou například 

šikana, dětská pornografie nebo tzv. stalking, dává internet prostor i aktivitám 

extremistických hnutí a teroristických skupin, jež ho využívají k šíření propagandy, 

vzájemné komunikaci, ale i záškodnickým činnostem. Diplomová práce by se právě 

na terorismus v kyberprostoru měla blíže zaměřit. Měla by se ve třech hlavních 

kapitolách pokusit definovat jeho formu, najít jeho podstatu a popsat jeho 

podobnosti a odlišnosti zejména ve vztahu ke konvenčnímu terorismu1. Těchto 

poznatků by měla práce docílit konfrontací obou forem terorismu, jejich 

elementárních náležitostí a jejich nejobvyklejších důsledků. 
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kyberprostoru. Velmi složitě by se zřejmě vymezovala podoba jednoho “konvenčního” terorismu, 
vzhledem k tomu, že se jedná o formu vedení boje, která je historicky i geograficky modifikována 
pro konkrétní situaci. Tato práce však vychází z teminologie, která je běžně v rámci této 
problematiky užívána, například i autory relevantní literatury.  



 Pravděpodobně neexistuje lepší základ pro badatelskou činnost, než 

autentická zkušenost s relevantní problematikou. To se ostatně potvrdilo i v průběhu 

přípravy této diplomové práce. Internetové úložiště, kde byly shromažďovány 

veškeré podklady, bylo napadeno, a jeho bezpečnostní opatření prolomena. Určité 

části méně obezřetných uživatelů hrozila ztráta a zneužití dat a citlivých informací, 

v některých případech i kritických údajů, které souvisí s použitím kreditních karet a 

elektronického bankovnictví. Ty se nakonec podařilo po několika dnech zachránit, 

takže se dá říct, že tato událost měla dobrý konec. Celá situace ale velmi dobře 

ilustrovala, jaká rizika při užívání internetu vlastně podstupujeme, aniž bychom si je 

v mnoha případech uvědomovali. V této situaci se jednalo z největší části o 

poznámky, seznamy literatury a myšlenkové mapy. Představme si ale situaci, kdy 

tímto způsobem dojde ke ztrátě zásadních přístupových údajů k bankovním účtům a 

jejich následnému zneužití. Představme si, jaké sociální dopady by měla ztráta 

veškerých finančních prostředků nebo jejich nedostupnost, i když třeba jen 

krátkodobá. 

 Užívání internetu a rizika, která přináší, by se tak měla čím dál více dostávat 

do popředí zájmu českých sociálních věd. Nejen že jsme v současné době přímo 

konfrontováni s otázkou přijetí či odmítnutí kontroverzních mezinárodní úmluv 

ACTA (mezinárodní obchodní dohoda s trestněprávními prvky, jejímž účelem je 

vytvoření mezinárodního systému pro vynucování duševního vlastnictví. ACTA by 

vytvořila nový mezinárodní rámec, k němuž se mohou země přidat, a vytvořila by 

vlastní orgány mimo existující mezinárodní instituce jako jsou Světová obchodní 

organizace (WTO) a Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) 

a Organizace spojených národů), která vzbudila celou řadu protestů ve formě 

demonstrací, a stála za vznikem protestního hnutí Anonymous, které má množství 

stoupenců i u nás, ale jsme i v rámci naší republiky čím dál častěji svědky 

kybernetických útoků a kybernetické kriminality obecně. Že bychom tématiku 

neměli přehlížet, a že se čím dál hlasitěji dožaduje slova, o tom mimo jiné svědčí i 

výpis titulků novinových článků z posledních měsíců. Za zmínku zde stojí 

například: "Útok na internetové stránky si může objednat kdokoliv za pár tisíc", 
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"Kybernetická ochrana Česka je sto let za opicemi, tvrdí hacker", "Mobily dokážou 

odemknout byt, auto i trezor", Hackeři napadli web UniCredit Bank"2 

 Zločiny v rámci kyberprostoru se průkazně stávají součástí našeho života a je 

potřeba se jimi zabývat stejně jako těmi, které nás mohou postihnout ve skutečnosti. 

To je ostatně fakt, který si už řada vědců a odborníků na různých místech světa 

uvědomila. Mnoho vyspělých zemí tak pořádá konference a shromáždění, kde je 

tato tématika diskutována. Jednou z takových událostí je například konference 

Asociace bezpečnosti informačních systémů (ISSA), který se odehrává ve 

Spojených státech Amerických. Odborníci, kteří se v roce 2012 konference účastnili 

si uvědomili, že většina z nich věří v zásadní kyber-teroristickou událost, jež se má 

v roce 2013 odehrát. V rámci konference pak probíhalo jisté výzkumné šetření, ve 

kterém se v této predikci shodlo 79% tázaných. Jednat by se podle nich mělo o 

velkoplošný útok na informační technologie infrastruktury USA a finančních 

institucí. Jak dále vyplynulo z přednášek konference, kyber-terorismus je možné 

považovat za největší hrozbu pro národní bezpečnost. Potvrzuje to fakt, o kterém 

jsme mluvili v úvodu této práce a skutečnost, že bitevní pole se pozvolna přesouvají 

právě do kyberprostoru. Každá moderní vymoženost, kterou v rámci kyberprostoru 

využíváme se jednoduše může obrátit proti nám. Pokud by opravdu nastala taková 

situace, kyberterorismus  má podle odborných stanovisek potenciál generovat stejný 

strach a obavy jako tradiční terorismus. Prezident Obama v rámci jednoho ze svých 

projevů řekl, že: "Je ironií moderní doby, že ty samé technologie, které nám 

umožnuji stavět a tvořit, zároveň umožňují těm, kteří tak chtějí, narušovat a ničit." 

Právě tato slova resonují v dnešní době čím dál silněji. 

 Určitým způsobem by tato práce měla navázat na problematiku, která byla 

rozpracována už v rámci bakalářské práce autora, a na jejíž podrobnější zkoumání 

už nebyl prostor. Zmíněná bakalářská práce se zabývala sociálními sítěmi na 

internetu a vzhledem k rozložení uživatelů v rámci České republiky blíže zkoumala 

tu nejpopulárnější - Facebook. Ze sociologického hlediska se nejzajímavějším 

nakonec ukázalo to, jak uživatelé v rámci sociální sítě sdílí data, jaká data to jsou, 

jak přistupují k jejich ochraně, komu data na sociální síti dávají k dispozici, a jak si 
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vlastně lidi, se kterými na sociální síti tvoří vzájemná spojení, vybírají. Výsledky 

dotazníkového šetření, jež bylo v rámci práce provedeno na vzorku přibližně dvou 

set uživatelů, byly velmi překvapivé. Došlo k objevení skutečnosti, že uživatelé 

internetu velmi často o kyberprostoru nepřemýšlí jako o skutečně existujícím místě, 

ale jako o něčem, co má velmi abstraktní charakter. Nevidí za ním skutečná rizika a 

velmi často si ani neuvědomují, jak skuteční jsou lidé na druhé straně. Na základě 

toho pak přistupují i ke sdílení dat a komunikaci s ostatními uživateli. Způsob, 

jakým lidé používají sociální sítě se jen velmi málo liší od způsobu, jakým nakládají 

se svými osobními daty a citlivými údaji, jak zabezpečují a chrání své počítače a 

jinou elektroniku, která je k internetu běžně připojená. Kromě toho je povědomí, 

znalosti a obezřetnost ve vztahu k problematice kyberterorismu a zneužití 

kyberprostoru obecně velmi malá, a co je horší, velmi málo se o ní mluví. Většina 

lidí tak termín kyberterorismus v podstatě ani nezná, nebo kyberterorismus 

považuje za výplod autorů konspirační a sci-fi literatury, a nevidí za ním skutečnou 

hrozbu. Z výše zmíněných důvodů by se tato práce měla pokusit o sestavení 

uceleného popisu problematiky, objasnění jevu, o kterém se běžně v rámci 

sociálních věd nehovoří.   

 Jasně vymezit odlišnosti a charakter jevů v rámci problematiky terorismu v 

kyberprostoru ve vztahu k terorismu konvenčnímu je však velmi obtížné. Nejen 

vzhledem k relativně krátké přítomnosti tohoto problému, ale i vzhledem k absenci 

řádné a obecně přijímané definice kyberprostoru a kyberterorismu samotného. K 

jejich odkrytí by ale mohlo pomoci nalezení odpovědí na otázky, které souběžně 

zasahují problematiku terorismu konvenčního i kybernetického. Dá se vůbec o 

nezákonných aktivitách páchaných v rámci kyberprostoru mluvit jako o terorismu? 

Jaká jsou vlastně kritéria teroristického činu? Mohou vůbec nezákonné činy v 

prostředí kyberprostoru tato kritéria splňovat? Pokud ano, do jaké míry kritériím 

konvenčního teroristického činu odpovídají? Co vlastně kyberterorismus 

představuje? Je nástupcem terorismu, nahrazuje ho, nebo je jeho plnohodnotným 

příbuzným? Musí přímo ohrožovat lidské životy? Mnoho a mnoho dalších otázek, 

které se přímo vážou k problematice této práce, cílí na vztahy tradičního terorismu a 

kyberterorismu. Tato práce by měla alespoň na jejich část odpovědět a odhalit tak 
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podstatu kyberterorismu, zvláště pak ve vztahu k terorismu konvenčnímu. 

Předložená práce samozřejmě předpokládá vazbu mezi oběma formami terorismu, 

ale zároveň přistupuje skepticky k tomu, jak je s oběma jevy ve společnosti 

nakládáno, jak velkou váhu užití obou termínů má, jaké obavy vyvolávají. Tato 

práce vychází z předpokladu, že terorismus v kyberprostoru není, alespoň prozatím, 

vnímán jako reálná hrozba tak, jak je tomu u terorismu konvenčního, který se 

realizuje ve fyzickém světě.  

 Jak už bylo řečeno, práce se pokouší nalézt odpovědi na otázky, které se v 

nejobecnější rovině vážou ke vztahu konvenčního terorismu a kyberterorismu. 

Diplomová práce tedy předkládá podrobnou analýzu obou těchto jevů, dekonstruuje 

oba fenomény na jejich elementární součásti, ze kterých pak odvodí řadu 

konkrétních náležitých znaků, atributů a kritérií. Následně se pokusí o jejich 

konfrontaci ve formě srovnání jednotlivých aspektů, které by mezi nimi mělo 

případné rozdíly i podobnosti jasně vykreslit. Ve výsledku by tedy práce měla 

formou konfrontace elementárních prvků nabídnout srovnání povahy teroristického 

a kyberteroristického činu a jasně vymezit jejich vztah. 

 Protože je kyberterorismus problematikou mladou a můžeme předpokládat, 

že se z konvenčního terorismu odvíjí, předložená práce začne rozborem činů 

teroristických. Na základě různých definic a konkrétních dokumentovaných situací 

bude analyzovat jednotlivé složky teroristických činů tak, aby získala jasnou 

představu o jejich podobě, o jejich základních kritériích a mutacích. Běžné definice 

teroristických činů ale zdaleka nepokrývají všechny souvislosti, které pro kýženou 

konfrontaci můžeme využít. Aby bylo srovnání efektivní, bude tak tato práce kromě 

jiného hovořit o dopadech konvenčních a kybernetických teroristických činů a boji 

proti oběma formám.

 Totožným způsobem pak analyzujeme teroristické činy v kyberprostoru. 

Konfrontace znaků jednotlivých forem terorismu nabude formy přehledné tabulky, 

která pro srovnání nabízí ideální podmínky.
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2. SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU ZNALOSTÍ

2.1. Literatura konvenčního terorismu

 Vzhledem k tomu, že se práce při analýze kyberterorismu v zásadní míře 

opírá o  terorismus konvenční, podrobuje ho rozboru, a samotný konvenční 

terorismus využívá pro výslednou konfrontaci, je potřeba tuto část problematiky 

vystavět na relevantních základech. V řadě publikací, které jsou v této oblasti k 

dispozici, je potřeba zdůraznit úlohu knihy Inside Terrorism od Bruce Hoffmana, 

která přispěla v rámci přípravy tématu k získání základního vhledu do problematiky 

a odhalila výchozí kritéria teroristického činu. Profesor Hoffman studuje terorismus 

a vzpoury více než třicet let a v současné době vede Ústav pro bezpečnostní studia 

na Georgetown University ve Washingtonu. Jeho publikace analyzuje dnešní 

protivníky na poli teroristických útoků, jejich motivace a taktiky, které se objevily v 

posledních letech, a zaměřuje se především na to, jak se proměnila al Qaeda po 

útocích z 11. září, co stojí za její stabilitou a odolností a jak užívá internet a 

nahrávky pro posílení podpory ze strany veřejnosti a získávání nových rekrutů. 

Pojednáno je v knize i o možných následcích Irácké vzpoury, o sebevražedných 

atentátech, o tom, jak teroristé objevují a modifikují pro své záměry nové 

technologie a komunikační média a o pravděpodobnosti chemických, biologických, 

radiologických nebo nukleárních útoků [Hoffman 2006].

 Další publikace, ze které tato práce při analýze terorismu vychází je dílo 

Briana Bennetta Understanding, Assessing, and Responding to Terrorism: 

Protecting Critical Infrastructure and Personel. Brian Bennett má v oblasti boje 

proti terorismu a bezpečnosti více jak dvacet let zkušeností a tuto problematiku 

velice intenzivně studuje a zároveň vyučuje. Jeho publikace velmi detailně 

vysvětluje, jak v rámci teroristické hrozby zavádět preventivní nebo obranná 

opatření a zajistit tak bezpečí osob a zařízení [Bennett 2007]. 

 V roce 2012 vyšla kniha Terrorism and Homeland Security amerického 

autora Jonathana Whitea. Kniha je považována za jednu z nejobsáhlejších a 
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nejobjektivnějších publikací na téma terorismu. White v knize předkládá teoretické 

a koncepční rámce, které pomohly pochopit vznik a fungování teroristických 

organizací. Zaměřuje se jak na domácí, tak na mezinárodní terorismus a základní 

problémy bezpečnosti, které dnešní terorismus obklopují [White 2012].

 Understanding Terrorism: Groups, Strategies, and Responses Jamese M. 

Polanda je knihou z roku 2011, která přináší ucelený přehled dnešních objevů na 

poli analýzy terorismu a strategií teroristických činů a ustanovení efektivních 

protiopatření. Publikace spojuje teorii a praxi, pomáhá pochopit hrozbu, kterou 

terorismus představuje. Prezentuje možné dopady teroristických činů a zkoumá 

reakce a opatření vlád a bezpečnostních složek. Kromě toho odráží kniha poslední 

relevantní trendy jakými jsou narůstající četnost sebevražedných útoků, pokles 

státního terorismu, rozvoj antiteroristické legislativy a technologie, obrana cílů a 

mezinárodní spolupráce [Poland 2011]. 

 O terorismu, který vzniká na náboženských základech pojednává publikace 

Religion and Terrorism: an Interfaith perpective doktora Arefa M. Al-Khattara z 

roku 2003. Nahlíží na terorismus z perspektivy různých náboženských tradic za 

účelem usnadnit chápání této mezinárodní problematiky. Bere tak ve výsledku v 

úvahu tři různé perspektivy - židovskou, křesťanskou a muslimskou - a nabízí 

teoretickou analýzu odůvodnění teroristických činů. Vše podkládá rozhovory s 

duchovními vůdci tří zmíněných náboženství, což poskytuje vhled do zákoutí 

svatých knih a kontextualizuje argumenty, kterými teroristé své operace 

legitimizují. Jako první badatel aplikuje na svůj výzkum techniky “neutralizační 

teorie”3, což je spíše teorie kriminologického pole. Vysvětluje tak ale motivace, 

které se ukrývají za povrchovými argumenty pachatelů teroristických činů. Autor 

považuje teroristické činy za kriminální v tradiční podobě, i přes jejich “vznešené” 

záměry [Al-Khattar 2003].

 Mark Juergensmeyer je americký vědec a spisovatel, který se proslavil 

studiemi o náboženském násilí a globálním náboženství. V roce 2003 vydal knihu 
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Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence, která vychází z 

rozhovorů s náboženskými aktivisty z celého světa včetně těch odsouzených za 

bombové útoky na Světové obchodní centrum z roku 1993, vůdci organizace Hamas 

nebo pachateli bombových útoků na potratové kliniky ve Spojených státech 

Amerických. Násilné nábožensky motivované prvky v rámci sekularizovaného 

státu, a zvláště pak náboženský terorismus, jsou v této publikaci ústředním 

tématem. Kniha podrobně zkoumá náboženské aspekty současných křesťanských, 

buddhistických, sikhistických, židovských a muslimských teroristických činů. 

Teroristické činy jsou podle autora součástí politické strategie a náboženský 

terorismus je realizován pro svou symbolickou a strategickou hodnotu. Popisuje 

terorismus jako “veřejné představení (“performance”) násilí”, tedy jako čin, který se 

dotýká konkrétního  publika a drží se válečného scénáře. Část knihy, jejíž název by 

se dal volně přeložit jako “Proč chlapci hází bomby?” analyzuje genderovou 

problematiku spojenou s terorismem a zkoumá násilné činy jako symbolické 

zmocňování. Kniha kromě dalšího předkládá celou řadu vládních kroků, které byly 

učiněny v reakci na teroristické činy s tím, že vojenská odplata je nejen 

neefektivním řešením, navíc ale velmi pravděpodobně vede k podpoře teroristické 

skupiny a zvyšuje jejich odhodlání [Jurgensmeyer 2003].

 Z řady relevantních zdrojů, které je nutné v rámci problematiky tradičního 

terorismu zmínit, je publikace Sue Mahan a Pamala L. Griseta Terrorism in 

Perspective z roku 2008. Kniha nabízí pohled na mezinárodní a vnitrostátní 

terorismus z hlediska jeho historických, politických, náboženských, sociálních a 

ekonomických perspektiv kombinací esejů a literatury, které se k terorismu vztahují. 

Mezi autory najdeme například již zmíněného Bruce Hoffmana nebo Jonathana 

Whitea. Publikace se zaměřuje na různé teroristické činy a definuje jejich vztah ke 

kultuře, náboženství, historii, politice, ekonomii a ideologiím. [Mahan S., Griset P. 

2008]. V předložené diplomové práci byla kromě jiných využita zejména esej 

Terrorist Tactics around the Globe amerického autora Paula Wilkinsona. Na 

necelých patnácti stranách představuje jeho esej pozadí a historii užívaných taktik, 

od bombových útoků, přes únosy a držení rukojmí, až k sebevražedným atentátům.   

15



 Publikace z roku 2008 International Terrorism and Threats to Security: 

Managerial and Organizational Challenges od R. J. Burka a Cary L. Coopera je 

sepsána tak, aby pomohla organizacím předvídat teroristické útoky a adekvátně se 

na ně připravit a odpovídat. Stejně jako předchozí publikace sdružuje individuální 

práce dvanácti různých mezinárodních odborníků, kteří se v souvislosti se svým 

oborem terorismem zabývají. Mezi jednotlivými autory příspěvků tak najdeme 

vedle bezpečnostních expertů například psychology, ekonomy, nebo lékaře [Burke 

R., Cooper C. 2008].

 V časopise American Sociologist vyšel v roce 2004 článek Authoritarianism 

and Pathological Hatred: A Social Psychological Profile of the Middle Eastern 

Terrorist od Michela a Simona Gottschalkových. Michel Gottschalk publikoval 

nebo se podílel na celé řadě prací, které se k terorismu vztahovaly. Před tím, než se 

začal plně věnovat vědecké činnosti působil jako člen protiteroristické jednotky v 

Israelských obranných silách. Nyní pracuje jako výzkumník a klinický psycholog v 

několika psychologických zařízeních v Belgii. Simon Gottschalk je editorem 

časopisu Symbolic Interaction. Publikoval několik prací a článků na téma 

současných psychologických trendů. Jejich práce staví na analýze MMPI4  testů, 

které byly provedeny na devadesáti vězněných teroristech pocházejících ze 

středního východu a 57 semi-strukturovaných rozhovorů s teroristy již 

propuštěnými. Práce dokládá, že nezávisle na jejich etnickém původu, náboženském 

vyznání, politické orientaci nebo pohlaví sdílí teroristé středního východu totožné 

sociálně-psychologické tendence. Sdružováním těchto tendencí pod označením 

“autoritářství” a “patologická nenávist” bylo dokázáno, že současní teroristé se od 

svých příslušných etnických skupin a svých předchůdců zásadně liší. Podle autorů 

nepáchají dnešní teroristé násilné činy proti nevinným obětem, aby tak dosáhli 
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politických cílů, ale využívají politických cílů jako přesvědčivých argumentů pro 

užití násilí na nevinných obětech [Gottschalk M., Gottschalk S. 2004].

