UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut politologických studií

Mikoláš Adlof

Psychologické a sociální aspekty radikalizace
džihádistických zahraničních bojovníků v
Sýrii
Diplomová práce

Praha 2017

Autor práce: Mikoláš Adlof
Vedoucí práce: doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.

Rok obhajoby: 2017

Bibliografický záznam

ADLOF, Mikoláš. Psychologické a sociální aspekty radikalizace džihádistických
zahraničních bojovníků v Sýrii. Praha, 2017. 104 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita
Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií. Katedra bezpečnostních
studií. Vedoucí diplomové práce doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.

Abstrakt
Cílem této práce bylo zjistit, jakou roli hrají psychologicko-sociální faktory v otázce
motivací džihádistických zahraničních bojovníků k odchodu do Sýrie. Podotázky se
týkaly na jedné straně způsobu, jakým autoři studií zaměřených na motivace
zahraničních bojovníků pracují s teoretickými východisky a pojmy spojenými s psychosociální sférou a jak tito autoři interpretují klíčové pojmy a na základě toho i motivace
zahraničních bojovníků, a na druhé straně toho, jaké psychosociální motivace
k odchodu do Sýrie převažují v dosavadních studiích. Za účelem zodpovězení těchto
otázek jsem v první části vybral několik teoretických modelů radikalizace, které pracují
zejména s psychologicko-sociální dimenzí problému a z nich jsem následně vybral
několik hlavních psychosociálních kategorií a narativů, v rámci kterých jsem studie
primárně analyzoval s tím, že byla ponechána možnost výskytu novým kategoriím.
Zajímaly mě zejména existenciální motivace jako hledání smyslu nebo krize identity,
v případě džihádistů ale spojené i s ideologií a s vlivy sociálních skupin. Na základě
analýzy jsem zjistil, že teoretické zakotvení, vymezení definic jednotlivých klíčových
pojmů a logika interpretace slov respondentů ve většině zkoumaných studií chybí či
nejsou zcela jasně popsány. Bez řádného definování a teoretického zakotvení může
význam jednotlivých klíčových pojmů splývat a vést tak i k odlišným interpretacím
výpovědí zahraničních bojovníků. Psychologické faktory byly navíc téměř vždy spojeny
s nějakými dalšími faktory – zejména s ideologií, socioekonomickými faktory nebo s
vlivy sociálních skupin. Autoři tak sice s psychosociálními aspekty pracují, každý ale
odlišně.

Abstract
The aim of this thesis was to find out what role psychological and social factors play in
the motivation of jihadist foreign fighters to leave for Syria. The sub-questions examine,
on the one hand, how authors of the studies focused on motivation of foreign fighters
work with the theoretical background and concepts related to the psychosocial sphere,
their interpretation of the key concepts and motivation of foreign fighters and, on the
other hand, what psychosocial motivation to leave for Syria prevails in existing studies.
In order to answer these questions, I chose several theoretical models of radicalization
that

work

mainly

with

the

psychological

and

social

dimension

of

the

problem.Subsequently, I chose several main psychosocial categories and narratives to
analyse the studies, with the possibility of new categories occurring. I was particularly
interested in existential motivation such as search for meaning or the identity crisis, in
the case of jihadists also connected with the ideology and the influence of social groups.
Based on the analysis, I found out that the theoretical basis, the specific definitions of
individual key concepts and the logic of the interpretation of the respondents' words in
the majority of the studies are missing or not fully described. Without the proper
definition and theoretical basis, the meaning of individual key concepts can coincide
and lead to different interpretations of testimonies of foreign fighters. In addition,
psychological factors have almost always been associated with some other factors especially ideology, socio-economic factors or social group influences. Consequently,
the authors work with psychosocial aspects, however, each of them does so differently.
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Úvod
Válka v Sýrii se datuje od roku 2011, kdy vláda Bašára Assada násilnými
metodami zakročila proti sérii protestů a demonstrací namířených právě proti jeho
autokratické vládě a tím došlo až k eskalaci do podoby občanské války, trvající dodnes
(Rodgers, Gritten, Offer a Asare, 2016). V roce 2014 došlo vůdcem Islámského státu
v Iráku a v Sýrii Abu Bakr al-Baghdádím k vyhlášení vlastního územního islámského
státu, který na mezinárodním poli následně neblaze proslul svojí rapidní teritoriální
expanzí a brutálními metodami (Collard, 2015). Jedná se o velmi komplexní konflikt
s mnoha soupeřícími stranami, od vlády Bašára al-Assada na jedné straně, přes rebely,
sekulární i džihádistické, samotný Islámský stát1 až po intervence USA, Ruska, Iránu
nebo Turecka. Tento konflikt ale doprovází také fenomén zahraničních bojovníků,
jejichž počet je od roku 2011 odhadován mezi 27.000 až 30.000 z mnoha zemí světa
(Kirk, 2016; Kroet, 2016). Za zahraničního bojovníka je obecně považován člověk,
který dobrovolně odejde připojit se do cizího konfliktu, tedy do konfliktu, který probíhá
mimo zemi, ve které daný jedinec pobývá a je jejím občanem, a zároveň do země, ke
které nemá žádné očividné osobní vazby. V akademické literatuře i v mediálních
zprávách se často dočteme o různých psychologických motivacích zahraničních
bojovníků k odchodu do Sýrie a často nalezneme případy, v rámci kterých se píše o
hledání smyslu či pocitu sounáležitosti, o krizi identity či životě bez řádu, bez
perspektiv apod. (Callimachi, 2015; Reitman, 2015).
Cílem této práce je zjistit, jakou roli hrají psychologicko-sociální faktory
v otázce motivací zahraničních bojovníků k odchodu do Sýrie. Jedná se o problematiku,
která se v souvislosti se Sýrií objevila poměrně nedávno, proto není mnoho zdrojů, které
by poskytovaly jednoznačné odpovědi. Přesto se již objevily výzkumné studie, jejichž
autoři provedli se zahraničními bojovníky série rozhovorů zaměřené na jejich motivace.
Právě tyto akademické studie jsou hlavním zdrojem pro analýzu provedenou v této
práci.
Závěry studií zaměřených na zkoumání zahraničních bojovníků odcházejících do
Sýrie jsou v kontextu motivací k odchodu do Sýrie velmi rozdílné. I v rámci
socioekonomických ukazatelů (povolání, vzdělání, aj.) se závěry výrazně liší země od
země. Některé prokázaly vazbu mobilizace a náboru na špatné socioekonomické
1

V této práci budu používat jak výraz Islámský stát, tak zkratku ISIS nebo IS, které všechny označují
stejnou skupinu. Budu v textu používat převážně tu variantu, kterou používá daný citovaný autor.
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podmínky či integraci, některé naopak zdůrazňují vliv ideologie, jiné vliv ideologie
vylučují zcela. Často jsou zmíněny právě psychologické faktory jako hledání smyslu
nebo sounáležitosti. Studie o zahraničních bojovnících se většinou shodují v tom, že se
jedná spíše o mladší jedince, nejčastěji konvertity k islámu pocházející z různých
socioekonomických podmínek. Nicméně jsou známy případy žen i celých rodin, které
odešly do Sýrie. Co se týče vlivů sociálních sítí, většina autorů se kloní k názoru, že
online radikalizace je důležitým fenoménem, ale v konečném rozhodnutí odejít hrají roli
spíše vazby ve fyzickém světě. Abstraktnější faktory, jako je hledání smyslu nebo vliv
ideologie, se měří hůře než například socioekonomické a demografické ukazatele a
závěry o nich se u autorů také různí.
Ucelený pohled na tyto psychologické motivace zahraničních bojovníků k
odchodu do Sýrie podle mého názoru založeném na podrobném vyhledávání
příslušných zdrojů v současnosti chybí. V rámci odpovědi na tuto otázku se zaměřím na
více hledisek – nejen jak často autoři tyto psychologicko-sociální kategorie zmiňují, ale
také jak je chápou a teoreticky zakotvují, zda a popřípadě jak je dávají do souvislosti
mezi sebou a co z těchto nálezů vyplývá pro další možné výzkumy.
Nejblíže je tomuto stylu práce studie autorů Lorneho L. Dawsona a Amarnatha
Amarasingama, kteří kromě vlastních rozhovorů své nálezy dále porovnávají se třemi
studiemi a kladou důraz na důležitost existenciálních a ideologických faktorů (Dawson
& Amarasingam, 2016). Počet porovnávaných studií ale není dostatečný pro získání
uceleného pohledu na problematiku a navíc je toto jejich zhodnocení velmi stručné.
Autoři kladou důraz na psychologické motivace, ale sami je řádně nezakotvují v teorii.
Dawson a Amarasingam doslova zmiňují, že „více pozornosti a významu by mělo být
dáno zkoumání tohoto hledání smyslu jako motivace k odchodu do Sýrie a Iráku.“
(Dawson a Amarasingam, 2016, str. 193). Existuje sice také studie Randyho Boruma a
Roberta Feina nazvaná slibně The Psychology of Foreign Fighters, nicméně
psychologickými motivacemi jako je např. hledání smyslu či pocitu sounáležitosti se
zabývá jen velmi stručně a její část zaměřená na konflikt v Sýrii je v rozsahu dvou stran
(Borum a Fein, 2017).
Z teoretického zakotvení je pro moji práci nejvíce zásadní teorie hledání
významu Kruglanskiho a kol. (2014), která se velmi dopodrobna zabývá hluboce
psychologickými dimenzemi radikalizace a poskytuje propracovaný model a vysvětlení
dynamiky fungování hledání smyslu. Pro práci je zásadní také koncept psychosociální
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krize identity tak, jak byl popsán francouzskou sociologií. Další vybrané teorie v této
práci se poté zabývají zejména ideologií nebo vlivy sociálních skupin.
Tato práce vychází z několika předpokladů, na základě kterých je stanoven i její
cíl. Psychologické kategorie motivací zahraničních bojovníků k odchodu do Sýrie v této
práci

nechápu

v kontextu

osobnostní

psychopatologie

spojené

s vytvářením

osobnostních profilů teroristů, tento směr byl již v akademické sféře konsenzuálně
opuštěn. Psychologickou stránkou mám však v této práci na mysli určité celkové
psychické naladění určitého jedince, které si lze představit jako moment (nikoliv
statický), kdy jsou externí i interní vlivy působící na daného jedince zpracovány tak, že
vyústí v určitou psychologickou tíseň či krizi, která je zásadní pro další krok
v radikalizačním procesu. Zaměřuji se tak zejména na existenciální motivace jako jsou
např. hledání smyslu či významu, krize identity, vyhlídky na budoucnost apod. Tato
témata jsou tradičně doménou existenciální psychologie a filosofie, mezi jejímiž
představiteli lze jmenovat např. Carla Rogerse, Viktora Frankla či Irvina D. Yaloma.2
Také sami autoři studií o zahraničních bojovnících často píší o těchto motivacích jako o
„osobních“, „duševních“ či někdy také jako o „existenciálních“. Výše zmíněné
psychologické faktory jsou často propojeny s dalšími oblastmi, zejména se sociální
dimenzí, a to jak v případě ideologie, tak v rámci obecnějšího vlivu sociálních skupin.
Tato vazba je nastíněna v teoretické části. V práci se tedy budu zaměřovat na
psychosociální

stránku

motivací

zahraničních

bojovníků,

nikoliv

čistě

na

psychologickou. Snažím se ale vyhnout i čistě sociologickým aspektům, neboť jak píší
Veldhuis a Staun, zatímco se sociologové „zaměřují primárně na systémové proměnné a
interakce“, sociální psychologie se zaměřuje více na „interakce mezi jedincem a jeho
sociálním okolím“ (Veldhuis a Staun, 2009, str. 39).
Důvodů, proč se zaměřuji právě na tyto psychosociální kategorie, je více.
Prvním je předpoklad, že pro pochopení radikalizace zahraničních bojovníků je
nezbytné ptát se po jejich motivacích, které jsou s psychologickou dimenzí
neodmyslitelně spojeny. Je ale nezbytné neopomíjet i sociální stránku problému,
radikalizace se totiž odehrává v sociálním kontextu a teorie sociálních sítí a skupin jsou
tak v této souvislosti významné. Druhý důvod vychází už ze samotného zaměření práce
na cílový subjekt, tedy na džihádistické zahraniční bojovníky Sýrie. Džihádismus či

2

Pro vice informací o těchto tématech viz např. knihy Viktora Frankla Člověk hledá smysl: úvod do
logoterapie nebo Lékařská péče o duši, kniha Irvina D. Yaloma Existencionální psychoterapie nebo
kniha Carla Rogerse Způsob bytí.
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islamismus totiž často skrze náboženskou ideologii právě na hluboce psychologické
otázky nabízí odpovědi, proto také zkoumám roli ideologie jako hodnotového systému,
který poskytuje daným jedincům nástroj pro orientaci v existenciálních otázkách. Třetím
důvodem je velká variabilita socioekonomických faktorů napříč výzkumy a s tím
související obtíže s jejími zobecněními. Na existenciální otázky se existenciální
psychologie a filosofie dívá jako na socioekonomickém kontextu ne příliš závislé, ale
spíše univerzální aspekty lidského prožívání.
Za tímto účelem budu vycházet z radikalizačních modelů zaměřených na
psychosociální faktory, z nichž vyberu klíčové kategorie, které budu dále ve studiích
sledovat. Zároveň je možné, že se objeví některé nové kategorie. Ke dni dokončení této
práce jsem nenašel studii, která by porovnávala jednotlivé nálezy o motivacích
zahraničních bojovníků skrze optiku psychosociálních vlivů, které by předtím zakotvila
v teorii. Tento přístup považuji za klíčový pro poskytnutí podnětů pro další výzkumy.
Pro výzkum motivací je psychologická stránka zásadní a pro výzkum
psychologických faktorů je zase klíčová otázka interpretace. Hledání smyslu či krize
identity není veličinou, která by šla snadno změřit pomocí dotazníku či jiných
kvantitativních nástrojů a její uchopení je silně závislé na osobě, která danému jedinci
pokládá otázky, naslouchá a jeho výpovědi interpretuje. Kritické zkoumání způsobů,
jakými různí autoři výpovědi respondentů z pohledu psychologického paradigmatu
interpretují, by mohlo pomoci lepší orientaci v problematice těchto motivací i
poskytnout cílenější podněty pro další výzkumy v této oblasti zásadní.
V teoretické části této práce definuji základní pojmy, především pojem
radikalizace a pojem zahraniční bojovník. Následuje stručný přehled teorií radikalizace
a následně

část

s psychologickými

zaměřená na modely radikalizace, které pracují
a

psychosociálními

kategoriemi.

Psychologické

zejména
kategorie

samozřejmě nefungují v izolaci od ostatních faktorů, zaměřuji se tedy na psychosociální
sféru, neboť sociální sféra je od té psychologické často neoddělitelná, a v kontextu
zahraničních bojovníků občanské války v Sýrii to platí obzvlášť. V rámci této práce se
zaměřuji na džihádistické zahraniční bojovníky, kteří jsou často napojeni na
extremistické skupiny a na specifickou ideologii salafistického džihádismu. V závěru
teoretické části jsou následně vybrány klíčové kategorie, které se zaměřují právě na
psychologicko-sociální sféru, a to hlavně na psychologické faktory hledání smyslu a
krize identity, vlivy sociálních skupin a ideologie.
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V empirické části nejprve nastíním stručný přehled různých studií zaměřených
na zahraniční bojovníky Sýrie a Iráku a následně se zaměřím již na samotné testování
vybraných kategorií na 16 studiích, které byly zvoleny na základě několika kritérií.
Jedním kritériem bylo zaměření studií na zkoumání motivací, a to i pokud nebyla
motivace hlavním předmětem jejich výzkumů. Dalším kritériem bylo hlavní zaměření
na Sýrii a posledním hlavní zaměření na džihádisty, nikoliv např. na sekulární rebely.
Byly vybrány jak studie, jejíž autoři provedli vlastní rozhovory se zahraničními
bojovníky, tak studie, jejíž autoři čerpali z otevřených zdrojů. Všechny vybrané studie
byly publikovány do 28. února 2017, čerpám tedy ze studií publikovaných pouze do
tohoto data.

Metodologický přístup
Pro volbu akademických studií jako zdroje pro empirickou analýzu je několik
důvodů. Jedním je čistě kvantitativní hledisko – při šestnácti studiích zkoumaných
v této práci se jedná o stovky respondentů, kteří byli autory již zkoumáni, jedná se tak
ve svém souhrnu o velký objem dat, které bych v rámci diplomové práce sám nikdy
nebyl schopen shromáždit. Při počtu 24 autorů v rámci 16 studií se také jedná o velký
počet různých, erudovaných interpretací stovek výpovědí respondentů, které opět
poskytují širší pole pro průzkum. Pokud bych provedl vlastní sběr vzorku a následně ho
analyzoval, dosáhl bych jen další interpretace založené na malém vzorku, který by
dovoloval rozsah diplomové práce. Další nevýhodou této varianty by byly bezpečnostní
a etické otázky vznikající při shánění účastníků výzkumu. Za mnohem zajímavější a
přínosnější považuji zjistit, jak se autoři dosavadních výzkumů vypořádávají
s psychologickým aspektem motivace zahraničních bojovníků a na základě těchto studií
nastínit ucelenější pohled na tuto oblast motivací zahraničních bojovníků k odchodu do
Sýrie.
Vzhledem k výše zmíněnému jsem položil výzkumnou otázku následovně:

Výzkumná otázka:
Jakou roli hrají psychologicko-sociální faktory v otázce motivací zahraničních
bojovníků k odchodu do Sýrie?
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Podotázky:
1. Jak autoři studií zaměřených na motivace zahraničních bojovníků pracují s
teoretickými východisky a pojmy spojenými s psychosociální sférou?3
2. Jaké psychosociální motivace k odchodu do Sýrie převažují v dosavadních
studiích?

Cílem je jednak zjišťování motivací s důrazem na psychosociální oblast z
dostupných studií o motivacích zahraničních bojovníků, tak i analýza teoretických
východisek, která jsou v těchto studiích používána – tedy zjišťování způsobů, jakými
autoři interpretují klíčové pojmy a na základě toho i motivace zahraničních bojovníků.
Na závěr porovnám přístupy autorů s výzkumy zaměřenými na hledání smyslu tak, aby
byla identifikována případná slabá místa dosavadních výzkumů a popsány příležitosti
pro budoucí výzkumy.
Pro účely následující analýzy bude z metodologického hlediska využito
kombinace principů analýzy dokumentů a metanalýzy. Hendl k analýze dokumentů
uvádí: „Při analýze dokumentů se obvykle postupuje podobně jako při analýze
rozhovorů nebo záznamů pozorování. Například se navrhne kategorizační systém a
postupně se vyhledávají výskyty představitelů (instancí) dané kategorie.“ (Hendl, str.
133). Hendl popisuje, že analýza dokumentů „se hodí pro doplnění nebo verifikaci
platnosti poznatků získaných jinou cestou“ a „Používá se také tehdy, jestliže není
přístup k informacím pomocí pozorování, dotazování nebo měření“ (Hendl, str. 133).
Metaanalýza je: „Vědecká metoda, která souhrnně analyzuje data z několika dílčích na
sobě nezávislých studií. Cílem je identifikace a kvantifikace převažujících trendů nebo
zjištění příčin rozdílných závěrů prací.“ (Metaanalýza, 2017). Testování kategorií v mé
práci

je

tak

v souladu

s metodologií

analýzy

dokumentů

podle

Hendela,

zatímco metodologie metaanalýzy je viditelná zejména na typu vybraných dokumentů studiích, které jsou analyzovány za účelem identifikace převažujících motivů. Považuji
tak vzhledem k výše popsané situaci za vhodné využít již nashromážděných poznatků z
rozhovorů, které se za roky bádání v akademických studiích objevily.
Bude mě tak zajímat jak výskyt jednotlivých kategorií, které vyberu v závěru
teoretické práce jakožto předběžné kategorie, tak především kontext jejich použití a

3

Zaměřím se přitom zejména na několik konkrétních kategorií, jako např. "ideologie", "hledání
smyslu" nebo "sociální vazby", které budou vybrány z relevantních teoretických prací. Budu ale
otevřen tvorbě nových kategorií, které se vyskytnou ve zkoumaných studiích.
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zjišťování nových kategorií. Tyto psychosociální kategorie budu vytvářet z opakujících
se motivů popsaných teorií a modely radikalizace.
Studie byly vyhledávány pomocí vyhledávacích systémů Ebsco, Jstore, Wiley,
Sage, Springer, ProQuest, Ebrary, Taylor a Francis nebo Terrorism and Political
Violence a Studies in Conflict a Terrorism i Google. Z mnoha mediálních zpráv byly
také některé studie nalezeny skrze reference a odkazování, podobně jako byly některé
studie nalezeny skrze zmínky v jiných studiích. Jako klíčové slova byla uváděna např.:
„zahraniční bojovníci“, „Sýrie“, „psychologie“, „motivace“, „rozhovory“, „ISIS“,
„Islámský stát“, „džihádistické“, atp. a různé kombinace těchto klíčových slov. Studie
jsem zúžil na ty, které zkoumali motivace a alespoň v nějaké míře zmiňovali
psychologické aspekty. Všechny vybrané studie byly publikovány do 28. února 2017,
čerpám tedy ze studií publikovaných pouze do tohoto data.

1. Definice základních pojmů
Na úvod je třeba vymezit několik důležitých pojmů, se kterými budu v textu dále
pracovat. Jedná se zejména o definování pojmu radikalizace a zahraničního bojovníka, a
dále o pojmy nějakým způsobem příbuzné jako např. terorismus nebo extremismus.
Všechny výše jmenované termíny jsou v literatuře často nepřesně definovány,
respektive neexistuje nějaký všeobecně sdílený konsensus o tom, co přesně znamenají
(Borum, 2011, str. 9). Radikalismus je tak např. často směšován s pojmem terorismus
(Borum, 2011, str. 9).

1.1 Radikalizace
Existuje určitý konsenzus mnoha odborníků na radikalizaci o tom, že
radikalizace není způsobena jen jedním faktorem a jedná se o pozvolný proces
(Neumann, str. 874). Tento pohled na radikalizaci jakožto dynamického, fázového
procesu dále rozvádějí např. John Horgan (2008), Borum (2011) či Quintan
Wiktorowicz (Wiktorowicz, n.d.). Radikalizace je podle Arie W. Kruglanskiho a kol.
podpora či aktivní účast na chování, které jde proti zaběhlým normám a zvykům
(Kruglanski a kol., 2014. str. 70), jakými jsou např. zdraví nebo zachování lidského
života (Kruglanski a kol., 2014. str. 70-71). To, co je považováno za radikalizaci, tak
záleží na „subjektivním úsudku“ v závislosti na tom, kdo na dané normy pohlíží jako na

10
důležité a jejich porušení vnímá jako závažné (Kruglanski a kol., 2014. str. 69), přesně v
duchu klasického rčení „terorista pro jednoho je bojovník za svobodu pro druhého“
(Kruglanski a kol, 2014. str. 73).
Radikální myšlenky ale nelze ztotožňovat s terorismem - tak zní konsensus
odborníků na radikalizaci - mnoho „radikálních“ jedinců se nikdy nestane teroristou
(Borum, 2011, str. 8). Veldhuis a Staun zmiňují definici terorismu podle Evropské unie,
podle které se jedná o „úmyslné činy, provedené s cílem vážně zastrašit populaci či
donutit vládu nebo mezinárodní organizaci k provedení nebo neprovedení určitých
aktivit, nebo vážně destabilizovat či poničit základní politické, konstituční, ekonomické
nebo sociální struktury země nebo mezinárodní organizace“ (European Union, 2002, str.
164 in Veldhuis a Staun, 2009, str. 6). Podle autorů se tedy jedná o politický nástroj
(Veldhuis a Staun, 2009, str. 6). Radikalizace je naproti tomu „transformační proces,
který sám o sobě neslouží nějakému jasně definovanému cíli a nemusí být nutně spojen
s násilím“ (Veldhuis a Staun, 2009, str. 6).
Co je tedy přesně radikalizace? V první řadě lze radikalizaci rozdělit na násilnou
a nenásilnou. Zde také existuje rozsáhlá debata, zda radikální myšlení predisponuje
daného jedince k radikální akci. Borum používá pro tento účel termín „radikalizace do
násilného extremismu“, který chápe jako „proces, kterým lidé adaptují přesvědčení,
které nejen ospravedlňuje násilí, ale i k němu nabádá a které se může, ale nemusí,
vyvinout od myšlenek až k činu.“ (Borum, 2011, str. 8). V diskuzích o radikalismu
zaznívá též často pojem extremismus. Neuman uvádí, že definice extremismu může dle
Rogera Scrutona sahat od „politických idejí, které jsou diametrálně odlišné od
základních hodnot společnosti, což v kontextu liberálních demokracií mohou být různé
formy rasové či náboženské nadvlády nebo ideologie, které popírají základní lidská
práva nebo demokratické principy“ až po metody, které mohou mít téměř jakýkoliv
politický účel (Scruton, 2007 in Neuman, 2013, str. 874-875). Někteří autoři se tak
dívají na radikalizaci jako na kognitivní proces, který zahrnuje radikální myšlení, a
někteří radikalizaci posuzují až podle činů provedených na základě těchto radikálních
idejí (Neuman, 2013, str. 875). Jde tedy o jakési spektrum, které může vést od
nenásilných myšlenek, které jsou v rozporu s určitým pohledem na hodnoty a normy
většinové společnosti až k násilným akcím (např. použití terorismu) na druhém konci
spektra. Důležitou roli navíc hraje kontext, neboť každá společnost má jiné normy.
Obecně se definice radikalizace shodují, že se jedná o pozvolný proces, který
nemá žádný přesně definovatelný začátek nebo konec a který výrazně mění názory,
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postoje a chování daného jedince (Veldhuis a Staun, 2009, str. 6). Tento přístup ale
nalezneme i v odborných diskuzích o terorismu, kde se účast v teroristické skupině také
často popisuje na bohaté škále od pouhé podpory na jedné straně až po sebevražedného
atentátníka na straně druhé (Horgan, 2008, str. 86). Radikalizace jako proces je tak pro
tuto práci nejvíce relevantním pohledem, neboť řeší rozhodnutí daných jedinců odejít do
Sýrie (v kontextu naší společnosti pohlíženo jako na radikální akt) bez ohledu na to, zda
se daný jedinec následně na místě zapojí do násilných aktivit nebo terorismu či nikoliv.

1.2 Zahraniční bojovníci
Fenomén zahraničních bojovníků není ničím novým. Malet ve svém textu
mapujícím historii zahraničních bojovníků, které také přezdívá termínem „mezinárodní
povstalec“ (Malet, 2009, str. 106), klade důraz zejména na španělskou občanskou válku
a válku v Afghánistánu, ale zmiňuje také válku v Jugoslávii, v Iráku po roce 2003 nebo
výskyt zahraničních bojovníků v Kašmíru (Malet, 2009). Termín zahraniční bojovník se
dle Maleta poprvé objevil v londýnském tisku v roce 1988 v článku o afghánském
mudžahedínovi (Malet, 2009, str. 107). Podle Hegghammera se termín zahraniční
bojovník nachází někde mezi lokálním povstalcem na jedné straně a mezinárodním
teroristou na straně druhé (Hegghammer, str. 55).
Hegghammer definuje zahraničního bojovníka jako jedince, který se „1. připojil
k nějaké povstalecké skupině a operuje v jejím rámci, 2. nemá občanství cílového státu,
ve kterém probíhá konflikt / postrádá příbuzenské vazby na soupeřící frakce, 3. nemá
vazbu na oficiální vojenskou organizaci a 4. není placený (Hegghammer, 2010, 57-58)“.
Hegghammer tak čtvrtým bodem demonstruje rozdíl mezi zahraničním bojovníkem a
žoldákem a druhým bodem mezi zahraničním bojovníkem a rebelem v exilu
(Heghammer, 2010, 58). Také dodává, že mezinárodní teroristé se na rozdíl od
zahraničních bojovníků „specializují na násilí vůči civilistům v mnoha oblastech mimo
danou válečnou zónu“ (Hegghammer, 2010, str. 58).
Mendelsohn připomíná, že termín zahraniční bojovník je úzce spojen
s národností, přičemž daného jedince definujeme jako zahraničního bojovníka, pokud
má občanství jiného státu než je stát daného konfliktu, ale toto rozlišení často nemusí
korespondovat s pocitem daného bojovníka, s jeho pojetím identity (Mendelsohn, 2011,
str. 192). Dále upozorňuje, že i pocit vzdálenosti od daného konfliktu nabízí širokou
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škálu rozdílů, od blízkého zahraničí až po daleké (Mendelsohn, 2011, str. 192). Definice
zahraničního bojovníka je tak opět závislá na kontextu podobně jako definice teroristy.
Malet zmiňuje, že většina pojednání o zahraničních bojovnících se zaměřuje na
islámské organizace a to zejména od roku 1980 na transnacionální džihád, který
„rámcuje lokální konflikty jako součást globálního konfliktu ohrožujícího budoucnost
globální islámské komunity“ (Malet, 2015, str. 1). Mendelsohn ale uvádí, že přestože je
dnes fenomén zahraničních bojovníků spojován s džihádem, nejedná se pouze o
zástupce této ideologie – zahraniční bojovníci se zapojovali do konfliktů na základě
různých etnických identit a náboženských příslušností (Mendelsohn, 2011, str. 189190). Hegghammer zmiňuje, že islamismus je „politicky heterogenní“ a existují tak
islamistické skupiny, které operují jak nenásilnými metodami, tak násilnými
(Hegghammer, 2010, str. 56). Podle Hegghammera jsou zahraniční bojovníci „určitou
odnoží vcelku nového typu islamismu – populistického panislamismu, který se objevil
v sedmdesátých letech“ (Hegghammer, str. 56).

