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ÚVOD
Téma  radikalizace  jedince  a  společnosti  získalo  mnoho  pozornosti  obzvláště 

v posledních  letech  s  přibývajícím  množstvím  teroristických  útoků  páchaných  na  území 

evropských státu. Otázka, proč se za podobných podmínek někteří lidé radikalizují a někteří 

ne,  zůstává  stále  nezodpovězena.  V obrovském přílivu  mediálních  informací  a  spekulací 

kolem možných příčin radikalizace je těžké objektivně posoudit, co za radikalizací některých 

jedinců opravdu stojí.

 Cílem diplomové práce je předložit ucelené informace o zkoumání psychologických 

aspektů radikalizace ve světě i v České republice a navázat na současné výzkumné poznatky 

šetřením zaměřeným na osoby v potenciálním riziku radikalizace v českých věznicích. 

V teoretické části jsou představeny dosavadní zjištění týkající se radikalizace a jejích 

jednotlivých aspektů. V první kapitole je definováno, co se skrývá pod pojmem radikalizace 

a jak se liší od příbuzných pojmů terorismus a extremismus. Druhá kapitola nastiňuje aktuální 

modely průběhu radikalizace a ve třetí kapitole jsou vysvětleny základní teorie, pokoušející se 

objasnit příčiny radikalizace.

Čtvrtá  kapitola  shrnuje  zásadní  výzkumné  poznatky  týkající  se  radikalizace 

z posledních  let.  Zabývá  se  souvislostí  kategorií  jako  věk  nebo  socioekonomický  status 

jedince  a  možné  radikalizace.  Pátá  kapitola  přináší  ukázku  několika  typologií  jedinců 

v radikalizačním  procesu.  Šestá  kapitola  se  ve  stručnosti  zabývá  aktuálními  otázkami 

radikalizace ve světě jako je například islámská radikalizace nebo radikalizace u žen. Sedmá 

kapitola  upozorňuje  na  specifika  radikalizace  v  České  republice.  V  osmé  kapitole  jsou 

přiblíženy  výzkumné  poznatky  týkající  se  radikalizace  ve  vězeňském  prostředí  a  devátá 

kapitola se zabývá možnostmi deradikalizace jedince, ukázkami aktuálních deradikalizačních 

programů a doporučeními pro praxi. 

V empirickém oddílu je představen realizovaný výzkumný projekt, který se skládá ze 

dvou částí. První část se zabývá kvalitativní a kvantitativní analýzou dat získaných ze spisové 

dokumentace  osob  v  potenciálním  riziku  radikalizace  v  českých  věznicích.  Na  základě 

získaných  údajů  jsou  hodnoceny  specifika  skupiny  v  kategoriích  základní  údaje,  rodina, 

sociální  vazby,  osobní  historie,  osobnostní  charakteristiky,  behaviorální  charakteristiky, 

průběh výkonu trestu a radikalizační tendence. 

Ve  druhé  části  dochází  ke  kvalitativní  a  kvantitativní  analýze  dat  získaných  ze 

strukturovaných  rozhovorů  s  vězeňským  personálem  v zapojených  věznicích.  Otázky  se 
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zaměřují  na  zmapování  vnímaného  rizika  radikalizace  ve  věznicích  a  odborné  znalosti 

a připravenost vězeňského personálu. 

Výsledky výzkumu by měly posloužit k lepšímu porozumění fenoménu radikalizace 

v českém prostředí.  Aplikace získaných poznatků může být užitečným zdrojem při  tvorbě 

preventivních  a  deradikalizačních  aktivit  nejen  ve  vězeňském,  ale  i  v  obecném kontextu, 

stejně jako podkladem pro vzdělávání osob v bezpečnostních složkách v České republice.
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TEORETICKÁ ČÁST

1. Radikalizace a příbuzné pojmy

Pojem radikalizace  je v dnešní  době  velmi  aktuální a používaný  nejen  na odborné 

úrovni,  ale  vzhledem k současné  aktivitě  některých  teroristických  skupin  (například 

tzv. Islámského státu) i mezi novináři a běžnou populací. I přes jeho časté používání ale není 

vůbec snadné dojít ke shodě, jak tento pojem definovat. Jedním z důvodů, proč je tak těžké 

dojít  ke  konsenzu při  definování  pojmu radikalizace,  může být  fakt,  že  je  zkoumán jako 

multioborový fenomén, o který se zajímají jak psychologové, sociologové, politologové, tak 

i odborníci z oblasti práva nebo náboženství. Pojem je také s ohledem na odborné zaměření 

autorů  zkoumán  na  různých  úrovních.  Někteří  autoři  se  věnují  radikalizaci  na  národní 

a skupinové  úrovni,  jiní  se  zaměřují  spíše  na  definování  radikalizace  ve  vztahu k jedinci 

a jeho osobnosti. V následujícím textu popíši  přístupy, které jsou relevantní pro zkoumání 

psychologických aspektů radikalizace.

Samotný pojem radikalizace se často používá v úzkém spojení s pojmy extremismus 

a terorismus.  Zvláště v médiích  se  setkáváme s tím,  že  veřejnost i odborníci  mezi  těmito 

pojmy příliš nerozlišují a často dochází k jejich záměně. Proto považuji za důležité zaměřit se 

na definici extremismu a terorismu a jejich vymezení vůči pojetí radikalizace. 

1.1 Radikalizace

Na  rozdíl  od  terorismu,  který  je  jako  jistá  forma  politicky  motivovaného  násilí 

zkoumán již desítky let, má studium radikalizace poměrně krátkou historii. Neumann (2008) 

upozorňuje, že před rokem 2000 bychom v literatuře zmínek o radikalizaci velké množství 

nenašli. Větší pozornost se tomuto fenoménu začala věnovat až po teroristickém útoku v New 

Yorku v roce  2001. K největšímu  rozvoji  výzkumu v oblasti  radikalizace  pak  došlo  až 

v několika posledních letech se zvýšenou aktivitou extremistických a teroristických skupin, 

které mají na svědomí velké množství útoků jak na blízkém východě, tak v Evropě. 

V roce 2006 byla v rámci Evropské komise zřízena expertní skupina zabývající  se 

násilnou radikalizací. Ta ve své práci definuje násilnou radikalizaci jako „proces socializace 

směřující k extremismu a projevující  se v terorismu“  (Alonso  et  al.,  2008,  p.  7).  Dále 

poukazuje  na  důležitost  vnímání  radikalizace  jako  celostního  fenoménu,  ve  kterém  hrají 
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významnou roli globální, politické, sociologické, ideologické i psychologické charakteristiky. 

Neumann (2008) uvádí,  že mezi odborníky z oblasti psychologie se velmi rozšířila 

definice  radikalizace,  která  ji  charakterizuje  jako  proces,  během  nějž  jedinci  získávají 

pozitivní vztah k násilnému extremismu a stávají se aktivními při jeho prosazování. Dále však 

dodává,  že  tato  definice  nedostatečně  reflektuje,  jakým  způsobem  rozhodování  jedince 

ovlivňuje ekonomické, kulturní a politické zázemí, ve kterém se pohybuje. Obecnější vnímání 

pojmu radikalizace mezi experty pak popisuje jako „to, co se děje, než vybuchne bomba“ 

(Neumann, 2008, p. 4).

Schmid  (2013)  popisuje  radikalizaci  jako  fenomén  složený  ze  dvou  základních 

charakteristik, reflektujících na jedné straně postoje a přesvědčení a na druhé straně chování 

a aktivity  jedince.  Jedná  se  tedy o obhajování  výrazné  politické  změny,  založené  na 

přesvědčení, že současná situace je nepřípustná a je možné ji nahradit vhodnější alternativou. 

Prostředky k dosažení  této  změny  mohou  být  nenásilné a demokratické  nebo  násilné 

a nedemokratické. Upozorňuje tak na důležitý fakt, že radikalizace sama o sobě nemusí být 

násilná a je potřeba od sebe tyto dvě formy odlišovat. 

Della Porta a LaFree (2012) definují radikalizaci jako proces vedoucí ke zvýšenému 

užívání  politického  násilí.  Tento  proces  je  charakterizován  zvyšujícím  se odhodláním 

k použití  násilných prostředků a strategií v politických konfliktech, které se může vyvinout 

v otevřený nenávistný konflikt proti určité sociální skupině nebo instituci.

Z výše zmíněných definic je jasné, že se jedná o velmi komplexní a složitý fenomén. 

Pokud  bychom  měli  reflektovat  dělení,  které  zdůrazňuje  Schmid  (2013),  na násilnou 

a nenásilnou radikalizaci, je potřeba upozornit, že v dalším textu se budu primárně zabývat 

radikalizací  násilnou,  která  může  potenciálně  vést k terorismu  nebo  nějaké  jiné  formě 

politického násilí.  Násilná radikalizace je pak chápána jako proces, v rámci kterého se 

jedinec  postupně  více  přiklání k využití  násilí  jako  prostředku  prosazení  určité 

ideologie.  Násilná radikalizace překračuje právo, zatímco nenásilná radikalizace může být 

chápána jako součást či průvodní jev demokracie. V tomto kontextu je dále vhodné zmínit 

také  nový  pojem  „politická  polarizace“,  který  reflektuje  nárůst  určitých  jevů  v  rámci 

demokratických systémů a široké veřejnosti, kterých jsme v současnosti svědky.
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1.2 Extremismus

Radikalizace bývá často veřejností vnímána jako synonymum extremismu a naopak. 

I u autorů, kteří rozdíl mezi těmito pojmy vnímají,  se však diskuze o radikalizaci málokdy 

obejde bez použití pojmu extremismus. Některé definice dokonce přímo pojem extremismus 

využívají pro vysvětlení, co znamená radikalizace. Pokud tedy chceme porozumět tomu, co je 

a co  není  radikalizace,  je  nutné  se  také  zabývat  tím,  jak  odborníci  definují  pojem 

extremismus.  Jednoznačnou  definici  extremismu,  která  by  byla  obecně  uznávaná  mezi 

odborníky, však stejně jako u radikalizace nenajdeme. 

Ministerstvo Vnitra České Republiky (MV ČR, 2010) na svých stránkách uvádí svou 

pracovní definici extremismu. „Pojmem extremismus jsou označovány vyhraněné ideologické 

postoje, které vybočují z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance, a útočí 

proti základním demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v českém ústavním 

pořádku (…) Extremistické postoje jsou způsobilé přejít v aktivity, které působí, ať již přímo 

nebo v dlouhodobém důsledku, destruktivně na stávající demokratický politicko-ekonomický 

systém,  tj.  snaží  se  nahradit  demokratický systém systémem nedemokratickým (totalitním 

nebo autoritářským režimem, diktaturou, anarchií).“

Martin  (2013)  popisuje  extremismus  jako  radikální  názor,  převážně v politické 

rovině, charakterizovaný nesnášenlivostí vůči odlišným postojům a názorům. Extremismus 

může být primární motivací k terorismu. Jedná se o násilné projevování svých politických 

názorů. Ideologie stojící za extremismem bývá velmi různorodá. Extremismus lze popsat ve 

dvou odlišných dimenzích. Jednou dimenzí je obsah, tedy o jaké přesvědčení se jedná, druhou 

pak  styl,  jakým  jedinec  své  přesvědčené  manifestuje.  Obsah  může  být  tedy  například 

vyhraněný ultrapravicový politický názor, který ale bude manifestovaný za pomocí dialogu 

a nedogmatické argumentace. V opačném případě by mohlo jít o názory bližší mainstreamové 

společnosti, ale prezentované nekompromisním a násilným stylem.

Podle  Schmida (2013)  je  rozdíl  mezi  radikalizací a extremismem v tom,  že  oproti 

radikalizaci, jenž může mít jak formu násilnou, tak i nenásilnou, extremismus je výhradně 

násilný.  Zatímco  radikalismus  může  být  demokratický,  extremisty  považuje  za jedince 

nerespektující demokratické uspořádání a hodnoty. Proto také uvádí, že rozlišování násilného 

a nenásilného extremismu nedává oproti násilné a nenásilné radikalizaci smysl. 

Jiní autoři naopak uvádějí násilný extremismus jako samostatnou oblast extremismus, 

kterou definují jako aktivity skupin nebo jedinců, kteří jsou ochotni použít násilí pro dosažení 
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svých  politických,  ideologických  nebo  náboženských  cílů  („Action  plan  against 

Radicalisation“, 2014).

1.3 Terorismus

I  přesto,  že  ze  všech  tří  jmenovaných  pojmů  má  terorismus  asi  nejkonkrétnější 

podobu, ani v definování tohoto pojmu se autoři úplně neshodují. 

Dle  Neumanna  (2010)  se  jedná  jednoduše o politicky  motivované  násilí,  jehož 

záměrným cílem jsou  civilisté.  Richardson  (2006)  naopak  uvádí  velmi  obsáhlou  definici, 

ve které  zdůrazňuje,  že  se  jedná o komplexní a vícerozměrný  fenomén,  který  se  může 

objevovat ve více různých formách, v různých částech světa a používá se jako prostředek 

dosažení  mnoha  různých  cílů.  Můžeme  se s ním  setkat v demokratickém i autokratickém 

zřízení, stejně jako v rozvinutých, rozvíjejících se a nedostatečně rozvinutých ekonomikách. 

Mezi teroristickými útočníky můžeme nalézt příslušníky různých náboženství, stejně jako ty, 

kteří  se k žádnému  náboženství  nehlásí.  Takováto  definice  ale z praktického  hlediska 

nepřináší příliš mnoho konkrétních informací.

Victoroff  (2005)  se  pokusil  analyzovat  dostupné  definice  terorismu a najít  jejich 

společné prvky. Z analýzy více než 50 definic vyplynulo, že se ve většině případů objevují 

dvě základní charakteristiky. Jedním ze znaků je agresivita vůči civilistům a druhým snaha 

ovlivnit  cílové  publikum,  přesněji  snaha  způsobit  změnu  jeho  chování  ve shodě s cíli 

teroristů. Ve shodě s touto představou o terorismu je i vymezení, které používá Martin (2013). 

Ten jako tři hlavní charakteristiky terorismu uvádí, že se jedná o politicky motivované násilí, 

většinou  zaměřené  proti  civilistům  nebo  jiným  měkkým  cílům a mající  za  cíl  ovlivnění 

cílového publika. 

Menší shoda však již panuje v otázce, jaké případy je ještě možné mezi terorismus 

zařadit. Například Corner a Gill (2015) ve své studii řadí mezi teroristy jak osoby jednající ve 

jménu nějaké organizované skupiny, tak individuální pachatele. Oproti tomu James (2007) 

s kolegy se zabývali případy  osamělých útočníků, kteří měli na svědomí útok na nějakého 

politického představitele  nebo konkrétní  politické uskupení.  Všechny takové případy však 

nepovažuje za terorismus. Argumentem pro vyčlenění těchto útoků z pojmu terorismus je, že 

jejich autoři  nebyli  aktivní v žádné teroristické organizaci.  Diskutabilní také zůstává,  jestli 

útok na politické zástupce plní předpoklad definice terorismu, která říká, že se jedná o agresi 

vůči civilistům.
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Další  spornou skupinou jsou takzvaní  školní  střelci (útočníci). Jedná se o případy 

hromadného  útoku  ve  škole,  jehož  cílem  jsou  tedy  žáci a učitelé.  Takové  případy  jsou 

převážně známé z amerického prostředí a velmi často jsou útočníky samotní žáci dané školy. 

I přesto, že školní útoky ve větší míře nesplňují podmínku politické motivace, někteří autoři je 

i tak zařazují mezi formy terorismu (Giebel, Rossegger, & Endrass, 2016).

Martin  (2013)  se  zabývá  rozdílem  mezi  terorismem a trestnými  činy z nenávisti 

tzv. hate  crimes.  Mareš  (2011)  definuje  hate  crimes  jako  protiprávní  činy  zaměřené  proti 

osobám na základě jejich příslušnosti k určité náboženské,  etnické identitě nebo například 

kvůli sexuální orientaci. Původní koncept za hate crime považoval primárně použití přímého 

fyzického násilí, ale postupem času se pojem rozšířil i do oblasti verbálních projevů. Hranice 

mezi terorismem a trestnými činy z nenávisti může být poměrně neostrá a mnoho takových 

činů lze zařadit do obou kategorií. 

1.4 Směry radikalizace

Radikalizace jedince se vždy opírá o nějakou ideologii,  která ospravedlňuje násilné 

chování  jako  nutný  prostředek  prosazení  zájmů  dané  skupiny.  Mezi  nejčastější  směry 

radikalizace v minulosti v Evropě  patřila  radikalizace  pravicová a levicová. V posledních 

desetiletích  se, s narůstající  globalizací a propojeností  světa  spojenou s vysokou  migrací 

z muslimských  zemí,  stává  stále  aktuálnější  náboženská,  konkrétně  islámská  radikalizace. 

V poslední době však můžeme být současně i svědky opětovného nárůstu pravicové i levicové 

radikalizace.  Při  hlubším  zkoumání  bychom  mohli  najít  mnohé  jiné  směry a detailnější 

členění.  Například  se  setkáváme  s  environmentální  radikalizací,  tzv.  ekoterorismem, 

bojovníky  za  práva  zvířat  nebo  i  možnou  radikalizací  v  rámci  sekt,  jedná  se  ale  spíše 

o okrajovou záležitost zastoupenou nižším podílem případů. Pro účely této práce a základní 

pochopení rozdílů mezi hlavními proudy radikalizace bude ale toto dělení dostačující.

1.4.1 Pravicová radikalizace

Minkenberg  (2009)  definuje  pravicový  extremismus jako  politickou  ideologii 

založenou na iluzorní představě o homogenním národě. Romantická a populistická představa 

ultranacionalismu  je  nepřátelská k liberální a pluralistické  demokracii a jejím  základním 

principům jako individualismus a universalismus. Kritériem k vyčlenění mohou být etnická, 

kulturní, náboženská příslušnost nebo pohlaví. Ať už se jedná o kteroukoliv ze zmíněných 
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kategorií  nebo i o  jejich  kombinaci,  vždy je  primární  výrazné  rozlišování  na  „my a oni“. 

Pravicový  extremismus  popírá  princip  rovnosti  lidí,  který  je  esenciální  složkou  soudobé 

demokracie. Současní stoupenci pravicového extremismu nemají konzistentní ideologii, která 

by  byla  srovnatelná s nacismem,  ale  většina  koncepcí  vychází z nacionalistického 

a rasistického základu.  Podstatou těchto hnutí  je,  že  příslušnost k určité  rase  nebo národu 

určuje kvalitu člověka. Z tohoto pohledu mají následně vycházet i lidská a občanská práva. 

