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Násilná radikalizace - sociální faktory 

Vejvodová 
(PV) 

Radikální uskupení jsou vítána často ne z ideologických důvodů, ale právě proto, 
že poskytují pocit ochrany, sounáležitosti. Suplují rodinu, kamarády. ... Vstup do 
radikálních hnutí není nutně spojen s politickou motivací, ale řada lidí vstoupí, 
protože tam má přátele.  

    Čírtková (LČ) Ty faktory, co fungují na legitimizaci násilí 

    Ryšavá (JR) Šikana ve škole, vyčleňování/ se z kolektivu, vliv rodiny, přátel, okolí... 

    Ludvík (JL) Pobyt ve vězení - ve vězení se najde vždy ten charismatický leader, lidé s nimi 
přichází do styku, hledají ve vězení identitu a oporu... Menšiny jsou zranitelnější, 
ale v prostředí, kde mají pocit, že jsou ohroženi tou většinou. Kde není ohrožení 
většinou, tam ta zranitelnost je menší. Zranitelní jsou též lidé do nějakého věku, 
byť né úplně absolutně. Větší tendenci k radikalizaci mají podle mě lidé s 
technickým vzděláním. Je to spekulace, že vstoupí úspěšně do technické 
společnosti, ale nedokáží se v ní uchytit. Obecně technici hledají jednoduchá 
řešení a složitost společnosti je moc nebaví.  

    Vymětal (ŠV) Určitý vliv mají vzory, modely. Mají vliv na zahořknutí, na ten pocit, že se legitimní 
cestou nedá nic udělat.... Nápodoba, identifikace... Online komunikace, sociální 
sítě, internet...  

    Král (PK) Určitě sociálně ekonomický status, vzdělání... Možná míra nějaké osobní 
zkušenosti s rizikovým prostředím... Někteří lidé mohou být radikalizováni na 
základě vlivu rodiny. Když má někdo rodiče radikály, tak taky bude radikál. Takže 
je to také dáno výchovou. 

    Krulík (OK) Nevíte co se sebou... Bez vlastního přičinění jsem se ocitl tam a tam... Ať už za to 
mohou média, internetová propaganda, lidi z okolí.  

    Pětioký (JP) Rodina, škola, parta, sociální sítě, přítel/kyně, všechno hraje roli.  

    Klen (ŠK) Náboženský radikalismus je jen to, co do nich vtluče autorita, výchova... konkrétní 
právní zvyklosti.... vnímané sociální rozdíly... Člověk může být frustrovaný 
nějakým tlakem ze strany zaměstnavatele, partnera, rodiny, okolí.... Excesy jsou 
způsobené vlivem médií, internetu, posunem morálky....  

    Hořejší (MH) Na to je třeba se podívat. Určitě to není tak,že ti lidé pocházejí ze 
znevýhodněných komunit, že inklinují k radikalizaci... Mohou tam být určité 
sociální tlaky, ale k radikalizaci může docházet i v rámci privilegovaných vrstev... 
Často ti jedinci nemají ideologickou znalost. Ti lidé nemají žádnou představu o 
tom, co by chtěli dosáhnout. Neznají náboženství, ideologii, stačí jim jen pár 
sloganů a jsou odhodláni spáchat hrůzné věci... Určitě je tam hodně často silný 
prvek tlaku okolí - spolužáků ze školy, kamarádů, rodiny... Rodina je extrémně 
důležitá v řadě případů. 

    Mareš (MM) V Evropě i v ČR hodnotové střety mezi domácí majoritní částí společností a 
menšinovými částmi společnosti (ideologicky, etnicky, nábožensky) a současné 
střety mezi majoritní společností a jinými částmi (především islámskou 
komunitou). V ČR a středovýchodní Evropě je specifická dimenze konfliktu mezi 
velkou částí majority a velkou částí romské minority.  

    Příslušník 
ozbr.složek 
(XX) 

Ideologická, osobnostní, sociální frustrace 

     

 



 

 

 

Barevné označení Kódy 
 

 
rodina, přátelé a okolí JR, ŠK, PK, MH, JP 

 
vzory a modely ŠK, ŠV, JL 

 
internet a sociální sítě ŠK, ŠV, JL, JP, OK 

 
sociální rozdíly PK, ŠK, XX 

 
příslušnost k menšině JL, MH, MM 

 

pocit 
sounáležitosti/ochrana PV 

 
šikana ve škole JR 

 
vězeňské prostředí JL 

 

 