2. Úvod do radikalizačních modelů a teorií
Do dnešního dne vzniklo veliké množství teorií a modelů, zabývajících se
radikalizací z mnoha úhlů pohledu. Borum vyjmenovává různé typy akademických
výzkumů radikalizace, které se od šedesátých let zaměřují na „individuální, skupinové,
síťové, organizační, masové, sociokulturní nebo mezinárodní/mezistátní“ aspekty
(Borum, 2011, str. 14).
Veldhuis a Staun zmiňují dva hlavní přístupy k modelování radikalizace – model
založený na „základních příčinách“ a již výše zmíněný fázový model, který popisují
jako jeden z nejvíce rozšířených a který je zaměřen na odlišná stádia radikalizačního
procesu, čímž poskytuje určitou chronologii (Veldhuis a Staun, 2009, str. 2). V rámci
fázového typu uvádějí dva konkrétní, nejvíce používané modely, a to model vytvořený
Dánskou bezpečnostní agenturou, tzv. PET (PET, 2009 in Veldhuis a Staun, 2009, str.
2) a model Policejního ředitelství New Yorku (Silber a Bhatt, 2007 in Veldhuis a Staun,
2009, str. 2). PET funguje na základě radikalizace tzv. odshora dolů, kde „výraznou roli
hraje externí náborář“ (Veldhuis a Staun, 2009, str. 2). Model newyorské policie pracuje
naopak s dynamikou „odzdola-nahoru“, kde se tedy daný jedinec radikalizuje
„svépomocí“ prostřednictvím „průzkumu radikální ideologie“ (Veldhuis a Staun, 2009,
str. 2).
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Model založený na „základních příčinách“ tyto příčiny definuje jako „náhodné
faktory, bez kterých by se radikalizace nemohla odehrát“ (Veldhuis a Staun, 2009, str.
21). Neznamená to ale, že všechny musí být přítomné, autoři upozorňují, že se jejich
výskyt může jedinec od jedince lišit (Veldhuis a Staun, 2009, str. 21). Důležitý je pro ně
také pojem „zakořeněného jedince“, což je vyjádřením myšlenky, že radikalizace se
odehrává na osobní úrovni, ale také v rámci sociálního kontextu (Veldhuis a Staun,
2009, str. 22). Faktory autoři rozdělují na mikro (též vnitřní) a makro (vnější), a
mikroaspekty dále dělí na individuální a sociální (Veldhuis a Staun, 2009, str. 22).
Makroúrovňové faktory jsou spojeny se „sociálními strukturami“ a zahrnují např.
„demografické, politické, ekonomické a kulturní změny, dosažené vzdělání a uplatnění
na trhu práce“ (Veldhuis a Staun, 2009, str. 24). Mezi individuální mikro faktory řadí
autoři „psychologické charakteristiky, osobní zkušenosti, osobní víru a přesvědčení“
(Veldhuis a Staun, 2009, str. 25). Makrofaktory tak podle autorů představují
„předpoklady pro prostředí, které může vést až k radikalizaci“ (Veldhuis a Staun, 2009,
str. 24), zatímco mikrofaktory zastupují „individuální chování a reakce“ (Veldhuis a
Staun, 2009, str. 26).
Podobně též autoři Rahimullah, Larmar a Abdalla vyjmenovávají sérii
rizikových faktorů, které mohou vést mezi muslimy až k radikalizaci, např. náboženské
faktory, identifikaci s muslimskou identitou, socioekonomické faktory, osobní
zkušenosti, kriminální aktivity, globalizaci a modernitu, rasismus a islamofobii, kulturní
identitu, integraci do společnosti, anómii nebo psychologické faktory, v rámci kterých
se zmiňují hlavně o teorii kognitivní disonance, teorii agresivní frustrace a hypotézách
pracujících s autoritativními nebo narcistickými osobnostními charakteristikami
(Rahimullah, Larmar a Abdalla, 2013, str. 20-27).
Rizikových faktorů je v literatuře o radikalizaci přítomno veliké množství a
budou v této práci dále probírány i v rámci jednotlivých teorií. Tato práce sice používá
pohled na radikalizaci jako na dynamický, fázový proces, zároveň ale pracuje i s
existencí rizikových faktorů.
Zajímavé rozdělení radikalizačních teorií nabízí také Asta Maskaliūnaitė, která
je seřadila do čtyř skupin, podle míry osobní volby a podle toho, zda pohnutka pro
zapojení se k radikální skupině přišla z vnějšího prostředí, či z jedince samotného
(Maskaliūnaitė, 2015, str. 15, viz tabulka č. 1.). Rozlišit např. racionální volbu od
nátlaku nebo označit rozhořčení jako čistě vnější aspekt však považuji za problematické.
Tabulka je přesto užitečná pro svoje zaměření na psychologicko-sociální dimenze.

14

Tabulka č. 1 „Teorie seřazené podle dvou dimenzí“
Volba
Racionální volba
Vnitřní
Rozhořčení
Vnější
Zdroj: Maskaliūnaitė, 2015, str. 15

Nutkání
Psychologické vlastnosti
Nátlak/motivace

Borum se ve svém přehledu radikalizačních teorií zmiňuje mimo jiné také o
Teorii konverze, která čerpá z třiceti let výzkumů provedených zejména v oblasti
sociologie a psychologie náboženství (Rambo, 1993 in Borum, 2011, str. 22). Lewis
Rambo, její představitel, navrhl sedmifaktorový model, který ale není lineární a skládá
se z kontextu (kulturní, historické, politické a sociální faktory ovlivňující proces
koverze), krize (stav osobní nerovnováhy), úkolu (hledání nastolení rovnováhy), setkání
(navázání

kontaktu),

interakce,

závazku

(rozhodnutí

nebo

série

rozhodnutí

demonstrující víru) a následků (Rambo, 1993 in Borum, 2011, str. 22-23). V kontextu
této práce je zásadní ona fáze krize a úkolu (má k psychologickému pohledu na problém
nejblíže), tu ale podrobněji rozpracovává teorie hledání významu. Kontext pak patří
spíše mezi makrohlediska a není tak tématem této práce a setkání a interakce jsou
detailněji popisovány teoriemi sociálních sítí a skupin.
Mezi psychologicky zaměřené teorie se také často řadí např. teorie racionální
volby či teorie zvládání hrůzy (Rahimullah, Larmar a Abdalla, 2013, str. 28; Veldhuis a
Staun, 2009, str. 58-59), obě dvě jsou ale velmi specifické a špatně by se testovaly bez
přístupu k daným jedincům, budu se tedy zaměřovat na teorie spjaté s identitou a s
hledáním smyslu, které jsou méně úzce zaměřené.
Borum také zmiňuje teorie sociálních hnutí artikulované od čtyřicátých let, které
se zaměřují na skupinové procesy hledající změnu ve společnosti (Zald a McCarthy,
1987 in Borum, 2011, str. 17). Důraz se v akademickém výzkumu časem přesunul
od akcentu na pasivní motivace přežití skupiny k akcentu na „racionální a strategické
procesy“ hrající roli v radikalizaci skrze sociální hnutí (Borum, 2011, str. 17). Mezi ně
např. patří velmi propracované náborové taktiky, v rámci kterých náboráři hledají co
nejvhodnější kandidáty a ty poté za pomoci informací, které o nich mají, pomalu a
postupně radikalizují a „přetahují“ na stranu svého sociálního hnutí (Brady, Schlozman,
Verba, 1999 in Borum, 2011, str. 17). Jelikož na „současný militantní islamismus“ je
často pohlíženo jako na „globální sociální hnutí“ (Hanson, 2002 in Borum, 2011, str.
20), je tato teorie pro tuto práci užitečná. Zástupcem sociálních směrů bude v této práci
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zejména teorie sociálních sítí Marca Sagemana (2004) a do určité míry též rámcová
teorie Wiktorowicze (Wiktorowicz, n.d.). Důležitost sociálních vazeb ale zmiňuje téměř
každá teorie zpracovaná v této práci.
Východiskem této práce je teze, že přestože je radikalizace dynamický proces
(dynamickým zde můžeme myslet změny vnitřních i vnějších charakteristik jedince
v čase, viz Coetzee a Kurtz, 2015, str. 10), na počátku rozhodnutí odejít do Sýrie je
často patrná nějaká osobní krize, která může být způsobena mnoha různými podněty ze
sféry ekonomické, politické, sociální, náboženské, kulturní apod. To, jakým způsobem
daný jedinec psychologicky zpracovává tyto podněty, považuji za zásadní
psychologické orámování celého problému, které se ale samozřejmě neodděluje od
ostatních oblastí, které ho ovlivňují. Zaměřím se ale v této práci na teorie, které
nějakým

způsobem

pracují

se zmíněným

psychologickým

zpracováním

již

nahromaděných „rizikových faktorů“, které u daného jedince vyústily do momentu
rozhodnutí odejít do Sýrie. Toto zpracování se děje v rovině psychické a sociální (za
stálé interakce s okolním světem) a patří mezi ně v následující části vybrané teorie,
konkrétně teorie hledání významu, teorie zabývající se identitou patřící pod
francouzskou sociologii, rámcová teorie a teorie sociálních sítí. Všechny tyto teorie se
zabývají určitým vnitřním prožíváním daného jedince víc než „pouhým“ konstatováním,
že nějaký externí faktor způsobuje radikalizaci (např. chudoba). Zároveň však žádná
z nich není „čistě“ psychologická a často se také týkají i sociologie.

3. Modely a teorie radikalizace
3.1 John Horgan – procesní model radikalizace
Horgan poukazuje ve svých pracích na rozdíl mezi radikalizací a terorismem,
respektive násilné aktivitě, která se k terorismu váže. Ne každý radikál je tak nutně
teroristou (Horgan, 2012 in Schmid, 2013, str. 17). Toto je důležité zejména v kontextu
zahraničních bojovníků, kteří odjíždějí do Sýrie připojit se k islamistickým skupinám,
což lze vidět jako radikální akt, ale nutně to nemusí znamenat, že se daní jedinci v Sýrii
zapojí do násilných a teroristických aktivit. Horgan zdůrazňuje, že teroristické skupiny
poskytují mnoho rolí a aktivit od těch striktně ilegálních, přes tzv. šedé zóny až po
legální (J. Horgan, 2008, str. 86). Samotné násilné aktivity tak představují jen jednu z
mnoha (tu nejvíce veřejně probíranou a tudíž viditelnou) aktivit, mezi které může patřit
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např. také „pouhá“ podpora na sociálních sítích, sběr informací pro skupinu, finanční
podpora, poskytnutí přístřeší, demonstrace apod. (J. Horgan, 2008, str. 86). Daný
konkrétní jedinec navíc může tyto role měnit v čase (J. Horgan, 2008, str. 86).

3.1.1 Psychologické pojetí terorismu – problém profilování
Na úvod je třeba zmínit, jakým způsobem se Horgan vypořádává s
psychologickým pojetím terorismu. Zmiňuje totiž, že „Psychologický přístup k
terorismu může pro mnoho lidí stále evokovat profilování, tedy usuzování osobnostních
rysů jednotlivých teroristů“ (Horgan, 2005, str. 28). Pojetí teroristy jako psychopatické
osobnosti bylo populární zejména v sedmdesátých letech, v osmdesátých a
devadesátých byl tento přístup postupně zavržen (Horgan, 2005, str. 42). Obecným
akademickým konsenzem je, že k dnešnímu dni neexistuje dostatek empirických
důkazů, které by naznačovaly, že teroristé jsou psychologicky deviantní, „abnormální,
šílení nebo zástupci nějakého jednoho unikátního osobnostního typu“ (Friedland, 1992,
str. 81–93 in Horgan, 2005, str. 49)
Určitá vzrůstající necitlivost k násilí tak může být podle Horgana dána také až
díky vzrůstajícímu procesu zapojování se do aktivit teroristické skupiny a být tedy
výsledkem členství ve skupině (vlivem „psychologické oddanosti skupině“, přičemž
pocit „osobní odpovědnosti je včleněn do sdíleného pocitu komunitní identity“), ne
jejím předpokladem (Horgan, 2005, str. 45). Horgan zdůrazňuje, že terorismus nelze
zkoumat mimo sociální a politický kontext, ve kterém se odehrává (Horgan, 2005, str.
28).

3.1.2 Procesní model terorismu
K pochopení terorismu je podle Horgana důležité vidět zapojení se do
teroristické skupiny i účast v ní jako proces (Horgan, 2005, str. 69). Horgan se tak
pokouší o načrtnutí základů něčeho, co nazývá „procesním modelem terorismu“
(Horgan, 2005, str. 69) a zároveň dodává, že tento přístup není ničím novým a v
kriminologii se používá např. ve snahách o pochopení „mladistvé delikvence,
zapojování se do gangů a dalších kriminálních aktivit“ (Farrington, 1992; Björgo, 1995
in Horgan, 2005, str. 70).4 Tento model sestává z několika fází, které se vzájemně
4

Clark a Cornish např. aplikovali teorii racionální volby na kriminální chování kde tvrdí, že kriminálníci stejně jako
všichni ostatní činí rozhodnutí, na které pohlížejí jako na obohacující a na taková rozhodnutí je tedy nutné (do
určité míry) pohlížet jako na racionální (Clarke a Cornish, 1985; Farrington, 1992 in Horgan, 2014, str. 70).
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prolínají a překrývají, a to zejména „stávání se teroristou“, „bytí teroristou“ a „odpojení
se od terorismu“ (Horgan, 2005, str. 69). Podle Horgana se jedná o „pomalý, ale reálný
pohyb od konvenční společnosti směrem k extremismu“ (Horgan, 2005, str. 82).
Zásadní pro tuto práci je hlavně Horganova první fáze – tedy stávání se teroristou.
Horgan uvádí, že cesta daného jedince až k terorismu bývá „série postupných kroků“,
které by samy o sobě neměly tak vypovídající hodnotu, kdybychom je analyzovali
samostatně (Horgan, 2005, str. 82). Podle něj je tak v rámci modelu postupného procesu
radikalizace na místě ptát se spíše „jak“ nežli „proč“ (Horgan, 2005, str. 89) a hledat
spíše „cesty“ než „kořeny“ (Horgan, 2008, str. 82). Horgan v tomto ohledu cituje také
Taylora a Quayleho, kteří výstižně uvádějí možnost „identifikovat faktory v každé
jednotlivé situaci, které nám pomohou pochopit, proč se daný jedinec v životě rozhodl
tak, jak se rozhodl“ (Taylor a Quayle, 1994 in Horgan, 2005, str. 89).

3.1.3 Příčiny/faktory podílející se na vzniku terorismu
Horgan nabízí následující seznam příčin či kořenů, které jsou často spojovány s
výskytem terorismu (Taylor a Quayle, 1994 in Horgan, 2005, str. 72) a které je nutné
brát jako určité předpoklady, které samy o sobě k výskytu terorismu nestačí (Björgo,
2003 in Horgan, 2005, str. 73): „nedostatek demokracie, nedostatek občanských práv a
vlády práva, selhání státu nebo slabý stát, příliš rychlá modernizace, extrémistické
ideologie sekulární nebo náboženské, historické výskyty politického násilí, občanských
válek, revolucí, diktátorských režimů nebo okupace, hegemonie a nerovnost moci,
nelegitimní nebo zkorumpovaná vláda, mocní externí aktéři držící nelegitimní vlády u
moci, represe cizích okupací nebo koloniálních mocností, zkušenost diskriminace na
základě etnického nebo náboženského původu, selhání nebo neschopnost státu
integrovat disidentské skupiny nebo vznikající sociální třídy, zkušenost sociální
nespravedlnosti, výskyt charismatických ideologických vůdců a spouštěcí události“
(Taylor a Quayle, 1994 in Horgan, 2005, str. 72).
Horgan upozorňuje, že nesmíme na základě těchto faktorů pohlížet na teroristy
jako na pasivní aktéry (Horgan, 2005, str. 72). Často je terorismus založen na
subjektivně vnímaných pocitech křivdy a ty se navíc mohou měnit v čase a jsou
přizpůsobovány tak, aby vrhly na skupinu pozitivní světlo (Horgan, 2005, str. 72). V
jiné své práci Horgan zmiňuje tento seznam „predispozičních rizikových faktorů“
(Horgan, 2008, str. 84-85):
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1. emocionální zranitelnost (hněv, odcizení a např. kulturní vykořenění nebo
nedostatek pocitu komunity),
2. „nespokojenost se svojí současnou aktivitou“, např. přesvědčení že politické a
sociální protesty nejsou dostatečně efektivní, a terorismus je tak nutnou taktikou, která
je efektivní.
3. „Identifikace s oběťmi“, ať už se jedná o osobní zkušenost (např. skrze
kontakt s bezpečnostními složkami) nebo o identifikaci s událostmi jinde ve světě a s
globální muslimskou obcí obecně,
4. víra, že použití násilí není nemorální taktikou,
5. víra v odměnu za svoje činy, např. víra v posmrtný život sebevražedných
atentátníků, nebo nabití většího statusu, autority a respektu v rámci skupiny i širší
komunity,
6. „příbuzné nebo jiné sociální vazby s těmi, kteří zažívají podobné problémy,
nebo kteří se již do radikálních aktivit sami zapojili“ (Horgan, 2008, str. 84-85).

Horgan ale zdůrazňuje, že se jedná o faktory ovlivňující první fázi zapojení se do
skupiny, nikoliv další aktivitu a setrvání ve skupině (která může vést až k teroristickým
činům) (Horgan, 2008, str. 85). V dalších fázích pak podle něj hrají roli faktory jako
„síla skupiny, ideologie, vliv konkrétního vůdce skupiny apod.“ (Horgan, 2008, str. 85).
Výše zmíněné predispoziční rizikové faktory jsou viditelně zaměřeny více na
psychologické a méně na externí vlivy a Horgan tyto faktory také nazývá „otevřenost k
socializaci“ (Horgan, 2008, str. 85). Je zde tedy patrný i silný důraz na vliv a roli
sociálních skupin a vazeb v procesu radikalizace. Jako prvotní fázi radikalizace lze tedy
podle Horgana vidět proces, kdy daný jedinec naváže kontakt s extrémistickou skupinou
a vstoupí do ní. Dále se pak radikalizace prohlubuje až samotným pobytem a aktivitami
uvnitř skupiny. V případě zahraničních bojovníků dochází často k radikalizaci skrze
kontakt se skupinou na dálku, např. skrze sociální sítě.

3.1.4 Spouštěcí události
Horgan zmiňuje, že zatímco pro některé jedince může být viktimizace (např.
skrze nějaký útok nebo zneužití) prožita v rámci vlastní osobní zkušenosti, pro některé
nemusí být zakoušena jako bezprostřední a blízká. (Horgan, 2005, str. 75-76). Reálný je
ale nicméně pocit, kdy se daný jedinec s oběťmi identifikuje (Horgan, 2005, str. 76).
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Horgan také v tomto ohledu upozorňuje na risk spojený s analýzou vlastních slov
teroristů, neboť některé aspekty života teroristy a určitých spouštěcích událostí mohou
být zveličovány nebo může být přeceňován jejich význam (Horgan, 2005, str. 76).
Horgan zmiňuje postřeh Taylora a Quayleho, kteří pozorovali, že teroristé často
vidí použití násilí z jejich strany jako „vyprovokovanou reakci, která vyžaduje obranu
před nepřítelem“, což bývá běžným ospravedlňujícím schématem mnoha teroristických
skupin (Taylor a Quayle, 1994 in Horgan, 2005, str. 76). Zde je ale těžké určit, zda tato
vysvětlení existovala již před zapojením se do teroristické skupiny, nebo se
konstituovala až posléze (Horgan, 2005, str. 76). Mnoho teroristů se totiž politizuje
mnohem více až poté, co stráví nějaký čas uvnitř skupiny (Horgan, 2005, str. 76)

3.1.5 Odměny a další „pozitivní“ faktory
Mezi motivace, které bývají často nedostatečně zdůrazňovány, patří určitá
„lákadla“, která daný jedinec jen málokdy zmíní v rozhovorech nebo autobiografiích
(Horgan, (2008), str. 87), např. určité benefity, které mohou ze zapojení do skupiny
vyplývat (Horgan, (2005), str. 76). Může se jednat např. o „pocit moci, smyslu a
sebedůležitosti, zvýšený pocit kontroly, pocit přijetí ve skupině a v kombinaci s tímto
vším nabytí určitého statutu uvnitř dané širší komunity“ (Horgan, 2005, str. 90),
„status“, pocit sounáležitosti, „vzrušení které doprovází tato nová role“, či finanční zisk
(Horgan, 2005, str. 76-77).

3.1.6 Vzory a autority
V souvislosti s rolí vzorů a autorit Horgan zmiňuje výzkumy Posta a Dennyho,
kteří na základě rozhovorů s členy různých teroristických skupin spojených s Palestinci
identifikovali podobnosti v rámci radikalizace těchto jedinců (Crenshaw, 1986 in
Horgan, 2005, str. 79). Poukázali zvláště na roli, kterou pro tyto islámské teroristy
představovali „dětští hrdinové v podobě náboženských figur jako je Prorok nebo
radikální wahhábistický islamista Abdullah Azzam a pro sekulární teroristy
revolucionáři jako Che Guevara nebo Fidel Castro.“ (Post, Spriznak, Denny, 2003, s.
172 in Horgan, 2008, str. 88) Většina z nich navíc prošla střední školou, někdy i vyšším
vzděláním a většina také uvedla podporu ze strany rodiny k jejich oddanosti vůči
radikální skupině (Post, Spriznak, Denny, 2003, s. 172 in Horgan, 2008, str. 88).
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Tyto vzory slouží nejen jako zdroj legitimizace násilí skrze autority, ale také
jako prostředek, který nakonec může vést až k tomu, že se daný jedinec sám násilných
činů dopustí (Horgan, 2008, str. 88). V analýzách Posta a Dennyho se tento souhlas
okolního sociálního prostředí (hlavně rodiny) ukázal dokonce jako jeden z „nejvíc
patrných pozitivních zdrojů motivace pro přidání se k teroristické skupině“ (Post,
Spriznak, Denny, 2003 in Horgan, 2008, str. 88). S novými rekruty je zacházeno s
respektem a jejich sociální postavení se zvyšuje (Horgan, 2005, str. 80)
Post zdůrazňuje, že legitimizaci násilí i zapojení se do aktivit terorismu obecně
je třeba vidět v lokálním kontextu, kde jde často o jakýsi přechodový rituál a „upevnění
identity jedince uvnitř širší komunity“ (Post, 1987 in Horgan, 2005, str. 79). Horgan
uvádí jako příklad mučedníky Hamasu, Islámského hnutí odporu a dalších organizací na
Západním pobřeží a v pásmu Gazy, kde jsou často uctíváni a těší se veliké popularitě
(Horgan, 2005, str. 79). Sebevražední atentátníci jsou často v palestinských čtvrtích
oslavování na plakátech, kalendářích typu „mučedník měsíce“ či na sgrafitech a
malbách za použití symbolu zelených ptáků, kteří mají mučedníky odnést k Alláhovi do
ráje (Taylor, 1988 in Horgan, 2005, str. 79). I přesto, že se ve výše uvedených
příkladech jedná o lokální teroristické skupiny, tento aspekt uctívání a respektu může
být důležitý i pro zahraniční bojovníky.

3.2 Arie W. Kruglanski a kol. - teorie hledání významu
Autoři této teorie (Kruglanski, Gelfand, Bélanger, Sheveland, Hetiarachchi a
Gunaratna) považují pátrání po vlastním významu jedince za „hlavní motivační faktor,
který může vést až k násilnému extremismu“ (Kruglanski a kol., 2014, str. 69). Podle
autorů je hledání významu „universální lidskou motivací“ (Dugas a Kruglanski, 2014,
str. 424) různě nazývanou, např. „potřeba smyslu, kompetence, kontroly, uznání atp.“
(Deci a Ryan, 2000; Fiske, 2010; Frankl, 2000; Higgins, 2012; Maslow, 1943; White,
1959 in Kruglanski a kol., 2014. str. 73) a je „základní tužbou něco znamenat, někým
být“ (Kruglanski a kol., 2014. str. 73). Autoři se snaží nalézt důvody, proč toto hledání
může u někoho vést až k násilné radikalizaci (Dugas a Kruglanski, 2014, str. 424).
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3.2.1 Radikalizace
Radikalizace je podle autorů podpora či aktivní účast na chování, které jde proti
zaběhlým normám a zvykům (Kruglanski a kol., 2014. str. 70), autoři se přitom
zaměřují na jeden z typů radikalizace a to na násilnou (Kruglanski a kol, 2014. str. 71).
Radikalizační a deradikalizační model autorů obsahuje tři důležité části: 1. motivační 2.
ideologickou a 3. sociální (Kruglanski a kol, 2014. str. 69). Mezi další proměnné
přispívající k radikalizaci autoři uvádějí též „osobnost, kulturu a situační proměnné“
(Kruglanski a kol, 2014. str. 70). Jejich model dále počítá s různou mírou radikalismu
od „pouhé“ podpory v rámci postoje po aktivní zapojení se za použití násilí či extrému v
podobě sebevražedného atentátníka (Kruglanski a kol., 2014. str. 69, 71). Míru
radikalizace definují autoři jako „nerovnováhu mezi hlavním cílem extremisty, kterého
je dosahováno extrémním chováním a ostatními běžnými cíli, které lidé obvykle mají“
(Kruglanski a kol, 2014. str. 71).
Na Sagemanovu otázku „Jak to, že z velkého množství lidí vystavených stejným
podmínkám se radikalizuje jen pouhý zlomek?“ (Sageman, 2004, 2008 in Kruglanski a
kol, 2014. str. 71) odpovídají autoři tak, že pouze někteří jdou za svým cílem tak daleko,
že při tom potlačí běžné lidské potřeby jako např. zdraví nebo přežití (Kruglanski a kol.,
2014. str. 71). Tento aspekt byl taktéž empiricky testován – jedinci zaměřující se na
jeden cíl čím dál více potlačovali jiné, alternativní cíle. (Dugas a Kruglanski, 2014 str.
429).

3.2.2 Hledání významu
Kruglanski a kol. ve své práci spojující teorii hledání významu se
sebevražednými atentátníky zmiňují psychology Viktora Frankla, Abrahama Maslowa
nebo Ernesta Beckera, kteří se na hledání významu a smyslu života dívali jako na
„základní charakteristiku“ lidské osobnosti a pracovali s koncepty sebeaktualizace a
významu (Frankl, 2000; Maslow, 1943 in Kruglanski a kol., 2009, str. 335). Tato
možnost vztahovat se k něčemu, co se nachází mimo daného jedince a „sloužit cíli,
který je vyšší než on sám“ (Frankl, 2000 in Kruglanski a kol., 2009, str. 335), je viděna
jako obrana před upadnutím do bezvýznamnosti, která může pramenit i ze strachu ze
smrti jako konečné bezvýznamnosti (Kruglanski a kol., 2009, str. 335). Autoři dodávají,
že obětování se pro cíle skupiny (např. u sebevražedných atentátníků) je pak viděno
jako nejvyšší dobro – a jedná se tedy o obnovení významnosti (Kruglanski a kol., 2009,
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str. 335). Autoři tak považují různé motivace vedoucí k terorismu (např. pomsta, čest,
odměna v posmrtném životě apod.) za „speciální případy hledání významu“, které mají
všechny za cíl obnovit pocit důležitosti (Kruglanski a kol., 2014. str. 73).

3.2.3 Radikalizační proces
Radikalizační proces podle Kruglanskiho a kol. obsahuje tři podmínky: 1.
aktivaci cíle 2. identifikaci násilí jako prostředku k dosažení cíle a 3. obrat v nasazení
směrem k cíli tak, že jsou ostatní alternativní cíle potlačeny (Kruglanski a kol., 2014.
str. 74). Autoři nabízejí tři hlavní způsoby aktivace hledání významu:

1) „skrze ztrátu významu nebo nějakým druhem ponížení“ (deprivace)
2) „skrze očekávání nebo hrozbu ztráty významu“ (vyhýbavost)
3) „skrze příležitosti pro získání významu (stimulace)“ (Kruglanski a kol., 2014.
str. 74)

Nabytí významu souvisí např. s představou odměny ve formě posmrtného života
či slávy a uznání, které se danému jedinci po úspěšném teroristickém útoku dostane v
očích jeho podporovatelů (Dugas a Kruglanski, 2014 str. 425-426). Sebevražední
atentátníci jsou tak podle autorů často vnímáni jako hrdinové a mučedníci (Dugas a
Kruglanski, 2014 str. 425). Významnou roli v posilování významu takových útoků pro
teroristy hrají také média, která tyto útoky masově sdílí (Dugas a Kruglanski, 2014, str.
425).
Ztráta významu může být podle Kruglanskiho a kol. způsobena mnoha
rozličnými důvody - od ekonomických, sociálních až po politické (Kruglanski a kol.,
2014. str. 75), může se týkat jednotlivce nebo může jít o skupinovou ztrátu (Kruglanski
a kol., 2014. str. 74). Ta se vztahuje k sociální identitě, která nenachází oporu v širším
sociálním okolí (Kruglanski a kol., 2014. str. 75). Může být podle autorů také
výsledkem určité „neúcty“, či např. v kontextu islámu islamofobie (Kruglanski,
Crenshaw, Post, Victoroff, 2008; Sageman, 2004 in Kruglanski a kol., 2014. str. 75), což
vše útočí na hodnoty, které jsou často považovány za posvátné (Atran, 2010 in
Kruglanski a kol., 2014. str. 75), a tím může vést k redukci významu (Kruglanski a kol.,
2014, str. 75). Jako příklad ztráty významu autoři uvádějí např. bratry Tsarnevovy,
pachatele bombového útoku na Bostonský maraton, kdy starší z obou bratrů zažíval na
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území USA pracovní i studijní neúspěchy, které následně vedly k příklonu k
radikálnímu islámu (Drash, Basu, Watkins, 2013 in Dugas a Kruglanski, 2014 str. 424).

3.2.4 Ideologie
Radikalizace podle Kruglanskiho a kol. potřebuje též prostředky pro dosažení
svého cíle (Kruglanski a kol., 2014. str. 76), pouhá aktivace nestačí - a takovým
prostředkem se často stává ideologie (Kruglanski a kol., 2014. str. 76). Autoři definují
ideologii jako „kolektivní systém víry dané skupiny“ (Kruglanski a kol., 2014. str. 76).
Ideologie tak může např. ospravedlňovat použití násilí, protože přežití skupiny je viděno
jako něco posvátného (Atran, 2010 in Kruglanski a kol., 2014. str. 76) a na obranu
skupiny před ohrožením (ať už reálným či domnělým) je pohlíženo jako na nutnost
(Zartman a Anstey, 2012 in Kruglanski a kol., 2014. str. 76). Ideologie pak v tomto
případě posvěcuje extrémní aktivitu jako nástroj vhodný pro nabytí ztraceného nebo
sníženého významu (Dugas a Kruglanski, 2014, str. 427).
Sociální vazby taktéž podle autorů hrají roli v utužování ideologie (Kruglanski a
kol., 2014, str. 76). V rámci sociální skupiny, kde se šíří extremismus, dochází k stále
větší izolaci od většinové společnosti a jejích hodnot (Sageman, 2008 in Kruglanski a
kol., 2014, str. 76). To kohezi skupiny jenom posiluje a mění hodnoty lidí uvnitř skupiny
k větší zbožnosti a radikálnosti (Kruglanski a kol., 2014, str. 76-77). Ideologie je tak ze
své podstaty podle autorů sociální jev, neboť se jedná o sdílenou realitu (Hardin a
Higgins, 1996 in Dugas a Kruglanski, 2014, str. 427), které je jedinec vystaven skrze
sociální vazby (Dugas a Kruglanski, 2014, str. 427). Autoři dále uvádějí tři časté
ideologické prvky ospravedlňující terorismus:

1) pocit křivdy či bezpráví vůči dané skupině (náboženské, etnické, nacionální)
2) role viníka
3) morálně ospravedlněná metoda (např. terorismus), jak výše zmíněnou
nespravedlnost odstranit a obnovit pocit významu (Kruglanski a kol., 2014, str. 77).