Pravicoví extremisté také vyžadují autokratický politický systém. Autorita politického vedení 

je zde nezpochybnitelná (Danics & Kamín, 2008).

Činnost pravicových extremistů je rozmanitá. Může se jednat o různé formy protestů 

a veřejných  demonstrací,  stejně  jako o spontánní  zločiny z nenávisti,  vandalismus 

a chuligánství  nebo  šíření  rasistických a jinak  urážlivých  hesel a myšlenek  (Džekova, 

Moravec,  Mančeva,  Stojanova,  & Anagnostou,  2016). V posledních  letech  se  zaměřila 

pozornost pravicových extremistů na téma migrační krize způsobené válečným konfliktem 

v Sýrii a Iráku. Otevřeně se vymezují proti přijímání uprchlíků a snaze o jejich začlenění do 

společnosti a prosazují  antiazylovou  politiku.  Tyto  snahy  eskalují v šíření  nenávisti 

a rasistických myšlenek, útoky na muslimy, muslimské objekty, příslušníky jiných národností 

nebo  uprchlické  tábory  („Verfassungsschutzbericht“,  2015).  Téma  migrační  krize  však 

k získávání politických preferencí využívají v Evropě i některé „tradiční“ demokratické strany 

či subjekty, k manipulaci veřejností je toto téma zneužívání také propagandou z vnějšku.

1.4.2 Levicová radikalizace

Levicový extremismus na rozdíl od pravicového usiluje o nastolení systému rovnosti 

mezi všemi lidmi a jeho rozšíření na všechny oblasti společenského života. To ve výsledku 

znamená  popírání  jakékoliv  unikátnosti a lidské  svobody.  Levicoví  extremisté  mohou 

vycházet z ucelených  anarchistických  nebo  komunistických  ideologií  nebo  jejich  odnoží 

v podobě  trockismu,  stalinismu  nebo  maoismu.  Usilují o revoluční  převrat a odklon  od 

existujícího sociálně-politického řádu. Protestní aktivity mohou být spojené s násilím, které ne 

vždy vyjadřuje politické postoje, ale může být protestem proti konzumní společnosti (Danics 

&  Kamín,  2008). V posledních  letech  se  podle  analýzy  zpracované v Německu  zvyšuje 

množství násilí spojeného s levicovým extremismem. To se týká převážně útoků na policii 

a politické  oponenty  (hlavně z řad  pravicových  extremistů).  Zhoršení  situace v rámci 

levicového  extremismu  je  vysvětlováno  jako  reakce  na  pravicový  populismus 
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a protiuprchlickou  agitaci  („Verfassungsschutzbericht“,  2015).  V  roce  2017  jsme  byli  v 

Německu svědky i násilí zaměřeného na obytné čtvrti v Hamburku.

Zvláštní skupinou jsou ortodoxní komunisté, kteří kladou důraz na návrat k reálnému 

socialismu a odkazující se na formu vlády v bývalém „východním bloku“. Vedle této skupiny 

existují i umírněnější formy stoupenců komunismu, kteří touží po realizaci reforem vedoucích 

k tzv. demokratickému socialismu. Jedná se tudíž o formu, která respektuje současný politický 

systém a snaží se o jeho změnu legální cestou (Danics & Kamín, 2008).

1.4.3 Islámská radikalizace

Stoupenci islámské radikalizace se hlásí k džihádistické větvi salafismu. Salafismus 

je  jedním ze  směrů  islámu,  který  se  odkazuje  na  první  muslimy,  jenž  byli  následovníky 

proroka Mohameda. Jedná se o skupinu učenců, kteří dostali náboženské vzdělání přímo od 

Mohameda a proto je jejich výklad víry podle nich nejautentičtější. Salafismus je tedy směr, 

jenž si klade za cíl doslovný a ultrakonzervativní výklad koránu (Ali, 2015).  Džihádistická 

větev je pak přesvědčení, že je potřeba využívat násilí k prosazení a dodržování islámského 

práva pomocí tvz. džihádu, tedy svaté války. Džihádisté považují za oprávněné vést ozbrojený 

boj  proti  všem nepřátelům islámu,  za než jsou považovány všechny nemuslimské národy 

a země  včetně  muslimských  zemí,  které  nedodržují  přísný  výklad  víry.  Tento  přístup  je 

v protikladu k většinové  muslimské  společnosti,  která  uznává  mírnější a neinvazivní 

interpretace  islámu  (Džekova,  Moravec,  Mančeva,  Stojanova,  & Anagnostou,  2016). 

Džihádistický salafismus si účelově vybírá jen některá témata a symboly z koránu. Jedná se 

převážně o morálně právní úvahy silně zaměřené proti západním kulturním vlivům (Danics 

& Kamín, 2008).
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2. Modely radikalizace

I  přesto,  že  se  odborníci  shodují  na  tom,  že  se  proces  násilné  radikalizace  může 

u každého jedince probíhat odlišným způsobem, pro pochopení dynamiky celého procesu je 

velmi  užitečné  pokusit  se  blíže  popsat,  jaké  obecné  zákonitosti  můžeme v rámci  násilné 

radikalizace jedince sledovat. Radikalizace je mezi současnými autory převážně považována 

za  proces  postupného  přijímání  radikálních  názorů a ochoty  použít  násilí  při  jejich 

prosazování.  Vyvrcholením  tohoto  procesu  může  být  teroristický  čin  nebo  jiná  forma 

politického  násilí.  Pro  proces  radikalizace  však  není  vyústění v teroristický  čin  nutnou 

podmínkou a ve  většině případů  se  zastaví  dříve,  než  dojde k trestné  činnosti.  Mnoho 

odborníků zabývajících se radikalizací  se  pokusilo  vytvořit  strukturovaný model,  který  by 

popisoval  jednotlivá  stádia,  jimiž  jedinec v procesu  násilné  radikalizace  prochází. 

V následující  kapitole  budou  popsány  jednotlivé  modely,  jež  si  kladou  za  cíl  znázornit 

strukturu procesu násilné radikalizace. Je však důležité mít na paměti, že se jedná o uměle 

vytvořené konstrukty, které zákonitě mají za následek zjednodušování a opomíjení některých 

individuálních  charakteristik,  které  mohou  při  bližším  zkoumání  jednotlivce  hrát  velmi 

významnou roli. Cílem této kapitoly je shrnout dosavadní návrhy členění procesu radikalizace 

a porovnat jejich podobnosti a odlišnosti.  Většina dostupných modelů se zabývá procesem 

radikalizace s ohledem na stoupence džihádistického salafismu, ale odborníci na radikalizaci 

se shodují, že je tyto obecné modely možné často aplikovat i u jiných směrů radikalizace.

2.1 Lineární modely

Jako první uvádím modely, které kopírují jednoduchý lineární posun jedince v procesu 

radikalizace.  Jeden z prvních  modelů  vysvětlujících  průběh  radikalizace  jedince  vytvořil 

Borum (2003) jako reakci na teroristický útok v new Yorku v roce 2001. Jeho model popisuje 

radikalizaci  jako  proces o čtyřech  fázích,  který  končí  terorismem. V první  fázi  si  jedinec 

uvědomuje nějakou událost, kterou považuje za nesprávnou, jedná se tedy o daný  kontext 

situace. V druhé fázi je důležité  porovnání s jinou skupinou, ze které vyplývá zarámování 

události jako nespravedlivé. Ve třetí fázi dochází k hledání zodpovědné osoby nebo skupiny, 

která  nese  vinu  na  daném  stavu.  Tuto  fázi  nazývá  atribucí.  Poslední  fáze  spočívá 

v generalizování, v rámci kterého jsou viníci označeni za obecně zlé. Tento stav pak pomáhá 

při obhajobě násilí jako adekvátní reakce na situaci. 
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Další model radikalizace byl vytvořen v rámci Newyorského policejního sboru (Silber 

& Bhatt, 2007). Newyorský model pracuje se čtyřmi fázemi, přičemž každou z nich považuje 

za unikátní  a vykazující  specifické  znaky.  Autoři  upozorňují  na  to,  že  není  nutné,  aby  se 

jedinci, kteří započali proces, dostali až do poslední fáze, mnoho z nich se zastaví v různých 

stádiích procesu. I přesto, že je proces sekvenční, ne všichni jedinci kopírují lineární průběh. 

Jedinci,  kteří  projdou  celým  procesem,  budou s velkou  pravděpodobností  zapojeni 

do plánování a realizace teroristického útoku (Silber & Bhatt, 2007). 

První  fáze  pojmenovaná  pre-radikalizace popisuje  stav  jedince  před propuknutím 

radikalizace.  Jedná se o běžně zaměstnané osoby žijící  relativně nevybočujícím způsobem 

života,  maximálně s předchozí  drobnou  kriminalitou.  Jako  druhá  následuje  fáze 

sebeidentifikace, ve které jedinci, ovlivněni vnitřními i vnějšími faktory, začínají objevovat 

myšlenky džihádistického salafismu.  Postupně se zbavují  své  staré  identity a přibližují  se 

podobně smýšlejícím jedincům a přijímají ideologii za svou. Jako katalyzátor v tomto procesu 

působí prožitá krize dříve zastávaných hodnot. Poté následuje indoktrinace, v jejímž proběhu 

se u  jedince  upevňují  získaná  přesvědčení a plně  přijímá  džihádsko-salafijskou  ideologii. 

Poslední  fází  je  džihádizace, v níž  si  jedinci  zvnitřňují  svoji  povinnost  stát  se  součástí 

džihádu a označují  se  za  svaté  bojovníky.  Celý  proces  pak  ústí v plánování,  přípravu 

a spáchání teroristického útoku (Silber & Bhatt, 2007).
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Obrázek 1: Newyorský model (Kvasničková, 2016, p. 25, podle Silber & 
Bhatt, 2007)



Jiný významný model  vytvořil  Sinai  (2012).  Třífázový model  začíná  radikalizací, 

pro kterou  nachází  šest  různých  faktorů  (osobnostní,  politické a socioekonomické, 

ideologické, komunitní, skupinové, aktivující). Další fází je pak mobilizace skládající se ze tří 

komponent (příležitost, schopnost a připravenost). Poslední fází je samotná  akce, například 

v podobě teroristického útoku.

O  jisté  shrnutí  přístupů  ke  zkoumání  radikalizace  se  pokusila  Dalgaard-Nielsen 

(2010), která ve své práci shrnuje poznatky ze socio-psychologické oblasti, teorie sociálních 

sítí a studií kazuistik. V rámci její práce pak můžeme vymezit šest stádií procesu radikalizace. 

Za  prvé  se  jedná o identifikaci  problému  jako  nespravedlivého.  Dále  pak o konstrukci 

morálního náboženského, ideologického nebo politického ospravedlnění násilí. Ve třetí fázi 

dochází k obviňování  oběti a ve čtvrté k dehumanizaci  oběti za  pomocí  sugestivních 

vyjádření. Pátá fáze je charakteristická přesunutím odpovědnosti (např. na Boha, který je za 

násilí  zodpovědný)  nebo  jejím  rozptýlením ve  skupině. V poslední  šesté  fázi  dochází  ke 

klamnému interpretování a minimalizování škodlivých efektů činu, například pomocí jeho 

přirovnávání k mnohem horším činům nebo používáním eufemismů (Schmid, 2013).

2.2 Vzestupné modely

Druhou kategorií jsou modely, které jako metaforu používají nějakou formu postupu 

vzhůru, jež má znázorňovat snižující se množství lidí, kteří se tak daleko dostanou, stejně jako 

zvyšující se obtížnost návratu zpět.

Moghaddam  (2005)  přirovnává  proces  radikalizace k zužujícímu  se  schodišti 

směřujícímu k terorismu jako vrcholu budovy. Jeho metafora schodiště popisuje nejen určitý 

postup  vzhůru,  ale i snižující  se  možnost  vidět  jiné  perspektivy  při  postupu  do  vyšších 

poschodí. Většina osob v procesu radikalizace zůstává v přízemí. Tito jedinci mohou prožívat 

pocity  nespravedlnosti  a frustrace.  Ale jen velmi  málo z nich  pak postoupí  do  prvního 

patra. Zde se ocitají ti, kteří vnímají možnost bojovat proti pociťované nespravedlnosti, aby 

dosáhli  zlepšení  situace.  Pokud  však  nedochází k zajištění  spravedlnosti v očích  jedince, 

prohlubuje se jeho frustrace a uvolňování agrese. Ve druhém patře se projevuje tendence 

obviňovat z vnímané  nespravedlnosti  ostatní.  Třetí  patro je  symbolikou  seznamování 

se s ideologií  teroristické  skupiny.  Dochází  ke  snižování  morálního  závazku vůči 

společnosti a zvyšování závazku k dané skupině (Schmid, 2013). Pokud jedinec překročí práh 

čtvrtého patra, ocitá se v tajném světě  teroristické organizace, ze kterého je již jen velmi 
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malá  šance  na  únik.  Zásadní  pro  přechod  do  čtvrtého  patra  je  legitimizace  jednání 

teroristické  organizace.  Poslední,  páté  patro,  je  finálním zakončením procesu v podobě 

teroristického útoku (Christmann, 2012).  Moghaddam (2005) upozorňuje,  že pokud chce 

společnost  ukončit  terorismus,  musí  se  zaměřit  hlavně  na  přízemí a snažit  se  bojovat  již 

s prvními známkami pocitů frustrace a nespravedlnosti. 

McCauley a Moskalenko (2008) navrhují  model  radikalizace znázorněný ve  formě 

pyramidy. Poukazují tím na skutečnost, že čím vyšší je u jedinců míra radikalizace, tím méně 

jich ve společnosti najdeme.
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Obrázek 2: Model schodiště (Džekova et al., 2016, p. 14)

Obrázek 3: Pyramidální model (Vymětal & Ryšavá, 2016 p. 2, podle McCauley 
& Moskalenko, 2008)



Na rozdíl  od malého množství  jedinců,  kteří  se odhodlají k realizaci  teroristického 

útoku, existuje v základně pyramidy velká skupina sympatizantů, kteří sdílejí jejich myšlenky 

a přesvědčení. Pyramidální přístup kopíruje i cesta násilné radikalizace, jak ji vnímá Evropská 

komise.  Ta zdůrazňuje, že ne z každého radikála se musí stát  terorista,  ale každý terorista 

nutně projde procesem radikalizace (Vymětal & Ryšavá, 2016).

Skupina v rámci Evropské komise, která se zabývá násilnou radikalizací RAN CoE 

(Radicalization  Awareness  Network,  Centre  of  Excellence),  používá  ve  své  práci  model 

inspirovaný  modelem  záměrného  extrémního  násilí,  který  původně  rozpracovali  autoři 

Calhoun a Waston (2003). Jedná se o šestistupňovou cestu k násilí. 

Počátečním bodem je rozhořčení, následuje násilná ideace a obsesivní fixace na ni, 

jako třetí je pak zkoumání a plánování útoku, dále příprava před útokem, na pátém místě 

dochází k pokusům a přechodu od  plánu k akci a v posledním bodě  se jedná o samotný 

útok. Postup mezi jednotlivými stupni může být časově různě dlouhý a může docházet nejen 

k radikalizaci, ale proces může jít i opačným směrem v podobě deradikalizace. Do čtvrtého 

stádia je jedinec ještě přístupný intervenci, ale od pátého stupně je již jen těžce ovlivnitelný.  

Pro přechod do další fáze je zásadní zranitelnost způsobená třemi provázanými faktory. Jedná 
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se o angažovanost,  tedy  stav,  kdy jedinec  cítí  potřebu  bránit  se  proti  hrozbám,  touží  po 

lepším sociálním statusu a hledá vzrušení, dobrodružství a kamarádství. Druhým faktorem je 

zaměření. Jedinec se identifikuje s ideologií a skupinou, chybí mu kritické myšlení a objevuje 

se myšlení dělící na „my vs. oni“. Snaží se dehumanizovat nepřítele a ospravedlňuje použití 

násilí.  Posledním faktorem je  pak  příležitost.  Ta  znázorňuje  přístup  jedince k potřebným 

zdrojům, penězům nebo sítím. Také se jedná o jeho zkušenosti, schopnosti nebo dovednosti, 

resp. osobnostní charakteristiky (Vymětal & Ryšavá, 2016).

2.3 Modely se sociálním kontextem

Do třetí skupiny patří modely, které zahrnují sociální kontext a vliv blízkých osob na 

radikalizaci jednotlivce. Takový model vytvořil v roce 2005 Wiktorowicz a jeho znázornění 

kopíruje tvar postupně se zužujícího trychtýře. Na úplném vrcholu vidíme vnější činitele jako 

ekonomické,  politické,  sociokulturní  nebo  osobnostní  faktory  vedoucí k pocitům 

diskriminace. V nižším stupni zavádí pojem ‘kognitivní otevření’. To označuje moment, kdy 

se  jedinec  otevírá  extremistickým  myšlenkám,  právě z důvodu  výše  zmíněných  pocitů 

diskriminace. K tomu můžu dojít  na základě vlastních vnitřních popudů (seberadikalizace) 

nebo pod vedením již radikalizovaných jedinců (Beutel, 2009).

Obrázek 5: Wiktorowitzův model (Beutel, 2009, p. 9)

Wiktorowitzův model byl převážně zaměřen na islámské radikály. Další fáze je proto 

pojmenována  ‘náboženské  hledání’.  Jedná se o tendenci  řešit  jistou  krizi  identity skrze 
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hledání  odpovědí a ujištění v náboženství. I zde  může  být  proces  opět  otázkou  vlastní 

iniciativy nebo řízený zvenčí. Nově získané odpovědi na kladené otázky pak mohou v další 

fázi změnit jedincův náhled na svět, a tak přerámovat jeho smýšlení. V procesu přerámování 

zásadní roli hraje důvěryhodnost získaného náhledu nebo jeho představitele. Následně, když 

jedinec přijme myšlenky extremistické organizace, dochází k procesu socializace, během nějž 

se jedinec stává právoplatným členem skupiny a přijímá její hodnoty (Beutel, 2009).

Sageman  (2007)  se  ve  své  práci  také  zaměřil  na  důležitost  sociálních  vazeb při 

procesu radikalizace. Vyzdvihuje dvě možné cesty, kterými se jedinec stává radikalizovaným. 