 Časopis Journal of Conflict Resolution, který se zaměřuje na konflikty uvnitř 

států, ale i mezi nimi, přinesl v roce 2000 v čísle 44 článek Margaret A. Wilsonové 

Toward a Model of Terrorist Behavior in Hostage-Taking Incidents. Chování 

teroristů během únosů a držení rukojmí je zde analyzováno na základě 160 

relevantních incidentů z celého světa za období posledních třiceti let. Autorka 

nachází v rámci jednotlivých událostí podobnosti v chování pachatelů a ukazuje na 

struktury, které stojí za užitím zdrojů při barikádování a požadavky únosců  [Wilson 

2000].

 Michigan Journal of International Law přinesl v roce 1999 článek Barryho 

Kellmana Catastrophic Terrorism - Thinking Fearfully, Acting Legally. Kellman si 

pokládá otázku, zda-li je vůbec možné sestrojit zařízení, které by mělo v důsledku 

teroristického činu katastrofické následky. Poznamenává, že na takovou otázku 

neexistuje empiricky podložitelná odpověď a zároveň předkládá čtyři skutečnosti, 

které se k problematice přímo vážou. Říká, že se technické nároky na sestrojení 

takového zařízení postupem času budou čím dál více snižovat, že schopnost vyrobit 

takové zařízení se bude rozšiřovat a nabývat potenciálu na více místech naší 

planety, že kritická místa lidské činnosti se stanou ještě centralizovanější, čímž se 

zvýší šance katastrofického zásahu se smrtelnými následky [Kellman 1999].   

 Celá řada relevantních zdrojů vzniká buď v rámci bezpečnostních organizací 

nebo za jejich přímé podpory. Takto je tomu například v případě publikace NATO 

And Terrorism: On Scene: New Challenges for First Responders and Civil 

Protection z roku 2007. Frances L. Edwards a Friedrich Steinhäusler podávají obraz 

toho, jak se bezpečnostní organizace napříč NATO připravují na konfrontaci s 

teroristickými útoky za užití zbraní hromadného ničení. Na základě příspěvků 

bezpečnostních expertů členských zemí NATO, Israele a Ruska přináší kniha 

informace o čtvrté generaci vojenství. Kromě toho nabízí pohled do metod a 

postupů obrany proti zbraním hromadného ničení, novým technologiím a 

strategiím, které si teroristé během posledních let osvojují. V neposlední řadě 
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předkládá řešení, která vedou k efektivní rekonvalescenci společnosti nebo komunit 

po možném rozsáhlém zásahu [Edwards, Steinhäusler 2007]. 

 V rámci národní instituce pak stejným způsobem vzniká publikace A Military 

Guide to Terrorism in the Twenty-First Century z roku 2007, která vznikla v rámci 

U.S. Army Training and Doctrine Command. Příručka nabízí úvod do podstaty 

terorismu a představuje možné teroristické hrozby, které se v tomto případě vztahují 

ke Spojeným států Americkým. Publikace je kompilací veřejně přístupných 

materiálů a z perspektivy možných hrozeb rozšiřuje veřejné povědomí o 

amerických strategiích a operacích v boji proti terorismu. I když publikace přináší 

velmi zjednodušený a povrchový náhled na problematiku, pomohla v této práci 

vymezit některé základní aspekty terorismu, které byly dál rozvíjeny za užití 

literatury, která je jako jednotlivé rozpracovala podrobněji.

2.2. Literatura terorismu v kyberprostoru
 

 Pokud dojde na spojení terorismu a internetu, můžeme ve vztahu ke 

klíčovým slovům v rámci zdrojů uvažovat o třech oblastech zájmu. Útoky na 

internet, nebo jeho prostřednictvím, šíření propagačního obsahu teroristickými 

organizacemi, nebo jiné užití internetu ve smyslu převodů financí v rámci přípravy 

na teroristický čin apod. Často je výrazně jednodušší sjednotit výše zmíněné pod už 

dnes relativně hojně užívaný termín kyberterorismus. Ten je ale velmi často 

matoucí, vzhledem k tomu, že jsou některé teroristické činy a jejich komponenty 

nesprávně považovány za kyberteroristické. Po událostech z 11. září se strach z 

hrozby, kterou kyberterorismus představuje, výrazně zvýšil, což mělo za následek 

zásadní nárůst zájmu o terorismus a jemu příbuzná témata. To samo o sobě není 

nijak překvapující. Útok z 11. září se stal nejrozsáhlejším historicky zaznamenaným 

teroristickým činem, nemluvě o následcích, které ve formě krvavých konfliktů ve 

jménu boje proti terorismu následně přinesl. Terorismus se jednoduše stal ústředním 

tématem mezinárodní politiky prvního desetiletí 21. století [Silke 2008: 34]. 

Narůstající zájem o problematiku kyberterorismu ze strany veřejnosti i akademiků 

je možné sledovat také na počtu nalezených relevantních odkazů na internetu v 
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různých časových obdobích. Zatímco v roce 2001 bylo na klíčové slovo 

“kyberterorismus” nalezeno 28,100 odpovídajících zdrojů, v roce 2005 to bylo již 

319,000 [Conway 2012: 280]. Povědomí a zájmu o kyberterorismus, a zvláště pak 

jejich růstu, jsou věnovány celé kapitoly publikací, které této práci přispěly k 

základní orientaci v samotné relevantní odborné literatuře.  Můžeme na tomto místě 

zmínit například publikaci Andrewa Silkeho A Rewiew of the Impact of 9/11 and the 

Global War on Terrorism, která teroristické útoky z 11. září analyzuje kromě jiného 

i ve smyslu jejich dopadu na odbornou obec a literaturu. Ve smyslu nárůstu zájmu o 

problematiku kyberterorismu hovoří i publikace Maury Conway z roku 2012 What 

is Cyberterrorism and How Real is the Threat? Autorka sledovala vývoj nalezených 

odpovědí na klíčová slova, která se ke kyberterorismu vážou, během několika let a 

po událostech z 11. září zaznamenala více než desetinásobek výsledků [Conway 

2012]. 

 Je potřeba připomenout, že problematika kyberterorismu je již delší dobu 

výrazně diskutována právě ve Spojených státech Amerických a není tedy 

překvapivé, že drtivá část odborné literatury pochází právě z těchto míst. Jako velmi 

hodnotná se pak jeví literatura, která vzniká v rámci bezpečnostních organizací, 

odborných konferencí a summitů, nebo je výsledkem práce univerzitních kolektivů 

či souboru autorů. Na tomto místě bychom mohli zmínit například práci Gabriela 

Weimanna Cyberterorrism: How real is the threat? z roku 2004, která vznikla v 

rámci Mírového institutu Spojených státu Amerických. Jak už napovídá název 

publikace, Weimann si hned v úvodu pokládá otázku, zda-li je vlastně teroristická 

hrozba v rámci kyberprostoru skutečně reálná. Zda-li je možné, aby teroristé timto 

způsobem ochromili zásadní ekonomické, vojenské a infrastrukturní počítačové 

systémy [Weimann 2004].

 Otázkou samotného kyberprostoru, jeho atributy a definicí se zabývá Jason 

Whittaker v knize The Cyberspace Handbook  z roku 2004. Publikace představuje 

uceleného průvodce světem nových médií, informačních technologií a internetu. 

Nabízí přehled ekonomických, politických, sociálních a kulturních kontextů 

kyberprostoru a ukazuje, jak je kyberprostor konstruován, jak se prolíná do 

každodenního života [Whittaker 2004].
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 Pokud by bylo potřeba jmenovat pouze jednoho odborníka na problematiku 

terorismu v kyberprostoru, pak by jím zřejmě byla Dr. Dorothy E. Denningová, jejiž 

vystoupení Cyberterrorism - Testimony before the Special Oversight Panel on 

Terrorism Committee on Armed Services U.S. House of Representatives z roku 2000 

bylo zásadním přínosem v rámci této problematiky a definice, kterou předložila je 

dnes zřejmě ve vztahu k terorismu v kyberprostoru tou nejcitovanější. Přednáška 

Dr. Denningové vyšla v rámci 9. vydání publikace Focus on Terrorism, která přináší 

celou řadu analýz slabin a operací v boji s kyberterorismem, mezinárodním 

terorismem a jeho společenskými dopady. Do publikace přispělo 19 odborníků, 

vyšla v roce 2007, a editorem byl Edward V. Linden [Linden 2007].

 Z definice kyberprostoru podle Denningové vychází ve své práci 

Cyberterrorism? i Sarah Gordon a Richard Ford. Ti se snaží ke kyberterorismu jako 

hrozbě přistoupit formou logické analýzy jevů, které souvisí s  tím, jak je konvenční 

terorismus modifikován užitím počítače jako nástroje. Kromě toho se pokouší o 

analýzu dopadů možných kyberteroristických činů a sestavení adekvátních instrukcí 

obrany proti nim [Gordon, Ford 2003]. 

 Publikace Hacktivism, Cyber-Terrorism and Cyberwar: The Activities of the 

Uncivil Society in Cyberspace z roku 2003 trojice autorů Stefana Baldiho, Eduarda 

Gelbsteina a Jovana Kurbaliji poukazuje kromě problematiky kyberterorismu na 

hacktivismus, jako propojení politického aktivismu a kyberprostoru, a kyber 

válečníky. Mezi těmito třemi pak hledá spojitosti a rozdíly. Zároveň přináší velmi 

zajímavou koncepci aspektů kyberprostoru jako protikladných entit Yin a Yang 

[Baldi, Gelbstein, Kurbalija 2003].

 Lech Janczewski a Andrew Colarik stojí za publikací Cyber Warfare and 

Cyber Terrorism z roku 2008. Kniha poskytuje přehled základních definic 

kyberterorismu a informační války a zároveň přináší doporučení, jak útoky z 

kyberprostoru zvládat. Kniha zahrnuje detailní pohled na možné cíle, přípravu a 

průběh útoků a zároveň na jejich prevenci a obranu [Janczewsky, Colarik 2008]. 

 Publikace The Dark  Side of the Internet: Protecting Yourself And Your 

Family from Online Criminals anglického autora Paula Bocije, která vyšla v roce 

2006 dává problematice zcela jinou perspektivu. Nezaměřuje se tak jako ostatní na 
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kyber terorismus v mezinárodním měřítku, obrací svou pozornost spíš  na rizika, 

která přináší užívání internetu a informačních technologií v rámci každodenního 

života. Zdůrazňuje, jak neopatrně si počínají zaměstnanci důležitých finančních, 

vládních či bezpečnostních institucí, když se v pohodlí svého domova přestávají 

řídit základními bezpečnostními opatřeními [Bocij, 2006]. 

 Jak už bylo zmíněno výše, velmi přínosnou část literatury tvoří ta, která 

vzniká v rámci bezpečnostních organizací a mezinárodních struktur. Vedle Gabriela 

Weimanna je to například James Lewis a jeho práce Assessing the Risks of Cyber 

Terrorism, Cyber War and Other Cyber Threats, která vznikla v roce 2002 v rámci 

Center for Strategic and International Studies (CSIS). Autor se snaží stejně jako 

ostatní nabídnout vlastní definici kyberterorismu a popsat možné podoby útoků a 

cílů v rámci kyberprostoru [Lewis 2002].

  V rámci Organizace spojených národů vyšla v roce 2012 publikace The Use 

of the Internet for Terrorist Purposes, která do celé problematiky vnáší mezinárodní 

perspektivu. Kromě toho, že přináší další definice terorismu v kyberprostoru, nabízí 

možné formy boje proti terorismu - od mezinárodní spolupráce, přes  opatření přijatá 

v rámci soukromého sektoru, až po formy mezinárodní právní a soudní 

postižitelnosti teroristických činů. Představuje zároveň možné postupy vyšetřování 

teroristických činů v kyberprostoru a cesty, jak s přihlédnutím k diplomatickým a 

mezinárodním vztahům vystopovat pachatele [OSN 2012].

2.3. Česká odborná literatura

 Nelze samozřejmě očekávat, že bude základna relevantní literatury na téma 

terorismu v kyberprostoru stejně široká, jako je tomu v zahraničí, obzvlášť pak ve 

Spojených státech Amerických. Česká republika nebyla na rozdíl od USA nikdy 

významně ohrožena teroristickým útokem, jak dokazují data Globální Databáze 

Terorismu (GTD), natož pak útokem z kyberprostoru. Navíc je problematika mladá, 

jak už je v práci několikrát zmíněno, a do našeho prostředí dorazila ještě s 

výrazným zpožděním.
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Obrázek 1 - Útoky v rámci dvaceti zemí s nejvyšší frekvencí teroristických činů v letech 
1970-2007. Zdroj: GTD.5

Přesto ale můžeme v rámci této problematiky zmínit práci Václava Jirovského 

Kybernetická kriminalita: nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních 

bez tajemství z roku 2007. Autor se zabývá problematikou nelegálních útoků na 

počítačové systémy, virů, červů, trojských koní, zneužití datových toků či průniků 

do vzdálených počítačů. Kromě toho uvažuje v publikaci o úloze “insiderů” a 

nespokojených zaměstnanců, kteří mají ke zneužití korporátních systému blízko, o 

kyberterorismu, kybernetických válkách či průmyslové špionáži.

 Přímo v Praze se pak odehrává konference CYTER, která se zaměřuje na 

kybernetický terorismu a kriminalitu. Konference se zabývá širokým spektrem 

témat od technologií a síťových struktur až po sociální a psychologické efekty 

zneužívání internetu. Součástí konference jsou i politické a globální pohledy na 
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kybernetický terorismus a kriminalitu. V rámci této konference vystoupil v roce 

2010 i výše zmiňovaný Václav Jirovský se svou přednáškou Společnost ve 

virtuálním světě.
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3. KONVENČNÍ TERORISMUS

3.1. Definice

 V současné společnosti se termín kyberterorismus skloňuje čím dál častěji, 

najít ale opravdu silnou definici, která by plně a ve všech situacích a kontextech 

postihovala tento jev, je velmi těžké. Cesta k pochopení toho, co vlastně 

kyberterorismus představuje, a co si pod tímto termínem můžeme představit, není 

jednoduchá. Přeci jen, jedná se pouze o slovo (a ještě k tomu velmi mladé), které je 

samo o sobě bezpředmětné, a důležité je tak to, jakým způsobem je ve společnosti 

interpretováno. Co dělá kyberterorismus kyberterorismem je jednoduše ovlivněno 

celou řadou subjektivních pohledů. Proto lze cestu k porozumění jeho významu 

pojmout hned několika způsoby. Jako nejpříhodnější se ale jeví dočasně odsunout 

vlastní snahu o jeho definici stranou, a začít spíš rozkladem pojmu na jeho 

fundamentální součásti. Ty je pak možné lépe prozkoumat a použít jako základ pro 

sestavení vypovídajícího obrazu. 

 Už samotný termín “kyberterorismus” má zjevně přímou souvislost s 

termínem “terorismus”, a jako první logický krok se tak nabízí prozkoumat právě 

tento pojem, jeho definice, kritéria jeho užití a jeho základní atributy.6  Samotných 

definic termínu terorismus existuje nepřeberné množství, proto také nenajdeme v 

současné době jedinou universální mezinárodně platnou úmluvu, která by 

vymezovala všechny jeho podoby a formy boje proti němu. Pojďme se tedy 

soustředit na několik vybraných definic a jejich rozbor. Jemné detaily, které ale 

částečně mění povahu teroristického činu, zahrnuje definice, kterou pro označení 

teroristických skutků používá Ministerstvo vnitra České republiky: „Terorismus je 

propočítané použití násilí nebo hrozby násilím, obvykle zaměřené proti 

nezúčastněným osobám, s cílem vyvolat strach, jehož prostřednictvím jsou 
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dosahovány politické, náboženské nebo ideologické cíle. Terorismus zahrnuje i 

kriminální zločiny, jež jsou ve své podstatě symbolické a jsou cestou k dosažení 

jiných cílů, než na které je kriminální čin zaměřen.“ 

 Federální úřad pro vyšetřování (FBI) definuje terorismus jako “The unlawful 

use of force or violence, committed by a group(s) of two or more individuals, 

against persons or property, to intimidate or coerce a government, the civilian 

population, or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives”, 

tedy volně přeloženo jako nezákonné využití síly nebo násilí, spáchané skupinou, 

nebo skupinami dvou a více individuí, proti osobám či majetku, za účelem zastrašit 

nebo přinutit vládu, populaci civilistů nebo jinou skupinu, k dosažení politických 

nebo společenských cílů. 

 Americké Ministerstvo obrany pak používá širší definici, když označuje 

terorismus jako “the unlawful use of, or threatened use, of force or violence against 

individuals  or property, to coerce and intimidate governments or societies, often to 

achieve political, religious  or ideological objectives”, tedy nezákonné nebo 

ohrožující užití síly či násilí proti jednotlivcům nebo majetku k přinucení či 

zastrašení vlád nebo společností, často za účelem dosažení politických, 

náboženských nebo ideologických cílů. Jak si můžeme všimnout, poslední dvě 

definice zahrnují narozdíl od té první ve svém znění majetek jako možný cíl 

teroristického činu. 

 Jako obecně platná se nejeví ani definice Ministerstva vnitra Spojených státu 

Amerických, která užívá stručnou, ale obsažnou definici: “terrorism is 

premeditated, politically motivated violence perpetrated against noncombatant 

targets by sub national groups or clandestine agents”, tedy popisuje terorismus jako 

propočítané, politicky orientované násilí, vykonané na nebojových cílech 

vnitrostátními organizacemi či tajnými agenty. Jak si můžeme všimnout, tato 

vymezení se liší na základě zaměření té či oné organizace, která ji předkládá. Výše 

zmíněné definice jsou běžně užívány pro vymezení teroristických činů hlavně v 

rámci právních aktů, a měly by tak co nejsrozumitelněji postihovat povahu činu a 

jeho aspekty. Podle Hoffmana vystihuje podstatu terorismu Ministerstvo obrany 

Spojených států  Amerických nejlépe, když klade důraz na jeho násilnou povahu a 
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zároveň bere v potaz jeho zaměření nejen na vlády, ale i na celé společnosti. Navíc 

zahrnuje ve své definici vedle politických cílů i záměry náboženské a ideologické. 

Narozdíl od definice FBI ale nezohledňuje sociální rovinu činů. Definici, která by 

postihovala všechny aspekty teroristického činu patrně nenajdeme. Je třeba ale 

připomenout, že to nejsou jen jednotlivé organizace v rámci jednoho vládního 

aparátu, které se na jednotné definici neshodnou. Mezi vědci a odborníky na poli 

problematiky mezinárodního terorismu taktéž neexistuje ve vztahu k jednotnému 

vymezení shoda. Alex Schmid například předkládá více jak sto definic terorismu za 

účelem sestavení přijatelného a srozumitelného výkladu termínu, a ani přes jeho 

snahu se stále nedaří dospět k obecně přijímanému konsensu [Schmid, Jongman 

1988: 5-6].

Obrázek 2 - Frekvence jednotlivých elementů v rámci 109 definic termínu “terorismus” podle 
Alexe Schmida.
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Pokud tedy nemůžeme definovat terorismus přímo, musíme ho alespoň vymezit 

proti ostatním formám násilí, a identifikovat znaky, které z něj dělají výrazný 

fenomén politického boje, dodává Hoffman [Hoffman 2006: 34].

3.2. Aspekty konvenčního terorismu

 I přes úskalí, která četnost definic konvenčního terorismu přináší, ale 

můžeme v rámci jejich zkoumání pozorovat některé společné jmenovatele. Když 

analyzujeme podstatu teroristických činů s přihlédnutím k těmto definicím, můžeme 

v nich zaznamenat opakující se prvky, které se určitým způsobem ve všech 

vymezeních prolínají. Vždy tak zpravidla za teroristickým skutkem najdeme nějaká 

individua či skupiny, které teroristický čin organizují a realizují, tzv. pachatele. Čin 

samotný se pak vždy váže k nějakému cíli (ať už se jedná o vlády, organizace, 

populaci, nebo majetek), vyznačuje se nějakým způsobem provedení nebo chceme - 

li metodou, je charakterizován nějakými motivacemi a má nějaký záměr. Zde je 

potřeba v rámci problematiky této práce položit jasnou dělící linii mezi termíny 

“cíl” a “záměr” teroristického činu. Anglický jazyk pro tyto pojmy užívá slov 

“target” a “objective”, které se od sebe jednoznačně odlišují a v obou případech tak 

vyjadřují něco jiného, zatímco v českém jazyce lze tyto termíny užít i jako 

synonyma. “Cílem” tedy máme v tomto případě na mysli jednotlivce, organizace, 

majetek apod., zatímco “záměrem” vyjadřujeme například finanční, politické nebo 

náboženské zisky. 