Ospravedlnění páchání násilí na civilistech podle autorů funguje za pomoci
sémantiky a rétoriky, tedy za použití jazyka. (Kruglanski a kol., 2014, str. 77). Tento
delegitimizační proces popsal ve svém díle také Bar-Tal a Bandura, jedná se o zbavení
nepřítele jeho lidských vlastností a hodnot (za použití nálepek jako např. „hmyz“,
„paraziti“, „špína“ apod.), čímž dochází k legitimizaci násilí, které je na něm pácháno
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(Ban-Dura a Oren, 2006). Nepřítel je zbaven lidskosti (je dehumanizován) a běžné tabu
zabíjení lidí je tedy obcházeno tím, že se vlastně o lidi nejedná. Rétorická rovina podle
Kruglanskiho a kol. často poukazuje na nutnost nebo povolení použití násilí v určitých
případech (např. v časech války, kdy ani civilisté nejsou bez viny apod.) (Kruglanski a
kol., 2014. str. 77). Nutnost zničení nepřítele je prezentováno jako jediné východisko,
neboť nepřítelova schopnost škodit je viděna jako součást jeho základní povahy (Dweck
a Ehlinger, 2006; Halperin, Russell, Dweck, Gross, 2011; Medin, 1989; Yzerbyt,
Rocher, Schadron, 1997 in Kruglanski a kol., 2014. str. 77).
Globální džihádismus se podle autorů dívá na Západ jako na nepřítele, který je
navíc prohnilý (Buruma a Margalit, 2004 in Kruglanski a kol., 2014. str. 78) a bude-li na
něj útočeno, rozpadne se (Ignatius, 2005 in Kruglanski a kol., 2014. str. 78). Důležitou
částí ideologie je tak podle nich i narativ dosažení vítězství (Kruglanski a kol., 2014. str.
77). Zároveň dodávají, že ideologie mohou být i pozitivní, empatické a mírumilovné
(Kruglanski a kol., 2014. str. 78). K násilí a terorismu tedy podle Kruglanskiho a kol.
hledání významu nestačí, musí být spojeno s ideologií, která terorismus ospravedlňuje
(Kruglanski a kol., 2014. str. 79).

3.2.5 Radikalizační model
Člověk se může dostat k ideologii poté, co zažije nějakou významnou ztrátu
osobní důležitosti nebo se nejprve dostat do kontaktu se sociální skupinou (např. přes
internet) a časem převzít její skupinovou ideologii - variace radikalizačního modelu
mohou být podle autorů různé, přičemž pořadí neurčuje sílu radikalizace (Kruglanski a
kol., 2014. str. 80). Síla podle autorů závisí „na míře ztráty hodnoty u daného člověka,
jeho/její ochota jít za cílem jeho/jejího obnovení a výběr cest k dosažení tohoto cíle
skrze násilné nebo nenásilné metody“ (Kruglanski a kol., 2014, str. 80-81).
Z provedených výzkumů také podle Kruglanskiho a kol. vyplývá, že „lidé,
kterým se v životě příliš nedaří a kteří v důsledku toho zažívají pokles významu a
hodnoty, jsou náchylní k tomu přijmout ideologii, ať už nacionalistickou, sociální či
náboženskou, která jim onu hodnotu a význam slibuje“ (Kruglanski a kol., 2014. str.
81). Zdá se také, že neúspěch nejenže posouvá nastavení člověka směrem od
nezávislého myšlení k závislému, ale též živí snahy o zapojení se do kolektivní akce
(Kruglanski a kol., 2014. str. 81-82). Z mnoha výzkumů bylo též zjištěno, že „aktivace
kolektivní identity snižuje strach ze smrti“, který může být popsán též jako „úzkost z
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nebytí, tedy konečné bezvýznamnosti“ (Greenberg a kol., 1994; Arndt, Greenberg,
Solomon, Pyszczynski, Simon, 1997; Becker, 1962 in Kruglanski a kol., 2014. str. 82).
Tato identifikace se skupinou může také podle Kruglanskiho a kol. představovat větší
připravenost k podstoupení rizik a obětí včetně podpory násilí, je-li význam či hodnota
jedince či dané skupiny ohrožena či snížena (Kruglanski a kol., 2014. str. 83). Teorie
hledání významu byla i několikrát empiricky testována, např. studie provedené
Kruglanskim a Belangerem prokazující větší odhodlání k sebeobětování po zažití pocitu
ztráty významu (Bélanger a Kruglanski, 2012 in Dugas & Kruglanski, 2014, str. 426).
Kruglanski a kol. dále uvádějí příklad ztráty významu u „mladých, svobodných
mužů v prostředí tradičních kultur“, kteří mohou myslet na věci, které jsou v daném
kulturním a náboženském okruhu zakázané, např. v otázkách sexuality (Kruglanski a
kol., 2014. str. 83). Podle autorů „takové myšlenky mohou nakonec podpořit i tendence
k obětování se či k mučednictví vykonaných pro danou skupinu právě proto, aby daný
jedinec obnovil svůj pocit významu“ (Kruglanski a kol., 2014. str. 83). V tomto případě
se jedná o pocit ztráty významu založený na porušení norem a pravidel (Dugas a
Kruglanski, 2014 str. 426), přičemž pocit viny zde následně může vést k větší ochotě
obětovat se za nějaký cíl (Dugas a Kruglanski, 2014 str. 426). Na tento problém
poukazuje také Karel Černý, když zmiňuje tenzi vyvolanou touhou po něčem, co je
zároveň terčem kritiky a odříkání (Černý, 137). Černý též upozorňuje na období
adolescence jako na kritické stádium života, kde v každé kultuře v tomto věku dochází k
hledání vlastní identity, vlastního místa v životě a k experimentování s politickými i
náboženskými ideologiemi (Černý, 125) Tento proces hledání smyslu a přijetí je také
často doprovázen zmatením a nejistotou (Černý, 125), proto jsou podle Černého
islamisté tak úspěšní v náboru mladých lidí (Černý, 129). Zmiňuje také větší náchylnost
mládeže k idealismu a aktivismu (Černý, 129-130).

3.3 Farhad Khosrokhavar, Olivier Roy – francouzská sociologie
Olivier Roy popisuje radikální islamistická hnutí, která mají za cíl vést válečný
džihád za nastolení či znovuobnovení celosvětové muslimské komunity, tzv. ummy
(Roy a kol., 2000, str. 160). Jedná se tedy o téma globálního džihádu, v rámci kterého
dochází k „podpoře mnoha různých konfliktů na periferii islámského světa“, např.
v Kašmíru, v Čečensku, na Filipínách, v Bosně apod. (Roy a kol., 2000, str. 160).
Z toho plyne i důsledek v podobě specifického stylu náboru, který je zaměřen na
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„vykořeněné kosmopolitní jedince bez území“, kteří jsou podle Roye sami moderním
„produktem globalizace“, neboť mají snadný přístup k cestování, často migrují za prací
či za studiem, využívají nejmodernější technologie apod. (O. Roy a kol., 2000, 160).
S myšlením Roye je spojen i Khosrokhavar, který také zastupuje směr
francouzské sociologie a vychází mimo jiné i z rozhovorů s lidmi odsouzenými v rámci
francouzských teroristických zákonů (Khosrokhavar, 2005, str. 153). Ten ve svém díle
„Sebevražední atentátníci: Alláhovi noví mučedníci“ popisuje koncept tzv. neo-ummy,
která může lidem bez pevných kořenů poskytovat alternativní identitu (Khosrokhavar,
2005, str. 53). Autor také popisuje specifickou situaci muslimské diaspory v západním
světě, kde dochází k prolínání dvou vlivů: původní kultury a náboženství a kultury
hostujícího státu (Khosrokhavar, 2005, str. 150). Na původní vlivy má větší vazbu první
generace, zatímco většina druhá generace je již více ovlivněna hodnotami západní,
hostující země (Khosrokhavar, 2005, str. 150), což může vést až k pocitu tzv. dvojího
nezapadání (Khosrokhavar, 2005, str. 185). Khosrokhavar u těchto jedinců zmiňuje dvě
možné verze radikalizace: příklon k mírumilovné, introspektivní neo-ummě či agresivní
neo-ummě, která je zaměřena na zavrhnutí hodnot Západu, na které je pohlíženo jako na
nečisté, a na západní společnost jako silně individualistickou a chladnou (Khosrokhavar,
2005, str. 150-151).
Podle Khosrokhavara je pro proces radikalizace potřebný výskyt určitých
„pocitů křívdy“, ať už reálných či domnělých (Khosrokhavar, 2005, str. 151) a v případě
radikálních islámských hnutí (autor zmiňuje zejména Al Qaidu) jde zejména o
vykreslení Západu jakožto arogantní (Khosrokhavar, 2005, str. 152) nepřátelské invazní
síly okupující muslimská území (Khosrokhavar, 2005, str. 151). Dalším důvodem
radikalizace může být též pocit marginalizace muslimské diaspory, ať už z důvodu
ekonomické, kulturní nebo sociální stigmatizace kvůli etnickému a/nebo náboženskému
původu (Khosrokhavar, 2005, str. 150). Dalším motivem může být pocit sounáležitosti s
utrpením muslimů po celém světě, neboť všudypřítomná medializace konfliktů
spojených s muslimy může vytvářet pocit urgentnosti a naléhavosti (Khosrokhavar,
2005, str. 152). Může tak docházet k pocitům nutnosti boje a obrany muslimské obce a
tím k obnovení důstojnosti a významu (Khosrokhavar, 2005, str. 152).
Khosrokhavar uvádí další zajímavý postřeh, totiž že „tendence v moderních
společnostech k potlačování tématu smrti a posmrtného života a většímu důrazu na život
a konzum může vysvětlovat, proč je tolik těchto radikálů posedlých smrtí a čistotou“
(Khosrokhavar, 2005, str. 156). Pokud se totiž ze Západu a moderních společností stane
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nepřítel, jsou pak jejich hodnoty špatné, a to může vést k většímu příklonu k hodnotám
jim opačným (Khosrokhavar, 2005, str. 158).
Život v moderních městech se svojí atomizovanou dynamikou podle
Khoroskhavara u těchto lidí vyvolává protichůdné pocity: cítí se součástí modernity a
zároveň cítí pocity vyhnanství (Khosrokhavar, 2005, str. 159). Výsledkem může být jak
pocit cizoty a nezapadání (Khosrokhavar, 2005, str. 159), tak pocit absence smyslu a
posvátna (Khosrokhavar, 2005, str. 179) a islám potom takovým lidem může nabízet
určitou jednoduchost a transparentnost (Khosrokhavar, 2005, str. 182). Pocit významu a
sounáležitosti jim může nabídnout právě komunita globální neo-ummy, kterou je třeba
bránit a která leží mimo veškerá územní ohraničení (Khosrokhavar, 2005, str. 159). Přes
tuto nestátnost globální ummy může být logika těchto motivací aplikována též např. na
území Islámského státu, v rámci kterého se„jen“ přenese idea abstraktní, globální ummy
do konkrétního státního útvaru.

3.4 Quintan Wiktorowicz – rámcová teorie
Rámcová teorie, se kterou pracoval zejména Wiktorowicz, definuje rámce jako
„interpretativní schémata, která poskytují strukturu pro pochopení okolního prostředí“
(Wiktorowicz, n.d., str. 5). Slouží tak jako prostředky organizace zkušeností a
interpretace událostí skrze hodnocení jednotlivých situací včetně možných způsobů
jejich změny a nápravy (Wiktorowicz, n.d., str. 5). Stručně řečeno tak rámce organizují
lidskou zkušenost tím, že dávají událostem význam a poskytují tak vodítka i k chování
(Wiktorowicz, n.d., str. 5). Význam jednotlivých událostí je podle rámcové teorie
určován pouze lidmi, události „nemluví samy za sebe“ (Dalgaard-Nielsen, 2010, str.
802). Tento konstruktivistický přístup předpokládá, že o výklad sociální reality tak v
daném jedinci soupeří jednotlivé rámce a nábor rekrutů je tak z tohoto hlediska úspěšný
tehdy, je-li světonázor dané radikální skupiny v kongruenci se světonázorem
potencionálního rekruta s tím, že někdy tímto cíleným světonázorem daný potencionální
rekrut disponuje, někdy přichází na řadu manipulace (Porta, 1992, str. 15–16; Snow a
kol., 1986, str. 464 in Dalgaard-Nielsen, 2010, str. 802). Sjednocení rámců je závislé na
mnoha faktorech, např. na „kulturních narativech, symbolech a identitách“, na tom, kdo
je nositelem „nabízeného“ rámce, na konzistenci tohoto rámce apod. (Benford a Snow
2000, str. 619-622 in Wiktorowicz, n.d., str. 5).
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3.4.1 Fáze radikalizace
Wiktorowicz aplikoval rámcovou teorii na britskou odnož skupiny AlMuhajirou, která „podporuje použití násilí proti západním zájmům v muslimských
zemích“ a vytvoření islámských států (Wiktorowicz, n.d., str. 2) a popsal proces
radikalizace ve čtyřech fázích s důrazem na socializaci, respektive na sjednocování
rámců (Wiktorowicz, n.d., str. 1):

1. Tzv.

"kognitivní

otevření"

vedoucí

k

otevřenosti

novým

alternativním světonázorům a myšlenkám, často způsobené nějakou krizí (Wiktorowicz,
n.d., str. 7-8). To následně vede k druhé fázi - náboženskému hledání.
2. Náboženské hledání, které je způsobeno první fází (zde autor naznačuje, že
přestože daný jedinec nemusí být muslim, aby se po první fázi vydal na dráhu
náboženského hledání, jeho osobní historie a předchozí socializační aktivity hrají roli,
Wiktorowicz, n.d., str. 8). Dochází k hlubšímu pronikání do daného náboženství, např.
skrze knihy a internet (Wiktorowicz, n.d., str. 9).
3. Sjednocování rámců, kde dochází k stále většímu přejímání názorů a
myšlenek radikálního hnutí (Wiktorowicz, n.d., str. 1).
4. Socializace, kde je „jedinec stále více indoktrinován skrze náboženské lekce a
aktivity vedoucí ke konstrukci nové identity a změně hodnot" (Wiktorowicz, n.d., str.
1). Daný jedinec se tak hlouběji noří do ideologie dané skupiny skrze různé formy
sociálních aktivit s danou skupinou - např. skrze lekce, protesty nebo diskuze
(Wiktorowicz, n.d., str.10).

Dle Wiktorowicze jsou nejčastěji rekruti nabíráni v rámci svého sociálního pole
(známí, rodina, pracovní kolektiv) nebo na veřejnosti a je v nich vyvolán pocit „krize a
naléhavosti“ (Wiktorowicz, 2005, str. 85 in Dépelteau, 2006, str. 2). Výzkumy
Neumana a Rogerse provedené na základě rámcové teorie uvádí, že sociální skupiny
poskytují svým členům pocit sounáležitosti a cíle a často též i pocity nadřazenosti
(Neumann and Rogers 2007, in Dalgaard-Nielsen, 2010, str. 803). Roli také hraje
postava vůdce, který může disponovat charismatem a být uznáván jako legitimní
náboženský vůdce (Wiktorowicz, 2005, str. 137 in Dépelteau, 2006, str. 2). Významná
je i role ideologie islamismu, která slibuje posmrtný život kompenzující strádání, které
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„riskantní aktivismus“ často doprovází (Wiktorowicz, 2005, str. 167 in Dépelteau, 2006,
str. 3).
François Dépelteau ve své kritice této teorie pokládá otázku, proč po úvodní fázi
osobní krize Wiktorowiczem zkoumaní jedinci vyhledají zrovna radikální islámské
skupiny a ne jiné politické nebo náboženské ideologie (Dépelteau, 2006, str. 3). Toto
pojítko mohou představovat např. právě již zmíněné rámce, které korespondují se
světonázorem jedince - islamismus daného jedince tak koresponduje s jeho muslimskou
vírou. V tomto ohledu ale Wiktorowicz a Kaltenthaler také zmiňují nízkou úroveň
předchozí náboženské znalosti těchto jedinců, tudíž se velmi často zpočátku nejedná o
silně věřící muslimy (Wiktorowicz, 2005 in Wiktorowicz & Kaltenthaler, 2006, str.
296). Dépelteau doplňuje, že k vysvětlení výše zmíněné otázky podle něj teorie
založená na sociálních hnutích nestačí (Dépelteau, 2006, str. 3). Islamismus podle něj
může být v daných případech kompatibilní s tzv. „habitem“ daného jedince a jeho
obecnějším psychologickým pozadím (Dépelteau, 2006, str. 3).
Wiktorowicz shrnuje dosavadní výzkumy islamistické radikalizace následovně:
„rozhořčení se nejdříve generuje skrze sociokulturní, ekonomické a politické příkoří,
které následně vytváří psychologickou tíseň, což daného jedince pobízí k účasti na
kolektivní akci“ (Wiktorowicz, n.d., str. 3). Spatřuje tak kořeny většiny teorií v
„psychosociologických základech, které zdůrazňují prvenství pocitů křivdy a
nespokojenosti“ (Wiktorowicz, n.d., str. 3). Dodává ale, že tyto pocity frustrace pouze k
radikalizaci nestačí, a nabízí další přístupy jako např. již výše zmíněné rámce nebo
teorii mobilizace zdrojů, která se na daného jedince nedívá jako na nutně „strádajícího“
a tím „nevyrovnaného“, ale jako na racionálního aktéra, který je přilákán k účasti v
radikální skupině např. penězi, pocitem solidarity apod. (Oberschall, 1973; Gamson,
1975; Jenkins, 1983; Tilly, 1978; Zald and McCarthy, 1987 in Wiktorowicz, n.d., str. 4).

3.5 Marc Sageman – teorie sociálních sítí
Sageman ve svých výzkumech poukazuje na důležitost sociálních vazeb a sítí v
radikalizačním procesu (Sageman, 2004). Sageman rozděluje globální salafistická hnutí
do několika oblastí podle místa původu, konkrétně na arabské/blízkovýchodní, které
označuje jako „jádrové“, na oblast Maghrebu a na jihovýchodní Asii (Sageman, 2004,
str. 98). I přes jejich rozdílnost však zmiňuje jeden spojující prvek – „předtím, než se
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zapojili do džihádu, byli mudžahedíni sociálně a duchovně odcizení a pravděpodobně
též cítili nějakou formu tísně či strádání“ (Sageman, 2004, str. 98).
Sagemanem zkoumaní globální salafisté přináleželi většinou ke „střední třídě,
disponovali vzděláním a pocházeli z pečujících náboženských rodin, kde vyrůstali se
silnými, pozitivními hodnotami spojenými s vírou a životem v komunitě“ (Sageman,
2004, str. 96). U první a druhé generace Arabů z Maghrebu ve Francii zmiňuje jejich
častý pocit vyčlenění z francouzské společnosti a absenci náboženského cítění v mládí
(Sageman, 2004, str. 96). Popisuje u nich proces izolace od svých příbuzných jdoucí
ruku v ruce s hledáním jiných vazeb (Sageman, 2004, str. 96). Podobný proces popisuje
i u „jádrových“ Arabů, kteří vyrůstají v silně komunitně zaměřených a konzervativních
arabských zemích, a taktéž pociťují izolaci, osamění, emocionální odcizení a nedostatek
spirituality v silně individualistických, moderních společnostech Západu, zatímco se
stále více vzdalují své rodině a přátelům (Sageman, 2004, str. 96). Dále zmiňuje
diskriminaci a nezaměstnanost jako další možné pocity křivdy a ponížení (Sageman,
2004, str. 96). Tito jedinci tak hledají komunitu, která by jim poskytla emocionální
úlevu, kamarády a nějaký cíl, např. i důvod k sebeobětování (Sageman, 2004, str. 96).
Sageman dodává, že i zde není častý výskyt předchozího náboženského zápalu, spíše
náhlejší obrat před zapojením se do globálního džihádu (Sageman, 2004, str. 96).
Sageman zdůrazňuje, že osobní charakteristiky, jakými jsou např. „věk, pohlaví,
národnost, náboženství, vzdělání a socioekonomické pozadí“, mají jen minimální
hodnotu pro identifikaci teroristů, a stejně tak zavrhuje nějaký společný sociální nebo
osobnostní faktor, který by sloužil jako predispozice k terorismu (Sageman, 2004, str.
99). Sageman také zcela v souladu s akademickým konsenzem zamítl známky jakékoliv
psychiatrické patologie u jím zkoumaného vzorku (Sageman, 2004, str. 97). Zároveň ale
mezi psychologické faktory řadí např. emocionální trauma, patologickou nenávist či
paranoiu (Sageman, 2004, str. 97).
Důležitý je také Sagemanův popis mechanismu náboru a radikalizace skrze
sociální sítě. Globální džihádisté jsou podle něj „aktéři jeden s druhým propojení skrze
komplexní sít nepřímých nebo zprostředkovaných výměn, nikoliv atomizovaní
jednotlivci“ (Sageman, 2004, str. 137). Závěrem jeho zkoumání těchto komplexních
sociálních vazeb je zjištění, že „sociální vazby hrají větší roli v rozšíření globálního
salafistického džihádu než ideologie“ (Sageman, 2004, str. 178). Sociální sítě a skupiny
poskytují podle autora danému jednici „kolektivní identitu“ a „sociální soudržnost“ a
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posilují tak „důvěru, solidaritu, politickou inkluzi a formování identity“ (Sageman,
2004, str. 155).
Sageman tak vidí tyto interní skupinové procesy jako důležitější faktor zapojení
se do globálního džihádu, než často zmiňované externí faktory, jako je např. nenávist
vůči Západu (Sageman, 2004, str. 135 in Bakker, 2006, str. 12). K tomu dodává, že
„globální salafistický terorismus“ je spíše výsledek „vnitřně skupinové lásky než vně
skupinové nenávisti“ (Sageman, 2004, str. 135 in Bakker, 2006, str. 12). Kritickou
součástí je pak podle něj také dostupnost spojení s radikálními organizacemi (Sageman,
2004, str. 112 in Bakker, 2006, str. 13). Tento aspekt dozajisté posiluje také internet,
což např. členové Islámského státu dovedli na mnohem vyšší úroveň se svojí efektivní
propagandou a moderním využitím sociálních sítí, než např. Al Qaeda.
S důrazem na sociální sítě pracoval i Peter Nesser, který se ve svých výzkumech
také pokouší odpovědět na to, co vede tolik mladých muslimů k tomu odejít bojovat do
„Afghánistánu, Čečenska, Kašmíru nebo Iráku“ (Nesser, 2006, str. 9). V rámci svého
výzkumu mnoha džihádistických evropských buněk a zejména jejich náborových
narativů nenalezl důkazy o klasickém náborovém stylu teroristických organizací
odshora dolů (Nesser, 2006, str. 9). Hlavní roli naopak hrál nábor horizontálního stylu –
tedy přesvědčování svého sociálního okolí (např. známých a rodinných příslušníků)
„džihádistickými aktivisty“ o nutnosti bojovat proti ohrožení islámu (Nesser, 2006, str.
9-10).

3.6 Shrnutí a kritické zhodnocení prezentovaných teorií a modelů
radikalizace
3.6.1 John Horgan – dynamický model
Horgan v této práci představuje zástupce tzv. dynamického, fázového pojetí
radikalizace. Jelikož se tato práce zaměřuje na prvotní fázi radikalizace - rozhodnutí
odejít do Sýrie - lze tuto fázi do určité míry připodobnit k Horganově první fázi „stávání
se teroristou“ (J. Horgan, 2014, str. 69). Horgan ve svých pracích také uvádí určitý
seznam příčin a predispozičních faktorů, které mohou vést k radikalizaci (Horgan, 2005,
str. 72; Horgan, 2008, str. 84-85) Jím definovanými příčinami se tato práce zabývat
nebude, neboť ty odpovídají spíše makrofaktorům. Pro účely této práce tak budou
důležité Horganovy predispoziční faktory, které jsou zaměřeny více psychosociálně a
mezi které patří určitá emocionální zranitelnost (např. pocit odcizení nebo vykořenění),
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nespokojenost se svým současným životem, identifikace s oběťmi pociťovaného příkoří
(všemuslimské obce), víra v odměny (ať už v posmrtný život nebo nabytí statusu ve
skupině) a příbuzné či jiné vazby s těmi, kteří se již do radikálních aktivit zapojili
(Horgan, 2008, str. 84-85).

3.6.2 Arie W. Kruglanski a kol. - teorie hledání významu
Mia Bloom vidí snahu autorů zobecnit určitou jednu motivaci z mnoha jiných
výzkumů rozdílných teroristických skupin jako vytrženou z kontextu, neboť každý
takový výzkum byl jedinečný a demonstroval tak rozdílné typy analýz, které podle ní
autoři zobecněním na jednu motivační hnací sílu zjednodušují (Mia Bloom, 2009, str.
388). Na druhou stranu autoři sami uvádějí, že považují tuto jednu motivaci za
univerzální hnací motor všech lidí bez rozdílu, a sami pak uznávají existenci mnoha
dalších proměnných, které k radikalizaci následně přispívají (tedy samotné hledání
významu jako motivace k terorismu nestačí) (Kruglanski a kol., 2014).
Dále jsou podle Bloom individuální psychologické motivace jedince v rámci
teorie hledání významu upozaděny před skupinovou dynamikou, která např. podle
Zimbarda nebo Sprinzaka hraje větší roli při vysvětlování takových fenoménů, jakým je
terorismus (Zimbardo, 2004; Gill, 2007, 2008 in Bloom, 2009, str. 388). Psychologické
a sociální aspekty se ale nevylučují a mohou se navzájem doplňovat, např. v případě,
kde osobní krize zapříčiní hledání významu v daném jedinci, který pak skrze sociální
vazby a napojení na určitou extrémní skupinu postupně přijme jejich ideologii a zapojí
se do aktivit skupiny. Je tedy problematické říci, zda šlo čistě o psychologickou
motivaci podnícenou osobní krizí identity nebo čistě o situační vliv toho, koho daný
jedinec znal.
Kruglanski a kol. silně čerpají z humanistické existenciální psychologie
(Kruglanski a kol., 2009, str. 335), což je „pouze“ jeden z mnoha směrů v psychologii
vycházející z existenciální filosofie. O jejich výchozím předpokladu – tedy o
univerzálnosti role, kterou pro člověka hraje hledání významu nebo o sebeobětování
jakožto všeobecně pozitivně přijímané aktivitě (Dugas & Kruglanski, 2014, str. 426) lze
tedy polemizovat. Na druhou stranu ale tato teorie vyniká svým zaměřením na hluboké
psychologické motivace, což je u radikalizačních teorií spíše vzácností, neboť většina
spojuje psychologické motivy zejména s určitými psychologickými patologiemi a
poruchami osobnosti. Jak už jsem psal výše, psychologická motivace přitom nemusí být
chápána výlučně jako pevný povahový rys, vlastnost nebo patologie, ale také např. jako
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postoj či stav mysli, který se časem i vlivy okolností může měnit.
Kruglanski a kol. ve své teorii mluví o třech způsobech aktivace hledání smyslu,
a to skrze ztrátu významu, nabytí významu nebo vyhnutí se ztrátě významu (Kruglanski
a kol., 2014. str. 74). Důležitá je také role ideologie jakožto prostředku pro dosažení cíle
(v tomto případě hledání smyslu/významu), přičemž je ale podle autorů třeba ideologii
chápat jako koncept spojený se sociální sférou – ideologie je podle nich kolektivní
systém víry dané skupiny (Kruglanski a kol., 2014. str. 76). Pro tuto práci tak bude
pojem ideologie zásadní, neboť poskytuje rámec pro určité prvky radikalizace (podle
autorů např. identifikace bezpráví, role viníka, nutnost použití násilí, dehumanizace
nepřítele apod.) a zároveň se nachází v psychologicko-sociální rovině (Kruglanski a
kol., 2014. str. 76-77).

3.6.3 Farhad Khosrokhavar, Olivier Roy - francouzská sociologie
Z tohoto směru bude pro tuto práci zásadní zejména pojem krize identity, která
je spjata se zakoušením okolního světa jakožto matoucího a nepřátelského prostředí
(Dalgaard-Nielsen, 2010, str. 799). S tím je spojen Khosrokhavarův pojem tzv. „dvojího
pocitu nezapadání“ či určité zmatení, které mohou pociťovat členové muslimské
diaspory v západních společnostech (Khosrokhavar, 2005, str. 185). O tomto stavu
vykořenění píše i Černý, který mluví o generačních propastech mezi muslimy v Evropě
(Černý, str. 132). Tradiční islámské hodnoty první generace imigrantů jsou zde často
zapomenuty nebo potlačovány, což vede mladé příslušníky druhé generace k o to
většímu zápalu při hledání a zapojování se do skupin, které určité zdroje komunity,
důstojnosti či dokonce „náhradní“ rodiny poskytují (Černý, str. 132). Tento aspekt
zmiňuje i Scott Atran, který na základě svých výzkumů zahraničních bojovníků dospěl
k závěru, že tito lidé se často nacházejí v tzv. „přestupní fázi svého života“ - jedná se
často o imigranty, studenty či jedince střídající práce i vztahy. (Atran in Downey, 2015).
Tento aspekt bude v rámci práce užitečný jako motivační faktor pro radikalizaci,
který zapadá do celkového psychologicko-sociálního zaměření práce. Pocity zmatku a
nezapadání jsou totiž pocity spojené s psychologickou tísní a identitou. V kontextu
teorií těchto autorů v sobě ale obsahují též sociální dimenzi, neboť ta je navázána na
soužití islámu a západní společnosti. Důležité pro tuto práci ale není „jen“ tento dvojí
pocit nezapadání, který je charakteristický pro druhou či třetí generaci muslimů na
Západě (Dalgaard a Nielsen, str. 800), ale také obecnější pocit nezapadání či absence
smyslu a hodnot, který je často spojován se životem v moderních společnostech. Podle
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Roye jsou terčem náboru v rámci moderního džihádu právě „vykořenění jedinci“ a
jedná se podle něj o doprovodný jev globalizace (O. Roy a kol., 2000, str. 160). O
pocitech, které může vyvolávat život v moderních městech, píše i Khoroskhavar,
přičemž pro tuto práci bude zásadní zejména jím popsaný pocit „absence smyslu a víry“
(Khosrokhavar, 2005, str. 179). Dalším důležitým termínem je tzv. koncept ummy či
neo-ummy, která může daným jedincům poskytovat alternativní identitu a tím pocity
smyslu, naplnění a komunity (Khosrokhavar, 2005, str. 53, Roy a kol., 2000, str. 160).
Podle Khosrokhavara je pro radikalizaci nezbytný výskyt určitých „pocitů křivdy“, mezi
které patří vykreslení Západu jakožto nepřítele, pocit sounáležitosti s utrpením muslimů
všude po světě a marginalizace různého druhu (Khosrokhavar, 2005, str. 150-152).
S těmito pojmy budu v textu dále pracovat.
Teorie hledání ztracené identity má blízko k teorii hledání významu tím, že se
zaměřuje spíše na psychologicko-sociální rovinu. Otázka identity je však na rozdíl od
hledání smyslu více implicitně spjata s onou sociální rovinou, neboť identita jedince se
vyvíjí v určitém sociálním či kulturním kontextu (Identita (psychologie), n.d.).