Jednou z nich  je,  když  se  skupina  přátel  společně  rozhodne  stát  se  součástí  teroristické 

organizace,  druhou pak, když se jedinec rozhodne následovat  svého již zradikalizovaného 

přítele z dětství.  Sageman  dále  identifikuje 4 fáze  radikalizace.  První z nich  je  morální 

pobouření nad  vnímanou  nespravedlností  ve  společnosti,  druhá  vytváří  interpretaci  pro 

bezpráví a dává ho do širšího kontextu, například ho vysvětluje jako válku proti islámu. Ve 

třetí fázi dochází k dosazování  osobních zkušeností s diskriminací do širšího rámce války 

západu proti islámu. Čtvrtá fáze je pak samotná mobilizace pomocí sociálních vazeb. Lidé se 

sdružují s dalšími,  kteří  mají  stejný  náhled  na  situaci a navzájem se  podporují v utváření 

těchto názorů (Kundnani, 2012). V tomto ohledu může mít velký efekt vliv sociálních sítí a 

internetu obecně.

2.4 Statický model

Poslední model tvoří samostatnou kategorii, protože se jedná o jediný model, který se 

zaměřuje  na  konkrétní  zlomový  okamžik, v rámci  nějž  nastávají  podmínky  pro  rozvoj 

radikalizace, nikoliv na celý průběh procesu.

Nizozemský  model  radikalizace  (Mellis,  2007)  vysvětluje  okamžik,  kdy  dochází 

k radikalizaci,  jako  moment,  kdy  se  setkává  poptávka s nabídkou v příznivých 

podmínkách. Poptávkou jsou myšleny jednotlivé vnitřní faktory a tendence, jako například 

hledání identity nebo smyslu existence. Nabídkou se rozumí vnější vlivy jako přesvědčování 

a verbování ze strany přátel nebo prostřednictvím internetu. A příznivými podmínkami jsou 

myšleny  například  frustrace  nebo  pocit  nespravedlnosti.  Aby  tato  kombinace  měla 

za následek radikalizaci jedince, musí se jedinec nacházet ve stavu kognitivní otevřenosti. Ta 

může být  vyvolána  nějakým  prožitkem krize nebo  jinou  událostí,  která  má  za  následek 

snížení odolnosti vůči radikalizaci. Tento model také jako jediný explicitně zdůrazňuje roli 
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resilience jako  ochranného  faktoru  jedince  před  rozvojem radikalizace.  Ta  ale  může  být 

narušena právě nějakou životní krizí nebo výjimečnou situací (Džekova, Moravec, Mančeva, 

Stojanova, & Anagnostou, 2016). Posilování odolnosti vůči radikalizaci by mělo být cílem 

preventivních aktivit i intervence ve směru deradikalizace.

Obrázek 6: Nizozemský model (Džekova et al., 2016, p. 13)

Z  výše  popsaných  modelů  není  příliš  jasné,  jak  dlouho  proces  radikalizace  trvá. 

Dřívější  práce naznačují,  že  se jedná o proces,  který lze registrovat v průběhu mnoha let, 

někdy až po celý život.  Někteří  autoři  ale poukazují  na případy, u kterých se celý proces 

odehrál  během několika  málo  týdnů.  Zásadní v takových  případech  může  být  nejen  vliv 

společenských a osobnostních  proměnných,  ale  například i využití  internetu a rychlost 

verbování přes sociální sítě (Vymětal & Ryšavá, 2016).

Ačkoliv  jednotlivé  modely  popisují  proces  násilné  radikalizace  pomocí  jiné 

terminologie,  dělí  jej  na jiný  počet  fází  nebo  se  zaměřují  na  různou  úroveň  zkoumání 

radikalizace,  přesto  přináší  zajímavá  zjištění a upozorňují  na  mnoho  důležitých  poznatků 

týkajících  se tohoto  fenoménu.  Mezi  jinými  bych  zdůraznila  zaměření  na  vnímání  určité 

nespravedlnosti,  frustrace  nebo  diskriminace,  která  může  být  silným  předpokladem  pro 

spuštění procesu radikalizace. Zajímavý je také pohled na radikalizaci jako na jistou formu 

socializace,  která  postupně  začleňuje  jedince  do  určité  skupiny s jednotnou  ideologií 

a stanoveným  přesvědčením.  Poslední  zmíněný  model  se  vyjadřuje  také k důležité 

charakteristice procesu jdoucího opačným směrem, tedy deradikalizaci. 
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3. Teorie radikalizace jedince

Modely  popisující  proces  radikalizace  nám  mohou  pomoci  lépe  porozumět 

jednotlivým  fázím,  ve  kterých  se  jedinci  mohou  vyskytovat,  ale  již  méně  nám  říkají 

o samotných příčinách či zdrojích radikalizace. Další důležitou otázkou při zkoumání procesu 

násilné radikalizace tedy je, proč k tomuto procesu dochází, a čím se liší jedinci, u kterých 

k radikalizaci  dojde,  od  běžné  populace. V současné  době  neexistuje  žádná  celosvětově 

uznávaná teorie, která by dokázala bez výjimek vysvětlit veškeré případy jedinců v procesu 

radikalizace. Ale i přesto nám tyto odlišné přístupy mohou dát alespoň částečné vysvětlení 

nebo náhled na určité skupiny jedinců, kteří sdílejí podobné znaky. 

3.1 Sociologické teorie

Teorie  sociálního  učení chápe  agresivní  chování u člověka  jako  přímý  následek 

sledování  a imitace  agresivních  vzorů  (Bandura,  1969).  Aplikace  teorie  sociálního  učení 

na terorismus vysvětluje násilné chování jako určitou rekonstrukci morálních zásad jedince 

na základě  toho,  že  byl  přímým  svědkem  násilí.  Dospívající  lidé, žijící v oblastech 

válečných konfliktů, mohou být svědky teroristického jednání nebo jeho uctívání. To může 

vést k tomu,  že  jej  přijímají  jako  běžný  prostředek  dosahování  cílů a posléze může  dojít 

i k jeho  napodobování.  Sociální  učení  může  mít i formu  vzdělávání v nábožensky 

zaměřených  školách,  které  prosazují  myšlenky  radikálního  islámu. K prosazování 

a rozšiřování  radikálních  a  teroristických  myšlenek  dochází v současnosti také  pomocí 

webových stránek a sociálních sítí, kde je v krátkém čase dopad na velké množství jedinců. 

Teorie  však  nedokáže  zcela  odpovědět  na otázku,  proč  se  radikalizuje  jen  malé  množství 

jedinců  žijících  ve  válečných  zónách  nebo  majících  přímý kontakt s teroristickými  vzory 

(Victoroff, 2005). 

Hypotéza frustrace-agrese je přístup, který vnímá agresivitu jako přirozenou reakci 

na frustraci. Pokud se jedinec setkává s nějakou překážkou na cestě ke splnění svého cíle, 

dostává se do frustrace a ta vyvolává agresivní reakci (Miller, 1941). Zastánci této teorie jsou 

přesvědčeni, že teroristické činy jsou odpovědí na frustraci způsobenou různými politickými, 

ekonomickými  nebo  osobními  potřebami.  Tato  teorie  je  ale  kritizována  jako  přílišné 

zjednodušování složitého procesu (Hudson, 1999). Dalším podstatným kritickým argumentem 

je,  že  miliony  lidí  žijí v podmínkách  frustrace,  ale  nikdy  se  nestanou  radikalizovanými 

25



a naopak  mnoho  teroristických  útočníků  známky  prožité  frustrace  nevykazuje  (Victoroff, 

2005). 

Další podobný přístup přináší teorie relativní deprivace, již ve své knize rozpracoval 

Gurr (1970). Tato teorie stojí na předpokladu, že k násilí dochází, pokud jedinec nedokáže již 

déle zvládat utrpení ve svém životě. Relativní deprivací se myslí rozdíl mezi očekávaným 

a reálným stavem, ve kterém se jedinec nachází. Podstatným faktorem zde je, že objektivní 

a subjektivní pocit spokojenosti nemusí být nutně sobě navzájem odpovídající. Takže i osoby 

v objektivně  uspokojivých  podmínkách  mohou  pociťovat  nespokojenost,  protože  jejich 

představa o žádoucím stavu je jiná (Crosby, 1976). S neschopností zvládat utrpení ve svém 

životě  by  mohly  souviset  i  případy,  kdy  teroristický  útok  je  legitimním  způsobem 

sebevraždy (viz případy tzv. černých vdov) či  rozšířenou sebevraždou („hlasité bouchnutí 

dveřmi“).

Mnoho autorů se shoduje na tom, že útlak může být spouštěcím motorem politického 

násilí.  Teorie  útlaku věří,  že  motivací  teroristických útočníků je  vnímaná nespravedlnost 

státu,  která  je  obírá o jejich  identitu,  důstojnost,  bezpečí  nebo  svobodu  (Post,  Sprinzak 

& Denny, 2003). Je ale velmi těžké dojít k empirickému ověření této teorie, protože neexistují 

validní způsoby, jak vnímaný útlak skutečně měřit. I kdyby to bylo možné, nezdá se, že by 

toto vysvětlení bylo dostatečné. Opět je nutné se ptát, proč tolik lidí žije v útlaku, ale jen tak 

málo se stane teroristy (Victoroff, 2005).

3.2 Psychologické teorie

Na rozdíl od sociologických teorií, které se zaměřují na faktory ovlivňující chování 

celé skupiny, jsou psychologické teorie zaměřeny výhradně na jedince.  Hypotéza negativní 

identity je jednou z nich. Tento předpoklad vychází z Eriksonovy teorie formování identity, 

konkrétně  jeho  konceptu  formování  negativní  identity.  Adolescent  vědomě  odmítá  role 

a morální pravidla přijímaná jako správná jeho rodinou a blízkým okolím a následně si tak 

vytváří negativní identitu. Dochází k tomu většinou na základě nějaké negativní zkušenosti 

nebo  neschopnosti  naplnit  požadavky společnosti v nějaké  oblasti a obsahuje i jisté  prvky 

odvetného chování (Hudson, 1999). Problém mohou být také přehnaně pečující rodiče, kteří 

svou kontrolou  brání  jedinci v rozvoji  autonomie  a vedou tak  ke  krizi  identity.  Ve snaze 

o získání své vlastní identity se pak jedinci hrnou do náruče teroristických organizací, kde se 

snaží získat nezávislost na rodičích (Victoroff, 2005).
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Teorie narcismu, jejímž zastáncem je psychoanalytik Kohut (1972), byla inspirována 

Freudovou  ego  psychologií.  Neschopnost  matky  projevovat  empatii  vůči  dítěti,  vede 

k narušení  jeho sebeobrazu,  což má za následek zastavení  vývoje.  To se manifestuje  buď 

přetrvávajícími  infantilními  fantaziemi,  nebo  selháním  zvnitřnění  idealizovaného  obrazu 

rodičů. V každém případě je následkem nemožnost vývoje identity a dospělé morálky. To pak 

v případě pocitu ohrožení zvenčí může vést až k zuřivé snaze zničit zdroj ohrožení. Jedinec 

hledá vnější příčiny svých slabostí a neschopnosti a hledá viníka, kterého by mohl potrestat 

(Hudson,  1999).  Empirické  zkoumání  prokázalo  úzké  spojení  mezi  narcistickými  rysy 

a vysokým,  ale  nestabilním,  sebevědomým.  Tato  kombinace  může  být  velkým 

předpokladem agresivního chování (Baumeister, Bushman, & Campbell, 2000). 

Další z psychologických  přístupů  je  teorie  vyhledávání  nového,  která  dává 

terorismus  do souvislosti s rysem  osobnosti  charakterizovaným  vyhledáváním  nového 

a nepoznaného.  Teroristi  plánující  útok  touží  po zážitku  mimo běžné hranice  zkušeností. 

Takový zážitek přináší uspokojení touhy po extrémním prožitku a pocitech rizika (Victoroff, 

2005). Někteří autoři se domnívají, že tento rys osobnosti je některým lidem vrozený a je jen 

těžko ovlivnitelný.  Záliba v riskování  by  mohla  být i vysvětlením,  proč  se  mezi  teroristy 

nachází tolik adolescentů, pro které je tato fascinace rizikem typická (Levine, 1999).

3.3 Psychopatologická teorie

Jedna z prvních  teorií  zabývající  se  příčinami  terorismu tvrdí,  že  jde  o psychicky 

nemocné jedince, kteří mají narušené vnímání reality (Victoroff, 2005). Jedná se o přístup, 

jenž dominoval psychologickému zkoumání terorismu převážně v druhé polovině 20. století. 

Tato teorie se opírá o případy, ve kterých byli útočníci uznáni psychicky nemocnými, jako 

například  Klaus  Jünschke,  člen  německé  teroristické  skupiny.  Dalším  příkladem  často 

využívaným  jako  důkaz  psychického  onemocnění u teroristických  útočníků  byla  kauza 

Nezara Hindawi, který se v roce 1986 pokusil o bombový útok na Londýnském letišti,  při 

němž se rozhodl obětovat svoji  těhotnou snoubenkou. Fakt,  že se rozhodl ji nechat zemřít 

ve jménu vyššího cíle, je považován za důkaz jeho psychopatických sklonů (Hudson, 1999).

Jedním ze  zastánců  tohoto  přístupu  je i Post  (1990),  který  tvrdí,  že  teroristi  jsou 

k násilným činům hnáni speciálními psychologickými silami a jejich zvláštní „psycho-logika“ 

je utvořena tak, aby tyto činy ospravedlnila a umožnila jim jejich realizaci. Můžeme se setkat 

s případy, u kterých  bylo  popsáno,  že  psychické  onemocnění  hrálo  na cestě  radikalizace 
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významnou  roli.  Často  jsou  to  takzvaní  osamělí  útočníci,  kteří  trpí  nějakou  formou 

psychického onemocnění a ztrátou  kontaktu s realitou  (Corner  & Gill,  2015).  Přesto  však 

novější výzkumy ukazují, že vysvětlení na základě psychopatologie není aplikovatelné na celé 

spektrum případů. Naopak se zdá, že většina útočníků žádné psychické potíže nevykazuje 

a mohou  být  považování  za  psychicky  zdravé  jedince  (Horgan,  2005;  Schmid,  2013). 

Nicméně  nově  vznikající  výzkumy,  které  se  zaměřují  na  zjišťování  osobnostní  struktury, 

vývoj jedince a závažné faktory z jeho předchozího života naznačují, že mnozí radikalizovaní 

jedinci měli závažnější nebo lehčí psychopatologii (resp. potíže v oblasti duševního zdraví, 

nikoli nutně psychiatrické onemocnění) v osobní historii.

3.4 Teorie racionální volby

Pokud připustíme, že to není psychické onemocnění, co stojí za násilnou radikalizací, 

nabízí se odpověď, že se jedná o racionální rozhodnutí. Teorie racionální volby tvrdí, že jde 

o promyšlenou strategii, politický prostředek využívaný jako opozici k současnému způsobu 

řízení státu. Argument, že by se teroristické jednání mělo považovat za racionální, stojí na 

předpokladu, že teroristické organizace mají vnitřně konzistentní sadu hodnot, přesvědčení 

a představ o uspořádání  společnosti.  Terorismus  je  pak  nahlížen  jako  logický  prostředek 

k dosažení  požadovaného  cíle,  který  přináší  největší  zisk  (Crenshaw,  1981).  Teorie 

racionální  volby  pochází z ekonomie,  kde  se  uplatnila  při předpovídání  ekonomických 

a politických rozhodnutí (Victoroff, 2005). 

Crenshaw (2000) polemizuje nad tím, že některé plány teroristických útočníků se zdají 

být  tak  obtížně  dosažitelné,  že  je  těžké  myslet  si,  že  se  jednalo o racionální  rozhodnutí 

v souladu s teorií  racionální volby. I přesto, že nám může tato teorie pomoci při pokusech 

o chápání a předvídání  chování  teroristických  organizací,  není  příliš  užitečná  při  hledání 

příčin radikalizace jedince. Důkazy nasvědčují tomu, že jen velmi malé množství jedinců, 

kteří jsou racionálně přesvědčeni, že terorismus může přinést kýžený výsledek, se skutečně 

teroristy stanou (Schbley, 2000). Zdá se tedy, že ani psychopatologie ani naopak racionální 

volba  nejsou  univerzální  odpovědí  na  otázku,  proč  dochází k radikalizaci  jedince.  Teorii 

racionální volby bychom však mohli aplikovat na lídra organizace či podporovatele terorismu, 

kteří  mohou usilovat o vlastní politický, ekonomický či  mocenský profit.  Naopak obtížně 

bychom ji aplikovali na sebevražedného útočníka – pěšáka.
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3.5 Multifaktorová teorie rizika radikalizace

Všechny  předchozí  teorie  mohou  přinášet  nové  pohledy  a pomáhat k lepšímu 

pochopení fenoménu násilné radikalizace. Vzhledem ke snaze popsat důvody radikalizace jen 

na  základě  jedné  jednotící  příčiny  však  nejsou  aplikovatelné v praxi.  Vytipování  jedinců 

například podle příslušnosti k určité diskriminované skupině nebo podle jistého osobnostního 

rysu či poruchy nebude výrazně užitečné. Mohli bychom například přispět ke stigmatizaci 

některých psychiatrických pacientů.  Narazili  bychom s největší  pravděpodobností  na velké 

množství  jedinců,  kteří  sice  do dané  skupiny patří,  ale  riziko  radikalizace  se u nich  nijak 

zvlášť neobjevuje. Z tohoto důvodu se zaměřila skupina výzkumníků z výzkumného institutu 

v Curychu (Endrass, Sadowski, Böckler & Rossegger, 2015) na tvorbě teorie lépe popisující 

plasticitu násilné radikalizace jedince. 