 Umístění činu je bez pochyb existujícím elementem teroristických operací, 

ale nemá zdaleka takovou váhu, jako předchozí jmenované, protože se událost 

nemusí vyskytovat na konkrétním místě.

 Při hledání společných prvků vycházela práce z dostupných definic pro 

terorismus. Jmenované aspekty teroristického činu lze logicky aplikovat a zkoumat 

i v rámci činu kyberteroristického. Přidejme ale vedle zmíněných dopadů jako další 

konfrontační kategorii prevenci, boj a obranu proti oběma typům útoků. I když je to 

prvek ležící mimo samotné definice, měl by nám poskytnout další hodnotící 

kritérium a zároveň hlubší nahlédnutí do problematiky.
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3.2.1. Pachatelé

 Pachatelé teroristických činů mohou být jednotlivci, skupiny, ale i státy. 

Nejčastěji májí ale pachatelé teroristického činu formu menší utajené buňky, která 

je intenzivně motivována sloužit nějakému záměru či účelu (právě v závislosti na 

politické, ideologické, náboženské nebo jiné motivaci). I když je tento popis  stále 

velice aktuální a platí pro celou řad teroristických organizací, nemůžeme ho označit 

za universálně platný. Zásadní úlohu totiž hraje v rámci teroristických skupin 

organizace, vedení (“leadership”) a v současné době i jeho generační obměna 

[White 2012]. 

 Podle Jonathana Whitea existují dvě základní formy organizace teroristické 

skupiny, hierarchická a síťová. To, který typ organizace si skupina osvojí velmi 

záleží na jejím stáří. Mladší skupiny si spíše zvolí a osvojí možnosti, které jim 

poskytuje síťový model. V praxi skupina funguje jako síť relativně nezávislých 

buněk, které komunikují a do jisté míry koordinují své aktivity, ale akce nebo zánik 

jedné, neovlivní ostatní. Starší skupiny, kde má na vnitřní organizaci zásadní vliv 

tradice a ideologie, budou volit spíš  centralizovanou kontrolu a hierarchickou 

strukturu. Teroristické skupiny, které se vážou k určité politické aktivitě nebo 

organizaci často vyžadují hierarchickou strukturu také, a to zejmnéna pro 

koordinaci násilí a politické akce. Kromě toho je velmi často potřeba korigovat 

útoky, vyhnout se určitým cílům při podpoře politických záměrů, což může být ve 

skupinách se síťovou organizací složité. 

 Primární faktor teroristického činu, který lze považovat za nadřazený  všem 

ostatním, je subjektivní motivace pachatele a pachatel jako takový [Bassiouni 2008: 

29]. To je skutečnost, na kterou běžné teorie terorismu velmi často zapomínají, když 

se soustředí na popis činu samotného [Al-Khattar]. Velmi málo je tak jednotlivec 

páchající teroristický čin, který představuje základní jednotku celé problematiky, 

zkoumán jako jednající na základě nějakých sociálních a psychologických okolností 

[Gottschalk M., Gottschalk S. 2004]. Snaha o sestavení vypovídajícího 

psychologického profilu pachatele teroristických činů a vysvětlení, proč se 

jednotlivci přidávají k teroristickým organizacím samozřejmě existuje v mnoha 
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vědních disciplínách. Vždy se ale střetává s  odporem a odmítáním, což je 

pochopitelné, vzhledem k tomu, že takové teorie mohou vést k psychologickému 

redukcionismu v oblasti, kde hrají nemalou roli mimo jiné i mikro- a makro-sociální 

jevy [Gottschalk M., Gottschalk S. 2004].  

3.2.2. Cíle
 

 Výběr cíle, který je jedním z kroků, jež předchází teroristickému útoku, není 

ani zdaleka náhodný. Právě cíl je tím prvkem, který teroristické organizace staví do 

protikladu k bojovníkům za svobodu nebo jiným osvobozujícím hnutím. 

Teroristické organizace totiž ve většině případů útočí na nevojenské cíle, jak jsme si 

mohli všimnout už výše ve znění definic terorismu. Ve výběru cílů v rámci 

teroristických organizací došlo ke zcela zásadním změnám. Politicky motivované 

teroristické skupiny si vybírají významné politické cíle nebo cíle, které jim zaručí 

mediální pozornost. Proto se jedná například o útoky na nákupní centra jako místa, 

na kterých se najednou pohybuje velké množství lidí, které není obtížné velice 

rychle evakuovat. Výběr cílů je totiž v těchto případech ovlivněn zejména čtyřmi 

faktory - ziskem maximální mediální pozornosti, tzv. propagandou 

“poslání” (“Propaganda of the Deed”)7, přežitím a únikem teroristů, kteří čin 

provádějí, a nízkými ztrátami na životech. Když se podíváme na nejznámější 

teroristické útoky poslední doby, snaha o minimalizaci počtu obětí se možná jeví 

jako jeden z faktorů, které májí pro teroristické organizace naopak význam 

nejmenší. Politicky orientovaným teroristickým organizacím ale velmi záleží na 
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7 Úspěch teroristického činu je v mnoha případech závislý na tom, jak daleko se “poselství”, které 
samotný čin nese, rozšíří a kolik lidí osloví. S nástupem televize jako hlavního mediálního kanálu 
tak teroristické skupiny získaly pro tyto účely dokonalý nástroj. Pachatelé teroristických činů 
nechtějí, aby lidé umírali, chtějí jen, aby násilí přihlíželi a byli ním vyděšeni. V mnoha případech 
dokonce teroristé upozorňují na hrozbu možného útoku prostřednictvím kódovaných zpráv, aby 
umožnili oblast útoku včas evakuovat, snížit  tak počet  obětí a hlavně upozornit s předstihem média 
tak, aby celou událost mediálně pokryla. V některých ohledech jsou teroristické skupiny nuceny 
organizovat  čím dál výraznější útoky, aby si tak pozornost  médií udržely a zajistily si prostor v 
hlavním vysílacím čase. Je tedy možné předpokládat, že jedním z důvodů, proč nejsou teroristické 
skupiny tolik aktivní v rámci totalitních režimů je fakt, že tamní média jsou kontrolována vládou a 
ta může jednoduše informace tohoto rázu potlačit. Z toho vyplývá, že demokracie jsou pro teroristy 
výrazně atraktivnějším cílem.   



veřejném mínění a podpoře, a vysoký počet úmrtí rychle utlumí jakékoliv sympatie 

místního obyvatelstva. Navíc umožní autoritám označit teroristické skupiny jako 

kriminální. 

 Teroristé tohoto “západního” stylu nejsou běžně motivováni náboženskou 

vírou a velmi ojediněle se touží stát mučedníky, proto je pro ně přežití a únik z 

místa činu prioritou. Z tohoto důvodu užití ostřelovačů nebo bomb odpalovaných na 

dálku, proto užití metod, které umožňují pachatelům být od teroristického činu jako 

takového v co největší vzdálenosti. 

 S růstem počtu teroristických organizací, které staví na náboženském 

fundamentalismu, se změnila i povaha cílů teroristických činů. Útoky, které dnes 

mají za následek vysoký počet úmrtí nebo obětí na straně civilistů, jsou 

charakteristické pro mnoho teroristických skupin přesně tak, jak světu ukázaly 

útoky z 9.11. Tento typ útoků byl už dlouhou dobu přítomen na Blízkém východě a 

šel ruku v ruce s tradicí sebevražedných bombových útoků na zalidněná místa jako 

jsou například bary nebo noční podniky. Pro tento typ terorismu je přežití zcela 

nepodstatným faktorem. Lze dokonce říci, že v rámci útoků pachatelé smrt aktivně 

vyhledávají a je součástí jejich plánu [Gottschalk M., Gottschalk S. 2004]. Cíle, 

které tedy byly původně vůči teroristickým útokům v bezpečí, jsou nyní ohroženy 

stejně. Navíc šance, že se pachateli teroristického činu, pro nějž není zachování 

vlastního života důležité, podaří cíl zasáhnout, je podstatně vyšší. Ve skutečnosti je 

tak například zastavení sebevražedného bombového útoku prakticky nemožné. 

 Co tedy teroristé při výběru potenciálního cíle zohledňují? Nejdříve dochází 

k analýze rizik, tedy zvážení přínosu útoku na konkrétní cíl ve srovnání s náklady, 

které čin přináší, a procentuální možností jeho úspěchu [Hoffman 2006]. Na tomto 

místě je dobré definovat dvojí dělení cílů na tvrdé (“hard targets”) a měkké (“soft 

targets”). Jak už napovídá název, tvrdé cíle jsou takové, které spadají pod určitou 

úroveň ochrany a jedná se tak například o politické organizace nebo vysoce 

postavené politiky, jako by byl například prezident. V těchto případech souvisí s 

teroristickým útokem vysoké riziko narušení útoku ze strany zabezpečení cíle a v 

mnoha případech i užití smrtících prostředků. Měkké cíle mají velmi malou nebo 

dokonce žádnou úroveň ozbrojené ochrany a jsou tedy pro teroristické skupiny 
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velmi snadným cílem. Do této kategorie bychom řadili již zmíněná obchodní centra, 

elektrárny nebo sportovní stadiony. Je samozřejmě možné, že se měkký cíl při 

nějaké speciální příležitosti mění na tvrdý. Je tomu tak například v době konání 

významných sportovních nebo diplomatických událostí. I přes zvýšenou úroveň 

zabezpečení jsou ale takové události vzhledem k vysokému počtu účastníků stále 

velmi zranitelné. Do kategorie měkkých cílů bychom řadili i letiště, a to i přes 

navýšení bezpečnostních opatření, která byla přijata po útocích z 11. září. 

 Další věc, která je brána v potaz při výběru cíle teroristického útoku je 

potenciální mediální pokrytí místa, jak už bylo zmíněno výše. Všechny druhy 

teroristických skupin vyhledávají mediální pozornost, proto je pro ně výhodné 

zasáhnout místa, kde se současně nacházejí návštěvníci z různých zemí. Útok na 

takové místo způsobí ztráty na životech napříč různými státy a zajistí tak maximální 

a mezinárodní mediální pozornost. 

 Velmi častým prvkem, který se při výběru cíle zohledňuje, je určitá 

symbolika v datu útoku. Může mít totiž v mnoha případech například souvislost s 

významným výročím nebo pamětním dnem. Nacionalistické skupiny mohou tak 

zaútočit ve dnech výročí vítězství či prohry ve významné historické bitvě, zatímco 

nábožensky orientované skupiny mohou své činy plánovat na dobu konání 

významných náboženských rituálů či obřadů. Mnoho skupin také podniká své útoky 

v den výročí vlastních úspěšných operací, či smrti významné osoby, která se 

nějakým způsobem pojí k jejich konkrétním konfliktům. Stejně tak má jistý dopad 

útok ve významné dny jejich nepřátel. 

3.2.3. Techniky

 Stejně jako cíle jsou i techniky, nebo chceme-li taktiky, teroristických činů 

tvarovány ideologií skupiny, dynamikou její vnitřní organizace, osobnostmi 

klíčových členů a celou řadou dalších vnitřních i vnějších faktorů [Hoffman 2006: 

229]. Jakkoliv se jednání dnešních teroristických organizací může zdát iracionální, 

jejich metody zůstávají velmi konvenční. Dál spoléhají na ty samé zbraně, které s 

úspěchem využívají už více než sto let [Hoffman 2006: 234]. Teroristé 21. století se 
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drží  známých a přímých taktických vzorců, protože si je osvojili a neustále je 

vylepšují. Navíc zřejmě věří, že při užití stejných taktik se navyšuje jejich šance na 

úspěšné provedení činu [Hoffman 2006: 235]. V dnešní době můžeme pozorovat tři 

hlavní metody provedení teroristických útoků. Atentáty na veřejné osoby, vraždy 

civilistů a genocida; únosy (ať už osob či dopravních prostředků), držení rukojmí a 

barikádování; bombové a ozbrojené útoky. Ne vždy se ale jedná o výše zmíněné v 

tradiční podobě. Teroristé ukázaly už mnohokrát s  jakou lehkostí jsou schopni 

modifikace a kombinování těchto základních metod [Hoffman 2006: 235].

 Atentáty tvořily vždy základní taktiku teroristických organizací. Dobře 

myšlený strategický zásah proti jednotlivci může způsobit nezměrné změny a 

rozvraty ve společnosti a stává se tak při výběru metody atraktivní volbou. 

Specifickou variací atentátů jsou genocidy ve smyslu masové vraždy. Nejedná se 

zde o symbolický útok na malou skupinu nepřátel teroristické organizace, ale o 

jejich celkové odstranění. 

 Únosům se dostává zvýšené pozornosti přibližně od roku 2001, ale už před 

tím byly běžně užívanou metodou teroristických činů. Může se jednat o únos 

dopravních prostředků, jakými jsou automobily, autobusy, vlaky nebo lodě8, ale 

cílem únosů se mohou stát i vojenská vozidla, letadla, nebo dokonce vesmírná 

plavidla, a to v závislosti na technických zdrojích a úrovni teroristické skupiny. 

Příbuznou taktikou jsou pak únosy osob a držení rukojmí, taktiky, které jsou 

užívány teroristy už stovky let. Ve většině případů je oběť (ať už jednotlivec, nebo 

skupina) držena za účelem splnění podmínek stanovených teroristickou skupinou, 

nebo za účelem provedení konkrétních kroků  třetí strany. Obojí ve většině případů 

zahrnuje nějakou formu zadržování, vyhrožování zabitím či zraněním. I když únosy 

osob a držení rukojmí sdílí společné prvky, je potřeba mezi oběma taktikami 
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8  Námořní terorismus je hrozba, která je velmi často přehlížena, nebo ji není věnována zdaleka 
taková pozornost, jako ostatním formám, a to i přes to, že má potenciál stát se další celosvětovou 
hrozbou [Stankiewicz 2005]. Zločinci a teroristé mohou zabrat loď převážející hodnotný, nebo 
smrtící náklad ve formě chemikálií, plynů, zbraní nebo speciálního vybavení, které může být  z 
původně legitimního účelu převedeno na účely ničivé. Dalším katastrofálním scénářem by pak 
mohl být  únos nebo potopení jedné nebo více lodí, které jsou součástí nejdůležitějších obchodních 
tras. Takové lodě nedisponují ve většině případů žádnou ozbrojenou obranou složkou. Kromě 
ekonomických dopadů by teroristické skupiny potopením lodí mohli způsobit i vážné dopady 
ekologické.  



vymezit jisté rozdíly. Únosci drží své oběti na tajném místě a vyžadují splnění 

konkrétních podmínek. Držení rukojmí se naopak odehrává v přímé konfrontaci s 

policií nebo vojenskými složkami, na veřejných místech a za plné pozornosti médií 

[Poland 2011]. Margaret Wilsonová ve své publikaci z roku 2000 předkládá po 

analýze sta incidentů tohoto druhu nejčastější požadavky ze strany pachatelů, kteří 

rukojmí drželi. Jednalo se o propuštění konkrétního vězně, nebo celé skupiny 

vězňů; prostředky a možnost odcestování; o publicitu a propagaci a o peníze 

[Wilson 2000: 417]. Obecně je držení rukojmí považováno za velmi nákladné s tím, 

že nemá pro teroristy žádný zásadní positivní přínos. Na druhou stranu jsou únosy 

pro výkupné pro pachatele značným finančním zdrojem. Některé teroristické 

organizace tak pravidelně unášejí významné obchodníky, vysoce postavené členy 

nadnárodních korporací či členy jejich rodin spíše z ekonomických důvodů, než pro 

zisk na politické rovině. I přes to jsou ale oběti těchto činů  považovány teroristy za 

nepřátelé [Poland 2011].

 Bombové útoky jsou další základní taktikou teroristickou skupin, avšak s 

nárůstem dostupnosti informací o různých typech výbušnin se jejich užití neustále 

množí. Zvláštním způsobem tak kombinují konvenční metodu užití výbušnin s 

nekonvenční, když jsou konkrétní bomby výsledkem kombinace osvědčených 

technologií a inovací [Wilkinson 2008]. Historie bombových teroristických útoků 

začíná u užití dynamitu, střelného prachu a Molotovových koktejlů a pokračuje 

užitím Semtexu a “daisy cutters”.9  I navzdory současné hrozbě jaderných útoků 

přetrvávají v dnešní době obavy z užití běžných výbušnin. Jejich cíle jsou ve většině 

případů stejné nezávisle na využité technologii. Likvidace významného objektu za 

účelem získání pozornosti, zpomalení opozice, odstranění politických protivníků 

nebo jednoduše destrukce majetku. Některé bombové útoky se snaží o dosažení 

všech cílů najednou, většinou se však jedná právě o získání mediální pozornosti. Na 

tomto místě je třeba zdůraznit specifickou povahu bombových útoků na vlakové 

soupravy či metra. Jak už bylo zmíněno výše, velmi častým cílem teroristických 
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9  Systém BLU-82B/C-130, také známý pod jménem "Commando Vault" je přezdíván jako “daisy 
Cutter” po zkušenostech s jeho nasazením ve Vietnamu a Afghánistánu a jeho schopnost vymýtit 
les v rozsahu přistávací zóny helikoptéry.



útoků je zisk maximální mediální pozornosti, v nejlepším případě té mezinárodní. 

Vlaky pak tvoří pro teroristy zcela ojedinělou příležitost, jak zasáhnout vysoký 

počet lidí a způsobit co největší škody, vzhledem k povaze vlakových souprav a 

vzhledem k faktu, že vlaky projíždí vysoce zalidněné oblasti, což dává útoku ještě 

vyšší potenciál. Bombové útoky zůstávají nejčastěji využitou taktikou v rámci 

teroristických činů. S více než jedním stoletím zkušeností, nesčetnými oběťmi a 

početnými kombinacemi a typy výbušnin využívají teroristé bombové útoky víc, 

než jakoukoliv jinou taktiku.

 Specifickou skupinou útoků za užití výbušnin jsou sebevražedné útoky. Staly 

se pro teroristické skupiny významnou taktikou a přinášejí s sebou zásadní 

mezinárodní obavy. Za nárůstem v oblasti těchto “mučednických” činů, stojí totiž 

podle odborníků mimo jiné i určitá internacionalizace teroristických skupin, která 

zahrnuje osobní kontakt mezi jejich členy. Lze tak pozorovat na jisté úrovni 

podobnosti v rámci tohoto typu teroristických činů, které vznikají v důsledku sdílení 

taktik a modelových situací mezi skupinami. Navíc jsou sebevražedné útoky ve 

většině případů odpovědí na přítomnost zahraničních sil, ne vždy ale vede k takové 

reakci. Sebevražedné útoky mají jistou tradici v náboženské ideologii a takové 

skutky se určitým způsobem pokouší věřící oslovit a získat jejich sympatie. Ve 

většině náboženských tradic je totiž mučednictví nejen známkou absolutního 

obětování víře, ale jedná se vlastně zároveň o náboženský skutek sebe obětování 

pro druhé [Jurgensmeyer 2003: 170].

3.2.4. Účel terorismu, jeho záměry a motivace pachatelů

 Záměry a cíle teroristických organizací se liší po celém světě a sahají od 

regionálních ojedinělých teroristických akcí až po mezinárodní radikalismus a 

terorismus, účel terorismu jako nástroje je ale ve všech jeho podobách stejný. Velmi 

obecně by bylo možné jako pojící element činnosti teroristických organizací 

vymezit fakt, že účelem terorismu je “děsit a šířit strach a zkázu” [Bennett 2007: 2]. 

Nahodilost samotného útoku a fakt, že zasahuje nevinné cíle je samou podstatou 

teroristického činu. Terorismus tedy v tomto smyslu útočí na základní lidská práva - 
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právo na život, na svobodu a na bezpečí. Z hlediska účelu je terorismus taktikou 

užívanou k dosažení následujícího : 

1. Zasazení strachu v populaci.

2. Ovlivnění politiky vlády.

3. Ovlivnění vedení vlády.

4. Donucení zasažené populace změnit její každodenní chování.

5. Zastrašování a přinucení populace ve prospěch dosažení určitých sociálních, 

náboženských či politických cílů [Bennett 2007: 2]. 