3.6.4 Quintan Wiktorowicz - rámcová teorie
Rámcová teorie se svým zaměřením na pojem „rámce“ jakožto určitého
světonázoru či souboru myšlení připomíná prvky konstruktivismu, neboť podle této
teorie je důležitá interpretace a vnímání událostí a činů, nikoliv tyto události či činy
samotné (Dalgaard-Nielsen, 2010, str. 802; Wiktorowicz, n.d., str. 5). Tři fáze popsané
touto teorií připomínají dynamický model Horgana (2008). Poté co se daný jedinec
spojí s radikální skupinou, následně nastávají další fáze možného prohlubování
radikalizace (Wiktorowicz, n.d., str. 9). Hraje zde tedy opět roli sociální pole daného
jedince. V kontextu této práce jde tedy o další verzi dynamického modelu, který podle
Wiktorowicze začíná určitou osobní krizí doprovázenou tzv. „kognitivním otevřením“
(Wiktorowicz, n.d., str. 7). Tento pojem je užitečným a trefným vyjádřením otevřenosti
vůči radikálním myšlenkám radikální skupiny v prvních fázích radikalizace, které je
tématem této práce. Rámce jsou pak důležité pro pochopení toho, proč se daní jedinci
radikalizují právě v rámci islamistické ideologie. Podle této teorie totiž dochází
k postupnému sjednocování rámců mezi daným jedincem a radikální skupinou, tedy
přejímání světonázorů dané skupiny či k potvrzování a utužování již dříve zastávaných
názorů daného jedince (Dalgaard-Nielsen, 2010, str. 802; Wiktorowicz, Q. n.d., str. 1,
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5). Tam, kde se tedy ptáme, proč se daný radikál připojil zrovna k islamistické
organizaci a ne nějaké jiné, nám tak může nabídnout odpověď právě rámcová teorie.
Rámcová teorie svojí strukturou připomíná teorii osobních konstruktů, kterou v
roce 1955 vytvořil psycholog George Kelly (Tomer, A. IN Neimeyer Robert A., 1993,
s. 483.) Na základě této teorie si člověk třídí události a zkušenosti na základě určitého
řádu tak, aby se mohl v okolním světě co nejlépe orientovat a adaptovat se na události
příští (Tomer, A. in Neimeyer Robert A., 1993, s. 483.) Kelly některé osobní konstrukty
považoval za méně silné a některé za tvz. jádrové, které se mění jen obtížně (Tomer, A.
in Neimeyer Robert A., 1993, s. 483).

3.6.5 Marc Sageman - teorie sociálních sítí
Sageman ve svých pracích poukazuje na důležitost sociálních vazeb a také
pracuje s pojmy krize identity a pocitů nezapadání, neboť zmiňuje určitou formu
sociálního nebo spirituálního odcizení jím zkoumaných jedinců předtím, než se zapojili
do džihádu (Sageman, 2004, str. 98). Tento aspekt je tedy opět v souladu se zaměřením
této práce. Pro tuto práci bude také důležitá jím popsaná absence náboženského cítění
v mládí u radikalizovaných jedinců a izolace od jejich příbuzných jdoucích ruku v ruce
s hledáním alternativních sociálních vazeb (Sageman, 2004, str. 96). Tito jedinci podle
Sagemana hledají komunitu, která by jim mimo jiné poskytla nějaký životní cíl
(Sageman, 2004, str. 96). Sociální skupiny podle něj poskytují danému jedinci
kolektivní identitu a pocit sounáležitosti a na tyto sociální procesy klade autor největší
důraz (Sageman, 2004, str. 155). Vzhledem k zaměření této práce i na sociální aspekty
je tedy v tomto kontextu jedním z předních zastánců sociální dimenze problému
radikalizace.

3.7 Hranice mezi psychologickými a sociálními aspekty radikalizace
Z modelů a teorií představených v této práci lze vypozorovat, že většina z nich
sice klade důraz na jiné aspekty (viz tabulka č. 2), téměř vždy ale zároveň zmiňuje
nedostatečnost

pouze

jednoho

typu

motivace

k radikalizaci.

Z většiny

výše

uvedenených teorií a modelů lze také vyvodit představu o radikalizaci jako o určitém
procesu, který sice není chronologicky lineární, ale nějakým způsobem pracuje
s postupnými fázemi, které se sice překrývají, ale přesto lze v každé fázi rozlišit určité
zásadní tematické okruhy, které ji charakterizují či jsou pro ni důležité. Zdá se, že jako
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prvotní je téměř vždy přítomna určitá krize, která se může projevovat různě a mít
mnoho příčin. Může se tak jednat např. o krizi spojenou s osobní identitou,
nespokojeností s vlastním životem (např. pracovní a osobní neúspěchy) či pocity tísně
z něčeho, co je identifikováno jako utlačování a pronásledování muslimů po celém
světě. Příčinou může být diskriminace (ať už osobně zažitá nebo přeneseně pociťovaná),
pocit vykořenění pramenící z tenze mezi islámem a modernitou, globalizace apod. Tyto
pocity krize či zoufalství následně vedou daného jedince k větší izolaci od většinového
společenství a směrem k socializaci v rámci určité komunity podobně smýšlejících lidí,
kteří nabízejí na dané problémy řešení či prostě poskytují danému člověku pocit
sounáležitosti a smyslu. Může se jednat i o navázání vztahu s jedním člověkem. Postup
však může být i opačný – daný jedinec se nejprve socializuje v rámci nějaké skupiny či
s nějakým jednotlivcem a přebírá od ní/něj pohled na svět, který následně radikalizaci
vytváří a prohlubuje. Důležitá je ale primárnost psychosociálních vlivů pro počáteční
fázi radikalizace.
Tabulka č. 2 – Teorie radikalizace v kontextu psychologicko-sociálních vlivů
Teorie
Primární vlivy
Autoři
Teorie hledání významu
Psychologické
Kruglanski a kol.
Teorie sociálních sítí
Sociální
Sageman
Rámcová teorie, teorie
Khosrokhavar, Roy,
Psychologicko-sociální
krize identity
Wiktorowicz
Hranice mezi čistě psychologickými a čistě sociálními vlivy se určuje jen těžko
(určité schematické seřazení viz tabulka č. 3), např. odměny v podobě fyzických
benefitů (např. zbraně či peníze) jsou konsensuálně pojímány jako ekonomické
motivace, přesto je pravděpodobné, že každý jedinec posuzuje tyto odměny odlišně každého uspokojí jiné množství peněz, pro někoho je tento typ odměn důležitý více, pro
někoho méně apod., psychologická dimenze zpracování dané motivace daným jedincem
hraje tedy zásadní roli. Zmíněnou hranici lze vymezit na základě určité prevalence
daných vlivů, přičemž u zahraničních bojovníků se zdá, že chudoba není nejčastěji
zastoupenou motivací, spíše hraje roli lákadlo v podobě statusu či respektu, které se pojí
se zapojením do této teroristické skupiny či v podobě odměny v posmrtném životě, což
jsou už zase motivace spadající z velké části do psychologické sféry, i když od
sociálního kontextu neoddělitelné. Další možné řešení pro určování hranice mezi
sociologickou a psychologickou sférou může být čistě v rovině existujících teorií.
V tomto ohledu např. vlivy jako anomie nebo efekt sociálních skupin spadají spíše pod
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sociologii, neboť byly v rámci tohoto vědeckého směru zpracovány a používány,
zatímco např. hledání smyslu, teorie racionální volby nebo teorie kognitivní disonance
by spadaly do sféry psychologické, také podle svého teoretického zařazení.

Tabulka č. 3 Rozdělení radikalizačních modelů podle primárních vlivů
Psychologické
Sociální vlivy
vlivy
Krize identity
Hledání smyslu

Sociální vazby a
skupiny
ideologie

4. Kategorie a narativy vybrané z prezentovaných teorií a
modelů radikalizace
Přestože většina autorů do oblasti psychologických motivací zahrnuje pouze
duševní nemoci nebo nějaké abnormální osobnostní charakteristiky, v této práci
pohlížím na psychologické a sociální aspekty jako více provázané a tím od sebe hůře
odlišitelné. Proto byly v první části vybrány teorie, které se těmito aspekty zabývají
nejvíce. V první řadě vycházím z pojetí Horgana a Boruma o radikalizaci jakožto
dynamickém pozvolném procesu, který lze zjednodušeně rozdělit na tři fáze, ze kterých
se zaměřuji na fázi první. Z hlediska důrazu na psychologickou stránku problému bude
pro tuto práci zásadní teorie pracující s pocity bezvýznamnosti či krizí identity, tedy
teorie hledání významu Kruglanskiho a kol. (2014) a dále teorie Khosrokhavara (2005)
a Roye (Roy a kol., 2000), které jsou řazeny k francouzské sociologii, neboť se všechny
tyto teorie nejvíce soustředí na psychologické motivace, které jsou spojeny s určitou
osobní krizí v prvních fázích radikalizace. To se ale neděje ve vakuu, tudíž bude
důležitá i sociální stránka, jejímž hlavním zástupcem je v této práci Sageman (2004). Se
sociální stránkou jsou ale spojeny i další koncepty, které budu používat dále v práci,
např. role ideologie.
V další části této práce budu analyzovat studie provedené na základě analýz
rozhovorů se zahraničními bojovníky, kteří chtějí odejít nebo již odešli do Sýrie.
V rámci této analýzy se tak budu zaměřovat na určité pojmy a kategorie odvozené
z části zaměřené na teorie a modely radikalizace. Bude se jednat zejména o hledání
smyslu a významu v životě, o krizi identity, o pojem ideologie a s ní související výskyt
rámců a role sociálních vazeb. Tyto koncepty se nevztahují pouze k jedné teorii, ale jsou
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vysledovatelné napříč různými teoriemi. Budu se zaměřovat zejména na tyto narativy a
rámce:
1.

Západ jako nepřítel (Khosrokhavar, 2005; Kruglanski a kol., 2014)

2.

Sounáležitost s všemuslimskou obcí (Khosrokhavar, 2005; Roy a kol.,

2000, Horgan, 2008)
3.

Příslib posmrtného života (Horgan, 2008; Dugas a Kruglanski, 2014;

Kruglanski a kol., 2009)
Kromě těchto termínů se budu dále zaměřovat na identifikaci určitých
psychologických krizí jakožto psychosociálních predispozičních faktorů radikalizace, a
to zejména na tyto tři:
1.

pocity spojené s nedostatkem smyslu/významu (Kruglanski a kol., 2014;

Khosrokhavar, 2005),
2.

pocity krize identity (Khosrokhavar, 2005; Roy a kol., 2000; Sageman,

2004).
Na některé výše uvedené narativy, rámce a kategorie lze pohlížet jako na „push“
faktory, tedy faktory, které spíše daného jedince „tlačí“ směrem k radikalizaci, a na
některé jako na „pull“ faktory, tedy faktory, které daného jedince spíše přitahují a tím
mohou k radikalizaci přispívat. Jako nejvíce odpovídající „push“ faktorům lze označit
psychosociální krize, zatímco jako na nejvíce „pull“ faktor lze pohlížet na příslib
posmrtného života. Jako určitou formu „odměny“, tedy „pull“ faktor, lze ale vidět i v
nabytí významu podle teorie hledání významu či nabytí pocitu sounáležitosti zapojením
se do skupiny (Sageman, 2004) a zapojením se do ummy či neo-ummy (Khosrokhavar,
2005; Roy a kol., 2000). Záleží tedy na kontextu - zda je daný aspekt definován
negativně jako např. absence smyslu či naopak pozitivně jako příležitost, např. k získání
smyslu.
Je tedy patrné, že výše nastíněné kategorie, rámce a narativy spolu souvisí a
různě se prolínají. V další části této práce budu tedy také sledovat, jakým způsobem tyto
kategorie, rámce a narativy autoři chápou a používají a jak jejich vazby interpretují.
Nepůjde tedy pouze o výčet toho, jak často (a jestli vůbec) se v provedených studiích
objevily výše uvedené rámce, pocity křivdy a odměny, ale také jakým způsobem daní
autoři chápou význam těchto konceptů a termínů a jak pojímají jejich vztahy, např. jak
nahlížejí na vztah ideologie, rámců, sociální dimenze apod. Pochopení těchto pojmů
danými autory totiž následně ovlivňuje i jejich interpretace motivací zahraničních
bojovníků.
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Nebudu tedy využívat pouze jednu teorii (přestože v tomto kontextu kladu důraz
na teorii hledání významu a teorie zabývající se krizí identity) či model (i přes
použití dynamického pojetí Horgana a Wiktorowicze jakožto výchozího modelu). V
tabulce č. 4 jsou nastíněny koncepty, se kterými budu dále pracovat, přičemž jsou do
určité míry schematické, neboť jsou odvozeny z vícera výše uvedených teorií.

Tabulka č. 4 Shrnutí vybraných konceptů z kapitoly zaměřené na teorie a modely
radikalizace
Koncepty
Model
radikalizace:

Zkoumané
sociální aspekty
radikalizace:

Konkrétní rámce
a narativy:

Zkoumané
psychologické
aspekty
radikalizace:

charakteristika
Dynamický fázový proces
zaměřený na první fázi
s důrazem na prvotní
psychosociální krizi
Sociální sféra (kontakt
s radikální skupinou, role
internetu, role sociálního
pole) a s tím spojená role
ideologie
Západ jako nepřítel,
sounáležitost
s všemuslimskou obcí,
odměny ve formě
posmrtného života
pocity spojené
s nedostatkem
smyslu/významu, pocity
krize identity

Autoři
Horgan,Wiktorowicz

Horgan, Sageman,
Wiktorowicz,
Kruglanski a kol.

Khosrokhavar, Roy,
Horgan, Kruglanski
a kol.

Kruglanski a kol.,
Khosrokhavar, Roy,
Sageman

40

5. Přehled studií o zahraničních bojovnících v Sýrii a Iráku
Od začátku občanské války v Sýrii v roce 2011 uběhlo už několik let a objevily
se tak postupem času studie, které si kladou za cíl nějakým způsobem zmapovat
fenomén zahraničních bojovníků na tomto území v tomto konfliktu. V první části této
kapitoly stručně představím rozmanitost těchto studií, respektive rozdílnost přístupů ke
zkoumání zahraničních bojovníků a ve druhé části se již zaměřím na studie, které budou
podkladem pro závěrečnou analýzu.
Studie, které zkoumají zahraniční bojovníky v kontextu občanské války v Sýrii,
mají rozdílná zaměření a využívají rozdílnou metodologii. Např. studie The Search for
Meaning in War: Foreign Fighters in a Comparative Perspective Dietricha Junga si
klade za cíl porovnat zahraniční bojovníky v Sýrii se zahraničními bojovníky během
občanské války ve Španělsku. Hodně studií se zaměřuje na mapování možností
potencionální hrozby návratu těchto lidí do země původu, např. The Homecomings:
What Happens When Arab Foreign Fighters in Iraq and Syria Return? Daniela
Bymana, dále studie Be Afraid. Be A Little Afraid: The Threat of Terrorism from Western
Foreign Fighters in Syria and Iraq Daniela Emana a Jeremyho Shapira nebo Returning
Jihadist Foreign Fighters Challenges Pertaining to Threat Assessment and Governance
of this Pan-European Problem Edwina Bakkera a Christopha Paulussena. Studie Should
I Stay or Should I Go? Explaining Variation in Western, Jihadists’ Choice between
Domestic and Foreign Fighting Thomase Hegghammera porovnává, jak už název
napovídá, důvody, které vedou džihádisty k volbě odejít bojovat do zahraničí nebo
provést útok v zemi, ve které pobývají.
Existují také studie zaměřené na výzkum sociálních médií – např. studie
Tweeting the Jihad: Social Media Networks ofWestern Foreign Fighters in Syria and
Iraq Jytte Klausen, která zkoumala komunikaci zahraničních bojovníků Sýrie a Iráku
prostřednictvím sociální sítě Twitter - jak funguje a co je jejím obsahem. V rámci studie
#Greenbirds: Measuring Importance and Influence in Syrian Foreign Fighter Networks
Josepha A. Cartera, Shiraze Mahera a Petera R. Neumanna autoři v průběhu 12 měsíců
sestavili profily 190 zahraničních bojovníků z různých částí Evropy a Západu, kteří se
připojili buď k ISIS nebo Jabhat-al-Nusrah z jejich profilů na sociálních médiích, a
zaměřovali se na otázku, jakým způsobem daní bojovníci v Sýrii „přijímají informace o
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konfliktu a kdo je inspiruje“ (Carter, Maher, Neumann, 2014. str. 1). Tato studie je tedy
také zaměřena na dynamiku fungování sociálních sítí zahraničních bojovníků na
internetu.
Některé studie si kladou za cíl zmapovat čistě základní demografické otázky a
některé zkoumají motivace a důvody k odchodu. Často se pochopitelně setkáme se
studiemi, které se nějakým způsobem snaží o zodpovězení většiny výše nastíněných
otázek najednou, tedy kdo odchází, proč a jaké z toho plynou závěry. Do závěrečné
analýzy však byly vybrány jen studie, které se zaměřují na motivace, a to i pokud se
jednalo „jen“ o jeden z více výzkumných záměrů. Otázka motivace je ze své podstaty
spojena s psychologií, ne každý však musí nutně použít psychologických či sociálněpsychologických vysvětlení. Studie, které používám v rámci své analýzy, byly vybrány
s tím ohledem, aby do nějaké míry psychosociální faktory zohledňovaly a odpovídaly i
kritériím vybraným v závěru teoretické části této diplomové práce. Do jaké míry a jak
tyto psychosociální aspekty využívají, je už otázkou pro samotnou analýzu.
Studie zkoumající motivace zahraničních bojovníků operující též s nějakou
formou psychosociálních aspektů, které jsou zdrojem pro závěrečnou analýzu, ještě dále
rozděluji na dva typy podle jejich metodologie a zkoumaných dat – na ty, které
zkoumají motivace skrze již existující záznamy z veřejných zdrojů (např. videa na
Youtube, mediální články, záznamy ze soudních řízení, analýzy sociálních sítí nebo jiné
studie apod.) a na ty, jejichž autoři v rámci zkoumání motivací provedli vlastní
rozhovory se zahraničními bojovníky. Některé studie však nelze jednoznačně přiřadit
jen do jedné z těchto kategorií. To platí i v rámci zaměření na Sýrii, neboť některé studie
zkoumající zahraniční bojovníky ISIS se zaměřují jak na oblast Sýrie, tak Iráku. Některé
v tomto ohledu zmiňují oblast tzv. Levanty. Vzhledem k tomu, že ISIS (a další extrémní
džihádistické organizace) operují v obou zemích a dochází k přeshraničnímu kontaktu,
konzistentnost by to nemělo nijak výrazně narušit, přestože např. „pocity křivdy“ u
džihádistů Iráků a Sýrie ve vztahu k vládám obou zemí mohou být jiné. I vzhledem
k aktuálnosti tématu a omezenému množství zdrojů však zařazuji i studie, které se
explicitně nezaměřují pouze na Sýrii, musí v nich však být zahrnutí džihádističtí
zahraniční bojovníci Sýrie. Důležité je kritérium džihádistických zahraničních
bojovníků, nebyly tak zařazeny studie, které by zkoumaly motivace sekulárních rebelů.
V další části se budu podrobněji věnovat cílům a metodologii šestnácti studií, které byly
na základě výše vyjmenovaných kritérií vybrány pro závěrečnou analýzu.
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6. Přehled vybraných studií
Do 28. února 2017 bylo dle mého průzkumu publikováno sedm studií, jejichž
autoři provedli vlastní rozhovory se zahraničními bojovníky, dále osm studií čerpajících
z otevřených zdrojů a jedna studie kombinující oba přístupy. Devět studií je zaměřeno
na konkrétní geografické oblasti - jedna studie se zaměřuje na zahraniční bojovníky
z USA a Kanady (Noonan a Khalil, 2014/2015), další pouze na bojovníky z USA
(Vidino a Hughes, 2015), jedna na zahraniční bojovníky z Belgie (Coolsaet, 2016), dvě
studie na bojovníky z Nizozemí (Bakker a Grol, 2015; Weggemans, Bakker a Grol,
2014), další na oblast Velké Británie (Silverman, 2016), jedna na Dánsko (Sheikh,
2016), další na švédské zahraniční bojovníky (Nilsson, 2015) a poslední na Německo
(Reynolds a Hafez, 2017). Metodologie je taktéž v rámci studií rozdílná, např. autoři
studie Quantum používali pro svoji analýzu specifickou „psycho-kontextuální analýzu“
(Quantum, 2015, str. 7), studie Dragona (2015) testovala tři proměnné a studie
Reynoldse a Hafeze (2017) testovala tři hypotézy. Autoři dvou studií pracovali formou
rozhovorů s osobami, které byly zahraničním bojovníkům na blízku, a to zejména
v období před odchodem – studie Bakkera a Grola (2015) a studie Weggemanse,
Bakkera a Grola (2014). Zdá se také, že s postupnými fázemi radikalizace po vzoru
dynamických modelů pracuje alespoň pět studií, respektive u pěti studií je o fázích
radikalizace zmínka.

6.1 Studie čerpající z vlastních rozhovorů
Studie Edwina Bakkera a Petera Grola Motives and Considerations of
potentional Foreign Fighters from the Netherlands se zaměřuje na potencionální
zahraniční bojovníky z Nizozemí, tedy ty, kteří „(často veřejně) vyjádřili touhu odejít do
Sýrie zapojit se do tamního konfliktu, ale ještě tak neučinili“ (Bakker a Grol, 2015, str.
1). Autoři prezentují několik profilů, v rámci kterých se snaží zodpovědět otázky jejich
motivací. Profily jsou postavené na „polostrukturovaných rozhovorech s lidmi, kteří
byli blízko těchto potencionálních zahraničních bojovníků“, a to ve fázi, kdy zvažovali
do Sýrie odejít, což bylo ještě autory doplněno o mediální články (Bakker a Grol, 2015,
str. 2). Autoři zřejmě uvažují na základě fází radikalizace, neboť zmiňují, že z informací
o zahraničních bojovnících v Sýrii, které oni sami dávají na internet, se dozvídáme až
v rámci jejich pobytu na místě a takové informace tudíž plně neodpovídají prvotní fázi,
kdy se teprve do Sýrie chystali odejít (Bakker a Grol, 2015, str. 2).
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Vera Mironova a Sam Whitt provedli v květnu 2014 v rámci studie A
glimpse into the minds of four foreign fighters in Syria rozhovory se čtyřmi
zahraničními bojovníky Islámského státu v oblastech Idlib a Qasab v Sýrii a v Turecku
(Mironova a Whitt, 2014, str. 5). Jednalo se o zahraničního bojovníka z Francie,
Saudské Arábie, Alžírska a Ruska a autoři se zaměřili na otázky jejich cílů a motivací,
proč odešli ze své země do Sýrie a “čeho chtěli připojením se k islámským skupinám
dosáhnout” (Mironova a Whitt, 2014, str. 5). Jakob Sheikh se ve své studii „I Just
Said It. The State": Examining the motivations for Danish Foreign Fighting in Syria,
založené na 16 rozhovorech s Dány, kteří se v období mezi lety 2011 a 2016 rozhodli
odejít do Sýrie nebo Iráku bojovat za militantní islamistické skupiny, zaměřil na jejich
motivace a narativy (Sheikh, 2016, str. 60).
Daan Weggemans, Edwin Bakker a Peter Grol ve své studii Who are They and
Why do They Go? The radicalization and Preparatory Processes of Dutch Jihadist
Foreign Fighters provedli sérii rozhovorů s džihádistickými zahraničními bojovníky z
Nizozemí, kteří odešli do Sýrie, a snažili se zrekonstruovat jejich životní příběhy a
biografie (Weggemans, Bakker, Grol, 2014, str. 101). Autoři zpovídali celkem 18 osob
z blízkého okolí těchto lidí, zejména těch, kteří s nimi byli v kontaktu před odchodem
do Sýrie (Weggemans, Bakker, Grol, 2014, str. 107). Z těchto rozhovorů poté vytvořili
dva „zhuštěné“ životní příběhy, které podle nich odrážejí často se opakující témata a
vystihují

tak

radikalizaci

v kontextu

džihádistických

zahraničních

bojovníků

(Weggemans, Bakker, Grol, 2014, str. 107). Autoři opět pracují s fázemi radikalizace,
přičemž zmiňují, že prvotní fáze radikalizace může trvat i jen několik týdnů nebo
měsíců (Weggemans, Bakker, Grol, 2014, str. 103) a opakovaně zmiňují „přípravnou
fázi“ před odchodem (Weggemans, Bakker, Grol, 2014, str. 107). Ptali se ale
respondentů také na jejich dětství a dospívání (Weggemans, Bakker, Grol, 2014, str.
103).
Lorne L. Dawson a Amarnath Amarasingam v rámci své studie Talking to
Foreign Fighters: Insights into the Motivations for Hijrah to Syria and Iraq provedli
rozhovory s dvaceti zahraničními bojovníky v Sýrii a Iráku, kteří se připojili
k radikálním islamistům (Dawson a Amarasingam, 2016, str. 191). Otázky byly
zaměřené na jejich „zázemí, proces radikalizace a jejich zkušenosti a postoje" (Dawson
a Amarasingam, 2016, str. 192). Nejednalo se jen o zahraniční bojovníky ISIS, ale také
o Jabhat al-Nusra, Ahrar Al Sham a další radikální islamistické organizace (Dawson a
Amarasingam, 2016, str. 192). Výzkum Understanding Jihadists – In their Own Words
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Libanonského ústavu Quantum je založen na rozhovorech s 49 bojovníky ISIS a dalších
extremistických organizací v Sýrii a v Iráku, kteří byli v době výzkumu zajati nebo
zběhli (Quantum, 2015, str. 3). Informace o těchto čtyřiceti devíti bojovnících byly dále
zpracovány do devíti kategorií podle jejich motivací a rozčleněny též podle jejich
geografického původu na západní zahraniční bojovníky, zahraniční bojovníky
z arabských zemí a na bojovníky aktivní v zemi svého původu (Quantum, 2015, str. 3).
Autoři též zpracovali faktory ovlivňující jejich život a případné katalyzátory náboru, a
to vše za pomoci kódovací techniky, tedy skrze sledování určitých společných
jmenovatelů během rozhovorů (Quantum, 2015, str. 3). Autoři používali pro svoji
analýzu „ego-ekologickou psycho-kontextuální analýzu vyvinutou Marisou Zavalloni“
(Quantum, 2015, str. 7). Pro účely této práce byli bráni v potaz pouze výše zmínění
arabští a západní zahraniční bojovníci.
Marco Nilsson v rámci své studie Foreign Fighters and the Radicalization of
Local Jihad: Interview Evidence from Swedish Jihadists provedl rozhovory s osmi
džihádistickými zahraničními bojovníky ze Švédska, z toho se čtyřmi ze Sýrie a se
čtyřmi, kteří se v minulosti účastnili války v Afghánistánu a v Bosně (Nilsson, 2015, str.
343, 347). Pro účely této práce jsou tedy brány v potaz pouze výpovědi zahraničních
bojovníků Sýrie. Autoři patrně pracují s fázovým pojetím radikalizace, protože ve své
práci odlišují motivace před odchodem a po příchodu na místo (Nilsson, 2015).

6.2 Studie čerpající z otevřených zdrojů
Analýza Michaela Noonana a Phyla Khalila North American Foreign Fighters
z přelomu let 2014/2015 je zaměřena na 26 zahraničních bojovníků Sýrie původem
z USA a z Kanady, přičemž informace o nich čerpali autoři z otevřených zdrojů
(Noonan a Khalil, 2014/2015, str. 73). Studie Foreign Fighters in Syria Richarda
Barretta se zaměřuje na zahraniční bojovníky bojující na straně rebelů proti vládě
(Barrett, 2014, str. 10), zejména na džihádisty, o kterých autor tvrdí, že se jedná o
většinu zahraničních bojovníků v Sýrii (Barrett, 2014, str. 6) a vychází taktéž
z otevřených zdrojů. V práci Randyho Boruma a Roberta Feina Psychology of Foreign
Fighters se opět jedná o práci s otevřenými zdroji a kromě obecných informací o
motivacích zahraničních bojovníků se autoři věnují také situaci v Sýrii, ale pouze velmi
stručně (Borum a Fein, 2017, str. 255-257). Práce Lorenzo Vidina a Seamuse Hughese
ISIS in America je založena jak na rozhovorech, tak na soudních a mediálních zprávách
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a zaměřuje se na známé případy Američanů naverbovaných ISIS (Vidino a Hughes,
2015, str. vii). Cílem studie Rika Coolsaeta Facing the Fourth Foreign Fighter Wave,
What Drives Europeans to Syria, and to Islamic State? Insights from the Belgian Case
je přispět k „prozkoumávání širšího kontextu, který by mohl pomoci vysvětlit
rozhodnutí tisíců převážně mladých evropských dobrovolníků“ do Levanty (Coolsaet,
2016, str. 3). Coolsaet se zaměřuje na belgické zahraniční bojovníky ISIS čerpáním
z otevřených zdrojů, které místy srovnává i se studiemi zaměřenými na bojovníky z
dalších zemí (Coolsaet, 2016).
Justin D. Dragon ve své studii Western Foreign Fighters in Syria: empiricial
analysis of recruitment and mobilization mechanisms zkomponoval 20 profilů
západních zahraničních bojovníků z otevřených zdrojů zaměřených hlavně na
„demografické a biografické informace a na informace týkající se motivací“ (Dragon,
2015, str. v). Následně autor testuje tři proměnné, které podle něj představují zásadní
mobilizační faktory – sociální vazby, zakotvení a skupinové dynamiky (Dragon, 2015,
str. v). Zajímavá je také jeho zmínka, že do Sýrie přicházejí v nejlepším případě
idealisté, v nejhorším případě částečně radikalizované skupiny (Dragon, 2015, str. 1-2),
což by mohlo naznačovat, že autor nutně nechápe jedince, kteří odejdou bojovat do
Sýrie jako radikalizované jedince. Studie U.K. Foreign Fighters to Syria and Iraq Tanyi
Silvermanové se v první řadě zaměřuje na komunitní přístupy k řešení radikalizace u
mladých lidí z Velké Británie, kteří odcházejí do Iráku a Sýrie bojovat za Islámský stát
(Silverman, 2016, str. 1). Její práce tak vychází z důležitosti lokálních sociálních sítí pro
radikalizační proces.
Autoři studie Social Network Analysis of German Foreign Fighters in Syria and
Iraq Sean C. Reynolds a Mohammed M. Hafez testují na vzorku německých
zahraničních bojovníků v Iráku a v Sýrii tři hypotézy zaměřené na socioekonomickou
integraci, online radikalizaci a mobilizaci skrze sociální sítě (Reynolds a Hafez, 2017,
str. 1). A nakonec autoři Foreign Fighters in Their Own Words: Using YouTube as a
Source Kim Mansové a Ruben Tutiela ve své studii využili kanálu Youtube jako
hlavního zdroje pro zkoumání otázek „Kdo jsou zahraniční bojovníci?“, „Proč odcházejí
do Sýrie?“ a „Kam půjdou poté, co boj skončí?“ (Mans a Tutiel, 2016, str. 1). Svůj
výběr přitom zúžili na západní zahraniční bojovníky, kteří poskytli rozhovor v Sýrii, ať
už na videu mluví pouze oni sami, či jsou zpovídáni reportérem (Mans a Tutiel, 2016,
str. 5). Touto selekcí nakonec získali celkem 37 videí, ve kterých mluví 50 zahraničních
bojovníků (Mans a Tutiel, 2016, str. 5). Autoři zmiňují obavu, že zahraniční bojovníci se
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mohou po návratu z boje dále radikalizovat (Byman a Shapiro, 2014 in Mans a Tutiel,
2016, str. 3), což naznačuje, že se na radikalizaci dívají jako na dynamický proces.
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7. Testování vybraných kategorií na vybraných studiích
Cílem této části práce je odpovědět na otázku, jaké psychosociální motivace
k odchodu do Sýrie převažují v dosavadních studiích zaměřených na zkoumání motivací
zahraničních bojovníků v Sýrii a také analýza teoretických východisek, které jsou v
těchto studiích používány – tedy zjišťování způsobů, jakými autoři interpretují klíčové
pojmy a na základě toho i motivace zahraničních bojovníků. Za tímto účelem byly ze
závěru teoretické části identifikovány tyto hlavní kategorie: hledání smyslu, krize
identity, vliv ideologie a s tím příbuzné rámce a narativy a vliv sociálních skupin,
prostřednictvím kterých budou studie primárně analyzovány s tím, že je ponechána
možnost vytváření nových kategorií. V první části bude zkoumáno zejména hledání
smyslu a krize identity a v druhé části vliv ideologie. Sociální skupiny nebudou
zkoumány zvlášť, ale vždy ve vztahu k ostatním kategoriím, protože tato práce neklade
důraz čistě na sociologické aspekty.