Na  základě  studia  dostupných  informací o teroristických  útočnících  vymezili  čtyři 

dimenze, které mohou mít na radikalizaci jedince vliv. Prvním faktorem jsou psychiatrické 

charakteristiky,  mezi  které  bychom  mohli  zařadit  například  paranoidní  představy  nebo 

bludy, poruchu identity,  ale také myšlenky na sebevraždu nebo konzumaci psychotropních 

látek. Druhá dimenze se týká  osobnostních vlastností jedince. Za rizikové vlastnosti autoři 

považují vysokou míru vztahovačnosti, nízkou orientaci na společenské normy, vysokou míru 

agresivity,  nižší  kontrolu  zlosti,  zálibu  ve  zbraních,  tendenci  dehumanizovat  specifické 

jedince  nebo  skupiny,  sobectví,  individualismus  nebo  potíže  se  vztahy.  Do  třetí  dimenze 

se řadí situační stresové faktory jako například zhoršení osobních vztahů, silné zaměření na 

proběhlé konflikty, vytrvalá práce přesčas, akutní sebevražedné tendence, chybějící pracovní 

nebo  osobní  perspektiva  nebo  vysazení  léků.  Poslední  dimenzí  je  pak  obecné  varovné 

chování v podobě objednávání a hromadění zbraní, výcvik zacházení se zbraněmi, nápadné 

stažení  se z běžných  sociálních  kontaktů,  formulace  konkrétních  hrozeb,  plánování  útoku 

nebo  shromažďování  informací o potenciálních  obětech  (Endrass,  Rossegger,  Loock, 

& Bannenberg, 2014). O potenciálním riziku násilné radikalizace můžeme mluvit, pokud se 

objevují signály ve více různých dimenzích. Přičemž platí,  že čím více varovných signálu 

registrujeme, tím vyšší je pravděpodobnost radikalizace jedince. Například osoba, která již 

delší  dobu  trpí  sebevražednými  fantaziemi,  je  velmi  impulzivní,  intenzivně  se  zajímá 

o zbraně, v poslední době s nimi často cvičí a po odloučení od rodiny ztratila důležitý faktor 

psychické podpory, může mít podle multifaktorového modelu radikalizace vysoký potenciál 

rizika (Endrass, Sadowski, Böckler & Rossegger, 2015). 
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4. Současné výzkumné poznatky z oblasti 
radikalizace

Teorie a modely vysvětlující fenomén násilné radikalizace jedince mohou být velmi 

užitečné pro lepší  pochopení  příčin a jednotlivých sledů událostí,  které v průběhu procesu 

nastávají.  Zákonitě  ale  vždy  vedou k určitému  zjednodušení a tím  pádem i částečnému 

zkreslení reality, protože se snaží postihnout obrovské spektrum odlišných případů a vytvořit 

pro ně jednotný systém. Ačkoliv jsou některé, zvláště novější teorie a modely, postavené na 

empirických zjištěních, není tomu tak vždy. Převážně u starších teorií se můžeme setkat s tím, 

že jsou teoretické předpoklady opřené jen o několik specifických případů, které danou teorii 

potvrzují, aniž by reflektovaly širší vzorek, jenž z daných závěrů vybočuje. Protože moderní 

výzkumy velmi často narážejí  na velkou heterogenitu zjištěných charakteristik u násilných 

radikálů, není jednoduché vytvořit jednoznačnou teorii, jež by byla schopna pojmout všechny 

rozličné  případy do jednoho funkčního rámce.  Považuji  proto za podstatné  zaměřit  se  na 

jednotlivé  výzkumy a zjištěná  fakta  týkající  se  násilné  radikalizace,  která  přinášejí  dílčí 

informace, aniž by byla sjednocena v komplexní teorii. 

Jednou z nejvíce  zkoumaných  skupin  radikálů  jsou v období  posledních  deseti  až 

dvaceti let jednoznačně muslimští teroristé. Protože Česká republika je jednou ze zemí, kde 

v současnosti  tato  forma  radikalizace  není  téměř  rozšířená,  budou  výzkumy  islámské 

radikalizace  porovnávány a doplňovány  o informace  získané z mapování  charakteristik 

ultrapravicových útočníků, se kterými se v našich podmínkách můžeme setkat častěji.

4.1 Pohlaví a věk

Fakt, na kterém se shodnou všichni odborníci, věnující se radikalizaci jedince, je, že 

mezi teroristy a násilnými radikály najdeme jen velmi malé množství žen. Výzkumy ukazují, 

že poměr mužů, jenž spáchají nějaký násilný trestný čin, ku ženám pachatelkám je až 4:1, 

přičemž se zvyšující se závažnosti trestného činu se také zvyšuje poměr mužů (Silke, 2008). 

Bakker  (2006)  ve  svém výzkumu  zaměřeném  na  islámské  teroristy v Evropě  shromáždil 

informace o 237 útočnících, z nichž jen 5 bylo žen. Parkin, Gruenewald a Jandro (2017) tyto 

výsledky  potvrzují  ve  studii  porovnávající  pravicové  násilné  radikály z Německa a ze 

Spojených  států  amerických. V obou  případech  byl  počet  mužů  významně  vyšší.  Ve 

Spojených státech se jednalo o 92 % celého vzorku a v Německu dokonce o 97 % případů. 
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Další poměrně významná shoda panuje také na zjištění,  že největší skupinou mezi 

násilnými radikály tvoří mladí lidé zhruba ve věku 20 až 25 let. Analýza dostupných údajů 

o osobách  vyjíždějících  bojovat  do  Sýrie a Iráku z Německa  ukazuje,  že  nejvíce  ze  784 

zkoumaných jedinců bylo ve věku 22-25 let  („Analyse der Radikalisierungshintergründe“, 

2016).  Bakker  (2006)  uvádí,  že  průměrný  věk  islámských  útočníků  v Evropě v momentě 

jejich zatčení byl 27,3 let. Ale dále upozorňuje, že se jedná o velmi nesourodý soubor, kde 

nejmladšímu útočníkovi  bylo  16 a nejstaršímu 59 let.  Falk  a Zweimüller  (2011) potvrzují 

tento trend i u pravicově orientované radikalizace, kde považují za nejběžnější věk od 15 do 

25 let. Parkin, Gruenewald a Jandro (2017) docházejí k podobným výsledkům. V kategorii 18 

až 24 let se pohybuje 47 % německých a 46 % amerických pravicových útočníků. 

Největší  riziko  rozvoje  radikalizačního  procesu  tedy  můžeme  čekat  právě  mezi 

mladými  muži,  jenž  jsou  mezi  teroristy v nejsilnějším  zastoupení  (Endrass,  Sadowski, 

Böckler & Rossegger, 2015). Je ale třeba mít na paměti, že jsou to právě mladí muži, kteří 

jsou  nejčastějšími  pachateli  trestné  činnosti.  To znamená,  že  se  nejedná  jen o kriminalitu 

spojenou s radikalizací, nýbrž o obecnou tendenci překračovat zákon. Silke (2008) komentuje 

několik výzkumů z různých částí  světa,  které  ukazují,  že  více než polovina dospívajících 

mužů má zkušenost s nějakou trestnou činností. Ale jen velmi málo z těchto mužů pokračuje 

v kriminální činnosti i v pozdějším věku, stejně jako většina z nich neskončí jako teroristé. 

Důvod k násilné radikalizaci tak může být u mladých mužů stejný, jako pro jakoukoliv jinou 

trestnou činnost. Vyšší impulzivita, vyšší sebevědomí, přitažlivost rizikového chování a touha 

po uznání, osobnostní nezralost, to vše mohou být některé z charakteristik mladých mužů, 

kteří  jsou  přitahování  teroristickými  organizacemi.  Je  však  třeba  podotknout,  že  přestože 

poměr radikalizovaných žen je vůči mužů výrazně nižší,  v poslední době byl zaznamenán 

trend v nárůstu počtu žen, které aktivně podporují teroristické uskupení a akce, případně se 

samy aktivně na útocích podílejí. Na ženský prvek u tzv. navrátilců zahraničních bojovníků se 

aktuálně zaměřují odborné orgány Evropské unie jako na specifickou rizikovou skupinu.

4.2 Socioekonomický status

Otázka, z jakého převažujícího socioekonomického prostředí pocházejí radikalizovaní 

jedinci, už nemá tak jednoznačnou odpověď, jako tomu je u věku a pohlaví. Sageman (2004) 

analyzoval  data z otevřených  zdrojů o 172 islamistických  teroristech a zjistil,  že  se  jedná 

převážně  o členy  střední a vyšší  třídy,  jen  necelá  třetina  pocházela z dělnické  třídy  nebo 
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z výrazně chudých rodin. Bakker (2006) ze získaných dat naopak usuzuje, že nejvíce útočníků 

patří  do  skupiny  se  středním  nebo  nižším  socioekonomickým  statusem.  Jen  velmi  málo 

jedinců pochází z vyšší  socioekonomické skupiny.  Analýza případů pravicové radikalizace 

odhaluje, že zde se jedná nejčastěji o osoby z dělnické třídy (Parkin, Gruenewald & Jandro, 

2017).  Abbas  (2007)  považuje  ekonomické  a  mocenské  znevýhodnění za  jeden 

z nejsilnějších  faktorů  přispívajících  k radikalizaci  muslimské  společnosti v Evropě.  Falk 

a Zweimüller  (2005)  prokázali  signifikantní  vztah  mezi  nezaměstnaností a výskytem 

ultrapravicové  kriminality v Německu  v období  od  roku  1996  do  roku  1999.  Naopak 

Malečková  (2005)  vyvrací  tuto  představu  o chudých a znevýhodněných  teroristech 

a upozorňuje,  že  socioekonomický  status  teroristických  útočníků  kopíruje  ten v běžné 

populaci. V případě  zkoumání  libanonských  útočníků  dokonce  došla k výsledku,  že  mezi 

chudobou a radikalizací  existuje  mírná  negativní  korelace.  Otázkou  však  zůstává,  jaký  je 

běžný socioekonomický status v této oblasti  a  zda není  možné,  že jsou občané Libanonu 

obecně  ve  větším  riziku  radikalizace  právě  kvůli  celkově  nízkému  socioekonomickému 

statusu společnosti.

Jednoznačné stanovisko, které by bylo možné aplikovat na všechny případy tedy asi 

neexistuje. Z výše  zmíněných  případů  ale  můžeme  usuzovat  na  to,  že  nezaměstnanost 

a sociální znevýhodnění mohou hrát větší roli u pravicové radikalizace, zatímco u islámské 

radikalizace  budou  mít  větší  vliv  jiné  příčiny.  Navíc  islámská  radikalizace  v Evropě,  na 

Blízkém východě či Asii může mít různé podoby, zdroje a projevy.

4.3 Vzdělání

Tradiční  představa o kriminálních  aktivitách  nás  vede k závěru,  že  dobré  vzdělání 

vede  ke  snížení  výskytu  kriminality, a tudíž  bychom  mohli  očekávat,  že  mezi  násilnými 

radikály bude větší výskyt osob s nižším vzděláním. Výzkumy islámských radikálů ale tyto 

domněnky nepotvrzují.  Sageman (2004) uvádí,  že  dvě  třetiny  ze zkoumaných islámských 

útočníků dosahovali vzdělání na úrovni střední školy nebo vyššího. Ke stejným výsledkům 

dochází i Bakker (2006), který zmiňuje, že drtivá většina islámských teroristů, u kterých se 

podařilo zjistit  dosažené vzdělání,  měla dokončené středoškolské vzdělání a zhruba třetina 

absolvovala nějaký druh vysoké školy. Podstatnou připomínkou zde však zůstává, že většina 

osob, u kterých se vzdělání zjistit nepodařilo, byla zatčena již kolem sedmnácti let věku, takže 

se jedná o osoby ještě studující, které tím pádem nebyly schopny své vzdělání na střední nebo 
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i základní škole dokončit. Poznatky ohledně vzdělání islámských teroristů naznačují, že roli 

v jejich motivaci by mohlo mít vnímání nespravedlnosti z hlediska nerovnoměrné distribuce 

moci. Vzdělanost pravicových násilných radikálů není příliš dobře zdokumentována, ale stále 

zde platí přesvědčení, že se jedná o skupinu spíše méně vzdělaných osob (Parkin, Gruenewald 

& Jandro, 2017). Výzkum mezi mladými lidmi v Německu přinesl výsledky upozorňující na 

lineární  vztah  mezi  dosaženým  stupněm  vzdělání a mírou  příklonu k ultrapravicovým 

myšlenkám.  Tento  vztah  říká,  že  čím  nižší  bylo  vzdělání,  tím  vyšší  byl  souhlas 

s extremistickými názory (Frindte, Funke, & Waldzus, 1996). Sami autoři ale upozorňují, že 

není  možné  považovat  vzdělání  za  dostatečný a vše  objasňující  faktor.  Také  je  důležité 

zamyslet se nad tím, jak moc je vhodné generalizovat zjištění týkající se vyznávaných názorů 

na aktivní zapojení v násilných aktivitách. Poznatky ohledně vzdělání či socioekonomickém 

statusu ultralevicových radikálů či environmentálních teroristů (tzv. ekoteroristů) chybí.

4.4 Kriminální historie

Jedna  čtvrtina  islámských  radikálů  souzených v Evropě  za  zločiny  spojené 

s terorismem již měla nějaký předchozí kriminální záznam. Většina z nich byla trestána za 

nelegální  držení  zbraní (Bakker,  2006). U bojovníků  vyjíždějících z Německa  analýza 

ukázala,  že dokonce  dvě třetiny již  měly  nějaký předchozí  záznam. Z osob se záznamem 

v trestním  rejstříku  bylo  trestáno  26 %  za  násilnou a 24 %  za  majetkovou  trestnou 

činnost. O politicky motivovanou trestnou činnost se jednalo v 18 % případů („Analyse der 

Radikalisierungshintergründe“, 2016). 

Porovnání  pravicových  útočníků z Německa a Spojených  států  naznačuje,  že  míra 

kriminality u německých  radikálů  je  výrazně  nižší.  Ve  zkoumaném  vzorku  bylo  zjištěno 

předchozí  zatčení u 15  %  případů,  zatímco u amerického  vzorku  se  jednalo o 41  %.  Je 

otázkou,  zda  je  opravdu  předchozí  kriminalita u americké  populace  pravicových  radikálů 

vyšší nebo zda se jedná o metodologický problém způsobený nedostatky v dostupnosti dat 

k německým případům (Parkin, Gruenewald & Jandro, 2017). V každém případě se zdá, že 

pravděpodobnost předchozí kriminality je u obou typů radikalizace poměrně běžná.
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4.5 Víra

Nejzásadnější rozdíl mezi pravicovým a islámským terorismem spočívá v důležitosti 

náboženství a víry. Víra je jedním z nejdůležitějších hnacích motorů islámské radikalizace. 

Salafismus  jako  větev  islámu si  klade  za  cíl  obnovu  muslimské  slávy a znovusjednocení 

muslimů v jednotném státě. Při svém počínání se jeho stoupenci opírají o doslovný výklad 

koránu a hlásají otevřený boj vůči všem odpůrcům (Silke, 2008). 

Sageman  (2004)  uvádí,  že  necelá  polovina  zkoumaných  islámských  radikálů  byla 

svými příbuznými a přáteli popsána jako velmi nábožensky oddaná již v dětství, zbylá část 

souboru  však v dětství  nepatřila  mezi  aktivní  věřící a 8  procent  bylo v dětství  křesťany 

a k islámu konvertovali až později. K významnému obratu došlo až před zapojením se do 

teroristické organizace.  Těsně  před  ním již  byl  téměř  celý  vzorek  popisován jako vysoce 

oddaný a nábožensky orientovaný. Bakker (2006) také popisuje  dramatické zvýšení zájmu 

o náboženské aktivity měsíc před vstupem do teroristické skupiny, často také docházelo 

ke snahám přesvědčit další lidi v okolí, aby konvertovali k islámu. Analýza osob vyjíždějících 

bojovat z Německa do Sýrie a Iráku ukazuje, že se z 96 procent jednalo o jedince řadící se 

k salafistickým  hnutím.  Zajímavé  je,  že  zhruba  20  % z nich  byli  lidé,  jenž k islámu 

konvertovali („Analyse der Radikalisierungshintergründe“, 2016).

Organizace pracující s dospívajícími islámskými radikály v Německu se velmi často 

setkává s modelem,  ve  kterém se  radikalizují  právě  mladí  muži,  kteří v dětství k víře 

nebyli vedeni. Jedná se o případy synů z muslimských rodin, kde víra nehraje důležitou roli, 

nebo  kde  dospívající k islámu  konvertuje  pod  vlivem  přátel.  Často  se  jedná o druhou 

generaci  imigrantů,  kteří  vnímají  islám  jako  prostředek  pro  posílení  vnitřní  identity 

(Mücke & Nath, 2016). Může jít také o dospívající, kteří jsou odtrženi od své původní rodiny 

a přátel a nové sociální kontakty hledají prostřednictvím aktivního zapojení jako věřící (Silke, 

2008). 

4.6 Sociální zázemí a kontakty

Jedním z často zmiňovaných předpokladů radikalizace jedince jsou nefunkční vztahy 

v primární  rodině a  z  toho  vyplývajících  potíží  s  identitou. Stejně  jako u osobnostních 

charakteristik,  ani v tomto  případě  není  jednoduché  získat  informace o rodinném  zázemí 

útočníků. Mücke uvádí, že se při své práci s dospívajícími pravicovými extremisty, stejně jako 

islámskými  radikály,  setkává s jedinci  s velmi  rozdílným  rodinným  zázemím.  Někteří 
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pocházejí z disfunkčních  nebo  neúplných  rodin,  ale  mnoho z nich  jsou  dětmi  zdánlivě 

vzorných rodičů vytvářejících vhodné rodinné prostředí. Mnohem větší vliv na radikalizaci 

jedince mají dle některých autorů většinou vrstevníci a blízcí přátelé (Mücke & Nath, 2016).

Sageman (2004) zjistil, že většina útočníků se stala aktivními členy organizací nebo se 

radikalizovala  kvůli  vlivu  svých  přátel a blízkých  osob,  kteří  již v dané  skupině  byli 

aktivní. Bakker (2006) tyto závěry potvrzuje. Více než jedna třetina jím zkoumaného vzorku 

islámských  radikálů  byla  ovlivněna  někým z přátel a známých.  Analýza  dostupných  dat 

o islámských  radikálech  vyjíždějících  bojovat  do  Sýrie a Iráku  uvádí,  že  vedle  kontaktů 

v mešitách jsou přátelé druhou nejvlivnější skupinou, která má vztah k radikalizaci jedince 

(„Analyse  der  Radikalisierungshintergründe“,  2016). U pravicových  útočníků je  situace 

obdobná a vliv kolektivu a vrstevníků můžeme vidět ve většině případů (Mücke & Nath, 

2016).