Terorismus je nástroj. Je potřeba odhalit jemné rozdíly v účelu jeho užití jako 

taktiky a v záměrech teroristických skupin. Podle Bennetta mohou teroristé 

pracovat jednotlivě nebo ve skupinách, a své útoky provádějí různými způsoby, aby 

těchto záměrů dosáhli: 

1. Způsobení ztrát (zranění či smrt).

2. Poškození či zničení důležité infrastruktury.

3. Narušení ekonomie.

4. Oslabení vlády.

5. Ochromení turismu či investic na základě oslabení bezpečnosti [Bennett 2007: 3].

 Jinou kapitolou jsou pak cíle (ve smyslu “objectives”, tedy misí nebo úkolů), 

kterých teroristé dosahují užitím terorismu jako taktiky, prostřednictvím 

jednotlivých teroristických činů a s nimi souvisejících záměrů:

1. Demonstrovat převahu skupiny nad populací nebo vládou.

2. Demonstrovat neschopnost vlády narušit či zabránit teroristickým operacím.

3. Pomstít se za přechozí persekuce.

4. Získat světovou, národní nebo lokální pozornost pro cíle skupiny prostřednictvím 

médií [Bennett 2007: 4].
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 Terorismus se odlišuje od ostatních forem ozbrojených konfliktů právě v 

tom, jaký je jeho záměr. Tím totiž není dosažení vojenského vítězství. Teroristické 

skupiny jsou relativně malé celky s  limitovanými zdroji a je tedy jasné, že přímo 

nejsou pro vojenské orgány států rovnocenným soupeřem. Proto mají teroristické 

činy spíše povahu katalizátoru politické změny. Nejběžnějším záměrem 

teroristických skupin je tak obrátit populaci konkrétního státu proti vládě, a 

iniciovat tak politickou změnu. 

 Motivace teroristických skupin i jednotlivců uvnitř se liší napříč celým 

světem a mají vždy specifickou povahu. Publikace A Military Guide to Terrorism in 

the Twenty-First Century vymezuje několik nejběžnějších kategorií motivace 

vzniku teroristických skupin:

Na základě separatistických motivů vznikají skupiny, které se prostřednictvím 

nezávislosti, politické autonomie nebo náboženské svobody či dominance snaží 

odtrhnout od existující entity. Takové skupiny staví na ideologii sociální 

spravedlnosti či rovnosti, anti-imperialismu nebo obrany proti okupaci cizími státy. 

Velmi důrazně se v jejich dikci promítají myšlenky nacionalismu či etnicity. 

 Etnocentrické skupiny vidí rasu jako určující chrakteristiku společnosti a 

jako základní stmelovací prvek. Snaží se o prosazení výlučného postavení skupiny 

na základě etnických nebo rasových znaků. 

 Za vznikem nacionalistických skupin stojí důraz na loajalitu a oddanost 

národu a národní vědomí, které staví kulturu a zájmy onoho národa nad zájmy 

národů ostatních. To celé může dokonce vést ke vzniku národa nového nebo, 

rozdělení existujícího státu za účelem spojení s národem, který je vnímán jako 

nositel sdílené identity. 

 Revoluční motivy vedou skupiny ke svržení ustaveného řádu a jeho 

nahrazení novou politickou nebo sociální strukturou.

 Jak už bylo zmíněno v počátku této kapitoly, ideologie a motivace 

teroristických skupin vždy ovlivňují jejich cíle, užité metody a taktiky, záměry a v 

některých případech i samotný počet obětí, které mají během teroristického činu 

zahynout. Skupiny, které staví na sekularizovaných ideologiích a jejichž cíle nemají 
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náboženský charakter, často volí velmi výběrové a diskriminující násilné činy tak, 

aby dosáhli co největší politických zisků a pozornosti. Toho se snaží dosáhnout při 

co nejmenších ztrátách, aby tak zamezili poklesu sympatií veřejnosti a legitimity a 

racionality svých cílů. Nábožensky motivované skupiny se naopak vždy pokouší 

způsobit co největší škody a maximalizovat počet obětí. Činí tak s referencí k 

apokaliptické vizi, ztráty na životech jsou pro ně proto irelevantní. Ztráty uvnitř 

jejich vlastních řad jsou prezentovány jako mučednictví a jako garance klidného 

posmrtného života. Smrt na straně nevěřících, ať už jsou cílem útoku, nebo pouze 

jeho vedlejším následkem, je považována za morální povinnost. Obavy o ztrátu 

sympatií veřejnosti tyto skupiny nemají, vzhledem k tomu, že je jejich cílem 

vyvolat reakci (nejlépe přehnanou) nepřítele a prohloubit konflikt. 

3.2.5. Terorismus a jeho dopady na společnost

 Přestože dopady a následky teroristických činů nejsou v jejich definicích ve 

většině případů  zahrnuty, jedná se o důležitou kategorii, kterou je potřeba v rámci 

připravované komparace zohlednit. Způsobení zásadních tlaků na společnost, které 

změní chování lidí a destabilizují její řád jsou přece jedním z primárních účelů 

terorismu. Podle Edwardse a Steinhäuslera je společenské vnímání útoku či možné 

hrozby a odpověď na něj z největší části ovlivněno jeho rozsahem [Edwards, 

Steinhäusler 2007]. Teroristický čin se stává v očích společnosti katastrofickým v 

případě, že jeho následky můžou postihnout tisíce nebo i desetitisíce obětí [Kellman 

1999]. Nejsou to tedy zvolené taktiky nebo metody, které přímo určují dopad 

teroristického činu - teroristé mohou využít stejně tak biologické, chemické, 

radiologické nebo nukleární zbraně ke způsobení kýženého společenského dopadu. 

V celé řadě případů jsou tedy teroristy voleny zbraně, které mohou postihnout velké 

množství obětí, a způsobit tak ve společnosti pochyby o národní bezpečnosti, 

způsobit paniku, narušit její běžné funkce a to nejen v době útoku samotného, ale i 

po něm, kdy společnost čelí v mnoha rovinách řadě problémů [Edwards, 

Steinhäusler 2007]. 
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 Může se jednat například o politické dopady ve formě ztráty nebo omezení 

osobního soukromí, které vzniká zvýšenou aktivitou v rámci bezpečnostních kontrol 

a prohlídek. Obyvatelé země se mohou cítit znevýhodněni, mohou cítit, že jsou 

ohroženy jejich základní lidská práva. Bezpečnostní kontroly se mohou v mnoha 

případech vyvinout ve vládní dohled nad osobními daty a komunikací, což je 

argumentováno snahou o sledování podezřelých. Tak se například stalo po útocích z 

11. září 2001. Americká vláda přijala opatření, která jú umožňovala nahrávat 

telefoní konverzace občanů bez jejich vědomí nebo povolení.

 Sociální dopady v důsledku teroristických útoků mohou v rámci jedné země 

nabýt podoby určité nedůvěry mezi různými rasami, etniky, nebo zástupci 

jednotlivých náboženských přesvědčení. Mohou také vést k absenci pocitu bezpečí 

u členů etnika nebo náboženství, ke kterému se hlásí i pachatelé teroristického činu. 

Mohou cítit, že je k nim přistupováno vyhýbavě ze strany členů ostatních etnik a 

náboženství a cítit se tak diskriminováni nebo v krajních případech nenáviděni 

[Burke, Cooper 2008]. Takové narušení vztahů a společenská nerovnováha může 

znamenat celou řadu dalších důsledků. Kromě náboženského a etnického napětí, 

občanské války a povstání například i vyšší sympatie s teroristickými skupinami.

 Ekonomické dopady mají podobu odlivu a ztráty zájmu turistů. Vzhledem k 

hrozbě teroristických útoků se země stává nebezpečnou a ztrácí kromě turistické 

atraktivity i zájem zahraničních investorů. To celé vede kromě jiného k oslabení 

ubytovacího a gastronomického průmyslu, ke snížení počtu pracovních míst a 

nárůstu nezaměstnanosti, což má za následek snížení celkové úrovně života v zemi. 

Navíc je vláda nucena vynaložit zvýšené množství prostředků na ochranu klíčových 

subjektů, ať už se jedná o osoby, infrastrukturu či stavby [Burke, Cooper 2008]. To 

logicky vede k úbytku financí v ostatních oblastech.

 Pokud zvážíme vše, co bylo výše řečeno, nejvážnější dopady mezinárodního 

terorismu budou zřejmě ty sociální, protože jakmile jednou vznikne propast mezi 

etnickými a náboženskými skupinami a rasová a náboženská disharmonie, je těžké 

pak v takové situaci nastolit zpět rovnovážný stav vzhledem k tomu, jak citlivými 

tématy etnika, rasy a náboženství jsou. Pokud se vedle sebe necítí náboženské a 

etnické komunity dobře, nebo o sobě navzájem negativně smýšlejí, například právě 
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na základě mezinárodního teroristického činu, pak reálně existuje možnost eskalace 

takové nevraživosti v otevřené konflikty. Jinými slovy, náboženská či etnická 

nenávist způsobuje rány, které se těžko hojí. 

 Sociální dopady teroristických činů trvají nejdéle, pokud nejsou přímo 

permanentní. Ekonomické dopady, i když v mnoha případech zničující, jsou jen 

dočasné, a postižená země se je schopna z jejich následků uzdravit. Samozřejmě v 

případě, že jim není vystavována dlouhodobě. Toto ve srovnání s ostatními dopady 

ty ekonomické značně redukuje. Politické dopady sice mohou zapříčinit narušení 

lidských práv, ale stejně jako dopady ekonomické nejsou permanentní. Mohou se 

samozřejmě objevit výjimky ve formě nespravedlivě odsouzených, či vězněných 

osob, právě kvůli podezření z terorismu. Počet takto postižených lidí je ale stále ve 

srovnání se sociálními dopady menší.

3.2.6. Boj proti konvenčnímu terorismu

 Nejúčinnější obranou je prevence, a právě proto je v rámci 

protiteroristických strategií prioritou číslo jedna efektivní konfrontace se samotnou 

hrozbou teroristického činu. Některé země, jako je například Sri Lanka, Israel, 

Španělsko, nebo Severní Irsko, mají s bojem proti terorismu celá desetiletí 

zkušeností, a během velmi dlouhého časového období vyvinuly strategie, které jim 

umožnily specifické teroristické skupiny vymýtit. Některé jejich taktiky a postupy 

se dokonce staly vzorem pro ostatní státy. Celá řada takových protiteroristických 

kampaní aplikovaných v zahraničí se ale ukázala být neefektivní, a vyvstala tak 

otázka, zda-li je možné na tyto modely zcela spoléhat. Fakt, že mezinárodní i 

vnitrostátní terorismus přetrvává dodnes, pouze ukazuje na rozsah samotného 

problému a složitost jeho řešení - různé teroristické skupiny odpovídají na jiná 

opatření. Z toho jednoduše vyplývá, že některé taktiky jsou účinnější, než ostatní, v 

závislosti na cílové teroristické skupině. Vytvořit tedy jednotný a univerzálně platný 

model protiteroristické taktiky je nemožné. Podle Ganora je ale zcela určitě možné 

vytvořit hierarchický model obecně aplikovatelných cílů a záměrů, na kterých staví 

protiteroristické snahy vlád či organizací [Ganor 2005]:  
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1. V první řadě se jedná o eliminaci terorismu, tedy odstranění teroristické 

organizace a podnětů, které by vedly ke spáchání teroristického činu a užití násilí 

proti státu a jeho obyvatelům.

2. Minimalizace škod, které terorismus může způsobit, tedy snížení počtu útoků a/

nebo počtu obětí činu, zabránění užití konkrétních metod a forem útoku 

(sebevražedné atentáty, masové vraždy), snížení škod na majetku apod. 

3. Prevence stupňování terorismu zahrnuje dva další záměry: (1) Zamezit růstu 

konfliktu, tedy zastavit rozšiřování řad členů konkrétní teroristické organizace a 

zpomalení/ukončení jejího rozvoje, zamezit dosažení politických úspěchů 

organizace, blokovat a neutralizovat zahraniční podporu směrem k organizaci. (2) 

Zastavit stupňování rozsahu útoků, tedy bránit nárůstu počtu útoků, jejich obětí a 

použití ničivějších taktik a metod [Ganor 2005: 25-26].  

Obrázek 3 - Hierarchicky seřazené strategické cíle v boji proti terorismu podle Boaze Ganora 

[Ganor 2005: 26].
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Záměry a úkoly, které je potřeba naplnit v rámci boje proti terorismu se liší v 

závislosti na změnách uvnitř teroristických skupin, omezení ze stran mezinárodních 

komunit, mezinárodních vztahů a v neposlední řadě vlastní politické situaci 

konkrétního státu, který je nucen s terorismem bojovat [Ganor 2005: 28].   

 Když mluvíme o protiteroristických opatřeních, máme na mysli jak opatření 

obranná, tak opatření útočná. Na jedné straně tedy taková, která minimalizují 

zranitelnost subjektů vůči možnému útoku, a v jeho případě sníží co nejvíce 

následné dopady. Na druhé straně taková, která jsou schopná odradit pachatele 

teroristického činu od jeho samotného plánování, případně mu zabránit v jeho 

realizaci, nebo na něj náležitě odpovědět. Vzhledem k tomu, na kolika úrovních 

teroristické skupiny operují (politická, ekonomická, vojenská, vnitrostátní, 

mezinárodní,...), musí existovat i adekvátní soubor opatření, která je možné v rámci 

protiteroristického boje přijmout. Celá řada konkrétních opatření pro prevenci a boj 

s terorismem je dostupná v rámci dokumentu Globální Protiteroristická Strategie 

Spojených Národů, kterou v roce 2006 přijaly všechny její členské státy10, 

následující řádky však přináší jejich podstatně obecnější a široce aplikovatelnou 

možnou podobu a kategorizaci.

 V boji proti terorismu může být přijata celá řada politických opatření za 

účelem zmírnění či eliminace jeho primárních příčin. Státy a vlády tak musí v první 

řadě porozumět specifickým politickým, sociálním a ekonomickým stížnostem 

teroristů, aby se mohli určitým způsobem přizpůsobit, nebo nabídnout nějakou 

formu dohody. To ale může mít nežádoucí následky vzhledem k tomu, že nabídnutí 

kompromisu ze strany vlády ve výsledku vlastně potvrdí efektivitu terorismu jako 

taktiky a může tak k nežádoucí aktivitě motivovat další skupiny [Steven, Gunaratna 

2004: 102]. Na druhou stranu může být ústupek vnímán jako odpověď, jako snaha 

situaci vyřešit, což může veřejnost ocenit. Tím teroristická skupina, jak bylo již 

zmíněno výše, přichází o podporu a legitimitu. Vzhledem k tomu, že celá řada 

teroristických organizací má mezinárodní strukturu a podporu, je potřeba klást 

důraz i na mezinárodní přístup k boji proti terorismu. Ač se to může zdát v dnešní 

době samozřejmé, skutečnost je taková, že celá řada států bojuje pouze proti těm, 
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kteří jsou pro ně bezprostřední hrozbou. Pokud jsou místa, kde mohou teroristé 

přebývat a operovat legálně, logicky tam například přesunou veškerou svou činnost. 

Pokud se pro ně ale stane nalezení útočiště výrazně obtížnějším, sníží se tak jejich 

schopnost operovat a ve výsledku i přežít [Steven, Gunaratna 2004: 104]. 

 Represivní opatření ve formě ekonomických sankcí, zbrojních embarg, 

diplomatických bojkotů nebo zastavení aktiv jsou cestou, jak zamezit teroristickým 

organizacím přístup k financím. Taková opatření musí být ale přijata celostátně a 

zároveň mezinárodně, což může být problematické vzhledem k tomu, jakým 

způsobem teroristické skupiny své příjmy umí krýt. Kromě toho, že velmi často 

získávají prostředky zcela legální obchodní činností, mohou stále využívat tzv. 

Hawalský systém11  převodu peněz, nebo bankovní instituce, které staví na 

neformálním finančním systému důvěry mezi bankou a klientem. Jak už bylo 

zmíněno, taková opatření vyžadují plnou mezinárodní spolupráci. V minulosti se 

však objevily případy, kdy některé státy tajně pokračovaly v obchodu a snižovaly 

tak efektivitu přijatých opatření.

 Mezinárodní soudní opatření pro boj s terorismem zahrnují podpis  a 

ratifikaci mezinárodních konvencí a protokolů, které podporují naplnění žádostí o 

vydání teroristů zadržených na území jiného státu, vzájemné právní vztahy a 

spolupráci mezi státy a výměnu informací v rámci mezinárodních soudních orgánů. 

Existuje celá řada překážek, které je potřeba v rámci takových úmluv upravit, když 

se jedná o vydávání zadržených pachatelů. Problémem může být například 

rozhodnutí, zda-li teroristy vydat, nebo soudně stíhat přímo v zemi, ve které byli 

zadrženi. Nedostatek obecně platných mezinárodních úrovní soudních odpovědností 

a povinností může být zásadní komplikací, když se stát, který drží teroristy 

rozhodne odmítnou jejich vydání, protože by ve své zemi čelili trestu smrti. Na 
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v nepeněžní formě. Tento způsob převodu peněz umožňuje lépe skrývat peněžní toky a tak krýt 
třeba pašování nebo daňové úniky. 



druhou stranu nemusí chtít dopadené teroristy ani soudit ze strachu z odplaty 

příslušné teroristické organizace [Steven, Gunaratna 2004: 105]. Jak už bylo 

zmíněno v úvodu této práce, terorismus je velmi těžké spolehlivě definovat a s  tím 

souvisí i otázka soudního řízení s pachateli teroristického činu. Kromě toho, že 

existuje jen velmi málo kompetentních soudců, kteří mají s touto oblastí zkušenosti, 

soudní procesy jsou navíc velmi dlouhé a nákladné. V neposlední řadě je potřeba 

jasně vymezit, jakou formu a plnění má v takových případech samotný  rozsudek a 

trest. Pokud se jedná o trest smrti, může se jednoduše potrestaný stát mučedníkem, 

což může vyvolat vlnu odplaty a sympatií vůči teroristické organizaci, jejímž 

členem odsouzený byl. 

 V boji proti terorismu má armáda dvojí využití: jako vojenská pomoc 

civilistům a jako síla při odvetné reakci [Steven, Gunaratna 2004: 108]. Pomoc 

civilistům má formu úkonů a operací, které běžné bezpečnostní složky nemohou 

zajistit v důsledku nedostatečných kompetencí, nebo zdrojů. Jedná se tedy o úkony 

typu zneškodnění náloží, sledování, záchrana rukojmí apod. Armáda může být také 

zapojena do civilního systému a zajišťovat základní potřeby, když pomáhá policii 

hledat zbraně, nebo zajišťuje výcvik. V situaci, kdy je armáda použita jako nástroj 

odvetné reakce, přechází daní společnost do válečného stádia a znamená tak 

potlačení civilního právního systému ve prospěch stanného práva [Steven, 

Gunaratna 2004: 109]. Hlavním nebezpečím vojenské odpovědi na teroristický čin 

je vedle násobení konfliktu a pobízení teroristických skupin i nevole veřejnosti, 

nárůst její podpory pro teroristy a především možnost vzniku rozsáhlého válečného 

konfliktu, který je v každém případě horší, vzhledem k tomu, že většinou způsobí 

větší ztráty na životech a dál terorismus podněcuje [Wilkinson 2011].

 Zpravodajské agentury jsou vrcholem boje proti dnešnímu terorismu. 

Jakékoliv informace, které mohou být jejich prostřednictvím vytěženy ve prospěch 

protiteroristického boje, jsou získávány ze signálů, elektronické komunikace, 

lidských nebo jiných zdrojů, ať už veřejných, nebo tajných, pozorováním a celou 

řadou dalších způsobů. Stejně tak jako nejmodernějším technologickým zázemím 

musí agentury disponovat velkým množstvím kompetentních odborníků z řad 

agentů a analytiků s rozličnými lingvistickými, kulturními a regionálními 
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zkušenostmi. Takových lidí je pak využíváno k různým účelů. Od infiltrace 

teroristických buněk, přes  prohloubení porozumění povahy terorismu, politických, 

kulturních, sociálních nebo náboženských motivů teroristických činů, členství a 

vedení v rámci teroristických skupin, propojení teroristických skupin, pokud vůbec 

nějaké existuje, financování a logistika, až po samotnou prevenci teroristických 

činů. Role zpravodajských agentur spočívá také v plánování, získávání, zpracování 

a rozšiřování relevantních informací. Plánování ve smyslu zaměření pozornosti na 

konkrétní cíle a hrozby a namířit proti nim adekvátní zdroje. Získávání se přímo 

váže na sledování teroristů a užití efektivní kombinace technik sběru informací a 

služeb ostatních agentur. Fáze zpracování stojí a padá na rychlosti a schopnosti 

rozlišit co je důležité a co není. Právě proto musí analytici zpravodajských agentur 

disponovat hlubokými znalostmi zahraničních zemí, kde teroristické skupiny 

přebývají, jak už bylo zmíněno výše. Co se fáze rozšiřování informací týče, jedná se 

převážně o intenzivní komunikaci mezi zpravodajskými agenturami a zákonodárci, 

která by měla být v ideální podobě relevantní, aktuální, spolehlivá, objektivní a 

podložená mnoha zdroji přesně v protikladu k informacím, které raději podporují 

politickou agendu, než aby odrážely nepřívětivou skutečnost, že politická 

administrace selhala [Steven, Gunaratna 2004: 112-113].