7.1 Hledání smyslu/krize identity
Hledání smyslu a krize identity byly v této práci definovány jako psychologické
kategorie, kontext u nich ale hraje zásadní roli. Z mnou zkoumaných studií vyplývají tři
faktory, se kterými je hledání smyslu a identity nejvíce spojené: 1. vliv sociálních
skupin na upevňování identity a tím poskytování smyslu a pocitu zapadání, 2. vliv
ideologie, která jde často ruku v ruku v ruce s hledáním smyslu (poskytuje východiska),
3. spojení hledání místa v životě a jeho smyslu se socioekonomickými faktory, např. s
integrací daného jedince do společnosti. Ačkoliv je těžké určit přesnou hranici mezi
všemi těmito faktory, následující rozřazení je zpracováno na základě toho, jak velký
důraz daní autoři v jednotlivých studiích na dané faktory kladli, respektive jak moc
jejich propojenost demonstrovali v rámci svých výsledků (ne jen v rámci svých kapitol
o teorii).

7.1.1 Hledání smyslu spojené s ideologií
Autoři Dawson a Amarasingam ve své studii došli k závěru, že existencionální a
náboženské faktory hrají zásadní roli v motivaci zahraničních bojovníků k odchodu do
Sýrie a Iráku (Dawson a Amarasingam, 2016, str. 191), na rozdíl od socioekonomických
faktorů, které jsou podle nich velmi rozdílné a málo specifické (Dawson a
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Amarasingam, 2016, str. 193). Většina respondentů z jejich vzorku opakovaně uváděla,
že jejich život na Západě byl šťastný a dobrý, bez zkušeností s rasismem, dále
zdůrazňovala stabilní práci, spokojenost se studiem i dobré vztahy s rodinou a přáteli a
přesto zároveň většina z nich uvedla, že „cítí, že v životě musí být něco víc“ a měla
nutkání osvědčit se v rámci džihádu (Dawson a Amarasingam, 2016, str. 199, 200).
Nikdo z jejich vzorku nepocházel z „rodinné situace, která by byla poznamenána
chudobou nebo marginalizací“, naopak mnozí z nich popisovali své dětství jako
bezpečné a šťastné (Dawson a Amarasingam, 2016, str. 199). Respondenti se podle
autorů zaměřovali na „morální, nikoliv ekonomické omezení při hodnocení jejich
minulého života a vysvětlení jejich extremismu“ (Dawson a Amarasingam, 2016, str.
202). Nedostatek možností na trhu práce v původní zemi se v jejich studii neobjevil, i
když autoři přiznávají, že se na to explicitně neptali (Dawson a Amarasingam, 2016, str.
202).
Jeden z respondentů uvedl, že když se mu zdálo, že jeho život nikam nevede a
propadal depresím, obrátil se ke svým tradicím, ve kterých vyrůstal, neboť „západní
způsob života mu nemohl přinést štěstí“ (Dawson a Amarasingam, 2016, str. 198). Zdá
se tedy, že přestože respondenti popisovali svůj život na Západě jako dobrý a šťastný,
měli tím na mysli socioekonomické zázemí a štěstí nepociťovali v rovině
psychologické. Můžeme se ale jen domýšlet, neboť tento rozpor autoři nevysvětlují.
Autorům z výsledků výzkumu vyplývá spíše „osobní povaha cesty“ do Sýrie a Iráku a
její chápání zahraničními bojovníky z jejich vzorku více jako „hledání sebenaplnění než
politické aktivity“ (Dawson a Amarasingam, 2016, str. 202). Neuvádějí ale, proč by
politická aktivita nemohla souviset s osobním sebenaplněním.
Dawson a Amarasingam věří v upřímnost většiny výpovědí zahraničních
bojovníků a uvádějí, že pokud daní jedinci něco v průběhu rozhovorů všichni společně
opakují, přestože je každý z nich z jiné země a bojuje za jinou skupinu, mělo by to
znamenat, že to, co říkají, je něco významného (Dawson a Amarasingam, 2016, str.
202). Jejich přístup také vyplývá z jejich pocitu z celkového plynutí rozhovoru, který
pochopitelně nemohou přenést do studie, protože neotiskují celé rozhovory (Dawson a
Amarasingam, 2016, str. 202). Také dodávají, že nevidí žádný důkaz toho, že by daní
jedinci nebyli schopni kriticky „odlišit sociální a psychologické síly hrající roli v jejich
životě“ (Dawson a Amarasingam, 2016, str. 205). V této studii tedy autoři jako jedni
z mála vysvětlují, jakým způsobem interpretovali slova respondentů.
Dawson a Amarasingam zmiňují také otázku deprivace, jejíž role je podle nich
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často z některých studií zaměřených na radikalizaci patrná (Gurr, 1970; Walker a Smith,
2002 in Dawson a Amarasingam, 2016, str. 195), ale na čem podle autorů záleží, je
„vnímání dané situace“ daných jedincem (Dawson a Amarasingam, 2016, str. 195). Ten
tak může mít pocit, že je on sám (nebo skupina, do které patří) „víc deprivován než by
měl být“ (Dawson a Amarasingam, 2016, str. 195). Podle Dawsona a Amarasingama tak
není důležitá „jen“ ekonomická nebo politická deprivace, ale i pocit psychologické,
sociální nebo dokonce morální deprivace (Glock, 1964 in Dawson a Amarasingam,
2016, str. 195). Tyto otázky ale podle autorů nejsou dostatečně prozkoumávány a
definovány, stejně jako podle nich nejsou ve studiích zaměřených na radikalizaci řádně
definovány a rozváděny pojmy jako hledání smyslu a vyššího cíle (Dawson a
Amarasingam, 2016, str. 193). Sami ale neposkytují důkladné teoretické zakotvení a
definice základních pojmů.
Mironova a Whitt v rámci své studie došli k závěru, že na rozdíl od lokálních
syrských bojovníků nebo civilistů není hlavním cílem zahraničních bojovníků Sýrie
vítězství nad režimem Bašara Assada, ale pohání je spíše „hledání duchovního
naplnění” (Mironova a Whitt, 2014, str. 5). Co si přesně představují pod tímto pojmem
ale již neuvádějí. Mironova a Whitt u svých respondentů nalézají náznaky zklamání
životem v jejich domovských zemích a „hledání podobně smýšlejících idealistů k účasti
na násilném džihádu, který chtějí šířit i za hranice Sýrie” (Mironova a Whitt, 2014, str.
5). V této studii tedy respondenti zmiňovali život na Západě jako nešťastný a tím
vedoucí k hledání duchovního naplnění, zatímco ve studii Dawsona a Amarasingama
(2016) respondenti zmiňovali život na Západě jako šťastný, a přesto vedoucí k hledání
duchovního naplnění.
Podle Coolsaeta je náboženská znalost islámu a koránu současné čtvrté vlny
zahraničních bojovníků velmi „mělká a povrchní stejně jako jejich obeznámenost
s mezinárodní politikou“ (Coolsaet, 2016, str. 16, 26). Z toho autor vyvozuje, že osobní
motivy hrají jakožto primární motivace zásadnější roli (Coolsaet, 2016, str. 26). Podle
autora jsou tito lidé „produkty moderního individualistického světa“ tím, že si prvky
islámu interpretují tak, jak se jim to hodí (Coolsaet, 2016, str. 26). Autor zmiňuje, že na
území Sýrie a Iráku si zahraniční bojovníci udržují určitý obraz na sociálních sítích,
který reflektuje jejich „touhu po pozornosti“ a narcismus (Coolsaet, 2016, str. 17), což
podle něj opět vypovídá spíše o tom, že jsou součástí současné „selfie generace“, než že
by se jednalo o „náboženské fundamentalisty“ (Time, 2013 in Coolsaet, 2016, str. 17).
Konverze k islámu v mladém věku je tak podle autora snahou „nalézt odpovědi na
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otázky, které jim jiné hodnotové systémy nejsou schopny poskytnout nebo dodat smysl
a pravidla životu, který se jim jeví jako bez smyslu“ (Coolsaet, 2016, str. 24). Uzavírá,
že tato čtvrtá vlna je v jejich „rozhodnutí k odchodu do Levanty ovlivněna více
osobními motivacemi a motivy a méně náboženstvím nebo ideologií“ (Coolsaet, 2016,
str. 20). Přestože Coolsaet (2016) zdůrazňuje, že náboženské faktory nehrají roli v rámci
motivací jím zkoumaných zahraničních bojovníků, zmiňuje psychologické a osobní
motivace, které často mohou vést lidi právě k náboženství, jako např. nulové vyhlídky
na budoucnost nebo pocit někam patřit. Coolsaet vylučuje vliv náboženství také z toho
důvodu, že znalost náboženství je podle něj u zahraničních bojovníků velmi povrchní
(Coolsaet, 2016, str. 16, 26). Dawson a Amarasingam naproti tomu ve své studii
zmiňují, že důležitost náboženských motivací ve výpovědích zahraničních bojovníků
není vhodné a priori zavrhovat z důvodů zaujatosti či naivity daných jedinců nebo vlivu
propagandy, jak je často ve studiích zvykem (Dawson a Amarasingam, 2016, str. 202205). Podobně také výzkumníci ústavu Quantum neberou náboženské motivace jako
skutečný cíl zahraničních bojovníků, ale „jen“ jako prostředek k pozemským cílům
(Quantum, 2015, str. 3). Coolsaet (2016) také zmiňuje motivy hledání pravidel a cíle
v životě, které jsou zmiňovány také ve studii výzkumného ústavu Quantum (2015) a ve
studii Bakkera a Grola (2015).
Bojovník z Ruska ze studie Mironove a Whitta „konvertoval k islámu ve 21
letech“ (Mironova a Whitt, 2014, str. 5) a tato konverze podle něj byla ovlivněna jeho
muslimským kamarádem (Mironova a Whitt, 2014, str. 6). Měl prý vždy pochybnosti
ohledně otázek typu: „Proč tu jsme? Proč jsme naživu?” a na tyto otázky mu dal
odpověď islám (Mironova a Whitt, 2014, str. 6). Také bojovník z Francie zmiňuje, že
„islám dává životu smysl“, ovlivňuje „každý aspekt života“ a tím je to „skvělé
náboženství“ (Mironova a Whitt, 2014, str. 6). Zdůrazňuje, že se cítí štastný (Mironova
a Whitt, 2014, str. 6). Bojovník ze Saudské Arábie zmiňuje, že se rozešel se ženou, s
kterou byl zasnouben a že mu v Sýrii chybí rodina a přátelé, ale že se cítí psychicky
lépe, když zde žije podle Alláhova učení (Mironova a Whitt, 2014, str. 6). Bojování v
Sýrii je podle Mironove a Whitta pro tyto bojovníky „prostředek k duchovnímu, spíš
než politickému cíli” a „zaplňuje existencionální propast“ (Mironova a Whitt, 2014, str.
6). Podobně jako Dawson a Amarasingam ale Mironova a Whitt neuvádějí, co přesně si
představují pod duchovním a politickým cílem a proč se tyto dvě kategorie podle nich
vylučují. Z výpovědí respondentů v jejich studii je nicméně patrné, že se u nich
viditelně prolínají otázky existencionální s otázkami ideologickými.
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Vidino a Hughes ve své studii zmiňují jako častou motivaci jimi zkoumaných
zahraničních bojovníků „touhu postavit striktní islámskou společnost“ (Vidino a
Hughes, 2015, str. 7), zároveň ale explicitně poukazují na to, že ideologické motivace
jsou „hluboce propleteny s osobními motivy, od kterých je nelze oddělit“ (Vidino a
Hughes, 2015, str. 15). Citují v tomto smyslu Národní Protiteroristické Centrum, které
uvádí, že „ti, kdo přijmou ideologii ISIS, mají tendenci být jedinci zbavení práv
hledající ideologické, náboženské a osobní naplnění.“ (Rasmussen, 2015 in Vidino a
Hughes, 2015, str. 15-16). Vidino a Hughes uzavírají, že „hledání smyslu, identity a
sounáležitosti se zdá být zásadní motivací pro mnoho Američanů (a lidí ze Západu
obecně), kteří se přikloní k ideologii ISIS“ (Vidino a Hughes, 2015, str. 16). Příklad
hledání smyslu autoři demonstrují slovy Moner Abu Salha, dvaadvacetiletého
Američana z Floridy, který v Sýrii zahynul v rámci sebevražedné mise pro Jabhat Al
Nusru: „Žil jsem v Americe, takže vím, jaké to tam je. Máte zábavní parky a restaurace
a jídlo a všechny tyhle nesmysly a auta. Myslíte si, že jste šťastní. Nejste šťastní. Nikdy
nejste šťastní. Já nebyl nikdy šťastný. Byl jsem vždy smutný a v depresích. Život stál za
nic“ (El-Naggar a Do, 2014 in Vidino a Hughes, 2015, str. 16). Naproti tomu popsal
život v Sýrii jako „nejlepší, jaký jsem kdy žil“ (El-Naggar a Do, 2014 in Vidino a
Hughes, 2015, str. 16).
V této studii podobně jako v předchozích třech chybí jakékoliv definiční
vysvětlení základních pojmů. Autoři tak nevysvětlují, co si představují pod pojmy
ideologie, hledání smyslu, hledání identity nebo pocit sounáležitosti. Autoři také vždy
neposkytují metodologický popis toho, jak interpretují slova svých respondentů tam,
kde provedli vlastní rozhovory.

7.1.2 Hledání identity spojené s ideologií
Vidino a Hughes ve své studii demonstrují určitou neoddělitelnost ideologických
motivů od osobních na příkladu Ariel Bradley, ze kterého vyplývá důraz na motiv
identity (Vidino a Hughes, 2015, str. 16-17). Ariel Bradley se narodila do sociálně
znevýhodněné rodiny na předměstí Hixsonu a byla vychovávána doma její evangelickou
matkou až do doby, kdy opustila domov jako teenager (Vidino a Hughes, 2015, str. 16).
Podle jejích přátel strávila následující roky „touláním se ve snaze nalézt něco víc“ (Hall,
2015 in Vidino a Hughes, 2015, str. 16). Její bývalý spolubydlící o ní řekl: „vždy
dozajista hledala lásku, vždy hledala ten pocit někam patřit“, další známý se o ní
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vyjádřil v tom smyslu, že byla velmi roztěkaná, chvíli křesťanka, chvíli socialistka, „pak
ateistka a poté muslimka“ (Hall, 2015 in Vidino a Hughes, 2015, str. 16). Podle jeho
slov to bylo vždy závislé na chlapci, se kterým chodila, jako kdyby se vždy vcítila do
toho druhého (Hall, 2015 in Vidino a Hughes, 2015, str. 16). Jednou se tak zamilovala
do muslima, konvertovala, a přestože tento vztah nevydržel, prostřednictvím internetu
se seznámila s Iráčanem žijícím ve Švédsku, se kterým se zakrátko vdala a měla dítě
(Vidino a Hughes, 2015, str. 16). Její víra se poté stávala více konzervativní a militantní
a pár v roce 2014 odešel do Sýrie, kde údajně žije na území ISIS, je aktivní na
sociálních sítích a oslavuje a propaguje ISIS (Vidino a Hughes, 2015, str. 16-17). K její
povaze se vyjádřil její další bývalý přítel, když řekl: „Ať už to bylo náboženství, muž,
manželství, dítě nebo ISIS, Ariel vždy hledala něco, čím by se definovala, identitu, ke
které by mohla přilnout“ (Hall, 2015 in Vidino a Hughes, 2015, str. 17). Vidino a
Hughes tento případ uzavírají slovy, že v jejím případě pravděpodobně hrála roli řada
faktorů a nebylo by tak přesné vidět její příběh jen jako příklad „naivní holky
s osobními problémy“ (Vidino a Hughes, 2015, str. 17). Dodávají také, že Ariel mohla
za jiných okolností přijmout i jinou extremistickou ideologii, pokud by to naplnilo její
zápal v hledání pevné identity a sounáležitosti (Vidino a Hughes, 2015, str. 17).
Spojení identity s ideologií je ale nejvíce patrné ve studii výzkumného ústavu
Quantum, ve které většina autory zkoumaných bojovníků byla zařazena do kategorie
„hledačů statusu a identity spojených s otázkou sociálního statusu“ (Quantum, 2015, str.
8) a jako motivace byly identifikovány zejména na jedné straně peníze a na druhé „pocit
uznání a pocit někam patřit (nadnárodní identita)“ (Quantum, 2015, str. 3). Podle autorů
ovlivňují status a identitu „skupinové, ideologické a sociopolitické faktory, které se
překrývají s osobními faktory“ (Quantum, 2015, str. 8), nejedná se tedy v jejich pojetí o
nadřazování osobních faktorů nad ostatní. Autoři uvádějí, že pět z devíti západních
zahraničních bojovníků bylo hnáno spíše emocionálním kontextem, tři prokazovali
vysoké sebevědomí a ve srovnání s arabskými zahraničními bojovníky „méně často
zmiňovali svoji muslimskou identitu“ (Quantum, 2015, str. 11). Jako nejvíce zastoupené
podpůrné faktory byly u pěti západních zahraničních bojovníků identifikovány
ideologické faktory a sociopolitické faktory u čtyř (Quantum, 2015, str. 12). Sedm
z devíti těchto západních zahraničních bojovníků uvedlo náboženství jako základní
ospravedlnění rozhodnutí odejít bojovat do Sýrie a osm z devíti uvedlo, že se necítí
dobře v západní společnosti a kultuře (Quantum, 2015, str. 11). Autoři u této skupiny
shrnují, že je „hnána“ hledáním smyslu a respektu a většina čelí krizi identity
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(Quantum, 2015, str. 12). Osm z devíti arabských zahraničních bojovníků je podle nich
taktéž poháněno emocionálním kontextem, ale vidí se hlavně jako muslimové, kteří
mají povinnost zachovat se podle své víry (Quantum, 2015, str. 13). Arabští zahraniční
bojovníci jsou podle autorů nejvíce „hledači vzrušení“ (22 %), „hledači statusu“ (22 %)
a „hledači spravedlnosti“ (22 %) a jsou ovlivněni nejvíce „sociopolitickými a
skupinovými procesy“ (Quantum, 2015, str. 14). U arabských zahraničních bojovníků
krizi identity nezmiňují, ale hledání statusu a emocionální kontext o určitém vlivu
identity může také vypovídat. Co přesně znamená emocionální kontext, však autoři
nerozvádějí.
Autoři jako jedni z mála definují některé pojmy, s kterými dále pracují.
Ideologické faktory definují jako faktory, „skrze které daný jedinec vnímá svoji realitu,
např. světonázor, náboženská povinnost nebo vlivné osoby, které přispívají k vnímání
jedince a pochopení jeho reality“ a osobní faktory jako faktory, které jsou „přímo
spojené s individuálním kontextem daného jedince, např. jeho osobní potřeby“
(Quantum, 2015, str. 6). Osobní faktory jsou tedy definovány velmi široce a nejasně.
„Hledače identity“ autoři definují jako jedince, který „potřebuje strukturu, pravidla a
perspektivu, které se pojí s členstvím ve skupině“, zatímco „hledače ideologie“ jako
jedince, který „hledá určitý světonázor, který by šel identifikovat s islámskou ummou“ a
který má na rozdíl od „hledače identity za cíl vnutit svůj světonázor alespoň jedné další
skupině“ (Quantum, 2015, str. 5). Tito autoři tedy definují ideologii podobně, jako byla
definována v kaptiole této práce zaměřené na teorie a modely radikalizace (jako určitý
světonázor či soubor hodnot), „hledače ideologie“ ale již spojují s šířením této ideologie
i mezi jiné lidi. To patrně vychází ze slov respondentů, kteří zřejmě tento cíl zmiňovali.
Motiv „hledače identity“ jako člověka toužícího po struktuře a pravidlech, která se pojí
s členstvím v sociální skupině, se objevuje i v jiných studiích (např. ve studii Coolsaeta,
2016 nebo ve studii Bakkera a Grola, 2015). I tato definice je tedy pravděpodobně
vytvořená na základě výpovědí respondentů. Autoři nicméně v úvodu práce uvádějí, že
islám je pro jimi zkoumané zahraniční bojovníky „prostředkem k cíli a ne cílem
samotným“ (Quantum, 2015, str. 3) a hlavní cíle se pro ně nacházají v rovině pozemské
(Quantum, 2015, str. 3).
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7.1.3 Hledání smyslu a identity spojené s otázkami socioekonomického
zázemí
Ve studii Coolsaeta je přítomen popis specifických duševních stavů, které mohou
mít vazbu na motivy hledání smyslu a krize identity, jako např. pocit nezapadání, pocit
absence budoucnosti, pocit absence sounáležitosti apod. (Coolsaet, 2016) Autor ale také
zmiňuje pocity nerovnosti, frustrace a časté osobní a rodinné problémy, které mohou být
spojeny s faktory sociálně-ekonomickými (Coolsaet, 2016, str. 3, 48). Coolsaet
identifikuje dvě skupiny zahraničních bojovníků, u kterých se objevují určité
psychologické motivy hledání smyslu či cíle, u jedné skupiny spojené zejména
s osamělostí, osobními těžkostmi a pocitem vyloučenosti a u druhé s vlivy sociálních
skupin a kriminálního pozadí (Coolsaet, 2016, str. 3). Autor k tomu dodává, že poměr
obou skupin se liší země od země, v Belgii je ale více zastoupena druhá skupina
(Coolsaet, 2016, str. 25). Na druhou skupinu se zaměřím v další části (viz kapitola
7.1.4), obě ale mají podle autora určité společné charakteristiky - „zranitelnost, pocity
frustrace, nerovnosti a pocit, že cestou do Sýrie nemají co ztratit, jen získat“ (Coolsaet,
2016, str. 3). Základním pocitem většiny mladých lidí, kteří odchází ze Západu do Sýrie
je podle Coolsaeta určitá absence budoucnosti (Coolsaet, 2016, str. 3). K tomu dodává,
že „vysvětlení jejich rozhodnutí je založeno na tom, co cítí, ne nutně na tom, co si
myslí” a odchod do Sýrie je tak pro ně „únikem z každodenního života bez zdánlivých
perspektiv” (Coolsaet, 2016, str. 3). Zde je tedy vidět důraz na emociální hledisko
podobně jako ve studii Quantum (Quantum, 2015, str. 11, 13).
Dále Coolsaet poukazuje na specifickou povahu moderní doby, se svým důrazem
na individualitu a tlak na mladé lidi, na množství množností, s kterými si často nevědí
rady stejně jako s poklesem tradičních politických a náboženských vazeb (Coolsaet,
2016, str. 29). Pro mladé lidi je však podle autora důležité někam patřit a mít pocit
přijetí (Coolsaet, 2016, str. 29). Autor tak tento problém uzavírá tím, že „fenomén
zahraničních bojovníků je ukotven ve specifické subkultuře mladých lidí“, která je
reakcí na prostředí, které je vnímáno jako příliš „komplexní, náročné a nespravedlivé“
(Coolsaet, 2016, str. 36). Coolsaet používá termín „dospívající úzkost“ o vyrůstání ve
velmi komplexní postindustriální, globální společnosti (Benali, 2015 in Coolsaet, 2016,
str. 29). Dále uvádí, že zahraniční bojovníci jsou také často motivováni hledáním
vzrušení a dobrodružství, jsou přitahování násilím a džihád je pro ně často „cool“
(Coolsaet, 2016, str. 36). IS těmto jedincům podle Cooslaeta zdánlivě nabízí vyhlídky
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na budoucnost, „pocit sounáležitosti a vřelého kamarádství, respekt, uznání, heroismus“
a možnost vzít svůj život do vlastních rukou (Coolsaet, 2016, str. 39). Tím, že IS svoje
aktivity publikuje zcela veřejně, navíc napomáhá vytvářet obraz alternativní skupinové
identity s vyšším cílem, který pak vede dané jedince k tomu, že cítí jako by konečně
patřili do skupiny, která je vítá (Coolsaet, 2016, str. 40, 41).
Výše zmíněná první skupina před odchodem do Sýrie podle autora nevykazovala
„žádné známky deviantního chování“, autor dané mladé lidi vidí spíše jako „osamělé a
izolované“ jedince, kteří často zmiňují „absenci budoucnosti, osobní těžkosti, kterým
čelí v každodenním životě, rozepře s rodinou a známými, pocity vyloučenosti a absenci
pocitu sounáležitosti, jako by neměli místo ve společnosti“ (Coolsaet, 2016, str. 24).
Akumulace těchto pocitů u nich podle Coolsaeta může časem vést až k nahromadění
nenávisti a spustit hledání sounáležitosti (Coolsaet, 2016, str. 24). Autor dále uvádí, že
příběhy těchto lidí často vyjadřují „touhu vše zanechat za sebou, být někým, být
přijímán, udělat něco užitečného, najít útočiště v přijímajícím prostředí, kde se nebudou
cítit vyloučení a kde budou moci plně kontrolovat svůj život“ (Coolsaet, 2016, str. 24).
Téma kontroly jako pozitivního faktoru zmiňuje také Horgan (2005) nebo Kruglanski a
kol. (2014), a může mít vazbu i na motivy hledání řádu a pravidel v životě, která jsou
zmiňována také ve studii výzkumného ústavu Quantum (2015) nebo ve studii Bakkera a
Grola (2015). Autor zmiňuje také častou touhu „vzhlížet k hrdinům, nebo se hrdinou
stát“ (Coolsaet, 2016, str. 24)
Coolsaet (2016) také dává do souvislosti identitu se socioekonomickou integrací.
V rámci socioekonomických faktorů zmiňuje vliv finanční krize, vyšší počet sebevražd
v Belgii oproti jiným zemím EU a špatné pracovní a vzdělávací vyhlídky (Coolsaet,
2016, str. 30-31). Dále uvádí vysokou míru nedostatku příležitostí pro migranty
(Coolsaet, 2016, str. 31) a závěr studie Eurobarometru, která v Belgii zjistila vysokou
míra diskriminace na základě etnického původu (Eurobarometer, 2015 in Coolsaet,
2016, str. 34). Podle něj jsou např. lidé, kteří do Belgie přišli v šedesátých letech, stále
označováni za migranty (Coolsaet, 2016, str. 32). Pro děti imigrantů z šedesátých a
sedmdesátých let je tak jednou z možností, jak posílit jejich identitu, přimknutí se
k „náboženské afiliaci“, kterou jim okolí neustále podsouvá (International Federation
for Human Rights, 2005, str. 12 in Coolsaet, 2016, str. 33). Nízká pracovní mobilita,
koncentrace do vyloučených lokalit a pocity vyloučení a nepřijetí společností (Coolsaet,
2016, str. 34) jsou podle autora u belgicko-marocké mládeže, která je v rámci Belgie u
zahraničních bojovníků IS nejvíce zastoupená, obvzláště silně rozšířené (Coolsaet,
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2016, str. 34-35).
Coolsaet uvádí, že jen jeden faktor není příčinou k rozhodnutí odejít do Sýrie,
ale výše uvedené aspekty se sčítají, jako např. kombinace špatných vyhlídek do
budoucna a prostředí, které je k daným jedincům nehostinné (Coolsaet, 2016, str. 34).
Zároveň dodává, že „fenomén zahraničních bojovníků nemůže být vysvětlen čistě
socioekonomickými profily“, protože ISIS láká nejen lidi z chudých poměrů, ale také
lidi ze středních tříd a s vysokoškolskými diplomy (Coolsaet, 2016, str. 25). Většina
belgických zahraničních bojovníků podle autora čelila nějakým osobním problémům
(rodinným, psychosociálním i kriminálním) (Coolsaet, 2016, str. 35). Osobní faktory
tedy autor podobně jako např. výzkumníci ústavu Quantum pojímá velmi široce a
nejasně.
I v této studii chybí přesnější teoretické zakotvení a definování základních
pojmů. Coolsaet např. v začátku práce mluví o „cestovatelích do Sýrie“, což je pro něj
širší pojem než zahraniční bojovníci, dále v práci ale už termín „cestovatelé do Sýrie“
nepoužívá (Coolsaet, 2016, str. 3). Vzhledem k často nejasnému vymezení
psychologických pojmů mohou často splývat hranice mezi jednotlivými pojmy a jejich
význam. Coolsaet (2016) tak např. v rámci osobních psychologických faktorů zmiňuje
větší počet různých motivů, nejen hledání smyslu a krize identity, ale také absenci
budoucnosti, absenci pocitu sounáležitosti, pocit nezapadání apod. bez jejich jasného
definování. Na druhou stranu Coolsaet (2016) určité pojmy rozebírá v kontextu a snaží
se o komplexnější obraz.
V osobní historii případu Achmeda ze studie Bakkera a Grola jsou také
přítomné motivy, které mohou souviset jak s psychologickou krizí spojenou s hledáním
sebe sama, tak s otázkami problematického rodinného a socioekonomického zázemí a
identity (Bakker a Grol, 2015, str. 5-6). Achmed se narodil v Nizozemsku rodičům
pocházejícím z Maroka a vyrůstal ještě se dvěma bratry v sociálně vyloučené lokalitě ve
velkém městě (Bakker a Grol, 2015, str. 5). Matka byla údajně nevzdělaná a otec byl
často nepřítomný, oba nemluvili nizozemsky, tudíž byl Achmed více závislý na
kontaktech ze svého sousedství (Bakker a Grol, 2015, str. 5). Po čase odešel ze školy,
dlouho neměl práci a prodával drogy (Bakker a Grol, 2015, str. 5). Rodiče se ho na jeho
způsob obživy údajně nevyptávali (Bakker a Grol, 2015, str. 5). Když mu bylo okolo
devatenácti, náhle se změnil (podle přátel v rámci několika měsíců), začal se jinak
oblékat a dodržovat striktnější náboženské ideje (Bakker a Grol, 2015, str. 5). V roce
2013 mu rodiče rozmluvili cestu do Sýrie (Bakker a Grol, 2015, str. 6). Jeho strýc nabyl
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dojmu, že jeho znalosti islámu a konfliktu v Sýrii jsou velmi povrchní a zaujaté (Bakker
a Grol, 2015, str. 6). Achmed zřejmě cítil, že nemá příliš velkou budoucnost
v Nizozemsku: „viděl cestu do Sýrie jako útěk, začátek nového života“ (Bakker a Grol,
2015, str. 6).
Dragon ve své studii testoval mimo jiné také tzv. „zakotvení“ dvaceti západních
zahraničních bojovníků, jejichž profily získal z otevřených zdrojů (Dragon, 2015, str. v).
Jednou z hypotéz této studie byl předpoklad, že „nezakotvení jedinci západních
společností“ mohou být více náchylní k tlaku radikálních skupin k tomu stát se
zahraničními bojovníky (Dragon, 2015, str. 13). Dragon tak testuje zakotvení ve vztahu
k mobilizaci a náboru (Dragon, 2015, str. 36). Zakotvením autor rozumí situaci, kdy má
daný jedinec „závazek ke své práci, manželce, dětem nebo nějakému dalšímu
rodinnému členu“ (Dragon, 2015, str. 36) a měří tak svojí hypotézou určitou „míru
dostupnosti“ (Dragon, 2015, str. 55). Dragonova