Za zmínku také jistě stojí  zjištění,  že  mezi radikalizovanými islamisty převažují 

ženatí  muži.  Sageman  (2004)  popisuje,  že  více  než  dvě  třetiny  zkoumaných  islámských 

radikálů  bylo  ženatých a většina z nich  měla  děti.  Bakker  (2006)  dochází  podobným 

výsledkům, které naznačují, že je manželství i přes nízký věk útočníků poměrně běžné. Ve 

vzorku radikálů vyjíždějících bojovat do Sýrie a Iráku z Německa se jedná jen o jednu třetinu 

daného  vzorku,  přičemž  zhruba  polovina  osob  byla  svobodná  („Analyse  der 

Radikalisierungshintergründe“,  2016).  Ačkoliv  je  často  manželství  zmiňované  jako  jeden 

z faktorů  snižující  míru  zločinnosti,  zdá  se,  že v případě  islámských radikálů  toto  tvrzení 

neplatí.  Jedním z důvodů  může  být  celková  vyšší  míra  manželství v mladším  věku 

v některých zemích, která má pak za následek, že i mezi obecně mladšími radikály najdeme 

více těch, kteří jsou již ženatí (Silke, 2008). Za prozkoumání by však stály možné kulturní 

a náboženské souvislosti tohoto jevu.

4.7 Osobnostní charakteristiky a psychopatologie

Získat  informace o osobnostních  charakteristikách  násilných  radikálů  není  příliš 

snadné.  Většina výzkumů,  které se  na této populaci  provádí,  pochází z otevřených zdrojů 

nebo  dostupných  soudních a policejních  spisů,  které  zpravidla  takové  informace  vůbec 

neposkytují, nebo jen velmi limitovaně. I přesto, že osobnostní charakteristiky by mohly být 

velmi cenným zdrojem informací o případných příčinách radikalizace jedince,  existuje  jen 

málo zdrojů, které s takovými informacemi pracují. 
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Jak již bylo zmíněno v části pojednávající o věku, je možné předpokládat, že to, co 

směřuje  mladé  lidi  ke  zločinu je  právě  jejich  vyšší  impulzivita,  touha po uznání,  vysoké 

sebevědomí nebo touha po extrémních zážitcích (Silke, 2008). Multifaktorová teorie rizika 

radikalizace,  vycházející z analýzy  dat  teroristických  útočníků  tvrdí,  že  jednou  ze  čtyř 

dimenzí,  které  mohou  mít  vysokou  výpovědní  hodnotu  při  určování  rizika  násilné 

radikalizace,  jsou právě specifické vlastnosti  jedince.  Jedná se například o vysokou míru 

vztahovačnosti, nízkou orientaci na společenské normy, sobectví, individualismus, slabší 

sociální  dovednosti,  agresivitu či nižší  kontrolu  zlosti (Endrass,  Rossegger,  Loock, 

& Bannenberg, 2014). Horgan (2005) je ve svých závěrech poněkud opatrnější. Upozorňuje 

na  výzkumy,  jež uvádějí,  že  mezi  teroristy  najdeme signifikantně  více osob projevujících 

znaky nestabilní, sebestředné osobnosti a snížené míry emocionality. Jsou zde ale i další 

výzkumy, které tyto předpoklady nepotvrzují. 

Podobná nejistota panuje i u otázky, nakolik je mezi násilnými radikály častá nějaká 

forma  psychického  onemocnění.  Ačkoliv  jejich  chování  značně  vybočuje z běžných 

sociálních norem, nezdá se,  že by mezi teroristickými útočníky bylo významně více osob 

s duševním onemocněním (Schmid, 2013). Některé výzkumy dokonce naznačují, že teroristé 

jsou jako skupina významně psychicky zdravější,  než tomu je u běžných zločinců (Silke, 

2008).  Výjimku  mezi  útočníky  mohou  tvořit  osamělí  útočníci,  tedy  jedinci,  kteří  nebyli 

zapojeni  do  žádné  organizované  skupiny a u kterých  radikalizace  probíhala  individuálně. 

Corner a Gill  (2015)  porovnávali  případy  osamělých  útočníků s jedinci  zapojenými  do 

teroristické organizace. Z výsledku jejich analýzy vychází, že pravděpodobnost přítomnosti 

psychického  onemocnění  je u osamělých  útočníků  13krát  vyšší  než u pachatelů 

v organizovaných  skupinách.  James  (2007) s kolegy  získal  podobné  výsledky  při  analýze 

případů osamělých útočníků, jejichž cílem útoku byla nějaká politická osobnost. Více než 

polovina takových případů byla spáchána jedinci, kteří měli psychické potíže, z nichž většina 

byla psychotické podoby.

Kdybychom  měli  zvažovat,  jaký  druh  psychiatrických  potíží  bychom 

u radikalizovaných  jedinců mohli  očekávat,  zdá  se  podle  některých  výzkumů,  že  největší 

procento  případů  trpí  nějakou  formou  psychotických  poruch.  Často  se  můžeme  setkat 

s příznaky schizofrenie, ale poměrně hojně se vyskytuje i diagnóza poruch nálad (Corner & 

Gill, 2015). Jedním z rizikových faktorů indetifikovaným v multidimenzionální teorii rizika 

jsou i akutní sebevražedné tendence (Endrass, Rossegger, Loock, & Bannenberg, 2014). U 

novějších  výzkumů  tzv.  zahraničních  bojovníků  se  objevují  náznaky  široké  škály  možné 
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předchozí  či  následné  psychopatologie,  včetně  psychóz,  poruch  osobnosti,  autismu  či 

posttraumatické stresové poruchy. 

Zdá se tedy, že v oblasti možné psychopatologie může hrát velkou roli, jakou funkci 

jedinec v organizaci zastává nebo zda se jedná o osamělého útočníka.

4.8 Motivační vlivy

Jak  již  bylo  zmíněno v předchozí  části,  potíže  s  identitou  se  jeví  jako  jeden 

z klíčových  faktorů  pro  vysvětlení  radikalizace  jedince.  Tendence  patřit úzce  k dané 

skupině a vymezovat se vůči ostatním je základním stavebním kamenem radikálních ideologií 

(Silke,  2008).  Výzkumy  naznačují,  že  většina  islámských  teroristů  se  stává  členy 

teroristických organizací v době, kdy žijí v jiné než rodné zemi a jsou odtrženi od svých 

původních  přátel a rodiny.  Sageman  (2004)  uvádí,  že  70  %  útočníků  se  přidali 

k organizované skupině v zemi, která nebyla jejich primárním domovem. Dalších 8 % bylo 

druhou  generací  migrantů,  kteří  ještě  pravděpodobně  nebyli  plně  zakotveni v nové  zemi, 

resp., kteří mohli vnímat určitou nespravedlnost v distribuci moci či zdrojů či odlišnost od 

většinové  populace. S tím  také  souvisí  přesvědčení,  že  za  rozvojem  radikalizace  stojí 

diskriminace, která je často následkem života v jiné než rodné zemi, kde jedinci naráží na 

předsudky a nemožnost žít život podle svých představ. Lidé z okraje společnosti mají také 

méně co ztratit, pokud nebudou poslušní současnému systému a naopak mohou mnoho získat, 

pokud  dojde k radikální  změně.  To  je  také  případ  některých  současných  salafistických 

bojovníků tzv. Islámského státu, ale podobné motivy byly identifikovány také jako spouštěče 

politického konfliktu v Severním Irsku v roce 1969 (Silke, 2008).

RAN Exit,  pracovní  skupina  věnující  se  práci s navrátilci z bojů  za  Islámský  stát 

v zahraničí,  definuje jako nejčastější  příčiny radikalizace  socio-ekonomické faktory,  jako 

historie  migrace,  nezaměstnanost,  pocity  křivdy,  osobní  frustrace a psychické  potíže. 

Všechny tyto příčiny mohou přitahovat jedince k radikálním ideologiím. Podstatné ovšem je, 

že jen málokdy je cesta k radikalizaci přímá a jednoduše vysvětlitelná jen jednou spouštěcí 

příčinou (RAN Exit, 2015). 

Autoři se také shodují, že se jedná o převážně skupinový fenomén. Radikalizace se 

odehrává  ve  skupině  přátel,  kde  jedinci  zažívají  intenzivní  sociální  interakci a z toho 

vyplývající  prohloubení  vztahů a zesílení  vazeb,  což  vede k úlevě ve  srovnání  s  jejich 

předchozí izolací (Sageman 2004). Důvod, proč se mnoho mladých lidí přidává k rasistickým 
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a ultrapravicovým  skupinám,  není  daný  tolik  jejich  nezvratným  přesvědčením o daných 

myšlenkách,  ale  touhou  po  naplnění  sociálních a psychologických  potřeb spojených 

s účastí ve skupině. Jedná se například o vnímání skupinové identity, ochrana ze strany 

skupiny nebo i vzrušení spojené s členstvím ve skupině (Alonso et al., 2008).

4.9 Limitace výzkumu radikalizace

Při  zkoumání  násilné  radikalizace  odborníci  narážejí  na velké  množství  problémů, 

které mají za následek metodologické nepřesnosti a oslabení výpovědní hodnoty získaných 

výsledků.  Největší  překážkou  zkoumání  radikalizace  je  omezená  dostupnost  relevantních 

informací o zkoumaných jedincích. Nejčastěji sledovanou skupinou jsou již zradikalizovaní 

jedinci,  kteří  spáchali  nějaký  teroristický  čin.  Jedná se  tedy o zpětnou  analýzu  informací 

o daném  jedinci  a faktorech,  které  ho  přiměly  se  radikalizovat. V takovém  případě 

výzkumníci  často  spoléhají  na  informace  ze  sekundárních  zdrojů.  Mnohdy  se  jedná 

o informace dostupné z médií a ty nemusí být vždy pravdivé a ověřené. Přejímání informací 

z takových zdrojů může vést k zavádějícím výsledkům (James et al., 2007).

Dalším  limitujícím  faktorem  může  být  samotné  zaměření  na  populaci  již 

zradikalizovaných jedinců,  kteří  prošli  celým procesem radikalizace.  Hledání  příčin jejich 

směřování  není  vždy  jednoduché.  Samotní  radikálové  často  nespolupracují.  V  případě 

některých zkoumaných osamělých útočníků jde o výzkum z dat po jejich smrti, protože byli 

při zásahu policií zabiti, pokud šlo o sebevražedné útočníky, jsou také po smrti. Jedná se tedy 

o zpětné sledování jejich osobní historie. V té ale můžeme najít mnoho faktorů, které mohly 

mít s radikalizací  souvislost,  ačkoliv  ve  skutečnosti  byla  příčina  někde  jinde a jen  se  ji 

nepodařilo vypátrat  (Giebel,  Rossegger,  & Endrass, 2016). Vhodné by také bylo porovnat 

výzkumná zjištění u zradikalizovaných jedinců s běžnou populací nebo se sympatizanty stejné 

skupiny, kteří  ale ještě  nedošli  na vrchol procesu násilné radikalizace. V takovém případě 

však narážíme na další problém, jímž je nedostupnost informací o jedincích, kteří se mohou 

nacházet v procesu radikalizace, ale nespáchali žádný trestný čin nebo jim nebyl prokázán. 

Tito jedinci tak nejsou běžně dosažitelní pro účely výzkumu. Jejich ochota dobrovolně se 

účastnit výzkumu zabývajícím se zkoumáním aspektů radikalizace běžně není příliš velká. 

Mezi odborníky nepanuje shoda ani v tom, jestli je možné všechny druhy radikalizace 

vnímat jako stejné a zkoumat společně nebo by se měly vnímat jako více odlišných fenoménů 

(Alonso et al., 2008; Mücke & Nath, 2016). Z výše popsaných výsledků vyplývá, že existuje 
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velké množství spojitostí mezi pravicovou a islámskou radikalizací, ale přesto zde najdeme 

i mnoho odlišností,  jež  by neměly být ignorovány.  Hlubší zkoumání spojitostí a odlišností 

různých  směrů  radikalizace  jsou  potenciálně  zajímavým  výzkumným  tématem,  kterému 

doposud nebyla věnována dostatečná pozornost.

Analýza dosavadního výzkumu na téma radikalizace ukazuje, že ve výzkumu výrazně 

dominuje kvalitativní přístup a většina výzkumů je založená na informacích ze sekundárních 

zdrojů. Jedna třetina zkoumaných studií byla autory analýzy zhodnocena jako metodologicky 

nebo empiricky chudá (Neumann, & Kleinmann, 2013). V neposlední řadě zmiňme riziko, 

které  může mít  svou etickou a  bezpečnostní  stránku.  Při  přímém zkoumání  a  dotazování 

jedinců v procesu radikalizace  bychom mohli  svým projeveným zájmem zvýšit  pozornost 

senzitivního  okolí  a  pocit  vlastní  důležitosti  subjektů  výzkumu  a  tím  možná  i  nechtěně 

podpořit nežádoucí vývoj. Eticky sporný může být výzkum faktorů radikalizace u pozůstalých 

či rodin pohřešujících blízkou osobu. Naopak přijatelný se jeví výzkum u bývalých radikálů, 

kde lze předpokládat vyšší ochotu výzkumných subjektů ke spolupráci.

I přes  všechny  zmíněné  výzkumné  nedostatky a limitace  nám  přináší  výzkum 

radikalizace velmi užitečné informace pro lepší identifikování rizikových jedinců a lepší práci 

na preventivních a intervenčních opatřeních snižujících případnou radikalizaci ve společnosti. 
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5. Typologie jedinců v radikalizačním procesu

Jak vyplývá z dosavadního výzkumu, radikalizace jedince je velmi složitý a rozsáhlý 

fenomén, který má širokou škálu příčin, zdrojů, konstrukčních prvků a projevů. 

U každého  jedince  se  manifestuje  radikalizační  tendence  trochu  jiným  způsobem 

a celý  proces  může  mít  odlišnou  délku  trvání  a pravděpodobně i dopady.  Konkrétní 

charakteristiky každého případu mohou být závislé na tom, o jaký směr radikalizace se jedná, 

stejně jako jakou roli ve skupině daný jedinec zastává, případně zda se jedná o osamělého 

útočníka, u nějž  radikalizace  probíhala  individuálně  a  kdy  se  radikalizuje  sám,  např. 

s využitím internetových zdrojů. 

Vytvořit  jednotnou  typologii  jedinců  v  radikalizačním procesu  je  složitý  problém, 

protože existuje mnoho různých úhlů pohledu, ze kterých je možné se na danou problematiku 

dívat.  Schmid  (2005)  sestavil  komplexní  členění  terorismu,  jenž  dělí  na  tři  druhy.  Tyto 

kategorie mohou být užitečné pro rozřazení a typologizování konkrétních jedinců. Jedná se o 

politický terorismus, terorismus spojený s organizovaným zločinem a psychopatologický 

terorismus. 

Politický terorismus dále dělí  na povstalecký terorismus,  terorismus páchaný členy 

civilní stráže (jedinci bojující proti zločinu, ale jednající za hranou zákona), státní terorismus 
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a terorismus  sponzorovaný  státem.  Povstalecký  terorismus  ještě  dále  člení  na  sociálně 

revolucionářský  (levicový)  terorismus,  dále  na  pravicový,  rasistický,  náboženský, 

nacionalistický, separatistický terorismus a tzv. single-issue terorismus, který je založený na 

řešení  jedné  konkrétní  otázky  (např.  proti  potratům či  za  práva  zvířat).  Post  (2005)  tuto 

typologii  doplnil o dělení  náboženského  terorismu  na  náboženský  fundamentalistický 

terorismus a terorismus nových náboženství. V posledním případě bychom mohli mít na mysli 

také krajní sektářské násilí. Jedinci řadící se k různým typům terorismu mohou mít odlišné 

charakteristiky.

Násilné  radikály  je  ale  možné  třídit  nejen  dle  příslušnosti  ke  konkrétnímu  typu 

terorismu,  ale i dle  role a úlohy,  jež plní  v dané  organizaci,  či  zda  se  jedná o osamělého 

útočníka, který procesem radikalizace procházel individuálně. Každá pozice v organizaci pak 

přitahuje  jiné  typy  lidí,  kteří  tak  budou  pravděpodobně  sdílet i některé  podobné 

charakteristiky.  Například na pozici  vůdce najdeme osoby s jinými predispozicemi než na 

pozici řadového stoupence či podporovatele. Victoroff (2005) proto navrhl členění rolí, kde 

rozlišuje  mezi  sponzory,  vůdci,  tzv.  výkonnou  komisí,  středním  managementem, 

následovníky a tzv. „osamělými vlky“. Následovníci označují řadové členy, pěšáky. Autor 

označuje poslední kategorii dnes překonaným ale mediálně oblíbeným pojmem osamělý vlk.
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Obrázek 8: Typologie rolí v teroristických organizacích (Victoroff, 2005, p. 6)



Kromě osamělých útočníků se každá  kategorie  ještě  dále  dělí  na menší  poddruhy. 

Například  mezi  vůdci  můžeme najít  skupinu těch,  jenž  se  považují  za  mesiáše.  Mezi  ně 

bychom mohli zařadit Adolfa Hitlera, Davida Koreshe (vůdce náboženské sekty v USA) nebo 

třeba některé islámské extremistické imámy. Jedná se o vůdce, kteří se považují za předurčené 

k naplnění  jedinečného  osudu v dějinách  lidstva,  ve  kterém  se  strategický  triumf  rovná 

osobnímu vzestupu.

Jiný  přístup k typologii  teroristických  útočníků  zkonstruovala  skupina  odborníků 

z výzkumného institutu v Curychu. Ti vytvořili model tří možných typů útočníku na základě 

psychologických charakteristik. Typ I trpí vážným psychickým onemocněním, které mají za 

následek narušení reálného náhledu na svět. Potenciální násilné chování je zde silně závislé 

na psychickém stavu jedince (Endrass, Sadowski, Böckler & Rossegger, 2015). Příkladem 

takového  onemocnění  je  schizofrenie,  jež  na  základě  kognitivního  deficitu  vede  ke 

zhoršenému vnímání reality a způsobuje neschopnost odlišovat vnitřní prožitky od reálných 

zážitků  (Subramaniam et  al.,  2012).  Příkladem takového útočníka  by mohl být  pravicový 

radikál z Velké Británie David Copeland, který v roce 1999 zaútočil pomocí tzn. hřebíkových 

bomb na černošské,  asijské a  gay komunity v Londýně.  Copelandovi  diagnostikovalo pět 

nezávislých psychiatrů paranoidní schizofrenii. Tento typ ale není u organizovaných násilných 

radikálů  až  tak  často  zastoupen,  proto jen  těžko  budeme  hledat  výzkumně  podloženou 

souvislost mezi přítomností psychického onemocnění a aktivitou v teroristických organizacích 

(Weatherston & Moran, 2003). 

