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JE TO PROCES

TIPY TÝKAJÍCÍ 
SE 
RADIKALIZACE

Je to proces, kterým člověk prochází na cestě k 
extrémistickým ideologiím. Může vést až k tomu, že se 
dotčená osoba zaplete do terorismu a radikalizace škodí i
jinými způsoby. .

Zdroj: Webová vzdělávací stránka NSPCC: https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation/

DĚJE SE TO POSTUPNĚ 
Takže děti a mladí lidé, kteří jsou radikalizováni, si možná
neuvědomují, k čemu jsou přitahováni. 
Source: NSPCC LEARNING Website: https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation/

MŮŽE SE STÁT 
KOMUKOLIV 

Když si myslíte, že se vám něco takového nikdy nemůže stát, 
jste zranitelnější, protože pro vás bude obtížnější si všimnout
toho, že jste manipulováni nějakou ideologií.



ČERVENÉ VLAJKY 
RADIKALIZACE

Chování a činy, které signalizují, že buď vy, nebo
osoba vám blízká je zapojena do chuligánské

ideologie.



Zaujati a vzrušeni násilnými
činy a destruktivním

chováním.

Pocit přitažlivosti a zájmu o 
akty agrese proti policii nebo

mezi různými skupinami
fanoušků.

Zeptejte se sami sebe: Co mají takové činy
společného se sportem a vaší vášní pro tým?



Přesvědčení, že
násilné skupiny
fanoušků jsou

skutečnými ochránci
týmu.

Přesvědčení, že násilní fanoušci
jsou duší týmu a že jejich
bojovnost a brutální činy

přispívají ke slávě a pověsti
týmu. Zkuste rozlišovat mezi vášní pro tým a násilným

chováním, které ubližuje lidem. Být nadšeným a 
loajálním podporovatelem týmu neznamená, že

byste měli být agresivní vůči ostatním.



Chuligáni věří tomu, že
ostatní fanoušci a policie

jsou nepřátelé, se 
kterými musí bojovat a 

podmanit si je.

Chuligáni věří tomu, že
sport je bojovou zónu, kde
musejí bojovat a dominovat

nad fanoušky ostatních
týmů. 

Být fanouškem by mělo být chápáno jako forma 
vášnivé a hlasité podpory týmu. Nemělo by být

zaměňováno s asociálním, násilnickým
chováním, které zahrnuje výtržnosti a útoky

vůči ostatním.



Spojování s 
násilnickými
skupinami
fanoušků

Podnikání kroků k napodobení
postoje a stylu násilnických

fanoušků. Následování jejich
příkladů a snaha připojit se k 

nim a získat jejich uznání. 
Zeptejte se sami sebe: mají tyto skupiny opravdu
něco společného se sportem a vaším týmem, nebo
je jen používají jako záminku k vyjádření svých
násilnických sklonů. Opravdu chcete něco získat
tím, že zraníte jiného člověka? Nemělo by být

násilí vůči jiným lidem něco, co je pro vás už za 
hranou?
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