 Specifická role médií byla v této práci zdůrazněna už několikrát. Jsou to totiž 

právě ony, kdo může tlumočit poselství, které se pachatelé prostřednictvím 

teroristického činu snaží šířit. David Rapoport, americký specialista na terorismus 

poznamenává, že “vztah mezi publicitou a terorem je paradoxní. Publicita svádí 

pozornost na skupiny, posiluje její  morálku a pomáhá jí přilákat nové rekruty a 

sympatizanty. Vede také ale k mobilizaci rozsáhlých zdrojů, kterými rozhořčená 

veřejnost disponuje a vytváří informace, které veřejnost potřebuje k protržení 

závoje tajemství, který všechny teroristické skupiny potřebují.” [Rapoport 1996:17]. 

Wilkinson tvrdí, že média neplodí teroristy, ale šíří jejich poselství, čímž mezi nimi 

vzniká symbiotický vztah, protože terorismus je od přírody psychologická taktika 

závislá na komunikaci s širší veřejností [Wilkinson 2001: 174]. Podle Stevena a 

Gunaratny využívají tak teroristé média třemi různými způsoby:
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1. Šířit poselství  a posilovat strach v rámci cílené skupiny.

2. Prohloubit podporu a pokusit se následně legitimizovat své “poslání” u široké 

veřejnosti a na mezinárodní úrovni. 

3. Narušovat a zmařit reakci vlády a bezpečnostních složek.

4. Mobilizovat motivace současných i potenciálních podporovatelů a tím tak rozšířit 

své řady a získat nové zdroje financování [Steven, Gunaratna 2004: 117]. 

Jedním z důvodů, proč jsou pro teroristické skupiny média tak užitečná, je relativně 

krátký čas, který mají média na zpracování a vyvážení události. V rámci získání 

předstihu před konkurencí nevěnují tolik úsilí objektivní analýze příběhu, postrádají 

povědomí o širších souvislostech, kulturních a historických kontextech.   

 Přestože jsou média na určité úrovni pro teroristické skupiny přínosem, a 

mohou  brzdit protiteroristické snahy, slouží také vládám a demokraciím jako 

pojistka vládní moci tak, že informují veřejnost o důsledcích vládní politiky. Skrz 

mediální pokrytí teroristických činů také utvrzují veřejnost v jejím odhodlání s 

terorismem bojovat, bourajíc zároveň mýtus “Robina Hooda” prostřednictvím 

autentických obrazů krutosti samotného terorismu a jeho činů [Steven, Gunaratna 

2004: 119]. Média mohou také pomoci zvýšit ostražitost a pozornost veřejnosti, 

poskytnout varování a poradit, jak se zachovat při stavu nouze. Investigativní 

žurnalistika zase často poskytuje informace vedoucí k rozkrytí podezřelých aktivit, 

monitorování pohybu podezřelých osob nebo jejich popisu. I přes to, že přínos 

médií ve vztahu k protiteroristickému boji stále převyšuje nevýhody jejich zapojení, 

je stále co zlepšovat. Potenciálu masových médií šířit teroristickou propagandu je 

potřeba lépe porozumět a zabránit tak tomu, aby se nevědomky stala komplicem 

teroristických skupin a jejich cílů. Proto jsou v dnešní době všechny vážné hrozby v 

rámci USA a Velké Británie sledovány policií, zpravodajskými agenturami a 

psychology vždy ve spolupráci s médii.
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4. TERORISMUS V KYBERPROSTORU

 Předchozí kapitola detailně analyzovala druhou část termínu, který 

pojmenovává problematiku této práce. Následující řádky by tedy pro pořádek měly 

kromě jiného ujasnit, co si můžeme představovat pod částí první, tedy pod pojmem 

„kyber“. Ve svém nejobecnějším znění představuje pojem předponu, která se může 

vázat k celé řadě dalších slov a dává vzniknout jejich modifikacím, upřesnění ve 

vztahu k dimenzi, ve které existují. 

4.1. Co je kyberprostor?

 Kyberprostor je zřejmě v tomto smyslu nejvíce frekventovaným spojením, 

které staví na kombinaci slov „kyber“ jako něčeho, co je zpracováno počítači, a 

„prostor“. Termín tak předkládá koncepci digitálního světa, který je na jednu stranu 

reálný, na druhou ale paradoxně neuchopitelný. Co si tedy pod tímto pojmem máme 

představit? Duchovní otec termínu, spisovatel William Gibson, ho ve své původní 

knize z roku 1982 definoval jako : „A consensual hallucination experienced daily by 

billions of legitimate operators, in every nation, by children being taught 

mathematical concepts... A graphic representation of data abstracted from the banks 

of every computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines of light 

ranged in the nonspace of the mind, clusters and constellations of data. Like city 

lights, receding“ [Gibson 2011: 69]. Volně přeloženo se tedy jedná o jednotnou / 

univerzální halucinaci, kterou zažívají miliardy uživatelů po celém světě každý den. 

Jedná se o vizuální reprezentaci dat, vytažených z databáze každého počítače. Jde o 

nepředstavitelně komplexní systém... . Velmi jednoduše by se oproti tomu dalo říci, 

že je to prostor, který vzniká spojením osobního počítače a internetu. Ačkoliv jsou 

obě tyto technologie pro jeho existenci životně důležité, je třeba si uvědomit, že 

tvoří jen velmi malou část širokého sociálního, politického, kulturního, 

ekonomického a finančního rámce, kterému říkáme kyberprostor. Kyberprostor tedy 

není jen hardware, ale i řada symbolických definic, které dávají vzniknout síti 
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myšlenek stejně tak jako bitové komunikaci [Whittaker 2004: 3]. V situaci, kdy s 

někým komunikujeme prostřednictvím mobilního telefonu, zároveň používáme 

elektronické bankovnictví a nakupujeme přes internet, je právě kyberprostor to, co 

stmeluje všechny tyto činnosti dohromady. Neskládá se z jednoho homogenního 

prostoru – je to myridáda intenzivně se rozpínajících kyberprostorů, které poskytují 

rozdílné formy digitální interakce a komunikace. Mohli bychom tyto prostory 

kategorizovat na ty, které existují v rámci internetu, ty, které existují v rámci 

virtuální reality, a konvenční komunikaci prostřednictvím telefonu nebo faxu. 

Přesto takový výčet nebude nikdy kompletní, protože díky rapidnímu 

technologickému růstu není možné pokrýt všechny nově vznikající prostory. 

Někteří odborníci tvrdí, že kyberprostor je spíše definován sociálními interakcemi, 

které zahrnuje, než technologií jako takovou. Podle nich jsou konkrétní výpočetní 

média v rámci kyberprostoru „umocněním“ komunikačního toku mezi skutečnými 

lidmi. Klíčová charakteristika kyberprostoru tkví v jeho schopnosti poskytnout 

prostor mnoha účastníkům, kteří se navzájem ovlivňují. Jirovský definuje několik 

základních charakteristik kyberprostoru, když mu připisuje následující vlastnosti: je 

globální, je decentralizovaný, je otevřený, je závislý na infrastruktuře, obsahuje 

velké množství informací, je řízen pouze uživateli a je interaktivní [Jirovský 2010].   

Obrázek 4 - Yin a Yang kyberprostoru podle Baldiho, Gelbsteina a Kurbaliji [2003:10].
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 Pozornost je třeba věnovat mimo jiné také vlivu, který nové technologie mají 

na společnost a kulturu. To, co Castells nazývá „network society“ [Castells 2003], 

tedy „společností sítě“, je důležité nejen proto, že počítačové a komunikační sítě se 

staly běžnou součástí našeho života, ale také proto, že e-maily, sociální sítě a 

elektronické obchody mění zásadně tvář pracovních a osobních vztahů. Ve své 

publikaci z roku 2003 The Internet Galaxy říká že: „The Internet is  the fabric of our 

lives. If information technology is the present-day equivalent of electricity in the 

industrial era, in our age the Internet could be likened to both electrical grid and the 

electric engine because of its ability to distribute the power of information 

throughout the entire realm of human society“ [Castells 2003:1]. Tedy že internet je 

pojivem našich životů, a že pokud jsou dnešní informační technologie považovány 

za ekvivalent elektřiny v době průmyslové společnosti, pak může být internet 

považován jak za elektrickou síť, tak i za elektrický motor, právě pro svou 

schopnost distribuce informací napříč celým polem lidské společnosti. Většina 

přístupů ke vztahu mezi technologiemi a společností je hnaná technologickým 

determinismem, že vztah mezi nimi je pouze jednosměrný, že technologie tvaruje či 

dokonce způsobuje sociální interakce. To ve výsledku celou problematiku 

nežádoucím způsobem velmi zjednodušuje a vede k proklamaci pasivního 

společenského přístupu, tedy že jako spotřebitelé máme pouze možnost se novým 

technologiím přizpůsobit a přijmout je. S kritikou technologického determinismu 

Castells souhlasí a připomíná, že technologie je produktem společnosti, že 

společenská produkce je kulturně formována a internet není v tomto případě žádnou 

výjimkou.   

 Nezávisle na tom, jakým způsobem jsou kriminální činy v rámci 

kyberprostoru označovány médii, neexistuje ve vztahu ke klasifikaci 

kyberterorismu žádný metodologický kompromis nemluvě o tom, že výzkum v této 

oblasti ukazuje, jak těžké je samotný kyberterorismus definovat. To ale vede k 

situaci, kdy se bez řádné definice nelze proti takovým činům účinně bránit, přijímat 

opatření a nalézat vhodná řešení. I když pak panuje určitá shoda, co se relevantní 

terminologie týče, může dojít k situaci, kdy útok nebo narušení bezpečnosti nespadá 

ani do jedné klasifikační kategorie. Teroristé používají kromě dalších cest 
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informační technologie při plánování, organizaci a realizaci svých operací. Od 

základní komunikace a mapování terénu, až po zajištění dopravních prostředků a 

možností úniku. Jak velkou roli pak hrají informační technologie v jednotlivých 

teroristických činech je nejasné, ale je možné říci, že úloha internetu je klíčová.

 

4.2. Definice kyberterorismu

 Oproti široké základně definic konvenčního terorismu není kyberterorismus 

zdaleka tak bohatý. Někteří odborníci dokonce tvrdí, že kyberterorismus v pravém 

smyslu slova neexistuje, že se jedná pouze o individua, skupiny a organizace, které 

využívají informačních technologií pro dosažení svých cílů, ovšem bez 

destruktivních a smrtelných fyzických následků, se kterými si běžně asociujeme 

teroristické činy. Celá řada bezpečnostních organizací ovšem definuje 

kyberterorismus i s přihlédnutím k těmto důsledkům, které se vážou k hmotnému 

světu. NATO definuje kyberterorismus jako:“A cyberattack using or exploiting 

computer or communication networks to cause sufficient destruction or distruption 

to generace fear or to intimidate society into ideological goals“, tedy jako 

kybernetický útok, který využívá či zneužívá počítačů a komunikačních sítí ke 

způsobení narušení a destrukce, vytvoření strachu a zastrašení společnosti pro 

dosažení ideologických cílů. FBI definuje velmi podobně, kyberterorismus je podle 

ní: “premediated, politically motivated attack against information, computer 

systems, computer programs, and data which results in violence against non-

combatant targets  by sub-national groups or clandestine agents“. Jedná se tedy o 

připravený, politicky motivovaný útok proti informačním a počítačovým systémům, 

programům a datům, který ústí v násilí proti nevojenským cílům, způsobený sub 

národními skupinami a tajnými agenty. Stojí za povšimnutí, že se v rámci obou 

definic hovoří o motivaci možných útoků, což bylo možné pozorovat i u definic 

terorismu. Na tomto místě však nedávají definice prostor jiným, než politickým a 

ideologickým motivacím, opomínajíc motivy náboženské, ekonomické nebo 

sociální. V čem se definice kyberterorismu ve většině případu zásadně liší je to, 

jakým způsobem vymezují dopady útoků, v nalezení společného měřítka. Velmi 
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pravděpodobně by tímto měřítkem mohla být podle Everarda schopnost teroristů 

zasáhnout svým činem „něco fyzického“, něco, co má pro cíl útoku zásadní význam 

[Everard 2008]. I když ale není útok z hlediska jeho pachatelů zcela úspěšný, může 

rozšířit strach z útoků dalších.   

 Denningová se pokouší kyberterorismus definovat takto: “Cyberterrorism is 

the convergence of terrorism and cyberspace. It is generally understood to mean 

unlawful attacks and threats of attack against computers, networks, and the 

information stored therein when done to intimidate or coerce a government or its 

people in furtherance of political or social objectives. Further, to qualify as 

cyberterrorism, an attack should result in violence against persons or property, or at 

least cause enough harm to generate fear. Attacks that lead to death or bodily injury, 

explosions, plane crashes, water contamination, or severe economic loss would be 

examples. Serious attacks against critical infrastructures could be acts of 

cyberterrorism, depending on their impact [Denning 2000: 71]“. Volně přeloženo 

definuje kyberterorismus  jako průnik terorismu a kyberprostoru a říká, že se obecně 

kyberteroristickým činem rozumí nezákonný útok vedený proti počítačům, sítím, a 

informacím, které jsou v nich uložené, za účelem zastrašit nebo ochromit vlády či 

její zaměstnance a dosáhnout tak kýžených politických nebo sociálních cílů. 

Kvalifikovat pak čin jako kyberteroristický vyžaduje, aby vyústil v násilí proti 

osobám či majetku, nebo alespoň způsobil dostatečnou škodu a vytvářel strach. 

Například tedy útoky, které vedou k úmrtím, či vážným zraněním, explozím, 

nehodám, znečištění vody nebo vážným ekonomickým ztrátám. Zásadní útoky proti 

kritické infrastruktuře mohou být považovány za kyberteroristické činy v závislosti 

na svém dopadu. Její definice je velmi silná a postihuje základní aspekty 

teroristického činu v kyberprostoru, přesto ale vyvolává řadu otázek, protože 

limituje formu činu pouze na útoky proti počítačům, sítím a informacím.  

 V tomto případě bychom mluvili o „čirém kyberterorismu“ [Gordon, Ford 

2000], tedy o takovém,  který se realizuje primárně v rámci kyberprostoru. Internet 

poskytuje celou řadu možností, jak se setkávat s podobně smýšlejícími lidmi, a to s 

nesrovnatelně nižším rizikem, než ve skutečném světě. Navíc je pro úspěšný 

kyberteroristický útok pouze jediný předpoklad - vědomosti, které jejich nositel 
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získá a může jich užívat opakovaně. Toto významným způsobem odlišuje 

kyberterorismus od terorismu tradičního a všech jeho forem. Kyberteroristické 

skupiny nemusí nutně disponovat žádnými monetárními zdroji a jsou schopny velmi 

rychlé komunikace a organizace zastřešeny anonymitou kyberprostoru, na rozdíl od 

tradičních teroristických skupin, které i když užívají při realizaci teroristických činů 

internet a počítače, musí přesto zajistit i zdroje “reálné”. V této práci hovoříme o 

průniku terorismu a kyberprostoru nejen ve smyslu útoků na informační 

technologie, ale převážně ve smyslu jejich dopadů na fyzický svět, potenciálu 

kyberprostoru ve službách terorismu, který ho užívá ve prospěch svých cílů. Když 

literatura hovoří o kyberterorismu, má na mysli právě tuto “čirou” formu. Nehovoří 

tedy o situaci, kdy teroristé nakoupí v rámci plánovaného únosu letadla letenky na 

internetu, ale o situaci, kdy teroristé napadnou prostřednictvím informačních 

technologií řídící systém letového provozu. 

 Kyberterorismus může na první pohled vytvářet dojem – například i na 

základě výše uvedené definice – že má neletální formu, že ohrožuje pouze 

kyberprostor a dotýká se pouze technologií, když se realizuje skrze služby, které 

podporuje a vytváří daná informační síť. V tomto smyslu by bylo možné využít 

internet nebo sítě pro poškození či zničení dat, která se v kyberprostoru vyskytují, 

uskutečnění podvodných transakcí s  cílem narušení důvěry ve světové trhy, nebo 

získání přístupu k citlivým informacím a jejich zneužití pro následné útoky, které se 

nemohou odehrát čistě v rámci kyberprostoru. Nesmíme ale zapomínat na to, že 

sekundárním12  důsledkem útoku v rámci kyberprostoru může být i fyzická 

likvidace, či poškození majetku nebo systému, což může vést k masivním ztrátám 

na životech. Útoky, které jsou vedené pouze v rámci kyberprostoru, mohou mít 

formu napadení kontroly leteckého provozu, nebo kontroly vlakových signálů, 

obzvláště pak takových, které se nacházejí na frekventovaných dopravních 

křižovatkách. Úspěšný útok na systém řízení leteckého provozu, který je užíván na 
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12  Primárním dopadem teroristického útoku v rámci kyberprostoru je vyřazení nebo získání 
kontroly nad nějakou informačně-technologickou strukturou. Sekundárním dopadem pak může být 
například ohrožení bezpečnosti leteckého provozu. Dopad na fyzický svět  má v tomto případě 
sekudnární charakter pouze z hyerarchického hlediska, z hlediska posloupnosti jednotlivých kroků 
v rámci teroristické operace. Dá se však předpokládat, že z pohledu účelu operace je dopadem 
primární.  



letišti Heathrow, může teroristické organizaci přinést triumfální výsledky [Everard 

2008]. 

 

4.3. Kyberterorismus a jeho základní aspekty

 Jako byl na soubor esenciálních aspektů výše dekonstruován tradiční 

teroristický čin, kybernetický útok je shodně charakterizován řadou náležitostí, 

které se v rámci činů opakovaně objevují. Za činem vždy stojí pachatelé, kteří 

směřují útok k nějakému cíli. Volí z celé řady metod, kterými lze útok provést, 

nástroje jsou však v drtivé většině případů totožné. Různé motivace pak vedou k 

realizaci teroristického činu pro dosažení a naplnění konkrétního záměru. Je potřeba 

zdůraznit, že „umístění“ hraje v rámci kyberteroristického činu na rozdíl od 

tradičního teroristického útoku důležitou roli. Může se totiž jednat o čin čistě 

kybernetický, kyberneticko/fyzický, nebo fyzicko/kybernetický, což výrazně 

upravuje dopady útoku. Navíc je možné provádět útoky z jednoho konce světa na 

druhý, což dává teroristům nesmírnou výhodu ve prospěch jejich zabezpečení a 

utajení. Všemi těmito variantami se bude práce zabývat v následujících kapitolách. 

4.3.1. Pachatelé

 Mezi 620 miliony lidí, kteří mají v dnešní době přístup k internetu, ho 

většina užívá tak, jak bylo zamýšleno. Využívají tedy informací a služeb, které 

poskytuje. I jediní člověk je ale schopen v tomto množství narušit společnost, která 

je na informačních technologiích závislá. Na rozdíl od řadových pachatelů 

tradičních teroristických činů, jejichž požadované dovednosti jsou vymezeny 

schopností řídit dopravní prostředky, nebo obsluhovat zbraně, vyžaduje útok v 

kyberprostoru určitou úroveň kvalifikace a znalostí. Pro tu formu útoků, která s 

sebou přináší nejničivější dopady, to musí být na straně teroristické organizace  

hackeři, kteří útok realizují. Odborníci, kteří jsou schopní nacházet v informačních 

systémech zranitelná místa a využívat je ve svůj prospěch. Běžně se ale v dnešní 
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době, zvláště pak v případě masových médií, zaměňují teroristické aktivity v rámci 

kyberprostoru s rozšířenějšími formami digitální kriminality. Už teď se střetáváme s 

nevyčíslitelným množstvím pachatelů, kteří jsou odhodlání realizovat v 

kyberprostoru podvodné aktivity za účelem finančních zisků. Teroristické 

organizace využívají těchto kriminálních aktivit v rámci financování své činnosti 

také, jejich primární cíle jsou však jiné. Na tomto místě je pravděpodobně třeba 

jasně rozlišit aktéry v rámci kyberprostoru, kteří se různými způsoby pojí s 

mimoprávní činností. Hovoříme zde o pachatelích kriminálních činů v 

kyberprostoru, o hacktivistech, o kyberteroristech a kyber válečnících. Vzhledem k 

zaměření této práce nebudou běžné kriminální činy v kyberprostoru blíže 

rozebírány. Jedná se, jak už bylo zmíněno výše, o jednotlivce, kteří pracují 

individuálně nebo ve skupinách, a využívájí volnosti kyberprostoru pro páchání 

kriminální činnosti pro finanční zisk [Baldi, Gelbstein, Kurbalija 2003]. Zbývající 

tři aktéři sdílí v rámci své činnosti stejné nástroje a techniky, liší se však v intenzitě 

a váze útoků, kterými na své cíle dopadají, motivací, snahou vystavit své činy 

mediální pozornosti a částečně i snahou zůstat v anonymitě či z ní vystoupit. 