data zaměřená na biografické,

demografické a informace týkající se motivací ukázala, že zakotvení jedinci se
zřídkakdy mobilizují, respektive z jeho vzorku nebyl zakotvený nikdo (Dragon, 2015,
str. v, 55). Autor uvádí, že jeho závěry nejsou překvapivé, neboť zahraniční bojovníci se
ukázali být převážně „mladí, nesezdaní a studující či nezaměstnaní jedinci“ (Dragon,
2015, str. 41). Z jeho dat vyplynulo 100 procent nezakotvených jedinců, čímž jsou podle
autora více náchylní ke skupinovým dynamikám náboru (Dragon, 2015, str. 55).
Zakotvení se nachází někde na pomezí socioekonomického faktoru, identity a
integrace. Část autorovy definice zakotvení jakožto závazek k blízkým rodinným
osobám je možné vidět jako zásadní identitární prvek, neboť rodinné role, např.
manžel/manželka či otec/matka s identitou jedince úzce souvisí. Druhá část definice
zaměřená na práci je ale spíše socioekonomickým faktorem, který také může vypovídat
o úrovni integrace. Tato studie, respektive její část zaměřená na měření zakotvení, je zde
tedy zmíněna v rámci hledání identity jako zajímavý faktor pro doplnění, nejedná se o
čistě identitární faktor. Dragon ale s identitou pracuje i ve smyslu nastolení otázky krize
identity, a to když zmiňuje, že z dvaceti zahraničních bojovníků jich „šestnáct pocházelo
z rodin, které v nedávných generacích emigrovaly ze zemí s muslimskou většinovou
populací“ (Dragon, 2015, str. 39), k čemuž dodává, že je nasnadě se domnívat, že děti
druhé a třetí generace muslimských rodin „čelí krizi identity a mohou tak být více
náchylné k radikalizaci“ (Mandaville, 2001; Roy, 2004 in Dragon, 2015, str. 39). Autor
dále uvádí, že tito jedinci často „plně nerozumí tomu, proč si je rodiče přivedli do
nového domova“ a plně se s ním neidentifikují, což u nich může vést k „větší
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náchylnosti k přijetí myšlenek prezentující propsat mezi východními a západními
společnostmi“ (Dragon, 2015, str. 39).
Reynolds a Hafez píší ve své studii o integraci ve spojení s hledáním alternativní
identity (Reynolds a Hafez, 2017). Autoři zkoumali několik hypotéz zaměřených
na mobilizaci zahraničních bojovníků, mezi nimi i tzv. integrační deficit, pro který jejich
data ukázala určitou podporu (Reynolds a Hafez, 2017). Autoři naznačují možné spojení
„sociálního odcizení kvůli špatné integraci muslimů do Evropy“ s hledáním
„alternativních zdrojů identity“, které může vést některé muslimy až k hledání této
identity právě v zahraničí (Reynolds a Hafez, 2017, str. 3). O alternativní identitě se
zmiňují také studie Coolsatea (2016) nebo Silvermanové (2016).
Autoři zmiňují, že evropští migranti první nebo druhé generace jsou „zvlášť
náchylní k socioekonomické marginalizaci“, neboť je na ně pohlíženo jako na hrozbu
„ekonomické a kulturní soudržnosti hostující společnosti“ (Woellert, Kröhnert, Sippel,
Klingholz, 2009 in Reynolds a Hafez, 2017, str. 4). Jejich hypotéza tak předpokládala,
že němečtí zahraniční bojovníci budou též pocházet z řad „muslimů s migrantskou
minulostí, kteří se obtížně integrovali do německé společnosti“ (Reynolds a Hafez,
2017, str. 4), a v rámci testování této hypotézy srovnávali zahraniční bojovníky s širší
německou muslimskou i nemuslimskou populací a s německými obyvateli s
historií migrace i bez ní (Reynolds a Hafez, 2017, str. 9). Jako první autoři zkoumali
migrantské zázemí a zjistili, že z jejich vzorku 99 zahraničních bojovníků jich 17 %
nemělo žádnou spojitost s migrací (Reynolds a Hafez, 2017, str. 9-10). Jako další
potencionální známku míry integrace Reynolds a Hafez měřili kriminalitu, přičemž 16
zahraničních bojovníků z jejich vzorku 99 bojovníků mělo „jasně odhalitelné kriminální
pozadí“ (Reynolds a Hafez, 2017, str. 10). Reynolds a Hafez tyto údaje srovnávali s
obecnou zločinností v Německu a došli k závěru, že „počet německých zahraničních
bojovníků s kriminální minulostí je podstatně vyšší než jak by obecné sociální trendy
měly napovídat“ (Reynolds a Hafez, 2017, str. 10). K dalším autory zkoumaným
faktorům integrace patřila míra nezaměstnanosti, která byla u jejich vzorku zahraničních
bojovníků 21 procent a jednalo se tedy opět v rámci obecných sociálních trendů
v Německu o nadprůměrnou hodnotu (Reynolds a Hafez, 2017, str. 12). Dalším
faktorem ovlivňujícím podle autorů integraci, respektive sociální mobilitu, je vzdělání,
přičemž autory zkoumaní němečtí zahraniční bojovníci podle nich měli podprůměrnou
úroveň vzdělání v rámci německého vzdělávacího systému (Reynolds a Hafez, 2017, str.
12).
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Závěrem autoři uzavírají, že data ukazují pouze částečnou podporu pro hypotézu
integračního deficitu, neboť z 99 zahraničních bojovníků jich bylo mnoho migrantů, ale
také „překvapivě vysoké číslo rodných Němců, nejčastěji konvertitů“, kteří by podle
autorů měli být „plně integrovaní do německé společnosti“ (z hlediska kultury a jazyka)
(Reynolds a Hafez, 2017, str. 12). Většina zahraničních bojovníků měla navíc německé
občanství, což autoři považují za další znak integrace (Reynolds a Hafez, 2017, str. 12).
Vyšší míra kriminálního pozadí, nižší úroveň vzdělání a vyšší úroveň nezaměstnanosti
jsou ale faktory, které by naopak mohly podpořit hypotézu integračního deficitu
(Reynolds a Hafez, 2017, str. 12).
V této studii tak Reynolds a Hafez empiricky testovali téma, o kterém píše i
Coolsaet, tedy vliv integrace na radikalizaci či vliv sociálně-ekonomických faktorů na
vztah k radikalizaci a identit a také poskytli detailní popis logiky výzkumu. Zdá se tedy,
že hledání alternativní identity se lépe testuje ve vztahu k sociálně-ekonomickým
podmínkám než např. hledání smyslu.

7.1.4 Hledání smyslu a identity spojené s vlivy sociálních skupin
V případu Jeroena ze studie Bakkera a Grola lze nalézt motivy hledání řádu a
jistoty v životě spojené navíc ještě s pocitem někam patřit a zapadat, jak je patrné
z Jelenova pozitivního vykreslení kamarádství a sociálních vztahů se stejně
smýšlejícími lidmi (Bakker a Grol, 2015, str. 9-11). Jeroen vyrůstal v malé vesnici, jeho
rodina nebyla příliš náboženská, ale ve škole měl spolužáka muslima – a islám ho začal
fascinovat (Bakker a Grol, 2015, str. 9). Poté narukoval do armády, kde mu podle jeho
slov vyhovoval tamní řád a transparentnost, struktura a stabilita (Bakker a Grol, 2015,
str. 9). Kvůli snižování stavů ale musel v armádě skončit, což údajně nenesl dobře
(Bakker a Grol, 2015, str. 9). Pak se stal „fitness fanatikem“ – opět v rámci hledání
pevného řádu v životě (Bakker a Grol, 2015, str. 9). Na islámu se mu podle jeho slov
mimo jiné líbí jeho jednoduchost a také pocit bratrství a sdílené komunity (Bakker a
Grol, 2015, str. 9). Ve škole, na kterou se posléze přihlásil, se opět seznámil s muslimem
a po své konverzi v roce 2012 již byl muslimskou komunitou obklopen (Bakker a Grol,
2015, str. 9). Doslova řekl: „Miloval jsem skutečnost, že jsem zakotvil v nové komunitě
muslimů, bylo úžasné dostat procítěné objetí od svého bratra“ (Bakker a Grol, 2015, str.
9). U případu Jeroena je tedy patrný důraz na hledání určitého řádu v životě a vliv
sociálního okolí, otázkou ale zůstává určitá „chronologie“ těchto vlivů tak, jak o tom
pojednává Borum a Fein v otázce ideologie (Borum a Fein, 2017, str. 253), tedy zda u
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Jeroena hledání řádu a pocitu sounáležitosti vedlo k větší náchylnosti k přijetí radikální
islámské ideologie či naopak. Zároveň se ale také o takto „kauzální“ vazbu vůbec
nemuselo jednat. Téma hledání pevného řádu v životě můžeme nalézt i ve studiích
Coolsatea (2016) či ve studii výzkumného ústavu Quantum (2015).
Coolsaet (Coolsaet, 2016) ve své studii popisuje dvě skupiny, u kterých se
objevují určité psychologické motivy hledání smyslu či cíle, přičemž první skupina byla
popsána výše (viz kapitola 7.1.3). Autorem zmiňovaná druhá skupina je postavena na
„již existujících příbuzenských a přátelských skupinách v rámci gangů“ a připojení
k ISIS je tak pro ně „pouze změna z jednoho deviantního chování na druhé“, z pouliční
kriminality na něco mnohem většího, s příslibem transformace života bez budoucnosti
na „mudžahedína s cílem“ (Coolsaet, 2016, str. 3). Autor zmiňuje, že k ISIS se často
připojují jedinci s kriminální minulostí a cituje Alaina Grignarda, který ISIS onzačil za
určitý „super-gang“, tedy logické prodloužení gangů v původních zemích (Cruickshank,
2015 in Coolsaet, 2016, str. 22). Jako společné vlastnosti těchto lidí vidí podobnou
věkovou hranici, dynamiku fungování skupinového myšlení, „sklony k násilí a pocit, že
ve společnosti nemají místo“ (Coolsaet, 2016, str. 22). Hledají tak podle autora
„alternativní sociální vazby, do kterých by mohli zapadnout“ (Coolsaet, 2016, str. 22).
Coolsaet vidí fungování sítí zahraničních bojovníků podobně jako kriminální sítě
fungující skrze různé skupinové vazby na okraji společnosti (Coolsaet, 2016, str. 22).
Cituje v tomto ohledu dánského sociologa Aydina Soeho, podle kterého je přesun do
Sýrie určitým vyjádřením hněvu vůči dánské společnosti a jedná se tak podle něj spíš o
„fenomén eropských městských čtvrtí“, než o „produkt učení Koránu“ (New York
Times, 2015 in Coolsaet, 2016, str. 22), přičemž Coolsaet zmiňuje např. čtvrť
Molenbeek, která podle něj byla již v minulosti známá svými protesty pramenícími
z nedostatku pracovních, vzdělávacích i ubytovacích příležitostí, které podněcují
frustraci a hněv (Coolsaet, 2016, str. 22-23). Válka v Sýrii a vznik ISIS je tak podle
autora pro tuto druhou skupinu další příležitostí pro směřování těchto pocitů poskytující
ještě navíc daným jedincům pocit jasného cíle (Atran a Hamid, 2015 in Coolsaet, 2016,
str. 23-24). Podle Coolsaeta je tak vysoký počet zahraničních bojovníků z Belgie mimo
jiné „výsledkem vysokého počtu malých extremistických skupin“ v této zemi (Coolsaet,
2016, str. 41). Zde lze vidět podobnost s výzkumy Sagemana (2004), který také klade
důraz na vliv sociálních vazeb v procesu radikalizace a popisuje hledání alternativních
vazeb, které by danému jedinci poskytly cíl v životě.
Podle Coolsaeta není pro motivace evropských zahraničních bojovníků
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náboženství zásadní (Coolsaet, 2016, str. 3). Jeho závěry jsou z velké části odvozeny i
ze způsobu, jakým pojímá proces radikalizace, podle něj jde totiž v první řadě o
„socializační proces, ve kterém je skupinová dynamika důležitější než ideologie“
(Coolsaet, 2016, str. 12). Popisuje radikalizaci v několika postupných fázích, kde jsou
na počátku přítomné pocity frustrace a nespravedlnosti, které daného jedince „dovedou
k určité mentální separaci od zbytku společnosti, která je označena za viníka“, a takový
jedinec pak hledá společenství podobně cítících lidí (Coolsaet, 2016, str. 12). Ti vytvoří
skupinu, ve které se tyto pocity zpolitizují a skrze skupinové myšlení se zformují
v „určitý systém víry a postojů postupně vylučující alternativní cesty k řešení problémů“
(Coolsaet, 2016, str. 12). Z tohoto popisu je patrný pohled Coolsaeta na radikalizaci
jakožto na fázový model, ve kterém jsou jako prvotní hybatelé identifikovány
psychologické faktory podobně jako v teorii hledání významu či ve výzkumech
Sagemana (2004). Podle autora v tomto procesu extremizace „pomáhá ideologie
dehumanizovat jedince mimo vlastní skupinu“, samotná ideologie však není to, co dané
lidi přivede k terorismu (Coolsaet, 2016, str. 12).
Silvermanová dospěla ve své studii zahraničních bojovníků z Velké Británie
k závěru, že „offline“ sítě sociálních vztahů ve fyzickém světě jsou důležitější faktor
náboru a radikalizace než online sítě (Silverman, 2016, str. 3). Silvermanová uvádí
zdroje, které zmiňují, že zahraniční bojovníci Velké Británie odcestovávají do zahraničí
převážně ve skupinách majících původ právě v lokálních sociálních sítích (Coerera,
2015; RAN, 2014 in Silverman, 2016, str. 3). Demografické faktory podle autorky
násilnou radikalizaci nevysvětlí, ale mohou přesto poskytovat určitá vodítka, např. že
mladí lidí mohou být více zranitelní vůči propagandě a narativům radikálních
extremistů či že poskytují kontext jejich „okolní komunity“ (Silverman, 2016, str. 2,3).
V tomto ohledu Silvermanová zmiňuje poznatek Moisiho o tom, že komunita sdílí
„emoce jako např. strach, stejně jako identity a smysl“ (Moisi, 2009 in Silverman, 2016,
str. 6). Autorka pracuje se třemi motivacemi zahraničních bojovníků, mezi které řadí
také „hledání identity a pocitu sounáležitosti“ (Silverman, 2016, str. 4). Cestu do Sýrie
popisuje také jako „příběh dospívání“, přičemž „mladí lidí hledají, jak sami sebe
definovat“, „snaží se dosáhnout osobního naplnění“ a „udržovat vlastní identitu skrze
porovnávání s ostatními“ (Silverman, 2016, str. 4). Extremisti tak podle ní mohou
rekrutovat také prostřednictvím poskytování alternativní nadnárodní identity s životním
posláním a cílem (Silverman, 2016, str. 4-5). Tento motiv se v mnou vybraných studiích
v této práci objevuje často (např. také u Coolsaeta, 2016 nebo u Reynoldse a Hafeze,
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2017).

7.1.5 Hledání smyslu a identity bez přímé vazby na jednu motivaci
Weggemans, Bakker a Grol v závěrech své studie uvádějí, že v rámci svého
výzkumu zaznamenali u zkoumaných zahraničních bojovníků četné zmínky o „pocitech
apatie a nedostatku smyslu v jejich životě“, a to „v období před odchodem do Sýrie“
(Weggemans, Bakker a Grol, 2014, str. 108). Účast ve válce v Sýrii jim tak podle autorů
„poskytla pocit smyslu a naplnila jejich potřebu sounáležitosti“ (Weggmans, Bakker a
Grol, 2014, str. 108). Jejich studie uvádí v rámci svých závěrů také důležitost ideologie,
socioekonomických faktorů a vliv sociálních skupin na motivace jimi zkoumaných
zahraničních bojovníků (Weggemans, Bakker a Grol, 2014, str. 108), nejedná se tak o
důraz na čistě jednu motivaci či na specifický vztah vícero motivací.
Podobně také studie Silvermanové (2016), studie Bakkera a Grola (2015) a
studie Noonana a Khalila (2014/2015) zmiňují v rámci svých závěrů vícero sobě
rovných motivací včetně psychologických motivů hledání smyslu nebo identity.
Zároveň ale některé vazby mezi těmito motivacemi popisují a demonstrují na
příkladech, tyto studie jsou tedy rozebrány blíže v rámci jednotlivých vazeb
v příslušných částech této práce.

7.1.6 Hledání smyslu/krize identity - shrnutí
Zmínky o propojenosti osobních faktorů, a to zejména hledání smyslu a krize
identity s faktory ideologickými byly nalezeny ve třech studiích, které s tímto
propojením i nějakým způsobem pracují. Ve studii Dawsona a Amarasingama (2016) a
ve studii Mironove a Whitta (2014) je tato propojenost zdůrazňována opakovaně a
projevuje se i v závěrech studie a ve studii výzkumného ústavu Quantum (2015) autoři
dávají do kontextu identitu, ideologii a emoce. Ve studii Vidina a Hughese (2015) se už
o tak explicitní propojení nejedná, ale autoři na něj také poukazují a demonstrují ho i na
několika příkladech. Ideologie jakožto určitý soubor světonázorů a hodnot je už ze své
podstaty s hledáním smyslu a identity spojená. Často je to totiž nějaká ideologie, která
na tyto hluboce psychologické otázky odpovídá. V kontextu džihádistických
zahraničních bojovníků je toto spojení obzvlášť na místě, neboť tato cílová skupina se
k určité náboženské ideologii hlásí (salafistická odnož islámu).
Spojení psychologických motivů se socioekonomickými faktory zmiňují
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zejména tři studie. Coolsaet (2016) dává do souvislosti hledání smyslu a krizi identity se
socioekonomickými faktory u jedné ze dvou skupin zahraničních bojovníků, Dragon
(2015) zkoumal tzv. zakotvení, které má spojitost s identitou a Raynolds a Hafez (2017)
se zaměřovali na tzv. integrační deficit. Studie Bakkera a Grola toto spojení demonstrují
na jednom příkladu (Bakker a Grol, 2015, str. 5-6). V rámci zaměření na identitu ve
spojení se socioekonomickými faktory došlo k rozporuplným výsledkům, protože
Dragon (2015) ve své studii hypotézu o zakotvení prokázal, ale autoři Raynolds a Hafez
(2017) ve své studii tzv. integrační deficit prokázali jen částečně a nejednoznačně. V
rámci socioekonomických faktorů je také třeba vzít v úvahu rozdílné podmínky v rámci
různých zemí, tyto nálezy se tak obtížně generalizují.
Dvě studie nakonec dávají do souvislosti psychologické motivy s vlivy sociálních
skupin, na které pohlížejí jako na zásadní, a to studie Silvermanové (2016) a Coolsaeta
(2016) u druhé ze dvou skupin zahraničních bojovníků. Studie Bakkera a Grola (2015)
opět demonstruje tuto vazbu na jednom příkladu (Bakker a Grol, 2015, str. 9-11).
Celkem se tedy jedná o deset studií, které nějakým způsobem zmiňují
psychologické osobní motivy jako důležité aspekty pro motivace zahraničních
bojovníků. Z nich nejzásadněji a nejpodrobněji se na tyto aspekty zaměřuje šest studií,
přičemž studie Dawsona a Amarasingama (2016), studie Mironove a Whitta (2014) a
studie Coolsaeta (2016) s nimi pracují opakovaně a zdůrazňují je ve svých závěrech
jako zásadní a studie Vidina a Hughese (2015), studie výzkumného ústavu Quantum
(2015) a studie Weggmanse, Bakkera a Grola (2014) také explicitně zmiňují hledání
smyslu a krizi identity a demonstrují je na příkladech, jejich studie ale na tyto motivace
nekladou hlavní důraz a autoři zmiňují více motivací sobě rovných.
Teoretické zakotvení, vymezení definic jednotlivých klíčových pojmů a logika
interpretace slov respondentů ve většině výše uvedených studií chybí či nejsou zcela
jasně popsány. Mironova a Whitt ve své studii např. píší o „hledání duchovního
naplnění“ (Mironova a Whitt, 2014, str. 5) bez jasného vysvětlení, co pro ně tento
termín znamená. Osobní faktory jsou často popisovány velmi široce (např. ve studii
Coolsaeta, 2016 nebo výzkumného ústavu Quantum, 2015) stejně jako psychologické
motivace, ke kterým se řadí různé příbuzné pojmy, jejichž význam ale bez řádného
definování a teoretického zakotvení může splývat a vést tak i k odlišným interpretacím
výpovědí zahraničních bojovníků. Studie Dawsona a Amarasingama (2016) a studie
Coolsaeta (2016) obsahují detailnější popisy kontextu psychologických motivů,
důkladnější vymezení definic ale poskytují v podstatě pouze autoři studie Quantum
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(2015). Ve vztahu k identitě je často zmiňováno hledání pravidel a řádu v životě a je
také často citován Malet a jeho teze o hledání alternativní identity. Rozdílné chápání
psychologických pojmů a jejich vzájemných vztahů tak může způsobovat i odlišné
vazby osobních faktorů na jiné faktory, např. na spojení s integrací, ideologií nebo
sociálními skupinami. Respondenti ve studii Mironove a Whitta (2014) tak např.
zmiňovali život na Západě jako nešťastný a tím vedoucí k hledání duchovního naplnění,
zatímco respondenti ve studii Dawsona a Amarasingama (2016) zmiňovali život na
Západě jako šťastný, a přesto vedoucí k hledání duchovního naplnění. Dalším příkladem
odlišného chápání psychologických pojmů a motivací může být také studie Coolsaeta
(2016), ve které autor zdůrazňuje, že náboženské faktory nemají vliv na motivace jím
zkoumaných zahraničních bojovníků, v rámci jejich motivací ale zmiňuje např. pocit
někam patřit či nulové vyhlídky na budoucnost, což jsou často důvody, které mohou
vést lidi právě k náboženství.

7.2 Ideologie
V teoretické části této práce byla ideologie definována jako určitý světonázor či
soubor hodnot a norem daného jedince s tím, že je často spjata se skupinovým
myšlením, jedinec tedy často přebírá světonázor nějaké skupiny. Ideologie je tak nutně
velmi širokým pojmem, který v sobě může zahrnovat politické i hluboce psychologické
prvky. V rámci této práce je zkoumanou ideologií militantní džihádismus nebo též
salafismus. Všech 16 studií tedy ideologický faktor zmiňuje, neboť všechny byly
vybrány na základě zúžení cílové skupiny právě na džihádistické zahraniční bojovníky.
V rámci ideologie se opakovaně objevují určité rámce či narativy, které
džihádisté často využívají a které byly vybrány již v závěru části této práce zaměřené na
teorie a modely radikalizace: sounáležitost s všemuslimskou obcí/obrana muslimů,
nepřátelství vůči Západu/válka mezi muslimy a bezvěrci a příslib posmrtného
života/mučednictví. Kromě těchto narativů se ale na základě analýzy výše zmíněných
studií objevily i některé nové klíčové motivy a rámce, a sice: idea státu, služba džihádu,
pocit povinnosti přesunu do Sýrie a empatie s oběťmi/morální rozhořčení nad
konfliktem v Sýrii. Poslední tři byly zařazeny pod kategorii „sounáležitost s
všemuslimskou obcí/obrana muslimů” jako její podkategorie. Tam, kde byla ideologie
spojena s nějakým výrazným existenciálním faktorem, jako je např. hledání smyslu či
krize identity, je o tom pojednáno zvlášť v předchozí části. V rámci kategorie
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„nepřátelství vůči Západu/válka mezi muslimy a bezvěrci” lze i u tohoto narativu
vysledovat několik dalších nových, příbuzně tematických motivů, které se opakují: pocit
nedostatku svobod v západních zemích, „hříšnost“ západních zemí, motivy hrdosti a
pomsty a s tím související obnovení zákona Alláha. Nakonec je zvlášť zkoumána vazba
ideologie na vliv sociálních skupin tam, kde byla autory zdůrazněna. Následuje stručné
shrnutí jednotlivých závěrů výše zmíněných studií, jejichž autoři chápou ideologické
faktory jako důležité pro motivace zahraničních bojovníků či poskytují k tématu
ideologie zajímavé postřehy. Po tomto úvodním shrnutí bude následovat kapitola
zaměřená na výše zmíněné konkrétní narativy a na vliv sociálních skupin.

V rámci analýzy motivačních profilů zahraničních bojovníků Borum a Fein
uvádějí, že ideologie se nezdá být „klíčovým” faktorem (Borum a Fein, 2017, str. 261),
zároveň ale píší, že je „mylné usuzovat, že ideologie je základem veškerého
zahraničního bojování, stejně jako je mylné ji opomíjet zcela” (Moore a Tumelty, 2008,
str. 413 in Borum a Fein, 2017, str. 254). Ve stručné části mapující konflikt v Sýrii
zmiňují hlavně ideu Islámského státu jako lákadlo pro zahraniční bojovníky, příliš
konkrétních informací na téma zahraničních bojovníků Sýrie ale nenabízejí (Borum a
Fein, 2017, str. 255-259).
Dawson a Amarasingam ve své studii k náboženské rovině a k rozhovorům se
zahraničními bojovníky uvádějí, že „interakce s těmito jedinci byly silně rámovány
náboženským diskursem tak, až že se zdá nepravděpodobné, že by religiozita (upřímná
náboženská oddanost, nehledě na to jak nedokonale erudovaná) nebyla primární
motivací pro jejich činy“ (Dawson a Amarasingam, 2016, str. 192). K tomu dále
dodávají, že skrze náboženský rámec tito zahraniční bojovníci „interpretují téměř každý
aspekt jejich života“ (Dawson a Amarasingam, 2016, str. 192). Autoři uvádějí, že
motivace jejich respondentů jsou nejčastěji uváděny jako morální a náboženské, nikoliv
politické (Dawson a Amarasingam, 2016, str. 201). Zároveň ale dodávají, že tento rozdíl
je „v myšlení těchto jedinců těžko oddělitelný“, čímž mají patrně na mysli časté
zmiňování západního stylu života těmito jedinci jako nemorálního (Dawson a
Amarasingam, 2016, str. 201). Ideologické hledisko je tak podle této studie důležitým
motivačním

