
RADIKÁLNÍ LEVICE

HYPER SVÉPOMOCNÉ ZDROJE



JE TO PROCES

TIPY O 
RADIKALIZACI  

PROBÍHÁ POSTUPNĚ 

KDOKOLIV MŮŽE BÝT OBĚTÍ 

Je to proces, který člověka nabádá k podpoře extremistických

ideologií a účasti na událostech, která tato extremistická

hnutí pořádají. Radikalizace může vést až k tomu, že se osoba

stane teroristou a ublíží sama sobě. 
Source: NSPCC LEARNING Website: https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation/

Děti a mladí lidé, kterých se to týká, si tedy nemusí

uvědomovat, do čeho se zaplétají. 

Source: NSPCC LEARNING Website: https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation/

Myslet si, že vám se něco takového nikdy nestane, vás činí

zranitelnými, protože vám toto přesvědčení ztíží uvědomit si, 

že se vás někdo snaží zradikalizovat. 



Co můžu udělat, pokud mám
podezření, že se něco

takového děje? 
Zamyslete se nad následujícími situacemi a 

rozhodněte se, jak byste se v takové situaci
zachovali. 



Když jsi dnes
ráno studoval v 

knihovně

přišel ti e-mail

Co bys udělal? 

JOIN OUR FIGHT!
We are tired of talking! We want change and we want it NOW!  
Come tonight to our protest against police authority!

Have a look in our website to know what you shouldbring!

Tvůj kamarád se na tebe podíval a prohlásil: "No tak, ani to 
nezkusíš?"



Jak by ses cítil? 

Nakonec se 
rozhodneš
otevřít ty 

webové stránky

První dojmy tě trochu překvapí Organizátoři účastníkům doporučují přinést si masku, 
aby nebylo možné je identifikovat v případě, že dojde

k vandalismu



Jaký z toho máš pocit?

Projíždíš další
zveřejněné
příspěvky

které na tebe působí zvláštně

Našel jsi pořadí členů – na prvních místech jsou ti, kteří dali
nejvíce zabrat policii.



Jak by ses kvůli tomu cítil?

Našel jsi také
seznam

přísad, který
vypadá jako

recept
ale o co by 
mohlo jít?

Stránky vysvětlují, jak připravit Molotovův koktejl a 
nabádají jej hodit na policejní stanici nebo další veřejné
budovy



Jak by ses zachoval?

V dolní části
webových
stránek je 
velká zpráva

Povzbuzuje návštěvníky k šíření informací, které právě viděli, 
k dalším lidem, aby se všichni mohli připojit k organizaci
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Co bys udělal ty? 
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