 Hacktivismus je relativně mladý jev, o kterém nejsou odborníci ani média 

zatím výrazně zvyklí hovořit. Přitom je existence moderních politických, 

ekologických a sociálních protestů známkou snad každé vyspělé komunity, ať už se 

jedná o pouliční demonstrace, nebo setkávání místních sdružení. Ukazuje to na 

touhu člověka ovlivnit, či dokonce získat kontrolu nad místem a časem, ve kterém 

žije [Taylor, Jordan 2004]. Tyto tendence včetně všech svých náležitostí jsou v 

posledních letech stejně jako ve fyzickém světě přítomny i ve světě virtuálním. 

Hacktivismus tedy představuje novou formu protestní aktivity, která se realizuje v 

kyberprostoru. Je kombinací fundamentálního politického, ekologického či 

sociálního protestu a počítačové kriminality.      

 Podstatné je v neposlední řadě rozlišit kyber válečníky a kyber teroristy. 

Podle Baldiho, Gelbsteina a Kurbaliji je hlavním rozdílem zdroj jejich financování a 

dopad na širokou veřejnost. V případě kybernetických válečníků je to totiž na pozici 

sponzora stát, který zároveň aktivity válečníka “přehlíží” [Baldi, Gelbstein, Kurbalij 

2003]. 
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 Jak již bylo řečeno výše, společným jmenovatelem pachatelů 

kyberteroristických činů je v první řadě jejich kvalifikace. Soubor vědomostí, 

kterými tento typ teroristů musí disponovat, je totožný se znalostmi lidí, které běžně 

společnost nazývá hackery. Tedy jednotlivci, kteří dokážou rozvrátit bezpečnost 

počítačových systémů  a ty následně zneužít ve svůj prospěch, nebo pro dosažení 

svých cílů. Denningová hovoří ve smyslu teroristických skupin, které jsou aktivní v 

kyberprostoru, o třech možných “vývojových” stádiích [Denning 2007: 74-75]:

1. Jednoduchá, nestrukturovaná: taková skupina je schopna útoku proti 

jednotlivcům za užití nástrojů, které vytvořil někdo jiný. Organizace je schopna 

jen velmi omezené analýzy cílů, řízení, kontroly a učení.

2. Pokročilá, strukturovaná: skupina je schopná podniknout sofistikovanější útoky 

proti informačním systémům a sítím a vytvořit či upravit základní nástroje. 

Skupina je schopná základní analýzy cílů, řízení, kontroly a učení.

3. Komplexní, koordinovaná: skupina je schopná způsobit masová narušení, a to i 

proti integrovaným cílům chráněným různými formami obrany. Je schopna 

vytvářet vlastní nástroje, velmi pokročile analyzovat cíle, řídit, kontrolovat a dál 

se vzdělávat.

Předpokládá, že skupina, která by začínala s  těmito aktivitami zcela od začátku, by 

se na pokročilou a strukturovanou úroveň byla schopna dopracovat v časovém 

rozmezí 2-4 let. Na nejvyšší úroveň pak v rozmezí 6-10 let. 

4.3.2. Cíle

 Pokud chceme pochopit riziko, které možné kyberteroristické útoky přináší, 

je potřeba si uvědomit, zda-li existují zranitelné cíle, jejichž napadení by mělo 

zásadní následky. Podle odborníků existuje vysoký počet potenciálních cílů, které 

přímo nebo nepřímo zahrnují informační technologii. Není to poprvé, co nové 

technologie vedle svého přínosu vytváří zároveň strategické slabiny. Lewis  situaci 

přirovnává k době, kdy během druhé světové války bombardovalo americké a 
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britské letectvo kritickou německou infrastrukturu s cílem ochromit průmyslovou 

výrobu a zlomit vůli populace pokračovat ve válce. Výsledkem ale bylo téměř 

dvojnásobné navýšení produkce v rámci průmyslové výroby, když se německou 

snažilo odvrátit ekonomickou krizi a minimalizovat její dopady [Lewis 2002: 2]. 

Kyber útoky jsou ale na rozdíl od dlouhodobého leteckého bombardování ve většině 

případů jednorázové. Jakmile pachatel získá přístup k systému, způsobí kýžené 

škody a systém opustí. Velmi pravděpodobně bude pak bezpečnostní zranitelnost 

systému odstraněna a kyber teroristé tak budou nuceni hledat stále nové mezery a 

taktiky, aby zajistili trvalé narušování. 

 Teroristické útoky v kyberprostoru můžou být vedeny proti celé řadě zdrojů, 

které jsou propojené počítačovým systémem, jako jsou data nebo informace uvnitř. 

Kromě toho se může jednat o jednotlivé zařízení, jejich síť, či dokonce síť sítí. Je 

možné v tomto případě kategorizovat do tří skupin s přihlédnutím ke klíčovým 

charakteristikám zdrojů moci v rámci kyberprostoru u jednotlivých aktérů podle 

Josepha Nyeho [2010: 10]:

1. Jednotlivci a cíle s  velmi úzkou strukturou sítě: V tomto případě existuje široká 

škála variant. Útok může být veden s cílem vytěžit, upravit, či vymazat data, 

nebo získat přístup k dalším systémům, které se na cíl vážou. Pachatel nemusí 

nutně směrovat svůj útok na počítač jako takový, ale například na osobní identitu 

uživatele. Dopady krádeže osobních údajů mohou být zásadní, vzhledem k tomu, 

že teroristé mohou zneužít ukradenou identitu k zamaskování vlastní práce či 

realizace operací, to celé zaštítěné jménem oběti. Velice efektivně se tak mohou 

vyhnout dohledu a detekci ze strany autorit. Stejně tak je možné využít prostředí 

online obchodu s  akciemi, ve kterém by teroristické aktivity mohly vést ke 

způsobení chaosu, či jejich vlastnímu financování. Ve výsledku by se tak úspěšný 

kyber útok na burzovní či bankovní systémy mohl stát efektivnějším, než fyzický 

útok na jejich budovy [Gordon, Ford 2003]. Síla spočívá ve velmi nízkých 

nákladech na vstup do kyberprostoru a tedy minimálním možném riziku ztrát při 

potenciálním napadení.   
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2. Organizace, ozbrojené síly, vlády a cíle s širokou strukturou sítě: Útoky vedené 

proti této oblasti kyberprostoru mají ve většině případů za cíl zamezit přístup k 

důležitým informacím a službám. Přerušení komunikace nebo ztráta informační 

podpory během vojenské operace může způsobit zásadní dopady. Kromě toho 

obsahují sítě v této oblasti citlivá data, která je možné zneužít. Jedná se například 

o údaje z kontrol letištních bezpečnostních opatření apod. [Bocij 2006]. Hlavní 

síla tkví v rozsáhlém rozpočtu, široké základně lidských zdrojů a mezinárodní 

spolupráci.

3. Klíčové infrastruktury: Podle Denningové ukázalo několik odborných studií na 

zranitelnost kritických infrastruktur, které se tak stávají potenciálním cílem 

kyberteroristického útoku. Bylo například zjištěno, že energetické a pohotovostní 

komunikační systémy obsahují mezery, které je možné zneužít při použití veřejně 

dostupných nástrojů. Přesto že je možné opravit celou řadu mezer v bezpečnosti 

systémů, je nemožné postihnou takto všechny a i když samotná technologie 

poskytuje určitou úroveň obrany, velmi často je to právě způsob, jakým je 

používána, který ji činí zranitelnou [Denning 2007: 73]. Kromě toho vždy 

existuje možnost, že někdo spolupracuje s teroristy “zevnitř” tak, jako tomu bylo 

v případě Japonské metropolitní policie v roce 2007.13 Silnou stránkou je rozvoj a 

podpora infrastruktury ze strany vlády, systém upravující práva a povinnosti 

zaměstnanců a kontrola jejich kvalifikace.

 Pro ilustraci nabízí následující řádky sérii případů, které se v posledních 

letech odehrály, a které by v případě realizace teroristickou skupinou mohly přinést 

drtivé následky [Bocij 2006: 23]:
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organizací Aum Shinryko, která spáchala plynový útok na Tokyjské metro v roce 1995, při kterém 
zahynulo 12 lidí a přes 6000 bylo zraněno. Organizace tak získávala údaje o pohybu policejních 
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10 vládních agentur. Jako subdoddavatele je bylo nemožné vysledovat a mohli tak do svých 
programů zahrnout součásti, které by jim umožnily kdykoliv zaútočit a ochromit celou řadu 
klíčových cílů. 



- V roce 1994 ohrozil 16ti letý chlapec téměř stovku obraných systému Spojených 

států.

- V roce 1996 nahlásilo Ministerstvo obrany Spojených států přes 250 000 útoků, z 

čehož bylo asi 65% úspěšných.

- V roce 1997 se osamocenému útočníkovi podařilo vypnout kontrolní systémy 

strážních věží na letišti v Masachusetts. 

- V roce 1997 se skupina bezpečnostních expertů pokusila o kybernetický útok na 

USA. Podařilo se jí vyřadit z provozu výraznou část elektrického vedení a umlčeli 

řídící systémy Námořního velitelstva v Honolulu.

- V roce 1998 se 12ti letému chlapci podařilo získat kontrolu nad ovládacími prvky 

přehrady, jejíž vypuštění by ohrozilo téměř jeden milion lidí.

- V roce 2000 získal bývalý zaměstnanec čističky vody v Austrálii přístup k jejímu 

řídícímu systému a vypustil do města miliony litrů vody. Nikdo nebyl zraněn, ale 

čin způsobil několikaměsíční ekologické následky. 

Pokud podle Denningové přijmeme zranitelnost klíčových infrastruktur jako fakt, je 

potřeba  ale odpovědět na otázku, zda-li vůbec mají teroristé motivaci a kvalifikaci 

takové útoky realizovat [Denning 2007].  

4.3.3. Záměry terorismu v kyberprostoru a motivace 

pachatelů

 Primárním využitím internetu ze strany teroristických skupin je stále v 

dnešní době šíření propagandy. Obecně nabývá formy multimediální komunikace, 

která nese ideologické či praktické instrukce, vysvětlení, postoje a propagaci 

teroristických aktivit. Může se jednat o zprávy, prezentace, elektronické časopisy, 

zvukové či video nahrávky, nebo počítačové hry s  teroristickou tématikou, které 

jsou vyvíjeny jak samotnými organizacemi, tak jejich sympatizanty. To, co ale 
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odlišuje teroristickou propagandu od ostatních forem legitimní obhajoby postojů a 

názorů je často subjektivní přijetí samotného sdělení. Propaganda sama o sobě 

vlastně ani není protizákonnou aktivitou, když pomyslíme na mezinárodně platná 

lidská práva, která zahrnují právo na svobodu projevu. Existují přirozeně ve vztahu 

k tomuto právu výjimky, jakými je například komunikace směřovaná proti národní 

bezpečnosti a komunikace, která jasně iniciuje násilné činy proti jednotlivců, nebo 

specifickým skupinám. Přesně to je právě velmi často obsahem teroristické 

propagandy a dosah, který v kyberprostoru má, zvyšuje počet potenciálního 

publika. Iniciace násilných činů se také stává stále více přítomnou na populárních 

internetových platformách, jakými jsou Facebook, Twitter nebo YouTube. Obsah, 

který bylo dříve potřeba sdílet prostřednictvím fyzických médií typu CD nebo 

DVD, se kompletně přesunul na internet. 

Obrázek 5 - Na YouTube.com bylo po několik dnů možné přehrát video, ve kterém kněží Anwar al-
Awlaki povzbuzuje muslimy k pozvednutí zbraně v boji proti Spojeným státům Americkým. Na 
základě vládního požadavku bylo video ze serveru staženo, ale vzhledem k velmi malým 
opatřením, které brání podobný  materiál nahrávat, bylo video během několika dnů opět  dostupné. 
Zdroj: Youtube.com 

Největší hrozbou, kterou teroristická propaganda v kyberprostoru představuje, je 

její schopnost pokrýt celou škálu účelů a posluchačů. Může být doslova “ušitá na 

míru”. Může tak mít v jednom případě náborový charakter, ve druhém 
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radikalizační, ve třetí variantě může popuzovat k teroristickému činu. Toho může 

dospět různými cestami - šířením desinformací a zvěstí či obrazů, které mohou 

provokovat k násilným činům [Weimann 2004].

a) Jak bylo zmínění výše, internet nebývá teroristy využíván jen jako prostor k 

šíření  extremistické rétoriky a videí, ale stejně tak jako cesta pro rozvoj vztahu a 

podpory ze strany veřejnosti. Dosah internetu poskytuje teroristickým 

organizacím a jejich sympatizantům globální pole potenciálních rekrutů. 

Teroristická propaganda velmi často cílí na konkrétní členy marginalizovaných 

skupin ve společnosti. Na pocitech absence spravedlnosti, vyloučení a ponížení 

totiž staví náborové procesy a radikalizace sympatizantů. Propaganda může být v 

dnešní době díky internetu přizpůsobena rozdílným demografickým, sociálním a 

ekonomickým okolnostem. 

b) Stejně jako náborová aktivita je i radikalizace dlouhodobým procesem, který se 

vyvíjí společně s  terorismem jako takovým. Primárně se jedná o proces  spojený s 

transformací rekrutů v jednotlivce, kteří jsou schopni násilných činů ve jménu 

extremistických ideologií. 

c) I když samotná propaganda jako taková není nelegální, jak už bylo zmíněno 

výše, její užití k vyvolávání teroristických činů ano. Internet přesto obsahuje 

nepřeberné množství materiálů, které mohou být považovány ve vztahu k 

teroristickým činům za oslavující nebo povzbuzující. Je ale potřeba poznamenat, 

že některé mezinárodní organizace a definice lidských práv tak, jak je zachycena 

v Mezinárodní úmluvě lidských a politických práv, zpochybňuje koncepci 

“glorifikace” terorismu jako dostatečně jasnou a ucelenou, aby sloužila jako 

základ pro udílení sankcí. Přesto je ale podle článku 19 třetího paragrafu 

omezování svobody projevu legitimní cestou, jak zajistit národní bezpečnost a 

stabilitu řádu ohroženou popuzováním k teroristickým činům.     

 

 Jak už bylo ukázáno v předchozí kapitole, politické, sociální, ekonomické a 

náboženské motivy jsou přítomné v rámci tradičního terorismu, a stejně tak stojí za 
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činy v kyberprostoru. Jejich kombinace se závislostí dnešní společnosti na 

systémech, které jsou propojené prostřednictvím internetu - tedy například 

bankovnictví a elektronické obchody - může mít katastrofální následky vzhledem k 

tomu, jak jednoduché je tyto oblasti dostupnými nástroji narušit. Teroristické činy v 

kyberprostoru mají díky jeho decentralizované povaze, anonymitě, pokrytí a využití 

téměř neomezené hranice. Pachatelé mohou dát přednost útoků v kyberprostoru 

před útokem fyzickým hned z několika důvodů [Brunst 2008]. 

- Útoky vedené přes internet je možné iniciovat z jakéhokoliv místa na světě. 

Teroristé nemusí být na místě činu tak, jako je tomu třeba pro odpálení bomby. 

Připojení, které je pro spuštění útoku potřeba je v dnešní době velice dostupné, 

kromě toho jsou moderní mobilní telefony takových úkonů schopné též. 

Teroristické skupiny tím zcela eliminují jakákoliv rizika, která by se mohla 

dotknout života jejich členů.

- Když je útok připraven, může být realizován kdykoliv, bez přípravy jakéhokoliv 

typu. To umožňuje pachatelům reagovat spontánně na konkrétní situace. Mluvíme 

v této souvislosti o tzv. kyber pomstě, která může potenciálně nastat v řádech 

minut od situace, která teroristy vyprovokuje k akci.

- Rychlost útoku není nijak závislá na rychlosti připojení. Viry, o kterých budeme 

hovořit v následující kapitole, jsou schopny sebereprodukce a nevyžadují žádnou 

kontrolu ze strany pachatele. Rychlost připojení může ale být proti tomu zneužita 

v situaci, kdy jsou systémy napadeny. 

- Činy realizované v kyberprostoru je možné provést anonymně, ve většině případů 

bez jakékoliv šance na jejich zpětné vysledování. Kromě celé řady kamuflážních a 

anonymizačních technik mohou teroristické skupiny zneužít počítačů uživatelů, 

kteří si své zapojení ani neuvědomí. Pokud se má čin vysledovat zpětně a vede 

mimo hranice, mohou nastat další problémy ve formě legislativních a 

technologických rozdílů.
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- Poměr náklad x zisk je v těchto případech vysoce pozitivní, vzhledem k tomu, jak 

levné je internetové připojení a relevantní technika v dnešní době. Naproti tomu 

mohou být škody způsobené kyberteroristickým činem velmi vysoké.

- Útočníci mohou vybírat z celé řady zajímavých cílů vzhledem k tomu, jak 

nedostatečně jsou chráněny.

 Zmíněný seznam ukazuje, jak atraktivní kyberprostor pro kriminální činnost 

je. Rozdíl mezi běžnými kriminálními skupinami a teroristickými organizacemi je 

možné pozorovat při podrobném zkoumaní motivů, které za útoky stojí. Zatímco 

kriminální skupiny skrze útoky demonstrují svou sílu v kyberprostoru nebo dosahují 

finančních zisků, teroristické skupiny sledují spíše dlouhodobé cíle. Momentálními 

záměrem bývá: 

a) obcházení bezpečnostních opatření za účelem narušení integrity 14 a důvěrnosti 15 

systému a jeho dat.

b) obcházení bezpečnostních opatření za účelem získání přístupu k datům, které 

slouží jako základ pro další útoky, ať už v kyberprostoru, nebo ve fyzickém 

světě.

c) vyřazení systémů z provozu.

d) způsobení fyzických škod. Tak tomu může být v případě napadení kritických 

infrastruktur - dopravní, energetické a vodní zařízení napojené na informační 

systém mohou být kontrolovány pachateli, jež získal přistup k řídícímu systému 

[Brunst 2008].
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14 Integrita je v rámci této problematiky charakterizována jako ochrana proti zásahu do obsažených 
informací. V praxi to znamená, že pouze autorizovaný  uživatel smí provádět  změny. Úroveň 
integrity je přímo závislá na spolehlivosti daného informačního systému [Janczewski, Colarik 
2005].

15 Důvěrností dat je myšlena prevence nepovoleného odhalení jejich obsahu. Znamená to v praxi 
převážně kontrolovatelný přístup k informacím [Janczewski, Colarik 2005]. 



 Účely jednotlivých útoků se mohou lišit. Některé slouží k demonstraci 

slabin, které systémy obsahují, některé jsou politicky motivovaným prohlášením o 

chování cílené entity, zatímco jiné mohou mít formu krádeže informací pro různé 

účely. Jak už bylo zmíněno výše, motivy pachatelů a jejich záměry mají na 

potenciální poškození zásadní vliv. Útočník může systém jen zkoumat, hledat 

slabiny nebo data, která by mohl využít pro další operace jak v rámci kyberprostoru, 

tak fyzického světa. Některé útoky mohou poškodit podpůrné systémy nebo 

procesy, změnit je tak, že spustí sérií závad ve virtuálním či fyzickém světě. 

Zmíněné záměry, ať už jednotlivě nebo v kombinované formě, sledují dlouhodobé 

účely, které se nijak neliší od účelů tradičního terorismu. Šířit strach, vytvářet 

ekonomické zmatení, diskriminovat politické oponenty apod. Kromě toho se 

samozřejmě může jednat o podvodné finanční operace ve prospěch financování 

teroristické organizace. V každém případě by se stejně jako u tradičního terorismu 

mělo jednat o okázalý čin. Takový, který zasáhne velký počet obětí, nebo upoutá 

množství negativní pozornosti [Janczewski, Colarik 2008].  