faktorem

zahraničních

bojovníků,

neboť

se

podle

Dawsona

a

Amarasingama zdá, že jimi zkoumaní jedinci své víře upřímně věří (Dawson a
Amarasingam, 2016). Naproti tomu Dragon, který v rámci své studie testoval několik
hypotéz, z nichž jedna byla zaměřena též na ideologii jakožto efektivní mobilizační
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faktor (Dragon, 2015, str. 9, 13, 51), poznamenává, že „snaha o empirické prokázání
ideologie jako hlavního hnacího mechanismu náboru a mobilizace byla problematická“,
neboť „rozlišit mezi zbožností a propagandou bylo obtížné“ (Dragon, 2015, str. 51).
Podle Mansové a Tuitela se „většina zahraničních bojovníků zapojila do syrské
občanské války z ideologických a náboženských důvodů“, přestože zároveň uvádějí, že
„často měli více než jeden důvod proč se do konfliktu zapojit“ (Mans a Tutiel, 2016, str.
7). Ideologické důvody byly podle Mansové a Tutiela zmíněny třicetkrát s tím, že
„náboženství bylo identifikováno jako důvod zúčastnit se války u 23 bojovníků“. (Mans
a Tutiel, 2016, str. 7). Respondenti podle autorů také často zmiňovali motivy „džihádu,
soudného dne či boje pod Allahovým praporem“ (Mans a Tutiel, 2016, str. 7). Přestože
Mansová a Tutiel zdůrazňují, že neexistuje pouze jediná motivace, která by vysvětlovala
důvody odchodu zahraničních bojovníků do Sýrie, většina z jimi zkoumaného vzorku
„cítila určitou náboženskou povinnost pomoci“ a žádný z nich neuvedl jako důvod
odchodu do Sýrie „dobrodružství“ či „nudu“ (Mans a Tutiel, 2016, str. 9).
Dragon opakovaně zdůrazňuje důležitý vliv ideologie pro motivace zahraničních
bojovníků (Dragon, 2015, str. 6, 13), stejně jako rámcování, které také často zmiňuje
jako kritický aspekt mobilizace zahraničních bojovníků (Dragon, 2015, str. 7, 10). Často
ale v tomto ohledu cituje Hegghammera a Maleta (např. Dragon, 2015, str. 5, 8, 9)
V rámci role ideologie nicméně dochází k tomuto závěru: „přestože se západní
zahraniční bojovníci často hlásí k ideologickému rámci, další proměnné jako jsou sítě a
skupinové dynamiky poskytují větší náborový a mobilizační potencionál“ (Dragon,
2015, str. 52). Podle Dragona tak ideologie hraje roli v seznámení zahraničních
bojovníků, ale až osobní sítě známostí mezi těmito jedinci jsou podle něj tím hlavním
hnacím motorem pro odchod do zahraničního konfliktu (Dragon, 2015, str. 53). Také
Mironova a Whitt ve své studii nalezli v rámci zkoumání motivací svých respondentů
mnoho ideologických motivů a rámců (Mironova a Whitt, 2014), které budou
podrobněji rozebrány dále v textu. Noonan a Khalil ve své studii uvádí, že v rámci
studií motivací zahraničních bojovníků odcházejících do Sýrie se často zmiňují jakožto
motivace náboženství, humanitární ohledy a hledání určitého „vzrušení“ (The
Economist, 2014 in Noonan a Khalil, 2014/2015, str. 69). Autoři sami zkoumali pět
faktorů ovlivňujících nábor, mezi které zařadili také faktor náboženství (Noonan a
Khalil, 2014/2015, str. 74). Z jimi zkoumaných případů se zdají být nejvíce zastoupené
právě motivace politicky/náboženského rázu (Noonan a Khalil, 2014/2015, str. 80-92).
Také Weggemans, Bakker a Grol ve své studii pokládali svým respondentům otázky
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zaměřené mimo jiné i na jejich politické ideje či náboženství (Weggemans, Bakker,
Grol, 2014, str. 103).
Silvermanová ve své studii zmiňuje, že dle rozhovorů se západními zahraničními
bojovníky vyplývají tři hlavní nejčastější motivace, mezi které patří i „ideologie
skupiny, do které se chce daný jedinec připojit“ (Silverman, 2016, str. 4). Silvermanová
jako jedna z mála definuje ideologii, kterou chápe jako „víru – ať už vnitřně prožitou, či
se tak pouze z vnějšku jevící“, a do které podle ní patří i „sociálně-náboženské a
nacionální hodnotové systémy“ (Koizumi, 1994, str. 747-761 in Silverman, 2016, str. 4).
Zároveň ale uvádí, že počáteční zájem o daný konflikt u zahraničních bojovníků nemusí
nutně pocházet z „detailního ideologického motivu“, ale může se jednat o „čistě
emocionální reakci“ spojenou s tím, co se v daném konfliktu děje (Silverman, 2016, str.
5). Podle Silvermanové tento pocit umocňují média svým pohotovým pokrytím daných
událostí (Silverman, 2016, str. 5). Výzkumníci z ústavu Quantum ve své studii poskytují
definice pojmů „hledač ideologie“ a „ideologické faktory“ (Quantum, 2015, str. 5-6).
V rámci snah o důkladnější popis základních termínů lze zmínit také studii Mironove a
Whitta, kteří se zahraničních bojovníků ptali, co pro ně znamenají pojmy jako islám
nebo džihád poté, co tito respondenti mnohokrát zdůrazňovali vlivy těchto faktorů na
jejich rozhodnutí stát se zahraničními bojovníky (Mironova a Whitt, 2014, str. 6).
Sheikh dochází v rámci své studie k závěru, že ačkoliv je často
v protiteroristickém diskurzu dáván důraz na „push“ faktory, „pull“ faktory mohou hrát
také velkou roli a neměly by se přehlížet (Sheikh, 2016, str. 66). Také Barrett ve své
studii zdůrazňuje pozitivní „pull“ faktory související s online prezentací chalífátu jako
ideálního místa k životu, celkově budícího dojem „kamarádství, dobré morálky a
smysluplných aktivit“ (Barrett, 2014, str. 17). Přitažlivost války v Sýrii pro islamisty
může podle něj spočívat i v příležitosti žít na místě podle pravidel zcela v souladu
s učením islámu, ale zároveň dodává, že mnoho zahraničních bojovníků ze severní
Evropy může lákat „řád a konzistence“ života podle islámu také proto, že často mají
„problematické rodinné vztahy“ a „problémovou minulost“ (Barrett, 2014, str. 20).
K tomu ještě dodává, že „jejich znalost náboženství je často velmi povrchní“ (Barrett,
2014, str. 20).
Zajímavou otázkou je způsob, jakým autoři zjišťují zájem daných zahraničních
bojovníků o náboženství. Barrett např. porovnával příspěvky zahraničních bojovníků na
sociální sítí Twitter, kde příspěvky týkající se občanské války v Sýrii byly uživateli
hojně komentovány a sdíleny, zatímco zaměření na jiná témata mělo hodně sdílení, ale
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málo odpovědí (Barrett, 2014, str. 19-20). Tím autor dokládá silný zájem o toto téma u
zahraničních bojovníků (Barrett, 2014, str. 20). Dragon měřil míru ideologické
zapálenosti také skrze předcházející historii aktivismu daného jedince (Dragon, 2015,
str. 52). Z dvaceti zkoumaných bojovníků měli slabou historii aktivismu dva (navíc
poznamenanou kriminalitou) a „pouze jeden plně zapadal do aktivistického prostředí“
(Dragon, 2015, str. 52). Weggemans, Bakker a Grol zmiňují, že pět jimi zkoumaných
jedinců projevilo „zvýšený zájem o náboženství před odchodem do Sýrie“, což se podle
autorů projevovalo např. „navštěvováním mešit, změnou jídelních návyků, vstupováním
do náboženských debat či navštěvováním určitých webových stránek“ (Weggemans,
Bakker, Grol, 2014, str. 108). Mironova a Whitt poznamenávají, že jimi zpovídaní
zahraniční bojovníci při odpovídání na otázku, co pro ně znamená džihád, působili
velmi „živě a emotivně“ (Mironova a Whitt, 2014, str. 6).
Většina Dawsonem a Amarasingamem zkoumaných bojovníků uvedla, že jejich
konverze proběhla ve velmi mladém věku (od 14 do 18 let) a hrála významnou roli pro
rozhodnutí stát se zahraničním bojovníkem (Dawson a Amarasingam, 2016, str. 198).
Autoři se domnívají, že raný obrat k náboženství může být u některých případů spojen s
částečným procesem radikalizace, protože ze zájmu o islám u daných jedinců posléze
vyplynul také zájem o džihád a občanská válka v Sýrii pak poskytla určitý konkrétní
podnět k tomu odejít do Sýrie (Dawson a Amarasingam, 2016, str. 199). Nilsson zřejmě
také pracuje s částečným procesem radikalizace, neboť v rámci porovnávání idejí
lokálního a globálního džihádu došel k závěru, že jím zpovídaní zahraniční bojovníci v
Sýrii - jeho vzorek pocházel z různého socioekonomického prostředí (Nilsson, 2015, str.
352) - byli v rámci svého odchodu motivováni sympatiemi ke konfliktu v Sýrii, a tedy
k lokálnímu džihádu a přejímali teze globálního džihádu (boj i se vzdálenými nepřáteli)
až skrze socializaci na místě (Nilsson, 2015, str. 347-351). Podobnou dynamiku
zaznamenal i u tzv. takfir doktríny (ve stručnosti zaměřenou na to, kdo je pravý muslim
a kdo nevěřící nepřítel), v rámci které se autorovi také potvrdilo, že její přejímání je až
výsledkem socializace na místě v Sýrii (Nilsson, 2015, str. 353). Je zde tedy vidět vývoj
od motivací k odchodu do Sýrie po motivace, které se vyvíjejí u daných zahraničních
bojovníků po příchodu na místo další socializací, což je užitečné především v kontextu
chápání dynamické radikalizace. K časovému hledisku se vyjadřuje i Borum a Fein
v rámci své studie zmiňují dilema toho, „co bylo dřív”, zda ideologie či pocity křivdy:
“Pro některé lidi má ideologie vliv na jejich náchylnost k pocitům křivdy. Pro některé
jsou to ale pocity křivdy, které mají vliv na jejich náchylnost k ideologii” (Borum a
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Fein, 2017, str. 253). Podobně píší též o vlivu ideologie a sociálních skupin, totiž že pro
některé jedince může zapojení do skupiny vést až k ideologickým závazkům, zatímco
pro jiné to může být naopak (Borum a Fein, 2017, str. 253).

7.2.1 Idea státu
Sheikh se v rámci svého výzkumu explicitně ptal na „ideologické sympatie”
(Sheikh, 2016, str. 62) a uvádí, že z jím provedených rozhovorů jasně vyplynul
opakovaný důraz na ideu Islámského státu, která „tvarovala specifický džihádistický
narativ a sloužila jako přímá motivace pro dánské zahraniční bojovníky” (Sheikh, 2016,
str. 62). Zahraniční bojovníci díky tomu podle Sheikha neměli pocit, že by byli
„pouhými” povstalci a že by území Islámského státu bylo „pouhým” bojištěm, ale
„domovem pro své občany” (Sheikh, 2016, str. 63). Jeho respondenti se podle autora
studie velmi upínají na ideu státu, je to pro ně jejich domov, který chtějí bránit, a stát,
kam každý může přijít a praktikovat víru podle Alláha (Sheikh, 2016, str. 63). Jeden
zahraniční bojovník v rozhovoru vysloveně uvedl, že v Islámském státu se žije mnohem
lépe než v Dánsku a že se Islámský stát „lépe stará o své občany“ (Sheikh, 2016, str.
63). Jelikož respondenti často opakovaně zmiňovali „ideu státu jako jejich hnací motor”
(Sheikh, 2016, str. 63), Sheikh poskytuje závěr, že možnost „připojit se a podílet se na
řízení toho, co je vnímáno jako stát, se zdá být pull faktorem dánských zahraničních
bojovníků v Sýrii” (Sheikh, 2016, str. 63). Respondenti také častěji mluvili o „ochraně
státu než o obraně islámu nebo muslimů” (Sheikh, 2016, str. 64). Podle autora se zdá, že
obrana státu dodává jejich boji legitimitu (Sheikh, 2016, str. 63).
Sheikh také z výpovědí svých respondentů vyvozuje, že spíž než nenávistí vůči
Západu byli jím zpovídaní zahraniční bojovníci motivováni „obnovením islámské
hrdosti“ (Sheikh, 2016, str. 64), neboť „většina respondentů také uvedla hrdost jako
primární motivaci pro zapojení se do džihádistické organizace“ (Sheikh, 2016, str. 65).
Tuto myšlenku lze vidět jako blízce související se Sagemanovou tezí, že globální
salafistický terorismus je spíše výsledek vnitřně skupinové lásky nežli vně-skupinové
nenávisti (Sageman, 2004, p. 135 in Bakker, 2006, 12). Vybudování státu je tak podle
Sheikha „prostředkem i cílem zároveň“ (Sheikh, 2016, str. 64). S hrdostí souvisí také
otázka pomsty – kterou podle autora taktéž velký počet bojovníků zdůraznil jako hybný
faktor, poněkud v protikladu k jeho tvrzení, že nenávist vůči Západu není zásadní
motivací (Sheikh, 2016, str. 64). V rozhovorech se totiž objevuje důraz na touhu po
obnovení moci, kterou měl podle respondentů islám v minulosti a na touhu pomstít se
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za minulá příkoří a porážky (Sheikh, 2016, str. 64,65).
Idea státu má rovinu politickou, ve spojení s pomstou a obnovením hrdosti je zde
ale silně patrný vliv specifického narativu ideologie džihádismu a nakonec i sami
respondenti se podle autora studie v rozhovorech často odkazovali na propagandistická
videa ISIS i jejich videa o každodenním životě v Chalífátu (Sheikh, 2016, str. 63). Idea
státu, pomsta a obnovení hrdosti mají také spojitost s pocitem sounáležitosti
s muslimskou obcí, ale jak už bylo uvedeno v úvodu této části – rámce v sobě
kombinují více než jeden motiv velmi často. Propaganda má nicméně dozajista vliv na
vykreslení života na území Chalífátu jako ráje, což zřejmě hrálo roli i v případě Jamily
popsaném ve studii Bakkera a Grola, která se v roce 2014 rozhodla odejít do Sýrie za
mužem, s kterým se měla v plánu na místě oženit (Edwin Bakker a Peter Grol, 2015, str.
8). Podle její blízké osoby měl na ní tento chlapec velký vliv a vykreslil jí život
v Chalífátu v „romantických barvách“, což sama Jamila prý později potvrdila (Edwin
Bakker a Peter Grol, 2015, str. 8). Také Borum a Fein ve své studii uvádějí, že
zahraniční bojovníci ISIS nejsou typickými zahraničními bojovníky, a to zejména kvůli
státu, který se ISIS snaží vybudovat, jejich teritoriálním ambicím a snaze o dosažení
vojenského vítězství (Borum a Fein, 2017, str. 256). Někteří tak podle nich odcházejí žít
do nového státu, který ISIS vytvořil (Borum a Fein, 2017, str. 256), k čemuž ale
dodávají, že zahraniční bojovníci ze Západu jsou nejčastěji konvertité k islámu bez
předchozích vazeb na Sýrii (Borum a Fein, 2017, str. 256).
Nilsson ve své studii podobně zmiňuje, že boj za vlastní stát jím zpovídaným
zahraničním bojovníkům poskytuje příslib „smysluplnější lidské existence pro
džihádisty“ (Nilsson, 2015, str. 353) a tím alternativu k „politickým ideálům modernity“
(Nilsson, 2015, str. 353). Autor cituje jednoho ze svých respondentů – Lukmana, který
říká, že bojuje proti demokraciím, což podle jeho chápání znamená proti všem, kteří
jsou proti vládě boha, jejichž manifestací je boj za „vytvoření chalífátu“ (Nilsson, 2015,
str. 348). Podle autora z rozhovoru s tímto zahraničním bojovníkem vyplynula právě
tato motivace – snaha o vytvoření Islámského státu, který bude sloužit jako centrum
globálního boje proti demokraciím (Nilsson, 2015, str. 349). Také další respondent,
Amir, zmiňuje „povinnost muslimů přestěhovat se do Sýrie a pomoci vybudovat
Islámský stát“ (Nilsson, 2015, str. 352).
Ve studii Bakker a Grol uvádějí příklad Aliho, který se „narodil v Iráku, ale
vyrůstal v Nizozemsku“ (Edwin Bakker a Peter Grol, 2015, str. 3). Od čtrnácti se začal
zajímat o sunnitskou odnož islámu, hledal studijní materiály na internetu a salafistické
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dogma mu začalo imponovat nejvíce, protože měl pocit, že se jedná o „čistou formu
islámu“ (Edwin Bakker a Peter Grol, 2015, str. 4). Ali uvedl, že se mu „líbí idea
fyzického boje ve jménu islámu“ a rád „sleduje videa islámských bojovníků na
internetu“, při kterých zažívá „pocit bojovníka“ (Edwin Bakker a Peter Grol, 2015, str.
4). Doslova uvedl: „líbí se mi myšlenka pravého boje za náboženství.“ (Edwin Bakker a
Peter Grol, 2015, str. 4). Popisuje se jako „džihádistický salafista“ a vidí nutnost
ozbrojeného boje za ustavení Islámského státu (Edwin Bakker a Peter Grol, 2015, str.
4). Považuje se za šťastného člověka, ale myslí si, že by na území Islámského státu byl
šťastnější (Edwin Bakker a Peter Grol, 2015, str. 5). V tomto případě je tedy kladen
důraz na jakousi fascinaci rolí bojovníka, která je ale dávána do kontextu boje za
Islámský stát.

7.2.2 Sounáležitost s všemuslimskou obcí/obrana muslimů
7.2.2.1 Obrana muslimů a islámu
Ve studii Dragona přibližně 50 % z respondentů uvedlo obranu muslimů a
islámu jako hlavní motivaci pro odchod do Sýrie (Dragon, 2015, str. 51). Z dalších
studií ve svých závěrech explicitně zmiňující tento rámec lze uvést ještě studii
výzkumného ústavu Quantum, kde autoři zaznamenali tzv. „katalyzátory“ náboru
zahraničních bojovníků ve formě narativu „obrany sunnitů“ (Quantum, 2015, str. 3), a to
konkrétně 15 zmínek o obraně sunnitských muslimů a 8 zmínek o obraně jejich
náboženské identity obecně (Quantum, 2015, str. 9).
7.2.2.2 Pocit sounáležitosti
Ve své studii Dawson a Amarasingam v rámci svých závěrů zmiňují tři hlavní
motivace pro zahraniční bojovníky, mezi kterými uvádí také „náboženský diskurs a
solidaritu s blízkými muslimy“ (Dawson a Amarasingam, 2016, str. 202). Mansová a
Tutiel ve své studii uvádí, že většina jimi zkoumaných zahraničních bojovníků „cítila
nějakou formu povinnosti pomoci s ohledem na náboženství“ svým „bližním
muslimům“ (Mans a Tutiel, 2016, str. 7). Vidino a Hughes zmiňují, že pocit
sounáležitosti se snadno šíří i prostřednictvím sociálních sítí a internetu, kde američtí
podporovatelé ISIS často sdílejí obsah zaměřený na „porušování lidských práv Syřany,
Američany, Izraelem a různými arabskými vládami“, ale také „novinky ze světa
sociálních služeb ISIS a jejich vojenská vítězství, fotky zesnulých ISIS vojáků“ apod.
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(Vidino a Hughes, 2015, str. 25). Ve studii Reynoldse a Hafeze jsou také zmínky o tom,
že „lokální bojovníci“ často využívají „výzvy k muslimům po celém světě k tomu, aby
přišli na pomoc skrze rámcování daného boje jako náboženské povinnosti k obraně
muslimů a příležitosti prosazení ideálu panislamistické jednoty“ (Hegghammer, 2010;
Malet, 2013 in Reynolds a Hafez, 2017, str. 3). V tomto ohledu ale autoři nepřidávají
vlastní poznatky z výzkumu, nýbrž citují již provedené studie. Ve studii ústavu
Quantum je umma zmíněna opakovaně (Quantum, 2015, str. 3, 5, 12) a podle autorů je
pro zahraniční bojovníky důležitou „nadnárodní islámskou identitou“ a vnímanou
v opozici vůči západním hodnotám a kultuře (Quantum, 2015, str. 3). Ze studie však
není jasně patrné, zda ummu zmínili sami respondenti či jde o závěr autorů.
7.2.2.3 Odpověď na volání džihádu/služba džihádu
Ve studii Mironove a Whitta saudský bojovník opakovaně zmiňoval důležitost
odpovědět na volání Alláha k násilnému džihádu (Mironova a Whitt, 2014, str. 6)
podobně jako bojovník z Ruska, který zmiňoval nutnost přijít „podpořit bratry (sunnity),
když je provolán džihád“ (Mironova a Whitt, 2014, str. 7). Také ve studii Dawsona a
Amarasingama jeden z respondentů zmiňuje, že džihád je pro „muslimy povinnost,
když je prolévána krev muslimů" (Dawson a Amarasingam, 2016, str. 201). Autoři
výzkumného ústavu Quantum ve své studii zaznamenali mimojiné tzv. „katalyzátory“
ve formě „služby džihádu“ (Quantum, 2015, str. 3), kterou respondenti zmínili celkem
čtrnáctkrát (Quantum, 2015, str. 9). Také zahraniční bojovníci zkoumaní Mansovou a
Tutielem zmiňovali „povinnost muslima milovat džihád“ a nutnost boje proti
bezvěrcům v rámci džihádu (Mans a Tutiel, 2016, str. 8).
Jelikož násilný džihád je ve svém základu zjednodušeně řečeno boj proti
bezvěrcům, lze zmiňování účasti na džihádu chápat jako součást rámce obrany
muslimů, ale lze ji také do určité míry chápat ve spojitosti s narativem války mezi
muslimy a Západem. Nicméně džihád nemusí být veden pouze vůči zástupcům Západu,
proto je pro větší přehlednost zařazen pod kategorii sounáležitost s všemuslimskou
obcí/obrana muslimů. V souvislosti s džihádem je navíc často zmiňován také pocit
„povinnosti” či „odpovědnosti”, který má opět určitou vazbu se sounáležitostí s
ostatními muslimy.
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7.2.2.4 Povinnost k přesunu do Sýrie/pomoc blízkým muslimům
Barrett ve své studii v rámci džihádistických motivací píše o hlavním narativu
islámských extremistů, který je využíván již od raných dob Al-Qaedy, a to o
„individuální povinnosti pomoci muslimské komunitě, která čelí útoku“ (Barrett, 2014,
str. 18). Ve studii Bakkera a Grola odpovídá použití narativu povinnosti modelový
příklad Aliho, který začal přemýšlet o přesunu do Sýrie, protože tamní společnost vidí
jako „ideální a spravedlivou, kde muslimové mohou plně praktikovat svoji víru“ (Edwin
Bakker a Peter Grol, 2015, str. 5) a zároveň vidí přesun na území ISIS jako
„náboženskou povinnost pro všechny muslimy“ (Edwin Bakker a Peter Grol, 2015, str.
5). Vidino a Hughes uvádějí, že „v době, kdy ISIS formálně vyhlásil Chalífát v květnu
2014, se motivace zahraničních bojovníků začaly soustředit více kolem naplnění
náboženských povinností, jako např. hidžry (migrace z nemulismské společnosti do
muslimské) a příležitosti účastnit se vytvoření utopické islámské společnosti“ (Vidino a
Hughes, 2015, str. 15). Také Reynolds a Hafez tvrdí, že „pull faktory jako apel přijít na
pomoc trpícím muslimům jsou pro mobilizaci zahraničních bojovníků zásadní“,
nezmiňují však v tomto případě konkrétní výpovědi respondentů ve vztahu ke konfliktu
v Sýrii (Reynolds a Hafez, 2017, str. 2).
Autoři výzkumného ústavu Quantum v rámci svého vzorku arabských
zahraničních bojovníků zjistili, že osm z devíti je poháněno emocionálním kontextem,
„vidí sami sebe předně jako muslimy, kteří se podle toho musí chovat“ a „hlavní
ospravedlnění“ jejich odchodu a zapojení do bojů leží v oblasti „náboženské
povinnosti“ (Quantum, 2015, str. 13). Dragon ještě toto téma doplňuje, když poukazuje
na rozličné „fatwy“, které vydali sunnitší duchovní v roce 2012, ve kterých apelovali na
povinnost „sunnitských muslimů vzít zbraně a odcestovat do Sýrie bojovat proti vládě
Bashara Al Assada“ (Jaber, 2012 in Dragon, 2015, str. 23). Ve studii Nilssona jeden ze
zahraničních bojovníků Sýrie Hassan říká, že byl motivován „obavami o své bratry,
kteří byli zabíjení v boji proti Assadovi. Bylo mojí povinností muslima jim pomoci“
(Nilsson, 2015, str. 349). Po příjezdu na místo prý ale pochopil širší souvislosti, tedy
nutnost boje proti všem nepřátelům (Nilsson, 2015, str. 349). Další respondent Amir
také zmiňuje, že odešel do Sýrie poté, co slyšel od imáma tezi o „povinnosti pomáhat
ostatním muslimům“ a zároveň také poté, co byl znepokojen zprávami ze Sýrie,
obzvlášť o zabíjení muslimů Assadovým režimem (Nilsson, 2015, str. 349). Borum a
Fein ve své studii zmiňují 4 motivační faktory k boji podle Vinciho: „loajalitu”,
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„svépomoc”, „ekonomické důvody” a „donucení” (Vinci, 2006 in Borum a Fein, 2017,
str. 251), přičemž dodávají, že pouze loajalita se svým důrazem na „závazek” nebo
„pocit odpovědnosti vůči širší komunitě, se kterou se daný jedinec identifikuje” (např.
prostřednictvím společných idejí a víry) se zdá být zásadní pro motivace zahraničních
bojovníků (Borum a Fein, 2017, str. 251). Povinnost a odpovědnost lze vidět v těsném
vztahu k pocitu sounáležitosti zcela v duchu blízkých vazeb všech kategorií v této části.
7.2.2.5 Empatie s oběťmi, morální rozhořčení nad konfliktem v Sýrii
Vidino a Hughes ve své studii amerických zahraničních bojovníků u jimi
zkoumaných případů mladých Američanů došli k zjištění, že zpočátku u nich hrál
velkou roli zájem o tento konflikt, a to zejména rozhořčení nad násilím páchaným
režimem Assada, „následnou nečinností mezinárodní komunity“ a soucit a sympatie
k obětem (Vidino a Hughes, 2015, str. 15). Ve vyvolání těchto pocitů podle autorů
sehrály roli také videa a fotky masakrů civilistů, které otřásly jak lidmi s „již silnou
sunnitskou identitou, tak nemuslimy“ a které „dovedly některé až k prvním krokům
v bojovnosti“, zvláště poté, co se zformoval odpor vůči režimu skrze militantní skupiny
(Vidino a Hughes, 2015, str. 15). Podobně také Dragon uvádí, že nejčastějším důvodem
pro boj v zahraničí, který jím zkoumaní zahraniční bojovníci zmiňovali, byla „obrana
islámu a morální rozhořčení zaměřené vůči Assadově režimu“ (Dragon, 2015, str. 38).
Dragon také cituje Hafeze, který zmiňuje případy „muslimů bez extrémní ideologie
rozzuřené utrpením bližních muslimů, kteří se stávají dobrovolníky ve snaze vykoupit
své bratry a sestry“ (Hafez, 2007, str. 191 in Dragon, 2015, str. 10-11), z čehož podle
autora vyplývá, že „zlost, společná identita a empatie se nemanifestují pouze skrze
muslimskou identitu“ (Dragon, 2015, str. 10) ale může jít i o humanitární ohledy
(Domokos, Rees, 2014 in Dragon, 2015, str. 10-11). Humanitární ohledy jako motivace
pro některé zahraniční bojovníky uvádějí také autoři studie výzkumného ústavu
Quantum (Quantum, 2015, str. 13).
Mansová a Tutiel v rámci své studie uvádějí, že „ideologické důvody“, jako
např. „pomoc utlačovaným syrským obyvatelům“, byly „zmíněny třicetkrát“ s tím, že
náboženství obecně bylo identifikováno jako „důvod zúčastnit se války v Sýrii u 23
bojovníků“. (Mans a Tutiel, 2016, str. 7). Silvermanová uvádí tři hlavní, nejčastější
motivace západních zahraničních bojovníků, mezi které patří i „ideologie skupiny, do
které se chce daný jedinec připojit“ a „rozlícení nad tím, co se v cílové konfliktní zemi
děje včetně empatie s trpícími lidmi“ (Silverman, 2016, str. 4). Zároveň ale
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Silvermanová podobně jako Dragon zmiňuje, že počáteční zájem o daný konflikt u
zahraničních bojovníků nemusí nutně pocházet z „detailního ideologického motivu“, ale
může se jednat o „čistě emocionální reakci“ spojenou s tím, co se v daném konfliktu
děje, např. „násilí na dětech či ženách“ (ať už se jedná o pravdivé informace nebo
informace zmanipulované radikální skupinou), a to u daných lidí vede k touze „něco
s tím udělat“ (Silverman, 2016, str. 5). Ve studii ústavu Quantum výzkumníky zpovídaní
západní zahraniční bojovníci také zmínili, jak špatně snáší, když slyší o „zabíjení
civilistů v konfliktních oblastech“ (Quantum, 2015, str. 11). Arabští zahraniční
bojovníci byli výzkumníky mimo jiné označeni jako tzv. „hledači spravedlnosti“,
konkrétně se jednalo o 23 procent bojovníků z jejich vzorku s tím, že narativy „pomoc
muslimským bratrům“ (uvedlo 45% bojovníků z jejich vzorku) a „boj proti Assadovu
režimu“ (uvedlo 27% bojovníků z jejich vzorku) byly dle autorů nejvíce zastoupenými
„katalyzátory“ pro zapojení se do radikálních organizací (Quantum, 2015, str. 14).

7.2.3 Nepřátelství vůči Západu/válka mezi muslimy a bezvěrci
7.2.3.1 Obecné nepřátelství vůči Západu
Sympatizanti ISIS ze studie Mansové a Tutiela zmiňovali nenávist vůči Západu
nebo vůči americké vládě a politice obecně (Mans a Tutiel, 2016). Z Noonanem a
Khalilem

zkoumaných

případů

se

zdají

být

nejvíce

zastoupené

motivace

politicky/náboženského rázu spojené často s vykreslením Západu jako nepřátelské síly
(Noonan a Khalil, 2014/2015, str. 81-92). Např. zahraniční bojovník z této studie Andre
Poulin (Abu Muslim) byl podle autorů „dle videa, které sdílel online před svojí smrtí
rozrušen tím, že jsou peníze z jeho daní utráceny na financování války proti islámu a
chtěl vědět, jak by mohl více pomoci islámské věci“ (Noonan a Khalil, 2014/2015, str.
81).
7.2.3.2 Nepřátelství vůči Západu spojené se sounáležitostí muslimů a obranou
muslimské komunity
Nepřátelství vůči Západu se v některých případech také prolíná s předchozí
kategorií – tedy sounáležitostí muslimů a s apelem na povinnost k boji a obraně
muslimů. Toto propojení demonstruje např. výpověď Shannon Conley z Colorada ve
studii Vidina a Hughese, která u FBI výslechu uvedla, že „chtěla vést džihád proti
bezvěrcům za účelem ochrany muslimských území“ (United States of America v.
Shannon Maureen Conley, 2014 in Vidino a Hughes, 2015, str. 30). Podobně Mansová a
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Tutiel ve své studii uvádějí, že u některých případů zahraničních bojovníků je
zmiňováno „silné rozhořčení vůči západním státům“, ale „často v kombinaci s motivací
pomáhat bližním souvěrcům, tedy muslimům“ (Mans a Tutiel, 2016, str. 9).
7.2.3.3 Hříšnost západních zemí
Hříšnost Západu zmiňuje ve studii Mironove a Whitta bojovník z Francie,
konvertita k islámu, podle nějž je Francie hříšnou zemí, zatímco území IS je „svatou
zemí“ (Mironova a Whitt, 2014, str. 5-6). Tento prvek spojení západních zemí s
hříšností se objevuje ve více studiích, např. ve studii Dawsona a Amarasingama - jejich
respondenti také často zmiňovali západní styl života jako nemorální (Dawson a
Amarasingam, 2016, str. 201, 198), jeden z respondentů vyjádřil pohrdání demokracií a
Západem (Dawson a Amarasingam, 2016, str. 202) a další uvedl, že život na Západě ho
často sváděl ke hříchu (Dawson a Amarasingam, 2016, str. 198). Také ve studii Noonana
a Khalila je výpověď zahraničního bojovníka Mohammed Hamzah Khana, který řekl:
„Všichni jsme svědci, že západní společnosti se stávají stále více nemorálními den za
dnem…Nechci, aby moje děti byly vystaveny takové špíně“ (Noonan a Khalil,
2014/2015, str. 90). Ve stejné studii se vyjadřuje obdobně zahraniční bojovník “John
„Yahya" Maguire, který „odešel do Sýrie bojovat za IS“ a který pohlížel na Kanadu jako
na „příliš zkaženou“(Noonan a Khalil, 2014/2015, str. 80).
7.2.3.4 Nedostatek náboženských svobod na Západě
Dalším motivem, který je spjat s vykreslením západních společností jako
nepřátelských, je nedostatek náboženských svobod a perzekuce muslimů. Ve studii
Mironove a Whitta výše zmíněný bojovník z Francie poukazoval na pocit rasismu a
nedostatku náboženských svobod, který měl ve Francii (Mironova a Whitt, 2014, str. 56). Ve studii Vidina a Hughese podobné pocity vyjádřila Shannon Conley z Colorada,
která podle svých slov cítila, že je s ní v USA zacházeno jako s teroristkou kvůli její
muslimské identitě (United States of America v. Shannon Maureen Conley, 2014 in
Vidino a Hughes, 2015, str. 30). Ve studii Noonana a Khalila uvedl Farah Shirdon, že
„jeho extremismus začal poté, co sledoval viktimizaci muslimů po 9/11“ (Noonan a
Khalil, 2014/2015, str. 80). Zahraniční bojovník ze stejné studie Hasibullah Yusufzai byl
„frustrován tím, že v Kanadě nemohl plně vyjádřit své náboženské přesvědčení“
(Noonan a Khalil, 2014/2015, str. 85-86). I ve studii Mansové a Tutiela zahraniční
bojovník z Německa zmínil pocit ponížení života muslimů na Západě (Mans a Tutiel,
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2016, str. 8).
7.2.3.5 Hrdost/pomsta
Sheikh ve své studii zjistil, že s hrdostí obnovení islámské slávy na území
Islámského státu souvisí také otázka pomsty, kterou podle autora velký počet
zahraničních bojovníků zdůraznil jako motivační faktor (Sheikh, 2016, str. 64-65).
Sheikh zmiňuje velký důraz zahraničních bojovníků na touhu po obnovení moci a
hrdosti, kterou měl podle nich islám v minulosti a touhu pomstít se za minulá příkoří a
porážky (Sheikh, 2016, str. 64,65), např. za historii „křížových válek, kolonialismus“
atd. (Sheikh, 2016, str. 65). Sheikh např. cituje jeden rozhovor, ve kterém respondent
zdůrazňuje „snahu nevěřících vzít muslimům jejich víru“ a zdůrazňuje hrdost muslimů a
víru, že islám nakonec zvítězí i za cenu utrpení (Sheikh, 2016, str. 65). Zde je možné
hledat paralelu s narativem vítězství, o kterém se zmiňují také Kruglanski a kol. ve své
teorii (Kruglanski a kol., 2014. str. 77). Motiv pomsty a hrdosti lze v určitém smyslu
chápat také jako snahu o určitou obnovu ztracené významnosti podle teorie hledání
významu. I tento aspekt lze vidět ve spojitosti s narativem obrany všemuslimské obce,
ale v tomto případě více jako nepřátelství mezi Západem a islámem. Podobně již výše
zmíněný bojovník z Francie ze studie Mironove a Whitta v rámci rozhovoru o
motivacích zmínil, že život na území chalífátu je pro něj „o důstojnosti a
hrdosti”(Mironova a Whitt, 2014, str. 5). S tím souvisí také motiv obnovení zákona
Alláha, který se objevuje ve studii autorů Dawsona a Amarasingama, ve které jeden ze
zahraničních bojovníků říká, že islám má lepší právo a přestože křižáci ze
Západu impérium islámu potlačili, nyní přichází čas návratu a „obnovení zákona
Allaha“ (Dawson a Amarasingam, 2016, str. 201). Podobně ve studii Mansové a Tutiela
nizozemský bojovník, který se připojil k džihádistické skupině Jund-Al-Asqa, říká:
„Bojuji v Sýrii v první řadě proto, abych navrátil zákon Alláha zpátky na svět, ze
kterého byl předtím vymazán“ (Mans a Tutiel, 2016, str. 7).

