
Abstrakt 

 

„ To co je na teroristech zavrženíhodné, není ani tak jejich extremismus, jako intolerance a 

bezohlednost vůči ostatním." 

                                                                                                                Robert Francis Kennedy 

 

 Tento citát podle mého názoru nejlépe vystihuje jádro terorismu, jehož projev vychází 

z extremismu a jeho zastánci se snaží dosáhnout svých cílů za použití všech možných a pro 

nás mnohdy nemožných prostředků. 

 Cílem této práce je přiblížit terorismus, resp. teroristy z hlediska jejich chování a 

jednání a odhalit pravé pohnutky a způsob uvažování zastánců teroristických činů a možné 

příkladné a razantní trestání těchto lidí, které by mohlo mít potenciální vliv na jejich budoucí 

akce. 

 Tímto tématem jsem se rozhodla zabývat po zhlédnutí několika událostí spojených s 

teroristickou organizací Islámský stát, jehož hrůzné činy otřásly celým světem, a to v podobě 

vraždy amerického novináře Jamese Foleyho, útoků na několika místech v Paříži a vyhlášení 

tzv. chalífátu na území států Sýrie a Iráku. 

 V následujících kapitolách se pokusím nastínit terorismus z hlediska jeho definice, 

typologie a zvláštních druhů skupin. Dále se budu zabývat způsobem chápání a uvažování 

teroristy a jeho motivy k teroristickým činům. V neposlední řadě bude snaha o popis vstupu 

do teroristické organizace a přiblížení procesu radikalizace zfanatizovaných bojovníků spolu s 

charakteristikou sebevražedných útočníků.  

 Tato práce se při popisu mechanismů radikalizace nevztahuje na všechny teroristické 

skupiny, ale především na islamistické bojovníky a jejich sebevražedné atentátníky 

(mudžihády), protože v současné době vytváří tato skupina pravděpodobně největší hrozbu 

pro západní svět a jeho demokratické hodnoty. 

 Jedny z mnoha důvody, které mě k této práci vedly a které budu popisovat v dalších 

kapitolách, jsou nedávné útoky v Paříži, které šokovaly svět a otřásly duchovními hodnotami 

lidí v podobě bezpečí, tolerance a míru, a dále migrační vlny přecházející v souvislosti s 



dobýváním Arabského poloostrova Islámským státem a následné chování těchto uprchlíků v 

západních zemích. 

 V závěru poukazuji na dopad jednání teroristů na právo a zákony v demokratických 

státech a na trestněprávní instrumenty v boji proti teroristickému jednání na mezinárodní a 

evropské úrovni spolu s možnou prevencí před těmito činy v budoucnosti. 

  

 