Druhý a třetí typ mají na rozdíl od prvního neporušenou schopnost vnímání, což ale 

nutně  nemusí  vylučovat  nějakou jinou méně závažnou formu psychického onemocnění  či 

osobnostní  anomálie.  Typ  II často  projevuje  disociální a psychopatické  osobnostní 

charakteristiky, společenské normy a pravidla nemá zvnitřněné. Jde o jedince, u něhož se 

můžeme  častěji  setkat s předchozí  kriminální  historií,  finančními  problémy a častými 

konflikty.  Násilí  považuje za oprávněný způsob řešení problémů. Příkladem by mohl být 

Khalid El Bakraoui, útočník jenž má na svědomí sebevražedný bombový útok v bruselském 

metru z roku 2016. Bakraoui pocházel z vyloučené lokality a před bombovým útokem byl již 

několikrát trestán. Předchozí trestná činnost zahrnovala bankovní loupež, krádeže jízdních kol 

a nedovolené držení zbraní.  Typ III na rozdíl od druhého typu žije převážně spořádaným 

životem bez předchozí kriminality a vážnějších problémů s respektováním společenských 

norem.  Násilí  nepovažoval  za  běžný  prostředek  dosahování  cílů.  Tento  typ  si  potřebuje 
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vytvářet  argumenty  ospravedlňující  použití  násilí v konkrétním  kontextu  (Endrass, 

Sadowski, Böckler & Rossegger, 2015). Do třetí kategorie bychom mohli zařadit například 

Volkerta van der Graafa,  nizozemského obhájce práv zvířat a environmentálního aktivistu, 

který v roce 2002 zavraždil  politika Pima Fortuyna.  Jako vysvětlení svého činu uvedl,  že 

Fortuyn  využíval  muslimy  a  imigranty  jako  obětní  beránky,  na  které  svaloval  veškeré 

problémy ve společnosti za účelem získání větší politické moci. Van der Graaf, který byl do té 

doby  považován  za  bezproblémového  občana,  cítil  povinnost  hájit  práva  slabších  členů 

společnosti i za cenu využití násilí jako prostředku dosažení cíle (COT, 2007). 

Tato  typologie  má  potenciál  nejen  pro  hlubší  pochopení  procesu  radikalizace,  ale 

i jako  nástroj  pro  lepší  identifikování  rizikových  skupin,  hodnocení  resocializačního 

potenciálu a výběru vhodných intervenčních opatření (Boos, 2016).

Všechny zmíněné typologie jsou uměle vytvořenými modely, které slouží pro lepší 

pochopení  rozdílu  mezi  jednotlivými  útočníky a jejich  typickými  charakteristikami.  Ve 

skutečnosti  se  může  jednat o mnohem rozmanitější  spektrum  navzájem  se  překrývajících 

skupin a typů. Pro lepší schopnost práce s uvedenými modely by bylo vhodné zaměřit se na 

empirický výzkum jejich skutečné existence.
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6. Aktuální otázky radikalizace ve světě

Nejvíce  diskutovaným  ohrožením  demokratických  hodnot a bezpečnosti  se  stala 

v posledních letech v Evropě a ve světě hrozba teroristických útoků realizovaných příslušníky 

Islámského státu, tedy džihádsko-salafistické frakce muslimů, kteří se v oblasti Sýrie a Iráku 

snaží o vytvoření muslimského státu dodržujícího přísná pravidla islámského zákona šaría. 

Jako prostředek k tomu využívají brutální násilí  a terorismus, zároveň mají sofistikovanou 

propagandu a recruitment. S těmito fenomény souvisí i zvýšený výskyt jedinců vyjíždějících 

ze západních zemí do Sýrie a Iráku bojovat ve jménu Islámského státu, kteří získali obecné 

označení „foreign fighters“ (zahraniční bojovníci). Velké množství jedinců se z takových cest 

za  bojem v zahraničí  vrací  po  vystřízlivění z prvotního  nadšení  při  setkání s realitou 

fungování Islámského státu, ale někteří se vrací s cílem bojovat ve jménu Islámského státu 

akcemi  v západních  zemích.  Tito  navrátilci  pak  mohou  být  velkou  hrozbou  pro  bezpečí 

občanů v dané zemi a v celé Evropě. Specifickou rizikovou skupinu v poslední době tvoří 

manželky bojovníků a jejich děti, ať už se vracejí do původní země nebo v Evropě zůstali.

Samostatnou kategorií mezi teroristickými útočníky tvoří osamělí útočníci (populárně 

označovaní jako tzv. osamělí vlci), neboli útočníci, kteří jednají na vlastní popud a na vlastní 

pěst,bez účasti v nějaké širší teroristické organizaci. 

Ačkoliv se zdá, že je radikalizace primárně záležitostí týkající se mužů, setkáváme se 

i se  zapojením  žen,  ať  již  např.  rekrutovaných  Islámským  státem  jako  manželek  pro 

džihádistické bojovníky, podporovatelek, nebo i ochotných účastnit se aktivních bojů přímo. 

V neposlední  řadě  je  velkým  problémem  polarizace  a  radikalizace  většinové 

společnosti, ke které dochází i v reakci na teroristické útoky Islámského státu a z zarůstajících 

obav  způsobených  zjednodušujícím  mediálním  obrazem,  který  staví  migranty a žadatele 

o azyl do stejné skupiny jako radikalizované příslušníky teroristických organizací. Vliv médií 

a internetu na radikalizaci jedince je nesporný a zahlcení informacemi spolu s velmi rychlým 

šířením informací přes sociální sítě nahrává šíření tzv. fake news, které napomáhají eskalaci 

názorů na obou stranách současných konfliktů i k polarizaci názorů široké veřejnosti. Svou 

roli zde může sehrávat také propaganda cizích mocností, která používá sofistikované šíření 

dezinformací k oslabení demokratických systémů, případně i dalších prostředků tzv. hybridní 

války. S ohledem na polarizaci společnosti, včetně politiky, dochází v poslední době paralelně 

i k nárůstu masovějších projevů extremistů z levicové i pravicové strany. 
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6.1 Islámská radikalizace v Evropě

Od  roku  2014  čelí  Evropa  narůstajícímu  množství  teroristických  útoků 

organizovaných ve jménu Islámského státu.  Útok na redakci  Charlie Hebdo v lednu 2015 

i vyhlášení Islámského státu v Sýrii a Iráku v roce 2014 jsou událostmi, o kterých se občané 

v celé  Evropě  dozvěděli  bleskovou  rychlostí.  Od  té  doby  jsme  neustále  pod  záplavou 

informací o aktivitách  Islámského  státu a všudypřítomný  strach z hrozících  teroristických 

útoků  se  stal  běžnou  součástí  života  mnoha  osob.  Útoky  uskutečněné v Evropě  byly 

realizovány převážně mladými stoupenci džihádistické frakce islámu žijící v Evropě (Berger, 

2015). 

Muslimské menšiny v západních zemích čelí celé řadě výzev týkajících se vnímání 

vlastní  identity  nebo  adaptace  na  náboženské a kulturní  normy a hodnoty v rámci 

každodenního  fungování v západním  kontextu.  Muslimové  utíkající  před  válečným 

konfliktem  nebo  již  narození v Evropě  jako  druhá  generace  migrantů  zažívají  mnoho 

předsudků, diskriminace a rasismu ze strany většinové společnosti. Život v chudých oblastech 

a  vyloučených  lokalitách  přináší  špatné  zázemí  škol a nedostatek  kvalitních  studijních 

příležitostí, které pak vedou k horšímu postavení na trhu práce a v důsledku zbavují jedince 

možnosti uplatnit se a realizovat v profesní oblasti. U některých jedinců pak vzniká odpor ke 

snaze o integraci,  normy a  zvyklosti  liberálních  společností  v jejich  představách  odporují 

představě správného života dobrého muslima. Jiní se mohou sice z počátku o integraci snažit, 

ale  po  zkušenostech s diskriminací a odcizením u nich  dochází  ke  změně  původního 

přesvědčení. To pak může působit jako povzbuzení ke snaze vyřešit vnímanou nespravedlnost 

vůči muslimské části společnosti a tito jedinci bývají snadným cílem radikálních zájmových 

skupin,  které  motivují  své  stoupence k násilným  útokům  často  zahrnujícím  sebevraždu 

a obětování se pro vyšší dobro (Abbas, 2007). 

Je třeba zdůraznit, že v České republice je jen velmi malá muslimská menšina, která 

v současnosti  nevykazuje  z bezpečnostního  hlediska  signály  zvýšeného  rizika.  Rovněž 

migrantů z muslimských zemí bylo k nám přijato jen zanedbatelné množství. Přesto je otázka 

migrantů a jejich integrace v médiích a politice dlouhodobě žhavé téma. Diskuse na toto téma 

často  nesprávně  používá  pojem  integrace  (vzájemné  přizpůsobení),  často  je  zjevným 

požadavkem asimilace cizinců (jejich přizpůsobení se naší společnosti).
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6.2 Foreign fighters

Mezi stoupenci džihádistické větve islámu v Evropě najdeme velké množství jedinců, 

jenž se rozhodnou odjet do Sýrie nebo Iráku bojovat ve jménu Islámského státu nebo zde 

chtějí získat potřebný výcvik, aby se mohli vrátit zpět do západních zemí a zúročit získané 

zkušenosti  v  boji  na  domácím území.  Tito  jedinci  jsou  označováni  anglickým termínem 

foreign fighters (zahraniční bojovníci), jedná se o osoby cizího původu, přijíždějící do země, 

v níž  probíhá  občanský  konflikt,  za  účelem  podpory  povstání  (Yusoufzai  &  Emmerling, 

2017).

Mezi zahraničními bojovníky najdeme běžně druhou či třetí generaci migrantů, kteří 

se  usadili  v Evropských  zemích.  Tito  mladí  lidé  jsou  přitahováni  hledáním  ztracené 

muslimské identity,  hledáním životního smyslu  a  mají  touhou pomoci  svým muslimským 

druhům v zemích konfliktu. Setkáváme se ale i s případy, kdy se mladí jedinci z původně 

nemuslimských  rodin  rozhodnou  konvertovat  k  islámu,  postupně  se  radikalizují  ve  svém 

smýšlení  a  přibližují  se džihádistickým myšlenkám, často pod vedením zkušeného imáma 

(duchovního  vůdce),  který  záměrně  zdůrazňuje  témata  koránu  vybízející  k muslimské 

soudržnosti  a  nenávisti  vůči  nepřátelům  obnově  jednotného  muslimského  státu  (Mücke 

& Nath, 2016). Lze však rovněž usuzovat, že mezi motivace zahraničních bojovníků může 

patřit  i  materiální  a  mocenský prospěch,  možnost  sebeuplatnění  a  seberealizace,  touha po 

dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitcích, ale i způsob legitimní sebevraždy. 

V roce 2014 dosahoval počet zahraničních bojovníků v Sýrii a Iráku podle odhadů 

20 000 osob, z nichž jedna pětina pocházela z Evropských států. Nejvíce jedinců z Evropy 

pocházelo z Francie, dále z Německa a Velké Británie (Neuman, 2015). Analýza případů osob 

vyjíždějících bojovat do Sýrie a Iráku z Německa ukazuje, že od léta 2015 došlo k prudkému 

nárůstu  počtu  případů.  To  je  dáno  do  souvislosti  s  migrační  vlnou,  která  přivedla  do 

Německa  obrovské  množství  lidí  z  muslimských  zemí  a  zároveň  s nárůstem  popularity 

Islámského státu a mediálního šíření myšlenek radikálního islámu prostřednictvím internetu 

(„Analyse  der  Radikalisierungshintergründe“,  2016).  Studie  zkoumající  možné  příčiny 

a motivaci zahraničních bojovníků poukazují  na vyšší  míru  nezaměstnanosti  a předchozí 

kriminality a nižší vzdělání u zkoumané populace a zdůrazňují tak faktor nízké integrace 

osob v prostředí západních zemí (Reynolds & Hafez, 2017).

Jako velké ohrožení jsou pak vnímáni jedinci, jenž se z bojů v zahraničí vrací zpět do 

země  původu  s  úmyslem  spáchat  teroristický  útok  nebo  jiným  způsobem  pokračovat  
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v radikálních aktivitách. Odborníci ale upozorňují, že se jedná jen o velmi malé procento ze 

všech odjíždějících osob. Mnoho z nich zemře v bojích v zemi konfliktu, mnoho se nikdy 

nevrátí a zůstanou ve válečné zóně nebo odjíždějí bojovat do jiných oblastí. Velké množství 

osob prožije brzy po příjezdu do cílové země deziluzi a někteří se dokonce vrací domů ještě 

dříve, než se do válečného konfliktu přímo zapojí. Další jsou dopadeni a zatčeni, ať již na 

cestě nebo při vstupu do země původu (Byman & Shapiro, 2014). 

V České  republice  máme  jen  málo  příkladů  osob,  které  bychom v daném smyslu 

mohli označit za zahraniční bojovníky. Existují však jedinci, kteří se zapojovali do bojů na 

východní Ukrajině či  jinde ve světě.  Údaje o této cílové skupině však nejsou k dispozici. 

Pravděpodobně  dochází  k odlišné  struktuře  zahraničních  bojovníků  i  směrů  násilné 

radikalizace v závislosti na tom, zda pochází z východní či  západní Evropy. Státy západní 

Evropy a bývalého východního bloku mají dle názoru expertů MV ČR odlišné potřeby, které 

se týkají  fenoménu násilné radikalizace.  Odlišnosti  můžeme najít  s ohledem k historickým 

zkušenostem, struktuře populace, ve struktuře radikalizovaných skupin, zdrojích a směrech 

radikalizace. V ČR bývá více než islámský radikalismus vnímána hrozba útoku osamělého 

útočníka.

6.3 Osamělí útočníci

Kromě teroristických organizací a jejich příznivců existují i případy jedinců, u kterých 

proběhl  proces  radikalizace  individuálně  bez  napojení  na  organizovanou  skupinu.  Tito 

osamělí útočníci  jsou často označováni pojmem lone wolves (osamělí  vlci),  jedná se však 

o pojem nepřesný, který může nesprávně ve vnímání připisovat pachateli zvířecí, mýtické či 

podvědomé charakteristiky.  Mezi  případy osamělých útočníků bychom v českém prostředí 

mohli začadit historický případ Olgy Hepnarové, v evropském kontextu pak kauzu  Anderse 

Breivika, který v roce 2011 spáchal teroristický útok v norském Oslu a na ostrově Utøya nebo 

kauzu Arida  Uka,  který  střílel  v  tom samém roce  na frankfurtském letišti  do příslušníků 

vojenských  složek.  Tato  forma  radikalizace  je  v  současné  době  velmi  aktuální  vzhledem 

k možnostem seberadikalizace osob na internetu. 

Spaaij  (2010)  definuje  osamělé  útočníky  jako  útočníky  páchající  teroristický  útok 

samostatně, nepatřící do žádné organizované teroristické skupiny a jejich modus operandi je 

řízen bez jakéhokoliv rozkazu zvenčí. Termín tedy odlišuje osoby páchající teroristické útoky 

v rámci nějaký širší skupiny od osob působících samostatně (COT, 2007). Ačkoliv osamělí 
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útočníci nejsou přímo členy nějaké skupiny, často se identifikují s nějakým větším hnutím 

a rámují své násilné aktivity v určitém ideologickém kontextu (Böckler, Hoffmann, & Zick, 

2015).  Pantucci  (2011)  definuje  čtyři  různé  druhy osamělých  útočníků.  Prvním typem je 

„samotář“, který plánuje teroristický útok pod záštitou teroristické skupiny, ačkoliv s danou 

organizací nemá žádný kontakt. „Osamělý vlk“ je útočník, který ačkoliv působí, že páchá útok 

sám, ve skutečnosti je v kontaktu s širší teroristickou organizací. „Tlupa osamělých vlků“ je 

skupina několika málo jedinců, kteří se radikalizovali za pomocí teroristické ideologie, ale 

bez  přímého  kontaktu  se  skupinou.  (pozn.:  V této  souvislosti  je  třeba  zmínit  i  časté 

teroristické  buňky,  které  jednají  autonomně  a  nemají  přímé  propojení  na  mateřskou 

teroristickou  organizaci,  k té  se  například  později  ideově  přihlásí).  Posledním  typem  je 

„osamělý útočník“, který jedná sám, ale na příkaz nějaké teroristické organizace. Jak je vidět 

z  uvedených  příkladů,  není  ani  mezi  odborníky  hranice  mezi  skupinovou  a  individuální 

teroristickou aktivitu úplně jasná. 

I přesto, že není možné prokázat významně vyšší přítomnost psychických onemocnění 

u obecné populace teroristických útočníků, zdá se,  že osamělí  útočníci  jsou k psychickým 

poruchám mnohem náchylnější než jedinci organizovaní ve skupině (Nijboer, 2012). Spaaij 

(2010)  ukázal,  že  čtyři  z pěti  případů  osamělých  útočníků  trpěli  nějakou  formou 

psychopatologie,  ve  třech  případech  byla  útočníkům  diagnostikována  vážná  porucha 

osobnosti  a  čtyři  z  těchto  pěti  případů  trpěli  v posledních  letech  depresí.  Z  analýzy 

dostupných  informací  o  119  osamělých  útočnících  a jejich  porovnání  se  skupinovými 

útočníky vyplývá,  že u osamělých útočníků je  13 krát  větší  pravděpodobnost  přítomnosti 

psychického onemocnění, než je tomu u útočníků skupinových. Psychickým onemocněním 

trpělo 39 % z osamělých útočníků (Corner & Gill, 2015). 