 Podobnost mezi teroristickými skupinami působícími v kyberprostoru a 

hacktivisty není zcela jasně definována. Obě dvě skupiny sdílí podobné záměry a k 

jejich naplnění užívají více či méně totožné nástroje. Obě skupiny využívají 

internetu k propagandě16  a získání  podporovatelů, rozšiřování zdrojů příjmů a 

iniciaci spoluúčasti na svých aktivitách například formou oslovení potenciálních 

rekrutů. Úroveň spolupráce a výměna informací mezi hacktivisty je však výrazně 

vyšší než tomu je v rámci teroristických skupin [Baldi, Gelbstein, Kurbalija 2003: 

18]. Cíle hacktivistů jsou velmi jasně a úzce definovány. Může se jednat například o 

globální organizace typu Mezinárodního měnového fondu či Světové obchodní 

organizace, nebo o boj proti poškozování životního prostředí či vymírání 

ohrožených druhů zvířat. Právě záměry jsou to, co teroristické činy v kyberprostoru 

od činů hacktivistických odlišuje nejvýrazněji. Zatímco teroristická skupina plánuje 

svůj útok tak, aby přinesl co nejdrtivější následky, ať už vůči majetku či osobám, 

hacktivisté operují spíše na úrovni zastrašování, či vyhrožování a následky jejich 

útoků nemají být smrtelné.     
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4.3.4. Techniky 

 Útoky v rámci kyberprostoru mohou být provedeny celou řadou různých 

cest, mají ale určité vzorce, které se opakují a lze z nich vytvářet modelové situace. 

Podle Janczewskeho a Colarika sledují útoky velmi často i přes zapojení moderních 

technologií stejné postupy, jako běžné kriminální činy . První fáze útoku zahrnuje 

poznávání a porozumění cíli. Pozorováním jeho běžných činností mohou být 

získány důležité informace, které se například vztahují k používanému softwaru a 

hardwaru nebo pravidelné komunikaci. Druhým krokem je pak proniknutí do 

systému. Dokud je útočník mimo něj, je jen velmi málo operací, které může v rámci 

jeho poškození či narušení podniknout, kromě základních forem zamezení přístupu. 

Třetí fází je identifikace a rozšiřování vnitřních možností prostřednictvím nabývání 

přístupových práv k omezeným a “cennějším” oblastem systému. Čtvrtým krokem 

je pak  samotné poškození systému, jeho zneužití, nebo krádež dat, která obsahuje. 

Pátým a posledním krokem je likvidace důkazů o proniknutí do systému a jeho 

zneužití, zahlazení stop, které by vedly k útočníkovi. Pachatel se ve většině případů 

snaží úspěšně realizovat všech pět fází, záleží však na jeho individuálních potřebách 

a motivacích, použité technice útoku a obranných schopnostech systému 

[Janczewski, Colarik 2008: 15]. Podle průzkumu FBI z roku 2006 jsou virové útoky 

těmi, které prozatím působí největší škody, následované neoprávněnými přístupy a 

krádežemi dat. Dnešní kyber útoky ve většině případů sestávají z:

- virových a “červích” útoků, které jsou roznášeny prostřednictvím příloh e-mailů, 

webových stránek a mezer v bezpečnosti systémů.

- “DoS” (Denial of Service) útoků, jejichž účel je zamezení přístupu oprávněných 

uživatelů k veřejně dostupným službám zahlcením spojení, které běžně zajišťuje 

spojení mezi počítači.

- Zkreslení informací na webových stránkách vlád a společností za účelem šíření 

propagandy, desinformací a narušení informačního toku.
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- Neoprávněné vniknutí do systému, které vede ke krádeži, modifikaci či poškození 

dat, nebo jeho zneužití či poškození. 

 Průběh útoku zásadním způsobem závisí na přístupu, který pachatel zaujme 

k jeho provedení a souvisejícím náležitostem. Pokud někdo chce poškodit systém za 

užití viru, potřebuje rozhodnout, jakým způsobem bude virus doručen a jaké 

“dovednosti” bude mít, aby způsobil zamýšlené poškození. Protože útočník nijak 

neovlivní zabezpečení a individuální charakteristiky cíle, zbývá mu jen volba 

způsobu útoku, kdy každý z nich přináší své výhody a nevýhody. Na nejvyšší 

úrovní se v tomto případě jedná o rozhodnutí, zda-li proniknout do systému zevnitř, 

nebo zvenčí [Janczewski, Colarik 2008: 16].  

4.3.5. Dopady kyberteroristických činů

 S tím, jak internet intenzivně proniká do všech oblastí lidského života, 

narůstá i snaha teroristických organizací využívat anonymity, kterou jim 

kyberprostor poskytuje, a vyvíjet různými způsoby tlak na jednotlivé uživatele, 

specifické skupiny (formované na základě příslušnosti k etniku, náboženství, 

sexuální orientaci apod.), komunity, nebo  země. To celé bez bezprostředního rizika 

dopadení, zranění nebo smrti, kterou by obdobná konfrontace ve fyzickém světě 

mohla přinést. Jak se internet neustále rozpíná,  informační systémy přebírají větší a 

větší odpovědnost a zároveň se stávají složitějšími a vzájemně propojenějšími.

 S tím, co už bylo v této práci řečeno, je logické vyvozovat, že se v mnoha 

případech dopady teroristických činů v kyberprostoru podobají dopadům činů 

teroristických. Kromě toho se jednotlivé dopady výjimečně prolínají mezi sebou. 

Kybernetický útok vedený s cílem poškodit, zneužít či modifikovat data a osobní 

informace klientů bankovních institucí má totiž nejen nevyměřitelné ekonomické 

dopady, ale i dopady sociální. Zcela objektivně jsou právě bankovní instituce podle 

odborníků velmi pravděpodobným cílem teroristických skupin, a to hlavně 

vzhledem k virtualizaci peněz, které je čím dál rozšířenější a vzhledem k faktu, že 
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takový čin může teroristické skupině přinést řadu benefitů. Kromě demonstrace síly 

zásahem na “citlivé” místo společnosti může pro teroristy takový útok znamenat i 

zásadní finanční příjmy. Navíc je velmi dobře známo, že bankovní instituce ve 

většině případů nejsou paradoxně dostatečně zabezpečeny. Nejzásadnější dopady 

mají ovšem v dnešní době krádeže obchodních informací. Ekonomické ztráty, které 

vznikají v důsledku této aktivity, jsou výrazně vyšší než ztráty, které vznikají 

krádežemi údajů kreditních karet i přes to, že ty jsou samy o sobě obrovské. Že 

v dnešní době fungujeme v rámci informační ekonomie je zcela běžným názorem. 

Přesnější by ale bylo hovořit o informačně diferencované ekonomice. Hodnota, 

kterou je schopno konkrétní podnikání vytvořit je totiž přímo úměrná množství 

informací, které do hry vkládá oproti svým konkurentům. Krádeže takových 

informací rozdíly v ekonomickém zápolení mažou, což může v některých případech 

oslabit šance státních průmyslů na přežití ve světě globální konkurence.   

 Politické dopady mohou například nabývat formy omezení osobního 

soukromí, když vlády kontrolují a cenzurují uživatelský obsah v kyberprostoru či 

monitorují a regulují aktivitu na sociálních sítích. Kromě toho může teroristický 

útok v kyberprostoru znamenat celou řadu diplomatických a mezinárodních 

konfliktů. Teroristé mohou podněcovat mezistátní spory například umisťováním 

desinformací na vládní informační webové stránky. Teroristé mohou také velmi 

jednoduše ohrozit bezpečí a soukromí celé řady vládních činitelů tím, že zveřejní 

citlivá data nebo informace, které se vážou k národní bezpečnosti.

 Z hlediska sociálních dopadů je zejména důležité poukázat ne jev, který se 

šíří právě s čím dál hojnějším využitím informačních technologií a internetu v 

každodenním životě. Krádeže identity v rámci kyberprostoru jsou novou hrozbou, 

která je ale o to palčivější. Krádež identity je velmi jednoduše řečeno přivlastnění 

osobních informací jednotlivce za účelem získání schopnosti vydávat se za oběť v 

rámci celé řady příležitostí. Krádež identity umožňuje pachateli závratný počet 

finančních, komunikačních a dalších operací pod cizím jménem, delegujíc 

odpovědnost za následky takových činů na oběť krádeže. Identita může být v dnešní 

době odcizena užitím velmi pokročilých a sofistikovaných metod a ve spojení 

s rychlostí, jakou v dnešní době veškeré operace v kyberprostoru probíhají, mohou 
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být důsledky odcizení na život oběti devastující, nemluvě o situaci, kdy daná osoba 

představuje vysokou pozici v rámci vládní, zpravodajské či vojenské oblasti [Vacca 

2003].  

4.3.6. Boj proti terorismu v kyberprostoru

 Stejně jako se teroristické skupiny naučily využívat kyberprostoru různými 

způsoby ve svůj prospěch, je možné jejich aktivity za použití totožných nástrojů 

narušovat a odhalovat a předcházet tak realizaci teroristických činů. Zásadní 

množství informací o fungování, aktivitách a v některých případech i cílech 

teroristických skupin je možné vytěžit z webových stránek, chatu nebo internetové 

komunikace. Navíc je nárůst využití internetu teroristickými organizacemi spojen s 

nárůstem dostupnosti dat, která mohou být shromažďována a analyzována ve 

prospěch boje proti terorismu. Bezpečnostní složky a zpravodajské agentury 

vyvíjejí stále pokročilejší a sofistikovanější nástroje pro aktivní prevenci, detekci a 

odražení teroristických útoků v kyberprostoru. I přes to je ale stále aktuální a 

efektivní využití tradičních způsobu vyšetřování, jakými je například překládání 

zdrojů informací a včasná identifikace teroristické hrozby. 

 Velmi dobře lze také využít online diskuzí pro představení postojů a názorů, 

nebo rozpoutání konstruktivní diskuze, která může ve výsledku odradit či 

minimalizovat nasazení potenciálních podporovatelů terorismu. Kromě toho je 

možné prostřednictvím online diskuzních fór, obrázků a videí předávat ze strany 

odborníků v dané oblasti proti-teroristická sdělení. Úspěšná sdělení tohoto typu 

mohou určitým způsobem demonstrovat empatii a pochopení s jevy, které vedou k 

případné radikalizaci, jak už bylo zmíněno výše. Mohou tedy sympatizovat s  lidmi, 

kteří čelí nepříznivým sociálním či politickým podmínkám  a nabídnout alternativy 

k dosahování změn násilnou cestou. Tato sdělení, zaměřená proti teroristické 

propagandě, je navíc prostřednictvím internetu možné šířit v celé řadě jazyků tak, 

aby oslovila co nejširší, geograficky rozdílné publikum. Hlavním poselstvím 

takových sdělení nemusí být nutně minimalizace možného radikalismu. Může se 
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jednat o osvětové aktivity, přiblížení rizik, která kyberprostor přináší a 

charakteristika možností, jak se efektivně proti možným útokům bránit. 

 Aktivních forem boje proti terorismu v kyberprostoru jako jsou právě tyto, je 

jen velmi málo. Ty zbývající mají spíš  pasivní a preventivní charakter, nebo jsou 

aplikovatelné pouze v rámci probíhajícího útoku. Jedná se kromě jiného o zajištění 

určité úrovně bezpečnostních opatření v rámci informačních systémů a dostatečně 

kvalifikovaného personálu, který systémy obsluhuje. S tím může souviset i určitá 

forma bezpečnostních prověrek, které musí obsluhující personál absolvovat, aby se 

tak zamezilo průniku zevnitř, který byl již popsán výše. Samostatnou kapitolou je 

také úprava mezinárodní legislativy, která by v ideálním případě nabyla univerzální 

podoby a tím výrazně zjednodušila sledování a označení pachatele i mimo hranice 

zasaženého cíle.  

 Je ale zřejmé, že boj proti terorismu není vnímán jako podřadná aktivita 

v rámci zajištění bezpečnosti státu. Ministerstvo obrany Spojených Států 

Amerických zřídilo speciální oddělení (USSC), které se bojem proti terorismu 

v kyberprostoru zabývá. Čínské ministerstvo obrany pak potvrdilo existenci 

obranné jednotky v roce 2011. Měla by být tvořena asi třicítkou elitních 

internetových specialistů a nazývá se „Modrá armáda“. Oficiálně je jejím úkolem 

zajistit ochranu proti kybernetickým útokům, ale existují názory, že je jednotka 

používána k vedení útoků na informační systémy cizích vlád.  
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5. KONVENČNÍ VERSUS KYBERNETICKÝ 

TERORISMUS

 Předchozí kapitola velmi důkladně analyzovala elementární aspekty obou 

forem terorismu. Nejprve byl proveden rozbor jednotlivých prvků v rámci 

terorismu, který je realizován výhradně ve fyzickém světě, je součástí lidské 

společnosti již staletí, a který je v této práci označován termínem konvenční. Je ale 

vůbec možné použít ve vztahu k terorismu toto spojení a odlišovat od sebe 

jednotlivé formy? Terorismus je způsob boje, který se ve své podstatě až na vývoj a 

změny v užívaných technikách útoků nijak nemění. Teroristické skupiny po celém 

světě následují totožný vzor, liší se pouze - a to ne nijak významně - v motivacích a 

cílech, kterých se snaží dosáhnout. Už samotná analýza naznačila, jak odlišný 

terorismus v kyberprostoru je, jak zásadně se odklání od terorismu páchaného ve 

fyzickém světě. Je možné říci, že se vedle konvenčního terorismu vyvíjí určitá 

moderní alternativa, která ač staví na stejných základech, popírá, nebo výrazně 

modifikuje některé aspekty svého původce? Konkrétní odpovědi by mělo přinést 

srovnání základních prvků obou forem.

5.1. Konfrontace aspektů obou forem terorismu

5.1.1. Rozdíly a podobnosti pachatelů teroristických činů

 Za teroristickými činy, nezávisle na jejich formě, vždy stojí konkrétní 

pachatelé. V obou případech, tedy jak v rámci konvenčního terorismu, tak v rámci 

terorismu v kyberprostoru, to mohou být jednotlivci či skupiny, které pracují pro 

dosažení nějakého záměru či cíle. Rozdíl mezi členem teroristické skupiny, která se 

soustředí na bombové útoky, a členem skupiny, jejíž cílem je zneužití kritických 

informačních systémů, je zásadní. Zatímco konvenční teroristické činy, jakými jsou 

například sebevražedné atentáty, nebo útoky střelnými zbraněmi, nevyžadují 

prakticky žádnou kvalifikaci útočníka (pokud tedy pomineme schopnost používat 
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zbraň jako takovou), za útoky v kyberprostoru musí stát vysoce kvalifikovaní 

odborníci. Vedení útoku v kyberprostoru, ale i dílčí operace, které ku příkladu 

odvádějí pozornost od napadení primárního cíle, vyžaduje hluboké znalosti v oblasti 

informačních technologií, informačních sítí, elektrotechniky, programovaní, 

sociotechniky a v neposlední řadě logického uvažování. Nemůže se tedy jednat o 

řadového člena teroristické skupiny, ale o školeného profesionála. Každý takový 

člověk, ať už jsou jeho záměry jakékoliv, se pokouší zůstat v anonymitě za každou 

cenu. Pro teroristické organizace tedy v tomto případě neplatí stejná pravidla ve 

vztahu k náborování, jako když se jedná o přijímání běžných členů pro úkoly 

konvenčního charakteru. Zatímco běžně teroristická organizace oslovuje potenciální 

členy v řadách svých sympatizantů, odborníci na kyberprostor spíše oslovují 

teroristické organizace a nabízejí jim své schopnosti.

 Obě formy terorismu se vzájemně liší také počtem osob, které se na operaci 

musí podílet, aby způsobila zásadní dopady na svůj cíl. Zatímco u konvenčního 

terorismu je ve většině případů rozsah operace a počet pachatelů  přímo úměrný 

škodám které způsobí, následky kybernetického činu mohou být rozsáhlé i přes  to, 

že za samotným útokem stojí velmi malá skupina lidí. Souvisí to primárně s 

interdependencí, kterou se dnešní informační systémy a internet obecně vyznačuje. 

Zasažení autobusu bombovým útokem postihne tak primárně pouze autobus, 

zatímco zasažení významného řídícího systému může způsobit škody po celém 

světě.

 V této práci bylo zmíněno už několikrát, jaké výhody pro teroristy 

kyberprostor a operaci v této oblasti přinášejí. Tou nejvítanější je zřejmě v přímém 

vztahu k pachatelům činu skutečnost, že se mohou nacházet tisíce kilometrů od 

samotného útoku. Zcela tím tak eliminují bezprostřední rizika, která útoky 

konvenčního terorismu přinášejí. Záleží samozřejmě na individuálních 

schopnostech útočníka, ale jak už bylo zmíněno výše, vystopovat původce útoku v 

kyberprostoru je velmi obtížné. Logicky pak ale nebude kyberterorismus cestou pro 

nábožensky orientované teroristické skupiny, jejíž členové naopak smrt v rámci 

útoků vyhledávají, když se snaží naplnit poslání mučedníka.
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 Významným rozdílem ve vztahu k pachatelům konvenčních a kyber 

teroristických činů je také vzájemná komunikace. Zatímco pachatelé konvenční 

teroristické operace jsou extrémně závislí na vnitřní kooperaci a komunikaci 

jednotlivých aktérů činu, vzájemné důvěře a stálém spojení, útočníci v 

kyberprostoru nemusí mít žádné vazby, a to až do té míry, že se nemuseli nikdy 

setkat.  

 Je třeba zdůraznit, že stejně jako jsou veškeré společenské jevy tvořeny 

hlavně lidmi, kteří za nimi stojí, a převážně pak jejich individuálními motivy a 

záměry, je i povaha  terorismu nezávisle na formě ustavována právě 

charismatickými vůdci a osobnostmi. Individuální motivy hrají v této problematice 

zcela zásadní roli a více prostoru jim bude věnováno níže.

5.1.2. Rozdíly a podobnosti cílů teroristických útoků 

 Na počátku analýzy cílů konvenčního terorismu byl položen rozdíl mezi 

teroristické organizace a bojovníky za svobodu. Podstatou rozdílu bylo to, že si 

teroristé na rozdíl od bojovníků za svobodu vybírají pro své útoky ve většině 

případů nevojenské cíle, aby tak minimalizovali rizika spojená s útokem a způsobili 

co největší škody. Právě na tomto místě leží i zásadní rozdíl mezi konvenčními 

útoky a útoky v kyberprostoru. Zatímco se v rámci útoků ve fyzickém světě 

vojenské cíle řadí do kategorie tvrdých cílů (“hard targets”) a představují pro 

teroristický útok zásadní riziko, v rámci kyberprostoru jsou naopak cíli vysoce 

vyhledávanými. Vojenské informační a řídící systémy jsou přirozeně pro 

teroristické skupiny atraktivní hned z několika důvodů. Kromě toho, že obsahují 

cenná strategická data, mohou umožnit poškození či kontrolu komunikačních a 

navigačních systémů a poskytnout útočníkům bezprostřední pohled do zákulisí 

nepřítele. 

 Výběr cíle je v rámci konvenčního terorismu dlouhodobým procesem, který 

zahrnuje několik kroků. Jedním z nich, pravděpodobně tím nejdůkladnějším, je 

analýza rizik - srovnání přínosu útoku na konkrétní cíl s náklady na jeho realizaci a 

procentuální šance na úspěch. Náklady se v tomto případě myslí nejen finanční 
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obnos potřebný k zajištění odpovídajících nástrojů (zbraní, dopravních prostředků 

apod.), ale i počet lidí, kteří budou pro realizaci útoku potřeba. I když výběr cíle pro 

kybernetický útok zahrnuje kroky obdobné, zdaleka nemají v rozhodování takovou 

váhu. Zaútočit na informační nebo řídící systém nepřináší prakticky žádná rizika, a 

to ani v případě, že se útok nezdaří.

 Jak už bylo zmíněno v kapitole “Cíle konvenčního terorismu”, dalším 

hlediskem pro výběr je možné mediální pokrytí útoku. Mediální pozornost je 

vyhledávána všemi druhy konvenčních teroristických skupin a je pro ně tedy 

výhodné zasahovat místa, na kterých se pohybují příslušníci různých zemí, aby se 

jejich poselství šířilo co nejdále. Je potřeba říci, že tomu tak není ve všech 

případech, nicméně některé útoky vedené v kyberprostoru se naopak snaží veškeré 

publicitě a pozornosti vyhnout. Jedná se o případy, kdy se teroristé snaží svou 

aktivitu maskovat tak, aby probíhající útok nebyl vůbec zaznamenán. Anonymita a 

neviditelnost celé operace může být klíčová pro další kroky ve směru dosažení 

primárního záměru. Jedná se o případy, kdy je nezbytné vytěžit z informačních 

systémů kritické informace nebo kdy je do systému nasazen virus, s jehož aktivací 

se čeká na vhodný moment. 

