
POLITICKO NÁBOŽENSKÝ
RADIKALISMUS 

HYPER svépomocné zdroje



JE TO PROCES

TIPY TÝKAJÍCÍ  
SE 
RADIKALIZACE DĚJE SE TO POSTUPNĚ 

MŮŽE SE STÁT KOMUKOLIV 

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/ 

Takže děti a mladí lidé, kteří jsou radikalizováni, si možná

neuvědomují, k čemu jsou přitahováni. 

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

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 

ultranacionalistické mentality 



Apatický postoj vůči
profesi nebo škole

Ztráta zájmu o školu / 
práci a přetrhání vazeb na

členy rodiny a blízké
přátele

Zeptejte se sami sebe: Je to normální? Co 
je příčinou tohoto chování a 
těchto postojů? 



Vyjadřování
polarizačních názorů

a víry v radikální
náboženské
interpretace

Lpění na extrémních názorech a 
teoriích, které definují určité lidi nebo

skupiny jako nepřátele. Podpora
negativních a někdy agresivních

postojů vůči těmto lidem
Znovu se zamyslete nad těmito otázkami a názory. 
Vyhledejte a prozkoumejte více informací a faktů
týkajících se těchto otázek. Podívejte se na nějaké
rozhovory s těmi, které považujete za nepřátele



Přesvědčení, že
náboženství je jediným
zdrojem morálky a že

nevěřící lidé tuto morálku
ohrožují

Zeptejte se sami sebe: Proč zastávám tento
názor vůči jiným skupinám ve společnosti? 
Co vás nebo vašeho kamaráda přivedlo k 
tomuto postoji? 

Vyjadřování
nenávistných názorů
vůči jiným jednotlivcům
nebo skupinám



Používání násilí k 
„obraně

náboženství“ se 
stává přijatelným

Podpora a legitimizace útoků
na menšiny, protože jsou
považovány za hrozbu
náboženství a tradic

Je násilí skutečně projevem zbožnosti a úcty k 
tradici? Do jaké míry jsou útoky na slabší lidi v 

souladu s kázáním a hodnotami církve? 
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