Mezi  osamělými  útočníky  najdeme,  podobně  jako  je  tomu  v  ostatních  případech, 

převážně  muže,  97  %  ze  zkoumaného  vzorku  119  pachatelů  byli  muži.  Byl  zde  nižší 

průměrný  věk  byl  33  let  a  nejčastější  hodnotou  byl  věk  22  let.  Polovina  byla  svobodná 

a čtvrtina žila v manželství. 40 % těchto jedinců bylo  nezaměstnaných, přestože ve vzorku 

byla  úroveň  vzdělání  odpovídající  normálnímu  rozložení.  Čtvrtina  osob  měla  nějaké 

zkušenosti z válečného prostředí a 41 % mělo nějaký předchozí kriminální záznam. Více 

než čtvrtina se přiklonila k radikální ideologii v době, kdy žila odloučena od rodiny v jiném 

městě  nebo  zemi.  Více  než  polovina  byla  považována  za  sociálně  izolované.  Vážené 

problémy ve vztazích s blízkými zažilo 31 % osob a jedna třetina z nich zažila tyto problémy 

v posledních  šesti  měsících  před  spáchaným  teroristickým  útokem.  Ve  zhruba  polovině 
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případů byly nalezeny u útočníků  manuály na výrobu výbušnin. Podle autorů analýzy se 

zdá, že neexistuje jednotný profil osamělého útočníka, ale motivace je stejně jako u ostatních 

forem radikalizace velmi různorodá (Gill, Horgan & Deckert, 2014). 

Naopak McCauley a Moskalenko (2014) navrhují dělení osamělých útočníků na dvě 

skupiny. První skupina jsou jedinci prožívající rozhořčení a mající zkušenosti se zbraněmi, 

kteří jsou  sociálně izolovaní a často vykazují známky  psychického onemocnění či obtíží, 

druhou  skupinu  pak  tvoří  osoby  silně  emočně  vnímající  utrpení  ostatních  a  cítící 

zodpovědnost za snižování jejich utrpení.

Pantucci  (2011)  upozorňuje,  že  vyšší  dostupnost  internetu  a  snadnější  přístupnost 

extremistických  materiálů  vede  k  nárůstu  případů  jedinců  radikalizujících  se 

individuálně.  Osamělý  útočník  se  tak  může  v  dnešní  době  velmi  snadno  stát  obhájcem 

stejných myšlenek jako stoupenci širší teroristické organizace, aniž by musel být jejím členem 

či páchat útoky v jejím jménu. Osoby prožívající osobní rozhořčení pak mohou snadno najít 

inspiraci,  odpovědi  a  podporu  například  na  mnoha  džihádistických  fórech  nebo  online 

časopisech jako je Dabiq vydávaný Islámským státem (Böckler, Hoffmann, & Zick, 2015).

6.4 Ženy a radikalizace

Ačkoliv  se  zdá,  že  terorismus  je  vysloveně  doménou  mužů,  objevují  se  mezi 

násilnými radikály i ženy. Jejich množství je mnohem menší, ale možná o to zajímavější je, 

čím jsou tyto  ženy  charakteristické a co  je  jejich  motivací k zapojení  do  organizovaných 

teroristických skupin. 

Přesto, že existují teroristické organizace, které jsou ryze mužské, již dříve bychom 

mohli narazit na příklady organizací využívajících i ženy. Například v Turecku v 90. letech 

bylo  mnoho  sebevražedných  útoků  vykonáno  právě  ženami  (Hudson,  1999),  palestinské 

teroristické jednotky začaly ženy pro bombové útoky využívat po druhé intifádě (Malečková, 

2005).  Ženy  byly  zapojeny  také  například  do  teroristických  operací  v Ruské  federaci. 

Příkladem může být útok na beslanskou školu v roce 2004. Uvedené útoky jsou připisovány 

čečenským  islámským  teroristům.  Sebevražedné  útočnice  jsou  označovány  jako  „černé 

vdovy“, kdy se mělo jednat o ženy ve věku 20-30 let, které měly být vdovami po čečenských 

bojovnících.  Dokonce  najdeme  teroristické  nebo  extremistické  skupiny  složené  výhradně 

z žen.  Například v Německu  operuje  ultra-pravicová  skupina  žen  pod  názvem  „Ring 

Nationaler Frauen“ („Verfassungsschutzbericht“, 2015). V České republice jsou některé ženy 
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aktivní i jako organizátorky v aktivitách extrémismu pravého křídla.

Obecně platí,  že  jsou ženy spíše  verbovány na  podpůrné  pozice,  jako organizační 

podpora  nebo  pro  účely  vzdělávání.  Muslimské  ženy  mohou  být  přesvědčovány,  že 

v evropských  zemích  nemají  možnost  pořádně  projevit  svou  víru a jsou  kvůli  ní 

diskriminovány, například i v možnostech zahalovat se na veřejnosti. Verbování probíhá pod 

mottem „kdo se o rodinu bojovníka stará,  ten se bojů účastnil“ a láká ženy k humanitární 

pomoci vojákům Islámského státu. V současné době je také velkým problémem verbování 

mladých žen z evropských států za účelem sňatku s vojáky Islámského státu (Mücke & Nath, 

2016). Ženám je slíbeno, že o ně bude finančně postaráno a budou mít zajištěnou budoucnost 

po boku válečných hrdinů („Verfassungsschutzbericht“, 2015). V některých případech mohou 

být motivovány příslibem ryzího a smysluplného života, který se oprostil od bahna konzumní 

západní společnosti.

Počet žen odjíždějících z Německa do Sýrie a Iráku v roce 2015 výrazně narostl oproti 

roku předchozímu. V roce 2014 byla žena každý sedmý jedinec vyjíždějící bojovat ve jménu 

Islámského  státu, v roce  2015  to  byla  jedna z pěti  (Mücke  &  Nath,  2016).  Analýza  dat 

z Bosny a Hercegoviny ukazuje, že v tamních podmínkách je podíl těchto žen dokonce ještě 

vyšší. Na rozdíl od evropského průměru 20 % je zde mezi vyjíždějícími radikály 36 % žen. 

Tento trend je vysvětlován velkým množstvím mužů, kteří odjíždějí do válečné oblasti s celou 

rodinou.  Tyto  ženy  jsou  proto  také  častěji  starší,  oproti  evropskému  průměru  21  let  je 

průměrný věk žen z Bosny a Hercegoviny 30 let (Azinović & Jusić 2016).

Ženy odjíždějící bojovat do zahraničí jsou v průměru mladší a vzdělanější než muži 

a je  mezi  nimi  více  těch,  které  se  radikalizovaly v krátkém čase  (Mücke & Nath,  2016). 

Motivací pro jejich zapojení bývá politická angažovanost nebo jsou do organizace vtaženy 

přes  své  partnery.  Zdá  se,  že  radikalizované  ženy  vykazují  mnoho  typicky  mužských 

behaviorálních charakteristik. Často mají potřebu svým mužským kolegům dokazovat svou 

oddanost a mohou být nebezpečnější než muži. Bývají využívány pro svou praktičnost, ale 

hlavně pro svou nenápadnost.  Ženy nebývají  tak  podezřelé a snadněji  se  tak  dostanou na 

různá místa, kam by se muži nedostali (Hudson, 1999). 

Crenshaw  (2000)  uvádí,  že  ženy  zapojující  se v teroristických  aktivitách  bývají 

psychicky  velmi  nevyrovnané,  vykazují  známky  psychických  onemocnění  a mají 

rozkolísanou emotivitu. De Cataldo Neuberger a Valentini (1996) se domnívají, že se jedná 

převážně o ženy, které žily v dětství s tyranizujícím otcem a velmi slabou matkou. Z dětství si 

odnášejí zkušenosti se zneužíváním a v dospělém životě hledají další slabé jedince, o které by 
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se mohly starat a obětovat se jim. Vzhledem k malému množství dostupných kazuistik i slabé 

prozkoumanosti  fenoménu ženského terorismu je těžké jakékoliv závěry vnímat  jako plně 

zobecnitelné a další  výzkum  je  nutným  předpokladem  pro  hlubší  pochopení  dynamiky 

ženského terorismu.
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7. Radikalizace v České republice

Teroristické  útoky  spáchané v mnoha  státech  po  celé  Evropské  unii v posledních 

letech zákonitě vyvolávají otázku, zda něco takového hrozí také v Česku a jaká je v tomto 

ohledu současná bezpečnostní situace. Na základě auditu národní bezpečnosti realizovaném 

pod  záštitou  Ministerstva  Vnitra  ČR  je  možné  říci,  že  bezpečnostní  hrozby  plynoucí  ze 

současné politické situace ve světě se nás dotkly jen okrajově. Hrozba islámského terorizmu 

byla u nás hodnocena jako nízká. Množství muslimů žijících na území našeho státu je trvale 

malé a muslimové jsou poměrně dobře integrovaní. Dopady migrační vlny, která přivedla do 

Evropy statisíce uprchlíků a žadatelů o azyl,  se nás dotýká jen sekundárně a žádný nárůst 

v blízké  době  nehrozí.  Historicky  máme  sice  nějakou  zkušenost s politickým  terorismem 

a extremismem, ať již levicovým nebo pravicovým, ale jeho hrozba je v současné době také 

hodnocena  jako  nízká,  převážně  proto,  že  jsou  aktivity  radikálních  uskupení  dobře 

monitorovány (MV ČR, 2016). 

Větším problémem by v kontextu našeho státu mohli být osamělí útočníci. Jedná se 

o kategorii  případů  jedinců  jednajících  samostatně.  Nejznámějším  historickým  případem 

z území  České  republiky  je  Olga  Hepnarová,  která v roce  1973 najela s nákladním 

automobilem do davu osob čekajících na tramvajové zastávce v Praze 7. Jedná se o poslední 

popravenou ženu v tehdejším Československu (Cílek, 2014). Podobným případem z poslední 

doby je střelecký útok Zdeňka Kováře v Restauraci Družba v Uherském Brodě v roce 2015 

(Vymětal & Ryšavá, 2016). Dalším potenciálním nebezpečím mohou být podle auditu MV ČR 

(2016)  zahraniční  bojovníci.  Neexistují  sice  předpoklady,  že  by  mnoho  osob z Česka 

odjíždělo bojovat ve jménu Islámského státu, ale Česko je jednou z možných tranzitních zemí 

pro obyvatele blízkých států. Na našem území evidujeme jedince, kteří se vydali do bojů na 

východní Ukrajině. 

Kromě nebezpečí přímého terorismu na území našeho státu může dojít i k ohrožení 

českých  občanů  v zahraničí.  Potenciální  hrozba  může  být  aktuální  pro  osoby a úřady 

reprezentující Českou republiku a Evropskou unii převážně v oblastech s možným válečným 

kontextem. Existuje také riziko únosů českých osob v zahraničí, s ním máme již opakované 

zkušenosti.  Jako  jistý  faktor  zvyšující  riziko  by  mohla  působit i pověst  Česka  jakožto 

islamofobní země, k čemuž přispívají výroky některých politiků a jejich medializace v zemích 

Blízkého  východu a severní  Afriky.  Zdá  se,  že  aktuálně  větším  problémem  je v Česku 

polarizace  a  radikalizace  většinové  společnosti a nárůst  xenofobních  nálad a populismu 
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v důsledku  migrace  a  teroristických  útoků  v sousedních  zemích,  stejně  jako  aktivit 

populistických a islamofobních skupin, které mohou vést k radikalizaci jednotlivců i malých 

skupin.

7.1 Pravicová radikalizace

Od  90.  let  je  vnímán  jako  výraznější  hrozba  pro  demokracii v Česku  pravicový 

extremismus. V krajních  případech  dosahuje  primitivní  podoby a jeho  stoupenci  se 

dopouštějí různých forem násilí. Současná česká pravicová scéna je těžko uchopitelná a velmi 

roztříštěná. Je ale možné říci, že pro většinu pravicových extremistů není zásadní, zda se hlásí 

k fašismu,  nacismu  nebo k vyhrocenému  nacionalismu. V této  oblasti  dovedou  dělat  až 

neuvěřitelné  obraty.  Napříč  názorovými  proudy se  však  shodnou  na  nenávisti k určitým 

minoritním skupinám obyvatel.  Jedná  se  převážně o nenávist  zaměřenou  proti  Romům, 

Židům  nebo  jiným  etnickým a národnostním  menšinám,  cizincům,  sexuálním  menšinám, 

bezdomovcům nebo narkomanům. V posledních  letech se s migrací a terorismem stupňuje 

nenávist  vůči  imigrantům a muslimům a vyhrocuje  se  též  nepřátelství k názorovým 

odpůrcům.  Jako  závažnou  hrozbu  hodnotí  bezpečnostní  audit  také  riziko  přejímání 

extremistických názorů do politického mainstreamu (MV ČR, 2016).

Zpráva o extremismu na území ČR za rok 2016 udává, že ačkoliv byla v roce 2015 

v Česku  na  vzestupu  protimigrační a protimuslimská  uskupení,  kterým se  dařilo  získávat 

příznivce i v řadách širší veřejnosti, v roce 2016 došlo k jejich úpadku následkem vnitřních 

sporů.  Téma  migrace  vyvolalo  vlnu  organizace  domobran a paramilitárních  uskupení 

s cílem působit  jako alternativní bezpečnostní složky státu. V roce 2016 bylo registrováno 

celkem 129 akcí spojených s pravicově extremistickým hnutím. Celkem bylo v daném roce 

evidováno 143 trestných činů s extremistickým podtextem, z toho 28 trestných činů  mělo 

antisemitistický, 25 protiromský a 7 protimuslimský podtext (MV ČR, 2017). Protimigrační 

a protimuslimská  tématika  v některých  regionech  pravděpodobně  snížila  předchozí 

protiromské nálady. 

7.2 Levicová radikalizace

Levicový extremismus je v Česku silně ovlivněn zkušeností komunistického režimu 

a jeho negativní  konotací.  Můžeme se proto u nás  dnes setkat  spíše s hnutími prosazující 

53



anarchistické  myšlenky.  Anarchisté v Česku  jsou  nekonzistentní  skupinou  plnou 

individualistů, kteří se často nejsou schopni dohodnout na základních principech společného 

fungování.  Nesnaží  se  proto o žádnou  zásadní  změnu  fungování  politického  systému,  ale 

zaměřují se na méně konfliktní témata jako  ochrana životního prostředí, pomoc osobám 

bez  domova,  podpora  alternativního  způsobu  života  nebo v současné  době  pomoc 

uprchlíkům (MV ČR, 2016).

Členská základna anarchistických hnutí je v ČR slabá a v roce 2016 došlo k její mírné 

stagnaci  zvláště v její  militantní  části.  Jednotlivé  skupiny jsou často  vzájemně personálně 

provázané a soustředí se na organizaci solidárních akcí, koncertů a nejrůznějších happeningů. 

Největším mobilizačním faktorem anarchistické  scény  zůstává  uprchlická  krize  a protesty 

proti  xenofobním  projevům  pravicových  extremistů. V roce  2016  došlo k výraznému 

utlumení aktivit Sítě revolučních buněk a došlo pouze k jednomu žhářskému útoku na vozidla 

policie ČR (MV ČR, 2017).

U našich německých sousedů však došlo v roce 2017 k nebývalým protestům proti 

globalizaci v kontextu summitu G20, kdy se demonstrací v Hamburku účastnilo až 100 000 

osob. Okolo 500 levicových radikálů se účastnilo akcí, kde byly průvodními jevy žhářství, 

rabování obchodů, stavění barikád a útoky na policii.
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8. Radikalizace ve věznicích

Problém  umisťování  teroristů  ve  věznicích  není v Evropě  zdaleka  běžný.  Zhruba 

v polovině států Evropské unie žádné teroristy ve vězeních nenajdeme, v druhé polovině se 

jedná o desítky případů. Pokud už se ale nějaký terorista nebo i radikalizovaný jedinec ve 

vězení  objeví,  může  to  mít  obrovské  následky  (Silke,  2014).  Ve  vězení  se  můžeme 

s radikalizací setkat i u jedinců, kteří  žádný teroristický čin nespáchali,  ale jsou stoupenci 

nějaké extremistické skupiny, spáchali nějaký čin s nenávistným podtextem. Může se však 

také jednat o jedince,  kteří  jsou ve vězení  kvůli  trestné činnosti,  jenž s radikalizací  vůbec 

nesouvisí.

Odsouzení a umístění do vězení je pro jedince výrazným stresujícím faktorem a činí 

jej ovlivnitelnějším k vnějším radikalizujícím vlivům (Mulcahy, Merrington, & Bell, 2013). 

Konfrontováni s existenčními otázkami a odtrženi od svých běžných sociálních vazeb jsou 

vězni často více otevřeni vlivu spoluvězňů a jsou tak snadným terčem radikálních myšlenek. 

Věznění hrálo roli ve většině moderních extremistických ideologií. Pobyt ve vězení a způsob, 

jakým s nimi  bylo  zacházeno  významně  ovlivnil  řadu  představitelů  radikálních  ideologií 

(Neumann, 2010). 

Špatné  zacházení s vězni a tvrdý  režim může  vyvolávat  pocit  neporozumění 

a nesouhlas s daným  systémem,  jenž  může  vést k touze  po  odplatě a změně stávajících 

podmínek násilnou formou. Diskutován byl negativní dopad na věznění  osob podezřelých 

z napojení  na  terorismus  v amerických  věznicích,  včetně  segregace  do  skupin  podobně 

smýšlejících osob ve smyslu rizika vzniku organizovaných teroristických skupin.

V některých  případech  jako  například u muslimských  vězňů  však  hrozí i riziko 

přehnaného nálepkování vězňů jako nebezpečných radikálů ze strany vězeňského personálu. 

Vězni  se  mohou  cítit  nespravedlivě  kategorizováni  na  základě  stereotypního  vnímání 

náboženského  přesvědčení a nedostatku  znalostí a porozumění.  V důsledku  tak  paradoxně 

původně liberálně smýšlející muslim může pociťovat rozhořčení z nespravedlivého zacházení, 

což vede ke snadnější radikalizaci názorů (Awan, 2013). 

Problémem mohou být i přeplněné věznice s nedostatečným množstvím personálu, 

kde  vzniká  větší  nervozita a emoční  vypětí a zároveň  chybí  personál,  který  by  se  mohl 

věnovat potřebám a potížím vězňů pociťujících negativní následky situace (Ranstorp, 2010). 

Vězení  je  obecně  nepřátelským  prostředím,  kde  morálně a psychicky  podporující 

a ochraňující skupina může být klíčová pro  pocit bezpečí jedince. To se týká především 
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etnicky nebo nábožensky minoritních skupin. Pocit, že jsou kolektivně přehlíženi může mít za 

následek  tendenci  vytvářet  si  vazbu  na  společnou  identitu s dalšími  příslušníky  skupiny. 

Obzvláště muslimové s omezenými znalostmi islámu mohou být pak v komunitě radikálních 

muslimů snadno ovlivnitelní (Veldhuis & Staun, 2009).