5.1.3. Rozdíly a podobnosti technik teroristických činů

 Pokud podrobíme techniky konvenčního terorismu důkladné analýze, 

zjistíme, že  všechny mají jeden dominantní společný rys - invazivní charakter. Ve 

všech případech se jedná o násilnou aktivitu, která s sebou nese agresivní jednání 

pachatelů. Ať už se jedná o bombové útoky, atentáty, nebo únosy, vždy zahrnuje čin 

násilné jednání směrem k cíli - jednotlivcům, skupinám, nebo majetku. Co se 

rozumí pojmem násilí ve fyzickém světě je jasně dáno, v kyberprostoru se však 

jedná o relativně novou oblast, která zahrnuje řadu otázek. Jedná se například o 

psychologické dopady vyobrazení fyzických teroristických činů v rámci 

kyberprostoru, možné změny v chování jejichž příčinou je virtuální násilí nebo 

psychická traumata způsobená kyber násilím [Gordon, Ford 2000]. Přestože 

nejběžnější formou násilí v rámci virtuálních prostředí je stále projekce jeho fyzické 
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podoby, kyber násilí je jednou velkou neznámou. Pokud například někdo fyzicky 

zničí počítač, jedná se o násilný  akt. Pokud někdo prostřednictvím viru zničí data v 

počítači, jedná se o násilný akt taktéž? V této oblasti, stejně tak jako v řadě dalších, 

které se úzce vážou ke kyberprostoru, je třeba uskutečnit řadu výzkumů, které 

objasní základní vnitřní vztahy a spojení s fyzickým světem.

 Z hlediska vymezení jsou zcela odlišným rozdílem náklady, které se k 

technice  nutné k provedení útoku v rámci srovnání konvenčního a kybernetického 

terorismu, vážou. Zatímco konvenční teroristické činy vyžadují široké materiální 

zdroje pro nákup techniky, její distribuci a výcvik, náklady na kybernetické útoky 

jsou ve srovnání s nimi zcela minimální. V dnešní době je informační technika a 

připojení k internetu natolik dostupné, že se tímto způsobem může vybavit 

jakákoliv teroristická skupina nebo jednotlivec. 

Obrázek 6 - Uživatelé internetu v roce 2010 v procentuálním poměru k populaci státu. Zdroj: 
International Telecommunication Union.

Hovoříme tedy v této souvislosti o počítači jako o nástroji terorismu, což evokuje 

otázku, zda-li by neměl být přístup k počítačům omezený stejně, jako je ke zbraním 

[Gordon, Ford 2000]? Výbušniny a střelné zbraně se samozřejmě nedají přímo 

přirovnat k počítačům a jako lepší analogie se podle Gordonové a Forda jeví v 
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tomto případě obdoba “věcného břemene”. Pokud má podle nich majitel domu na 

pozemku bazén, je částečně zodpovědný za zranění, která mohou vzniknout jeho 

užíváním [Gordon, Ford 2000: 9]. Co se běžného práva týče, jsou takové případy 

škody způsobené úmyslným či neúmyslným zneužitím osobního majetku jasně 

vymezeny. V oblasti kyberprostoru je ale definice “zneužití” nejasná. V každém 

případě je, jak už bylo řečeno výše, potřeba definovat minimální standardy ochrany 

pro informační sítě a systémy tak, aby organizace a instituce získaly jasnou 

představu toho, co musí být zajištěno. Implementace takových opatření  může 

jednoznačně pomoci k vybudování legitimního, adekvátního a robustního přístupu k 

teroristickým hrozbám a nepřátelským entitám. 

 Ve vztahu technik konvenčních a kybernetických teroristických činů lze 

pozorovat zajímavou analogii, která se vztahuje k času. Techniky konvenčního 

terorismu přinášejí  velmi často vysoce intenzivní a krátkodobé útoky, které je 

možné měřit v řádech minut, hodin a maximálně několika dní, pokud nepočítáme 

případy únosů, které mohou trvat i celé roky. Kybernetické útoky jsou ve většině 

případů velmi krátké, dá se dokonce říci, že pro jejich pachatele je co nejnižší doba 

trvání útoku prioritou, aby se tak nevystavovali riziku odhalení a vystopování. 

Existují ale i případy, kdy je kybernetický útok veden například prostřednictvím 

viru i po několik měsíců. V počátečních fázích útoku může virus pouze 

shromažďovat data a k samotnému narušení či ochromení systému může dojít až s 

určitým odstupem. Jednotlivé případy se samozřejmě liší. Jak už ale bylo řečeno, 

teroristé mohou kybernetické útoky využít i jako formu odplaty, když takto 

“zasazené” viry aktivují v informačních a řídících systémech v reakci na konkrétní 

událost. 

5.1.4. Záměry a motivy 

 Konfrontace obou fenoménů ukazuje, že propojení konvenčního terorismu a 

kyberprostoru je v mnoha ohledech velmi asymetrické. Přesto ale existuje aspekt, ze 

kterého obě formy vychází zcela totožně a bez rozdílů. Dá se říci, že to, co ustavuje 

povahu terorismu, ať už konvenčního nebo kybernetického, jsou právě záměry a 
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motivy jeho pachatelů. Až od nich se ve výsledku odvíjí povaha řadových členů 

teroristických skupin, jejich cíle i volené techniky, charakter komunikace s 

veřejností, propaganda a podoba konkrétních činů. Ze všech elementárních aspektů 

obou forem terorismu jsou  právě motivace a záměry to, co je spojuje. 

5.1.5. Rozdíly a podobnosti dopadů teroristických činů

 I když je možné kategorizovat dopady obou forem terorismu stejným 

způsobem, tedy na dopady sociální, politické a ekonomické, jejich povaha je 

rozdílná. Jak už bylo uvedeno, ekonomické dopady konvenčních teroristických 

útoků mají podobu poklesu turistického ruchu, zpomalení toku zahraničních 

investic a zvýšení finančních nákladů na ochranu klíčových osob či infrastruktur. 

Nejedná se tedy o přímé dopady teroristického činu, ale spíše o dopady sekundární. 

Kybernetické teroristické činy mohou být naopak vedené za účelem zásahu 

ekonomické sféry přímo. Může se jednat o následky ve formě úniku obchodních 

informací, osobních údajů, podvodných finančních operací a následného 

nezákonného čerpání prostředků. Kromě toho je možné po získání přístupu k 

informačním systémům manipulovat s daty, vytvářet chaos  v ekonomické sféře a 

zasáhnou tak například burzy či bankovní systémy.

 Při analýze dopadů konvenčních teroristických útoků bylo upozorněno na to, 

jaké podoby mohou nabývat v rámci politické sféry. Jednalo se o zavedení určitých 

opatření, která velmi úzce souvisí s omezováním osobního soukromí, zvýšenou 

aktivitou v rámci bezpečnostních opatření a prohlídek a dohledem nad osobními 

daty a komunikací. Dopady kybernetických činů mohou mít velmi podobný 

charakter, když vlády usilují o silnější omezení v rámci obsahu, který je do 

kyberprostoru uvolňován, o určitou míru jeho cenzury a dohled nad populárními 

sociálními sítěmi. Vzhledem k tomu, že je v silách pachatelů převzít kontrolu nad 

obsahem vládních informačních webových stránek a stejně tak stránek 

bezpečnostních agentur, modifikovat jejich sdělení a šířit desinformace, je možné 

vytvářet do určité míry diplomatická napětí a mezinárodní komunikační 
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nedorozumění. To celé by mohlo hrát důležitou úlohu v situaci, jakou je například 

současný vypjatý vztah mezi Spojenými státy a Severní Koreou.

 V obou předchozích kapitolách byly kromě dalších analyzovány i dopady 

sociální. Jak je možné pozorovat, ty, které se vážou na konvenční teroristické činy 

mají spíše interspolečenský charakter, když, jak už bylo řečeno, nabývají podoby 

nedůvěry mezi jednotlivými rasami, etniky, nebo zástupci rozdílných náboženských 

orientací. Kyberteroristické útoky zasahují společnost jiným způsobem. Vyvolávají 

nedůvěru a strach z technologií a užívání informačních systémů včetně těch, které 

jsou implementovány do oblasti státní správy. Ztrácejí důvěru v bankovní instituce, 

moderní komunikační prostředky a způsoby přepravy, jednoduše ve výdobytky 

doby, které se staly součástí každodenního života. V kontrastu s dopady 

konvenčního terorismu mohou mít dopady činů v kyberprostoru velmi individuální 

charakter. Odcizení identity postihuje obecně pouze cíl, dopady na jeho život jsou o 

to drtivější. Kromě toho je možné prostřednictvím desinformací umístěných na 

správných místech šířit ve společnosti paniku a strach stejně, jako když někdo 

uprostřed publika v divadle křičí “hoří”.

5.1.6. Rozdíly a podobnosti boje proti formám terorismu

         
 Jak již bylo řečeno, nejúčinnější obranou proti terorismu je jeho prevence. Ta 

ale nabývá ve vztahu k oběma formám terorismu zcela jinou podobu. Nelze 

očekávat, že protiteroristická opatření a postupy, které jsou aplikovány v rámci 

konvenčního terorismu, budou efektivní i v kyberprostoru. Zatímco má boj proti 

terorismu ve fyzickém světě spíše aktivní formu, když nabývá podoby zpřísněných 

bezpečnostních opatření na kritických místech (bezpečnostní prohlídky a omezení 

na letištích, posílení bezpečnostních složek v rámci mezinárodních kulturních a 

sportovních událostí), přijímání mezinárodních  opatření, rozvoje mezinárodní 

spolupráce a relevantní komunikace, ekonomických sankcí proti státům, které 

teroristickou činnost na svém území trpí či přehlíží (embarga, bojkoty, pozastavení 

aktiv), rozvoje činnosti zpravodajských agentur a v neposlední řadě efektivního 
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využití právního a soudního systému, boj proti kyberterorismu má z větší části 

pasivní, defensivní charakter. Kromě aktivního boje proti teroristické propagandě, o 

kterém bylo v rámci této práce hovořeno v předchozí kapitole, mají ostatní formy 

spíše obranou funkci. Jedná se o pasivní bezpečnostní opatření, která mají za úkol 

bránit napadení systému a jeho zneužití či poškození, v krajních případech následky 

útoku minimalizovat. Jsou to tedy opatření, která se stávají aktivními až ve chvíli, 

kdy k útoku skutečně dochází, a dala by se tak přirovnat k zásahovým 

protiteroristickým jednotkám, které působí ve fyzickém světě. Primárním úkolem 

boje proti konvenčnímu terorismu je však jeho prevence a znemožnění realizace 

teroristických operací. Zásahové jednotky pro boj s  teroristy tedy nacházejí 

uplatnění pouze v případech, kdy má čin dlouhodobější ráz, tedy například při 

únosech, držení rukojmí a obléhání. Takových typů útoku je ale ve srovnání s 

bombovými, sebevražednými nebo ozbrojenými útoky jen velmi málo, jak ukazuje 

následující graf.

Obrázek 7 - Graf konvenčních teroristických činů v letech 1970-2004 podle zastoupení 
jednotlivých typů útoku. Šedá barva symbolizuje bombové útoky (44777 útoků), fialová barva 

ozbrojené útoky (26038) a okrová barva atentáty (14273). Zdroj: Global Terrorism Database.17 
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Stejně jako hrají zásahové jednotky ve vztahu ke konvenčním teroristickým činům 

velmi malou roli, je i role pasivních opatření v kyberprostoru pro teroristické útoky   

drobnou překážkou. 

 Boj proti terorismu v kyberprostoru je tedy pro současnou problematiku 

terorismu obecně velmi zásadním tématem, které se dostává do popředí 

mezinárodních bezpečnostních a odborných diskuzí. Nejedná se ale jen o boj, který 

zůstává zatím bez jasného a efektivně vymezeného přístupu k věci. Jedná se také o 

problematiku kyberterorismu jako takovou, například i o jasnou a vypovídající 

definici jevu. Absence konsensu v tomto smyslu vede často ke snížení produkce 

efektivních řešení a opatření, ať už se jedná o právní vymezení činu a jeho soudní 

konsekvence, nebo boj proti teroristické propagandě na internetu. Denningová k 

tomuto poznamenává, že dosahování cílů elektronickými metodami je spíše otázkou 

příštích několika let. Přesto se ale hrozba kyberterorismu stává reálnější vzhledem k 

tomu, jakým způsobem se rozrůstá život a působení kyberprostoru [Denning 2000].
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6. ZÁVĚR

 Úvodní kapitola jasně definovala jeden z primárních cílů této práce, a to 

vymezit vztah mezi konvenčním terorismem a terorismem v kyberprostoru. 

Předchozí řádky jasně ukázaly, do jaké míry se jednotlivé aspekty obou forem 

terorismu odlišují, ale i v jakých směrech mezi nimi lze hledat podobnosti. Počet 

rozdílů konvenčního a kybernetického terorismu je pravděpodobně velmi blízce 

spojený s počtem odlišností, které by bylo možné vymezit při srovnání fyzického 

světa a jemu náležejících sociálních jevů a interakcí, a téhož v rámci světa, jež se 

utváří a neustále rozpíná v kyberprostoru. Lze to mimo jiné pozorovat na tom, jak 

jednotlivé prvky společenského života v kyberprostoru pozvolna pronikají do 

fyzického světa a naopak. Stejně tak se mezi sebou mísí aspekty obou forem 

terorismu. Práce rozebrala a analyzovala jednotlivé složky obou forem 

teroristických činů, aby následně v rámci jejich vzájemné konfrontace ukázala na 

jejich podobnosti a odlišnosti. Orientační shrnutí výsledku přináší následující 

tabulka.

Konvenční terorismus Kyberterorismus

Pachatelé

Vyžadovaná kvalifikace je 
minimální. Nutná je 
participace na místě činu. 
Počet útočníku umocňuje 
efektivitu útoku. Požadavek 
na vzájemnou komunikaci je 
vysoký. 

Vysoce kvalifikovaní 
odborníci. Minimální rizika 
bezprostředního ohrožení 
života útočníků. Minimální 
požadavky na počet 
útočníků. Velmi omezená 
vzájemná komunikace.

Cíle

Vojenské cíle velmi 
vyjímečně. Výběr ovlivňuje 
analýza rizik a nákladů. 
Důležité je mediální pokrytí 
cíle.

Vojenské cíle mají vysokou 
hodnotu. Výběr ovlivňuje 
bezpečnostní potenciál cíle. 
Útok je anonymní, v 
ideálním případě 
nezanechává stopy.
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Techniky

Invazivní charakter. 
Základem finanční zdroje. 
Útoky jsou krátkodobé a 
intenzivní.

Nemaji nutně invazivní 
charakter. Vyžadují 
minimum zdrojů. Útoky 
mohou mít dlouhodobý 
charakter.

Záměry, motivace Jsou společným 
jmenovatelem obou forem.

Jsou společným 
jmenovatelem obou forem.

Dopady

Ekonomické ve formě 
oslabení cestovního ruchu, 
sociální ve formě 
společenské nenávisti, 
politické ve formě omezení 
lidských práv.

Ekonomické ve formě 
obchodního či 
průmyslového oslabení, 
sociální ve formě ztráty 
soukromí a nedůvěry v 
informační systémy, 
politické ve formě 
mezinárodních a 
diplomatických střetů.

Boj

Aktivní činnost ve formě 
mezinárodní spolupráce, 
zvyšování bezpečnostních 
opatření.

Pasivní opatření ve formě 
aplikace bezpečnostních 
systémů, proškolení 
personálu apod.

Dá se předpokládat, že se jednotlivé prvky konvenčního terorismu budou do 

kyberprostoru prolínat čím dál více, a stejně tak začnou útoky v rámci 

kyberprostoru více zasahovat i do světa fyzického. Odpovídá to, jak již bylo řečeno, 

i současnému trendu technologizace společnosti, virtualizace reality a globalizace 

světa.   

 V samotném úvodu byla položena otázka, zda-li je možné vymezit kritéria 

teroristického činu, zda-li mohou činy v kyberprostoru tato kritéria splňovat, a 

pokud ano, do jaké míry. Analýzou celé řady definic tato práce dospěla k sestavení 

těchto  základních kritérií, která musí být v rámci klasifikace teroristického činu, ať 

už konvenčního či kybernetického, splněna. Byly tak označeny aspekty, které 

teroristickým činům na obou úrovních náleží, a bez jejichž přítomnosti pozbývá čin 

charakteru činu teroristického. Kyberprostor představuje určitým způsobem 

projekci fyzického světa, když se v něm realizují (i když často v různých 

modifikacích)  společenské jevy a fenomény, jakým je právě terorismus. Práce 

dokázala, že nezákonné činy v kyberprostoru zcela plnohodnotně odpovídají 
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kritériím teroristických činů konvenčních a jsou schopny plně naplnit jejich 

podstatu. 

 Popsat, jakým způsobem se kybernetický terorismus má k terorismu 

konvenčnímu, zda-li ho jednou zcela nahradí, nebo budou tyto dvě formy existovat 

vedle sebe, je velmi složité. V této situaci, kdy je jeho vývoj v počátcích, lze s 

přihlédnutím k raketovému rozvoji informačních technologií pouze odhadovat. Už 

teď je ale jasné, že se vedle stále převládajícího konvenčního terorismu rozvíjí nový 

způsob vedení boje, který popírá všechny doposud běžné principy. Nemá totiž 

nutně, na rozdíl od konvenčního terorismu, násilný charakter v tom pravém, 

fyzickém smyslu slova. Činy v kyberprostoru nemusí přímo ohrožovat lidské životy 

ani majetek, přitom stále zůstávají teroristickými. 

 Tato práce, stejně jako relevantní odborné publikace, potvrzuje existenci 

fenoménu, který je v běžně platném diskurzu nazýván jako kyberterorismus. 

Ukazuje, že nezákonné aktivity v kyberprostoru, mohou stejně jako tytéž aktivity ve 

fyzickém světě, nabývat formy teroristických činů, a zároveň mít na společnost, 

ekonomiku a politiku nepřeberné množství dopadů. Kyberprostor je stále oblastí, 

která skýtá celou řadu neprobádaných míst, stejně tak jako kyberterorismus, ale i 

další jevy, které se v tomto prostoru vyskytují. Vzhledem k tomu, jak se 

kyberprostor rozpíná a zasahuje další a další oblasti, není možné jasně říct, jakým 

způsobem se budou vyvíjet i přidružené jevy, včetně kybernetické kriminality. 

 Lidstvo je na informačních technologiích závislejší den ode dne. Postupně 

prostupují další oblasti každodenního života a je jen málo činností, ke kterým je 

nepoužíváme, při kterých nám neusnadňují práci. Je zajímavé, jakým způsobem si 

je lidstvo osvojilo, aniž by znalo podstatu jejich fungování, a bez obav jim svěřují 

své životy. Rozhodně se nejedná o přehnané tvrzení. Dnešní člověk propojuje s 

informačními technologiemi opravdu každou oblast svého života, od zdraví, až po 

osobní vztahy a majetek. Stejně jako je tomu ve fyzickém světě, i v kyberprostoru, 

na který se veškeré technologie bezprostředně vážou, může dojít znenadání k jeho 

narušení. Nemusí mít nutně formu kyberteroristického útoku, aby zásadním 

způsobem ovlivnilo život lidí. Mohlo by se jednat o vcelku neškodný výpadek sítě, 

potíže v komunikaci mezi systémy, nebo jednoduchou chybu v rámci řídícího 
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programu. Následky nepovedou k pádu společností, ani ohrožení životů, ale naruší 

každodenní stereotypy v životech lidí. Změnit a narušit každodenní chování je, jak 

už bylo řečeno výše, jedním z primárních cílů terorismu jako taktiky vedení boje. Je 

tedy důležité vzít na vědomí, jaký potenciál kyberprostor dnešním teroristům nabízí. 

Že ho prozatím nedokáží, nebo nechtějí plně využít, je jiná otázka. V každém 

případě je kyberterorismus problematikou, kterou není vhodné ani bezpečné 

opomíjet, a už v těchto dnech je jasné, že představuje do budoucna velmi důležitou 

oblast pro zajištění kontinuity lidské existence. 
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