Mezi teroristy se tak můžeme setkat se značným množstvím jedinců, u kterých sehrála 

předchozí  trestná  činnost  významnou  roli v jejich  radikalizaci a pozdějším  působení 

v teroristických  organizacích.  Ve  vězení  se  poprvé  měli  možnost  setkat s radikálními 

myšlenkami, jenž jedincům nabízí smysl a strukturu, které jim často v životě chybí (Wilner, 

2010).  Příkladem teroristů  radikalizujících  se ve vězení  je  Gale Nettles,  který byl v USA 

odsouzen za padělání peněz a po propuštění naplánoval bombový útok jako odvetu za své 

zatčení (Ganor & Falk, 2013). Dalším takovým případem byl Mohammed Bouyeri, útočník 

jenž má na svědomí smrt nizozemského režiséra Thea van Gogha, který upozorňoval na násilí 

vůči  ženám v muslimských  komunitách.  Bouyeri  se  začal  zajímat o radikální  interpretace 

islámu také v průběhu výkonu trestu (Veldhuis & Staun, 2009).

Korteweg, Gohel, Heisbourg, Ranstorp a De Wijk (2010) dělí jedince s potenciálem 

k radikalizování ostatních do čtyř skupin. Může se jednat o samotné džihádisty, kteří jsou ve 

vězení  právě  kvůli  zločinům spojeným s terorismem,  za  druhé  jde o osoby,  které  jsou  ve 

vězení z důvodů jiné kriminality, ale mají předchozí zkušenost s terorismem, třetí skupinou 

jsou islámští extremisté a speciální skupinu tvoří vězeňští imámové. Ti mají obecně velký vliv 

na  formování  názorů  muslimů a jejich  náhled  na  islám.  Je  proto  potřeba  je  vzdělávat 

v možnostech  jak  komunikovat s radikalizovanými  jedinci,  ale  podporovat  obezřetnost 

a nepodněcovat nevědomky radikalizaci u snadno ovlivnitelných vězňů.

Awan  (2013)  uvádí,  že  existuje  hned  několik  cest k radikalizaci  ve  vězení.  První 

z možných  cest  je  skrze  hledání  stabilní  identity v místě,  kde  jsou  jedinci  vytrženi 

z přirozeného  prostředí.  Jinou  příčinou  radikalizace  může  být  touha  řešit  vnímanou 

nespravedlnost nebo tendence bojovat proti pociťované diskriminaci. Další možnou variantou 

je formování určitého sociálního hnutí snažícího se o změnu a nápravu současného systému 

ve společnosti. Dosavadní poznatky o příčinách a dynamice radikalizace ve vězení jsou ale 

velmi  omezené.  Pozornost  odborníků  se k tématu  vězeňské  radikalizace  upnula  po 

teroristických útocích v New Yorku v roce 2001, ale omezený přístup k vězňům stejně jako 

strategické  utajování  informací o teroristických  útočnících  je  příčinou  nedostatečného 

empirického zkoumání tématu (Silke, 2014).

Vězení  je  nejen  instituce  mající  za  cíl  trestat,  ale  jedná  se  i o místo s výchovným 
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a resocializačním potenciálem. U násilných radikálů  je  takováto  intervence  však  obzvláště 

komplikovaná.  Deradikalizační potenciál je u teroristických útočníků ve vězení závislý na 

jejich schopnosti vhledu, schopnosti  připustit,  že jejich předchozí chování bylo nemorální, 

a na tom, do jaké míry jsou přesvědčeni, že pro ně a jejich rodinu bude přínosnější se od 

teroristické organizace oddělit, než v ní zůstávat i po návratu z vězení. Jelikož se ale u mnoha 

teroristů  jedná  o intenzivní  politicko-náboženské  přesvědčení,  jen  málokteří  teroristé  jsou 

schopni pociťovat soucit se svými oběťmi a na svou minulost získat náhled. Situace je ještě 

komplikovanější v oblastech, kde jedinci vyrůstají ve společnosti, která terorismus oslavuje 

jako  legitimní  prostředek  dosahování  politických  cílů,  jako  je  tomu například v Palestině 

(Ganor & Falk, 2013).

Z hlediska islámské radikalizace se jeví jako klíčová osoba vězeňského imáma, který 

působí jako náboženský průvodce pro muslimy ve výkonu trestu. Odborníci se proto shodují, 

že  je  třeba  věnovat  velkou  pozornost  jejich  vzdělávání  ve  správné  komunikaci 

s radikalizovanými vězni i s jedinci, již mají slabé znalosti islámu a mohli by tak být snadno 

ovlivněni  svými  radikalizovanými  spoluvězni  (Awan,  2013).  Dalším  často  diskutovaným 

problémem je pak rozmístění teroristických útočníků během výkonu trestu. Je otázkou, zda je 

lepší,  aby byli  teroristé separováni od zbylých vězňů a byli  vězněni společně,  či  případně 

úplně izolováni, nebo zda je lepší je individuálně začlenit do skupiny dalších vězňů. Wilner 

(2010)  navrhuje  teroristické  agitátory  izolovat,  zamezit  extremistům  přístup k ostatním 

vězňům a vyloučit tak radikální praktiky z vězeňského prostředí. Awan (2013) upozorňuje, že 

ve Velké Británii jsou potencionálně nebezpeční vězni většinou monitorováni a odděleni od 

snadno ovlivnitelných spoluvězňů.  Analýza  přístupu v 15 různých zemích,  mezi  něž  byly 

zařazeny  například  Francie,  USA,  Pakistán,  Izrael  nebo  Filipíny,  ukázala,  že  ve  většině 

zkoumaných zemí byli teroristé umisťování mezi běžné vězně, ale tak aby nebyli pohromadě 

s dalšími  teroristy.  Účinek  takovýchto  opatření  se  ale  velmi  těžko  zkoumá  pro  svou 

dlouhodobou  perspektivu  i obtížnou  vyhodnotitelnost  (Neumann,  2010). I přes  složitost 

a obtížnou uchopitelnost výzkumu vězeňské radikalizace je třeba v budoucnu věnovat tomuto 

tématu více pozornosti, abychom byli schopni lépe vzdělávat a instruovat vězeňský personál 

pro práci s radikalizujícími se vězni.

Za závěrečnou zmínku stojí další aktuální téma, kterým je riziko radikalizace v řadách 

vězeňského personálu, dalších bezpečnostních sborů a azylových zařízení, kteří by mohli být 

teoreticky více přístupni pravicové radikalizaci.

57



9. Deradikalizace

Deradikalizace  je  procesem  opačným k radikalizaci.  To  znamená,  že  se  jedná 

o postupné snižování radikalizačního potenciálu - stávání se méně radikálními. Tento proces 

se  týká  jak  chování,  tak  přesvědčení  či  postojů  jedince,  kdy obě  složky procesu  jsou  ve 

společné interakci. Deradikalizace chování spočívá především v zastavení násilných aktivit, 

deradikalizace přesvědčení zahrnuje  nárůst důvěry v současný systém, touha být součástí 

společnosti a odmítnout nedemokratické prostředky prosazování názorů a cílů. To však nutně 

nemusí  znamenat,  že  se  jedinci  úplně vzdávají  snah o prosazení  společenských změn,  ale 

důležité  je,  aby  se  pohybovali  v mantinelech  legálního  demokratického  systému. 

Deradikalizace  může  nastávat  sama  od  sebe  jako  přirozená  součást  osobnostního  vývoje 

jedince. K tomu může docházet z několika různých příčin. Můžeme sem zařadit uvědomění si, 

že  násilí  nevede k požadovanému  cíli  nebo  zjištění,  že  vytoužené  cíle  nejsou  obecně 

dosažitelné. Dále k deradikalizaci může vést přirozená změna ve společnosti, která způsobí, 

že radikální názor již není potřebný a jedinec je ochotný být součástí dané společnosti. Jiným 

důvodem je zklamání z principů a metod fungování teroristické organizace. Vývoj osobnosti 

jedince a jeho dozrávání v některých případech samo odvede pozornost jedince od radikálních 

tendencí k jiným zájmům a aktivitám či  k náhledu na minulé názory a  postoje.  Svoji  roli 

mohou  sehrát i blízcí,  pokud  jsou  dobrým vzorem a motivací v životě  násilného  radikála 

(Demant, Slootman, Buijs & Tillie, 2008).

Evropská Unie vydala v roce 2005 strategii pro boj s terorismem, která definuje čtyři 

pilíře aktivit s ním spojených (Council of the EU, 2005):

• Prevence –  předcházení  radikalizaci  pomocí  snižování  faktorů  vedoucích 

k radikalizaci na úrovni jedince i společnosti

• Ochrana –  ochrana  společnosti a snižování  zranitelnosti  vůči  teroristickým 

útokům skrze zvyšování bezpečnosti v kritických oblastech a zařízeních

• Pronásledování – vyšetřovaní a pronásledování teroristů na mezinárodní úrovni, 

narušování jejich podpůrných sítí a vazeb

• Reakce – příprava na zvládání a minimalizování následků teroristických útoků 

a zvládání potřeb obětí
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9.1 Vybrané příklady deradikalizačních programů

V současné době existuje v Evropské Unii velké množství projektů, které se zabývají 

deradikalizací  nebo  prevencí  radikalizace  jedince  nebo  společnosti  na  různých  úrovních 

tohoto  procesu. V roce  2011  byla  vytvořena  expertní  skupina  Radicalization  Awareness 

Network (RAN), jenž je financována a podporována Evropskou komisí. Tato skupina se v 

minulém roce transformovala do stálého expertního centra Evropské komise RAN Centre of 

Excellence.  Skupina  vznikla  z  iniciativy  Nizozemských  odborníků.  Jejím  cílem  je 

propojování  odborníků a sdílení  příkladů dobré  praxe v rámci  států  Evropské  Unie.  Další 

expertní  centrum  má  aktuálně  záměr  vytvořit  Německo  ve  spolupráci  s  Francií.  Více 

informací  o  projektu  je  dostupných  na  webových  stránkách  https://ec.europa.eu/home-

affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en.  RAN  CoE  organizuje 

několik různých tematických pracovních skupin (RAN, 2017):

• Komunikační a sdělovací pracovní skupina (RAN C&N)

• Vzdělávací pracovní skupina (RAN EDU)

• Pracovní skupina pro podporu výstupu - EXIT (RAN EXIT)

• Pracovní skupina pro mládež, rodiny a komunity (RAN YF&C)

• Pracovní skupina místní úřady (RAN LOCAL)

• Vězeňská a probační pracovní skupina (RAN P&P)

• Policejní a donucovací pracovní skupina (RAN POL)

• Pracovní skupina pro připomenutí obětí terorismu (RAN RVT)

• Pracovní skupina pro zdravotnictví a sociální péči (RAN H&SC)

Projekt  EC TERRA (Terrorism and Radicalization) je dalším evropským projektem 

podporovaným Evropskou komisí. Jedná se o síť propojující oběti, bývalé radikály a experty z 

evropských zemí s cílem předcházet radikalizaci a terorismu zejména posilováním pozitivní 

role  obětí  a  bývalých  teroristů.  Výsledkem  projektu  je  vzdělávací  manuál a  videa, 

popisující základní principy procesu radikalizace a poskytující praktické rady pro specifické 

cílové skupiny, jako jsou učitelé, sociální pracovníci, vězeňský personál, novináři, studenti, 

náboženští vůdci apod. (Young et al., 2014). Více viz http://www.terra-net.eu/
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COPPRA (Community  Policing  and  the  Prevention  of  Radicalization)  je  projekt 

financovaný Evropskou komisí ve spolupráci s Belgickou federální policií,  realizovaný od 

roku 2010. Jeho cílem bylo vytvořit nástroje na prevenci teroristických útoků skrze včasné 

detekování  radikalizace  policejním  personálem.  Projektový  úkol  se  skládal  z  tvorby 

potřebných nástrojů na detekci radikalizace a jednotného manuálu pro jejich využití a výměna 

a sdílení příkladů dobré praxe (Out, 2013). 

Viz https://ec.europa.eu/home-affairs/node/7424_en

VPN (Violence  Prevention  Network)  vznikl  v Německu  a  zabývá  se  prací 

s politickými  i náboženskými  radikály,  kteří  hledají  cestu  zpět  ke  společnosti.  Odborníci 

zapojení v projektu mají velké zkušenosti s  prací s pravicovými extremisty z 90. let. Od 

roku  2001  se  věnují  také  práci  s  náboženskými  radikály.  Při  práci  s  násilnými  radikály 

a zahraničními bojovníky pracují v týmech, ve kterých najdeme i bývalé radikály. Jsou tak 

lépe schopni navázat  vztah s daným jedincem a pochopit  jeho smýšlení  (Mücke & Nath, 

2016). Viz http://www.violence-prevention-network.de/en/

EXIT  Sweden poskytuje  individuální  cílenou  podporu  jedincům,  kteří  chtějí 

opustit ultrapravicová hnutí. Pracuje na mezioborové úrovni a zprostředkovává komunikaci 

mezi  všemi  zapojenými  institucemi.  Zaměřuje  se  na  tvorbu  nové  sociální  identity a 

posilování  pozitivních  vazeb.  Hlavním  principem  je  dobrovolné  zapojení  jedinců.  EXIT 

Sweden byl založen v roce 1998 a jeden z jeho hlavních představitelů je bývalým pravicovým 

radikálem (EXIT, 2017). Viz http://exit.fryshuset.se/english/

9.2 Doporučení pro praxi

I přes obtížnost empirického hodnocení deradikalizačních programů a jejich účinnosti 

je  možné  vnímat  úspěch  některých  přístupů a opatření. Z analýzy  dostupných  zdrojů 

zabývajících  se  sdílením  dobré  praxe nebo  určených  jako  vzdělávací  nástroje pro 

pracovníky  podílející  se  na  deradikalizačních  aktivitách  je  možné  sestavit  seznam 

doporučených postupů („14 cases on handling radicalization“, 2011; Demant, Slootman, Buijs 

& Tillie, 2008; Koehler, 2015; Schmid, 2013; Young et al., 2014).

Obecné principy

• Programy jsou účinné, když je účast na nich dobrovolná. 

• Podpora musí být konzistentní a dlouhodobá.
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• V  případě  náboženského  extremismu  je  vhodné  umožnit  jedincům  otevřeně 

vyjadřovat jejich náboženské zvyklosti.

• Vždy  je  třeba  brát  riziko  radikalizace  vážně. V případě  obav z hrozby 

teroristického útoku je nutné kontaktovat policii.

Sociální vazby

• Extremistické komunity jsou často izolované od vnější společnosti, je proto třeba 

dbát na začlenění jedince do jiné komunity, aby se předešlo sociální izolaci po 

odklonění od extremistické skupiny.

• Pokud pracujeme s celou skupinou, je užitečné zaměřit se na jedince na okraji 

dané  skupiny,  nejsou  tolik  angažovaní a bude  snazší  je  od  vlivu  skupiny 

osvobodit.  Občas  je  užitečné  jedince  přesunout  do  jiného  prostředí a tím  ho 

oddělit od patologických sociálních vazeb.

Schopnosti a identita jedince

• Důležité je hledět na základní spokojenost potenciálně se radikalizujících jedinců, 

nespokojenost s jistou oblastí života může být hnacím motorem radikalizace.

• Při práci s radikalizovanými jedinci je vhodné soustředit se na pozitivní stránky 

jejich  osobnosti.  Podporovat  je v rozvoji  silných  stránek a zájmů a nabídnout 

pomoc při formování pozitivní identity.

• Je důležité  pracovat  na sociálních  dovednostech jedince,  pomáhat  mu budovat 

pozitivní vztahy s okolím.

• Naučit radikalizované jedince přijatelné formy vyjadřování postojů a názorů.

Komunikace

• Pro posílení vztahu s radikalizovaným jedincem je vhodné držet se zásad otevřené 

a tolerantní komunikace. Je potřeba naslouchat a nebýt příliš hodnotící.

• Radikalizovaný jedinec by měl být součástí rozhodovacích procesů a dialogu.

• Je  vhodné  upozornit  rodiče  dospívajících  radikálů,  že  není  vhodné  odmítat, 

stigmatizovat nebo izolovat své dítě kvůli obavám z jejich radikalizace. Posilování 

vztahu mezi rodiči a dítětem hraje významnou roli při snaze o jeho deradikalizaci.
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• K navázání důvěry je dobré se v prvních rozhovorech zaměřit i na jiná témata, 

jako například co danou osobu baví, motivuje a co jí naopak činí potíže.

• Nereagovat přehnaně, pokud nasadíme příliš přísné tresty nebo opatření, bude si 

jedinec  připadat  nepochopen a může  na  prožívanou  nespravedlnost  reagovat 

zvýšenou nenávistí vůči společnosti.

• K deradikalizaci  přispívají  snahy změnit  jedincův přístup k dělení  lidí  na  „my 

a oni“ a nabídnout opačný úhel pohledu na problematiku.

• Je nutné aktivně a důsledně reagovat na jakékoliv projevy rasismu a diskriminace. 

Kontaktní osoby

• Je  dobré  využívat  lidí  se  stejným  kulturním  zázemím,  jaké  se  objevuje 

u radikalizovaných jedinců, dojde k lepšímu navázání spolupráce.

• Je vhodné, aby osoby pracující s radikalizovanými jedinci měly detailní znalosti 

týkající se jejich víry a přesvědčení, ale není nutné, aby je sdílely.

• Pokud není možné využít služeb žádného externího pracovníka, je dobré snažit se 

zapojit do kontaktu s dospívajícím někoho z jeho blízkých, např. učitele.

• Zaměřit se na interdisciplinární přístup a spolupráci s různými institucemi.

• Jako  prostředník  mezi  radikalizovaným  dospívajícím a rodiči  může  působit 

mentor, který je o něco starší než radikalizací ohrožený jedinec, ale zároveň je mu 

věkem a zájmy blíž než rodiče a může se tak stát pozitivním vzorem. Obecně je 

vhodné nalézat pro jedince blízké pozitivní modely.

• Může být užitečné angažovat bývalé radikály, protože mají hlubší porozumění pro 

potíže, jimž jedinci čelí.

• Zásadní  je  mít  zkušený  personál,  který  je  dobře  proškolen v problematice 

radikalizace.

• Pečující  osoby by měly mít  zajištěny podporu a možnost  získat  radu u dalších 

odborníků.
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