7.2.4 Příslib posmrtného života/mučednictví
Mironova a Whitt se ptali zahraničních bojovníků na to, co pro ně znamená
islám a násilný džihád a došli k závěru, že „džihád je pro ně ultimátní, očišťující výraz
víry kulminující v mučednictví a nebeských odměnách”(Mironova a Whitt, 2014, str. 6).
Bojovník ze Saudské Arábie zmínil, že mučedníci nemají strach ze smrti, což je podle
něj „dáno Alláhem“ (Mironova a Whitt, 2014, str. 6). Také jeden respondent ve studii
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Sheikha v rámci rozhovoru uvedl, že „miluje smrt víc, než miluje život“ (Sheikh, 2016,
str. 63). Nejvíce závěrů týkajících se příslibu posmrtného života a mučednictví ale
nalezneme ve studii Dawsona a Amarasingama (2016). Podle autorů této studie všichni
jimi zpovídaní zahraniční bojovníci zmiňovali „touhu dosáhnout mučednictví“ a vidí
„svůj osud v rukou Alláha“ (Dawson a Amarasingam, 2016, str. 201). Jeden ze
zpovídaných zahraničních bojovníků mluvil o obyčejném životě sestávajícím z „práce,
studia a vydělávání peněz“ jako o nedostatečném v protikladu k „šahádě“ – mučednictví
(Dawson a Amarasingam, 2016, str. 199). Zároveň dodával, že ho k odchodu inspiroval
jakýsi „místní bratr“, který v roce 2011 v Sýrii mučednicky zemřel (Dawson a
Amarasingam, 2016, str. 199). Další respondent prohlásil: „Nejsme motivováni
politikou, bohatstvím nebo láskou k tomuto světu" (Dawson a Amarasingam, 2016, str.
201). Podle dalšího bojovníka je mučednictví nejvyšší hodnotou a těší se do ráje, kde
bude očištěn od svých hříchů (Dawson a Amarasingam, 2016, str. 201). V rámci této
studie tak došli autoři k závěru, že „konečným cílem“ jimi zpovídaných zahraničních
bojovníků je „dosažení nebe“, neboť mnoho z nich je „oddáno džihádu a mučednictví,
nikoliv pozemským úspěchům“ (Dawson a Amarasingam, 2016, str. 199). O
posmrtných odměnách se zmiňuje také Barrett ve své studii, kde uvádí, že „příležitost a
touha účastnit se bitvy, která byla prorokována před 1400 lety“, je pro zahraniční
bojovníky ISIS „silnou motivací“ a „pro některé je také motivací příležitost umřít jako
mučedník“, což mimo jiné podporují i „extremističtí šejkové a další samozvané
náboženské autority“, kteří ve svých prohlášeních zdůrazňují výhody posmrtného
života, který čeká každého, kdo „zemře v boji s nepřátelskými bezvěrci“ (Barrett, 2014,
str. 18).

7.2.5 Ideologie a sociální skupiny
Vidino a Hughes ve své studii zmiňují některé případy, kdy došlo k radikalizaci
téměř výhradně na internetu, ale častější jsou ty, u kterých hrála roli online socializace
stejně tak jako vztahy ve fyzickém světě (Vidino a Hughes, 2015, str. str. 26). Nicméně
průběh radikalizace je podle nich podobný – na základě osobních vazeb se vytváří určitá
„buňka podobně smýšlejících lidí“, kteří si „svoje přesvědčení vzájemně posilují“
(Vidino a Hughes, 2015, str. 26). Autoři se kloní spíše k názoru, že vztahy ve fyzickém
světě jsou důležitější než konzumace džihádistického obsahu online, a zároveň tvrdí, že
se oba směry v přispívání k radikalizaci a jejího posilování doplňují (Vidino a Hughes,
2015, str. 26).
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Dragon cituje Hegghammera, který identifikoval „dva klíčové komponenty pro
masovou mobilizaci zahraničních bojovníků: ideologii (nebo rámec) zdůrazňující
solidaritu s představovanou nadnárodní komunitou“ a „silný kádr nadnárodních
aktivistů” (Hegghammer, 2010, str. 90 in Dragon, 2015, str. 9). Všichni Dragonem
zkoumaní jedinci „bojující za extrémistické skupiny byli muslimové, z nichž 38 k
islámu konvertovalo“ (Dragon, 2015, str. 38). Většina z nich podle Dragona vyjádřila
online prvek jako důležitý v rámci jejich náboru (Dragon, 2015, str. 38), Dragon ale
našel důkaz pro koncentraci náboru do měst (podobně jako Reynolds a Hafez, 2017
nebo Silverman, 2016), kde „již existovaly radikální sítě“ (Dragon, 2015, str. 54), např.
město Portsmouth ve Velké Británii (Dearden, 2014 in Dragon, 2015, str. 54) nebo
město Minnesota v USA (CNN, 2015 in Dragon, 2015, str. 52). Online sociální sítě
Dragon vidí jako důležité v rámci „šíření extrémistického obsahu“, ale ne jako faktor
mající „přímý dopad na nábor a mobilizaci“ (Dragon, 2015, str. 54). V tomto kontextu
také cituje Sunsteina, podle kterého sociální sítě poskytují prostředek k „sdílení
logistických a ideologických informací“, zatímco skupinová dynamika podle něj
„vštěpuje členům skupiny pocit solidarity“ (Sunstein, 2002, str. 429 in Dragon, 2015,
str. 54). Podle Dragona hraje ideologie roli v určitém propojení zahraničních bojovníků,
ale až osobní sítě známostí mezi těmito jedinci jsou podle něj tím hlavním hnacím
motorem pro odchod do zahraničního konfliktu (Dragon, 2015, str. 53). Jeho studie tak
našla silnou podporu pro roli tradičních sociálních vazeb a skupinových dynamik.
Reynolds a Hafez dospěli k závěru, že „zásadním push faktorem jsou lokální
sítě, mnohem významnější než ostatní často zmiňované motivace zahraničních
bojovníků jako selhání integrace nebo radikalizace prostřednictvím sociálních médií“
(Reynolds a Hafez, 2017, str. 2). Reynolds a Hafez mimo jiné testovali hypotézy
zaměřené na radikalizaci prostřednictvím sociálních vazeb v reálném světě a na
radikalizaci probíhající v online prostředí, přičemž pro první našli „silnou podporu“ a
pro druhou „slabou“ (Reynolds a Hafez, 2017, str. 2). Tyto sociální sítě lze chápat v
souvislosti s ideologií, neboť se v případě studie Reynoldse a Hafeze jedná nejčastěji o
salafistické skupiny (Reynolds a Hafez, 2017, str. 13).
Reynolds a Hafez tvrdí, že „pull faktory jako apel na pomoc trpícím muslimům
jsou pro mobilizaci zahraničních bojovníků zásadní“, ale zároveň podle nich tento apel
nevytváří „geograficky rozptýlené vzorce mobilizace v rámci národního území“, ale je
limitován na „lokální, těsné sociální vazby“, které se utvářejí na základě mobilizace a
náboru prostřednictvím „již dříve existujícího radikálního společenského prostředí a
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skupin“ (Reynolds a Hafez, 2017, str. 2). Reynolds a Hafez tak na základě své analýzy
zjistili důkazy o „geografickém shlukování“, a to „zejména na úrovni měst“ (Reynolds a
Hafez, 2017, str. 12), podobně jako Dragon (2015) nebo Silvermanová (2016).
Výsledky jejich výzkumu ukázaly, že „téměř polovina (43 zahraničních bojovníků) žila
před mobilizací v německém státu Severní Porýní – Vestfálsko“ a druhým nejvíce
zastoupeným státem bylo Hesensko (Reynolds a Hafez, 2017, str. 12).
Dále Reynolds a Hafez uvádí, že „síť německých zahraničních bojovníků byla
tvořena islamisty“ z tzv. „salafistické scény“ (salafističtí duchovní a organizace)
(Reynolds a Hafez, 2017, str. 13). Reynolds a Hafez poté zkoumali vazby jednak mezi
99 zahraničními bojovníky samotnými, tak jejich vazby se salafistickými organizacemi,
náboráři, podporovateli a duchovními a také mapovali, v rámci jakých měst se vazby
utvářely (Reynolds a Hafez, 2017, str. 15). V rámci své analýzy zjistili, „79 z 99
bojovníků bylo mobilizováno skrze vzájemně propojenou salafistickou síť uvnitř
Německa, kde se pouze u 20 zahraničních bojovníků nepodařilo najít důkazy pro tato
spojení a kde tak podle autorů mohl hrát roli online nábor“ (Reynolds a Hafez, 2017, str.
19). Moderní technologie jako sociální sítě podle autorů poskytují praktické informace,
např. „jak se dostat na místo konfliktu“ (Reynolds a Hafez, 2017, str. 4-5) a obsah je
generován samotnými jedinci (Reynolds a Hafez, 2017, str. 5). Je tak „okamžitý a
interaktivní“ (Reynolds a Hafez, 2017, str. 5), čímž podporuje pocit „komunitního
zapadání“, které může být „lákavé pro odcizené jedince“ (Hafez a Mullins, 2015, str.
969 in Reynolds a Hafez, 2017, str. 5). Hypotézu o „významném mobilizačním vlivu
sociálních médií nezávislém na sítích osobních vazeb“ ale jejich analýza vyvrátila
(Reynolds a Hafez, 2017, str. 20). Také se ukázalo, že „více jak jedna třetina (34 z 99
bojovníků) odcestovala do konfliktní oblasti ve skupině“, často se jednalo o přátele a
rodinné příslušníky (Reynolds a Hafez, 2017, str. 21). Z 99 jedinců bylo 23 konvertitů
k islámu, což autoři považují za „velmi vysoké číslo vzhledem k tomu, že konvertité
představují přibližně jen jedno procento celkové muslimské populace v Německu“
(Reynolds a Hafez, 2017, str. 10).
Větší důraz na sociální vazby v „reálném” světě dokládá i studie Silvermanové,
která se zaměřovala na zahraniční bojovníky z Velké Británie, kteří odešli do Sýrie a
Iráku a připojili se ke skupinám jako „Islámský stát Iráku a Sýrie a Jabhat al-Nusra“
(Silverman, 2016, str. 1). Silvermanová uvádí zdroje, které zmiňují, že zahraniční
bojovníci Velké Británie odcestovávají do zahraničí převážně ve skupinách majících
původ právě v lokálních sociálních sítích (Coerera, 2015; RAN, 2014 in Silverman,
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2016, str. 3). Podobné závěry obsahují i studie Reynoldse a Hafeze (2017) nebo studie
Dragona (2015). Dále Silvermanová zmiňuje, že většina zahraničních bojovníků Velké
Británie „odcestovala z Londýna, Manchesteru, Birminghamu a Lutonu“ (Silverman,
2016, str. 3) a uvádí příklady mladých lidí, kteří odcestovali do Sýrie a měli vazby na
nějakého jiného zahraničního bojovníka či na radikální skupiny (např. al-Muhajiroun)
nebo spolu navštěvovali stejnou školu (Weaver, 2015; Adams, Gani, Malik, 2014;
Twiggs, 2015 in Silverman, 2016, str. 3). Dodává také, že „mnozí, kteří se
zradikalizovali směrem k ISIS, se stali zapálenými ideology částečně skrze offline
socializaci“ (Silverman, 2016, str. 4).

7.2.6 Ideologie - shrnutí
Důležitost ideologie na motivace zahraničních bojovníků zmiňuje 14 studií z 16.
Největší důraz na ideologické aspekty kladou tyto 4 studie: studie Sheikha (2016),
studie Dawsona and Amarasingama (2016), studie Mironove a Whitta (2014) a studie
Mansové a Tuitela (2016). Zmínky o důležitosti ideologie či konkrétní případy, kdy
ideologie hrála u daných zahraničních bojovníků roli, poskytuje ale i dalších osm studií,
i když u nich se vždy nejedná o nadřazování ideologických faktorů nad ostatní. Studie
Vidina a Hughese (2015) nalezla případy, u kterých ideologie hrála roli ve vztahu k
hledání smyslu i krizi identity. Ve studii výzkumného ústavu Quantum autoři s ideologií
pracují a u svých respondentů tuto motivaci nacházejí, jedná se podle nich ale jen o
prostředek k cíli, který je identifikován v pozemských kategoriích (Quantum, 2015, str.
3). Studie Dragona (2015) identifikovala ideologické faktory jako velmi důležité, ale
vliv offline sociálních sítí vidí jako důležitější, studie Noonana a Khalila zmiňuje
ideologii jako jeden z pěti hlavních faktorů náboru a radikalizace (Noonan a Khalil,
2014/2015, str. 74) a ve studii Silvermanové se ideologie nachází mezi třemi hlavními
faktory (Silverman, 2016, str. 4).
Barrett ve své studii určité ideologické rámce v rámci motivací zmiňuje,
nepřikládá jim ale hlavní význam (Barrett, 2014). Ve studii Nilssona se objevily některé
ideologické rámce, autor se ale nezaměřoval jen na otázku motivací před odchodem
(Nilsson, 2015). Ve studii Bakkera a Grola (2015) lze nalézt ideologické motivace u
dvou případů ze šesti, ve studii Reynoldse a Hafeze (2017) se o vlivu ideologie mluví
převážně ve vztahu k sociálním sítím a ve studii Weggemanse, Bakkera a Grola (2014)
je vliv ideologie také v závěru zmíněn a demonstrován i na příkladech, nejedná se zde
ale opět o hlavní důraz na tento aspekt. Borum a Fein v rámci své studie zmiňují, že
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ideologii jako faktor nelze vylučovat zcela (Borum a Fein, 2017, str. 254), ale také
dodávají, že v rámci jimi zkoumaných zahraničních bojovníků ideologie roli zřejmě
nehraje (Borum a Fein, 2017, str. 261). Roli náboženství a ideologie jako důležitého
prvku pro motivace zahraničních bojovníků Sýrie a Iráku explicitně vylučuje pouze
jedna studie, a to studie Coolsaeta (2016).
Kromě vybraných narativů uvedených v závěru teoretické části se během
analýzy objevily také některé další motivy, a to v rámci sounáležitosti s muslimskou
obcí následující tři: odpověď na volání džihádu/služba džihádu, povinnost k přesunu do
Sýrie/empatie s oběťmi a morální rozhořčení nad konfliktem v Sýrii. Všechny jsou
vzájemně propojeny, rozlišení je tedy do určité míry vytvořeno pro lepší orientaci.
V rámci narativu nepřátelství vůči Západu/válka mezi muslimy a bezvěrci se objevily
tyto tři motivy: pocit nedostatku svobod v západních zemích, hříšnost západních zemí,
motivy hrdosti a pomsty a s tím související obnovení zákona Alláha. A jako samostatný
motiv se objevil zcela nový rámec: idea státu. Přestože odchod do Sýrie motivovaný
snahou o vytvoření islámského státu není v případě války v Sýrii vzhledem k existenci
Islámského státu překvapivý, kromě několika zmínek na něj hlavní důraz klade jen
jedna studie, a to studie Sheikha (2016).
Jako obzvláště často zmiňovaná motivace k odchodu do Sýrie se ukázal narativ
utrpení syrské populace a rozhořčení nad násilím páchaným Assadovým režimem, tedy
určitá verze kategorie sounáležitosti s muslimy ze závěru teoretické práce, ale více
specificky zaměřena a konkrétní, navíc ještě často spojená s apelem na povinnost přijít
do Sýrie pomáhat a bojovat. Studie Dragona, Silvermanové a studie ústavu Quantum v
tomto kontextu ale poukazují na možnost čistě humanitárních a emotivních ohledů vůči
obětem, které nemusejí mít vazbu na muslimskou identitu (Domokos, Rees, 2014 in
Dragon, 2015, str. 10-11; Silverman, 2016, str. 5, Quantum, 2015, str. 13). V rámci
narativu nepřátelství k Západu byly nejčastěji zmiňované motivy hříšnost Západu,
nedostatek náboženských svobod na Západě a hrdost v kombinaci s pomstou. Zmínky o
mučednictví jakožto motivaci k odchodu byly nalezeny ve čtyřech studiích, z toho jedna
pro tyto motivace našla silnou podporu (studie Dawsona a Amarasingama, 2016) a
jedna (studie Barretta, 2014) je cituje spíše v rámci obecných východisek, nikoliv
v rámci výsledků rozhovorů.
Časté zmiňování ideologických motivací není u džihádistů překvapivé, je ale
zajímavé, že autoři studií mají tendence zkoumat ideologické faktory bez jakýchkoliv
psychologických vysvětlení a často také ideologii až na pár výjimek (studie
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výzkumníků Quantum, 2015 a studie Silvermanové, 2016) nedefinují. Hodně studií ve
svých teoretických a obecných východiscích velmi často cituje Maletou tezi o
„defensivní mobilizaci“, která se týká časté taktiky povstaleckých hnutí rámovat lokální
konflikt jako nadnárodní hrozbu a apelovat na nutnost přijít muslimům na pomoc.

Tabulka č. 5 Psychologické a ideologické kategorie a jejich provázanost
Kategorie

Provázanost kategorií

Počet studií
demonstrujících
provázanost

Psychologické
Provázanost psychologických faktorů (hledání 3
kategorie (hledání smyslu a identity) a ideologických faktorů
smyslu a identity)
Provázanost psychologických faktorů (identita) a 3
sociálně-ekonomických faktorů
Provázanost psychologických faktorů (identita) s rolí 2
sociálních skupin
Psychologické faktory (hledání smyslu a identity) 5
bez explicitní vazby
Ideologie

Provázanost ideologie s rolí sociálních skupin

2

Tabulka č. 6 Počet studií zmiňující a zdůrazňující psychologické a ideologické kategorie
Kategorie

Počet studií, které Počet studií, které
zmiňují
danou dávají důraz na
kategorii
danou kategorii

Psychologické
10
kategorie (hledání
smyslu a identity)
Ideologie
14

6
4

84

Závěr
Tato práce si kladla za cíl zjistit, jakou roli hrají psychologicko-sociální faktory
v otázce motivací zahraničních bojovníků k odchodu do Sýrie v rámci občanské války,
trvající v této zemi od roku 2011. Tato práce čerpá celkem z 16 studií, jejichž autoři se
zaměřovali na motivace džihádistických zahraničních bojovníků k odchodu do Sýrie, ať
už autoři těchto studií provedli vlastní rozhovory nebo čerpali z otevřených zdrojů.
Zajímala mě přitom psychologicko-sociální dimenze motivací, která je často v médiích i
ve výzkumech zmiňována. Jakou roli ale hrají psychologicko-sociální faktory v otázce
motivací zahraničních bojovníků k odchodu do Sýrie? Jak autoři studií zaměřených na
motivace zahraničních bojovníků pracují s teoretickými východisky a pojmy spojenými
s psychosociální sférou? Jak interpretují klíčové pojmy a na základě toho i motivace
zahraničních bojovníků? A jaké psychosociální motivace k odchodu do Sýrie převažují
v dosavadních studiích?
To byly hlavní otázky, které jsem si v mé práci kladl. Za účelem jejich
zodpovězení jsem v první části vybral několik teoretických modelů a teorií radikalizace,
které pracují zejména s psychologicko-sociální dimenzí problému (teorie hledání
významu, rámcová teorie, teorie sociálních skupin, přístup francouzské sociologie a
dynamický model Horgana), a z nich jsem následně vybral několik hlavních opakujících
se psychosociálních kategorií a motivů (hledání smyslu, krize identity, vliv ideologie a
s tím příbuzné rámce a narativy a vliv sociálních skupin), v rámci kterých jsem studie
primárně analyzoval s tím, že možnost byla ponechána výskytu novým kategoriím a
možnost nepotvrzení vybraných kategorií. Sociální skupiny nebyly zkoumány zvlášť,
ale vždy ve vztahu k ostatním kategoriím, protože tato práce neklade důraz čistě na
sociologické aspekty.
Analýzou těchto studií bylo zjištěno, že jako nejdůležitější nová kategorie se
objevil důraz na ideu vlastního státu, tedy motivace, která je úzce spjata s konkrétní
povahou občanské války v Sýrii a snahou Islámského státu vytvořit vlastní státní útvar chalífát. Na druhou stranu se tento „pull“ faktor ve výpovědích zahraničních bojovníků
neobjevoval tak často, jak by bylo vzhledem k velkému vlivu Islámského státu
očekávatelné (o této motivaci se kromě stručné zmínky ve studii Bakkera a Grola, 2015
a ve studii Boruma a Feina, 2017 zmiňují pouze respondenti ve studii Nilssona, 2015 a
Sheikha, 2016). Obecně se jako nejvíce zastoupeným faktorem ukázala být ideologie
s mnoha svými rámci a narativy, zejména narativ empatie se syrským konfliktem a jeho
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oběťmi byl silně zastoupen. U džihádistů není časté zmiňování ideologických faktorů
překvapivé, zajímavé ale je, že autoři často zkoumají ideologii samostatně bez
jakýchkoliv psychologických vysvětlení. Navíc přestože je důraz u zahraničních
bojovníků často dáván na náboženskou ideologii, ne všichni autoři studií tento fakt
přijímají jako skutečně o náboženských motivacích vypovídající. To může být dáno
odlišným teoretickým zakotvením nebo jeho absencí.
Psychologické kategorie jako hledání smyslu a krize identity byly zmíněny v 10
studiích, významně řešeny v 6 studiích. Jako zásadní motivace pro odchod je vidí autoři
třech studií. Nicméně vždy šlo o spojení s nějakými dalšími faktory – zejména s
ideologií, socioekonomickými faktory nebo s vlivy sociálních skupin. V této práci byla
kategorie hledání smyslu definována jako více existenciální motivace a krize identity
jako více psychosociální motivace, přičemž i z analýzy studií vyplynulo, že krizi
identity autoři častěji spojují se sociálně-ekonomickými faktory a s vlivy sociálních
skupin, zatímco hledání smyslu více s ideologií. Samostatný vliv psychologických
motivů v nějakém širším hledisku nevyzkoumala ani jedna studie.
Přestože 10 studií nějakým způsobem psychologické motivace zmiňují, cca 6
z nich se jimi zabývá více do hloubky, zatímco o ideologických faktorech se zmiňuje 14
studií, ale do větší hloubky se jimi zabývají pouze 4. Nabízí se několik vysvětlení.
Zaprvé může být tento výsledek způsoben tím, že většina autorů jako výchozí bod
uvádí, že motivací existuje u zahraničních bojovníků mnoho, zmíní jich tak více, ale
zásadní význam přikládají jen některým. Zkoumané studie totiž kromě obecných
deklamací o pestrosti vlivů a až na několik výjimek (jakými jsou studie Bakkera a
Grola, 2015 a studie Weggemanse, Bakkera a Grola, 2014, kde nalezneme příklady
životních případů, ve kterých jsou vypozorovatelné jak vlivy ideologie, sociálních
skupin, hledání smyslu i socioekonomické faktory) ve svých závěrech většinou dávají
důraz jen na některé kombinace faktorů jako na průkazné. Druhým vysvětlením může
být odlišná interpretace výpovědí respondentů, někteří autoři např. vidí zmínky
respondentů o náboženských motivacích jako autentické a někteří je interpretují jako
vliv propagandy.
Je zřejmé, že hluboce psychologické motivace jsou velmi složitě zkoumatelné, a
to i prostřednictvím kvalitativních metod. Přesto má určitou výpovědní hodnotu fakt, že
sami zahraniční bojovníci v rozhovorech uvádí své pocity života bez smyslu či hledání
sebe sama.

Kloním se tak k názoru, že není žádoucí takové výpovědi z principu

interpretovat pouze jako o psychologických krizích nevypovídající, např. z důvodů
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vlivů propagandy. Autoři ale ve většině případů neuvádějí, jak tyto faktory ve
výpovědích respondentů interpretují.
V rámci teoretického zakotvení studií bylo zjištěno, že většina studií, které
pojednávají o důležitém vlivu psychologických kategorií, dostatečně nevysvětluje, jak
přesně dané kategorie chápe a nijak podrobněji je nedefinuje. Většinou se jedná o
absenci podrobnějšího vysvětlení pojmu „hledání smyslu“ a dalších k tomuto motivu
příbuzných pojmů. Motivace spojené s identitou a ideologií byly ve studiích o něco lépe
vysvětlovány. Ve vztahu k identitě je autory mnou analyzovaných studií např. často
zmiňováno hledání řádu a pravidel v životě a citován Malet a jeho teze o hledání
alternativní identity. V rámci studií je často zmíněno, že byli respondenti „hnáni“
psychologickými motivy jako např. hledáním smyslu či řádu v životě, ale autoři už
většinou nepíší, jak přesně. Dvě studie - studie Dawsona a Amarasingama (2016) a
studie Coolsaeta (2016) - obsahují detailnější popisy kontextu psychologických motivů.
Obsáhlejší vymezení definic ale poskytují v podstatě pouze autoři studie Quantum
(2015). Pouze Dawson a Amarasingam ve své studii upozorňují na absenci těchto
definic a důležitost jejich rozpracování (Dawson a Amarasingam, 2016, str. 193).
Zároveň tito autoři zajímavým způsobem rozvádí myšlenku subjektivní otázky
psychologické deprivace (Dawson a Amarasingam, 2016, str. 195) a důkladně
vysvětlují, proč v rámci své metodologie vnímají slova respondentů jako validní a
jakým způsobem je interpretují (Dawson a Amarasingam, str. 202, 205). Sami ale
neposkytují důkladné teoretické zakotvení a definice základních pojmů.
Vzhledem

k často

nejasnému

vymezení

psychologických

pojmů

v analyzovaných studiích tak často splývají hranice mezi jednotlivými pojmy a jejich
význam, např. Coolsaet ve své studii do osobních psychologických kategorií zahrnuje
větší počet různých pojmů - nejen hledání smyslu a krize identity, ale také např. absenci
budoucnosti, absenci pocitu sounáležitosti, pocit nezapadání apod., a to bez jejich
důkladného teoretického zakotvení (Coolsaet, 2016). Podobně též autoři Mironova a
Whitt ve své studii píší o hledání duchovního naplnění (Mironova a Whitt, 2014, str. 5)
bez jasného vysvětlení, co pro ně tento termín znamená. Také autoři výzkumného
ústavu Quantum definují osobní faktory velmi široce a nejasně (Quantum, 2015, str. 6).
Odlišné vazby osobních faktorů na jiné faktory, např. spojení s integrací, ideologií nebo
sociálními skupinami tak může vycházet i z rozdílného chápání těchto psychologických
pojmů a jejich vazeb. Coolsaet (2016) tak ve své studii např. zdůrazňuje, že náboženské
faktory nehrají roli v rámci motivací jím zkoumaných zahraničních bojovníků, na
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druhou stranu ale zmiňuje psychologické důvody, které často mohou vést lidi právě
k náboženství, jako např. nulové vyhlídky na budoucnost nebo pocit někam patřit. Ve
studii Dawsona a Amarasingama (2016) zahraniční bojovníky podle těchto autorů
motivuje náboženství a hledání smyslu či osobního naplnění, a přestože zmiňují
náboženské faktory jako nejdůležitější, neurčují, jak se všechny tyto motivace vzájemně
ovlivňují. Ve studii Mironove a Whitta (2014) respondenti zmiňovali život na Západě
jako nešťastný a tím vedoucí k hledání duchovního naplnění, zatímco ve studii Dawsona
a Amarasingama (2016) respondenti zmiňovali život na Západě jako šťastný, a přesto
vedoucí k hledání duchovního naplnění.
Rozdíl je také v metodologických přístupech, neboť Coolsaet vylučuje vliv
náboženství také z toho důvodu, že znalost náboženství je podle něj u zahraničních
bojovníků velmi povrchní (Coolsaet, 2016, str. 16, 26). Dawson a Amarasingam naproti
tomu ve své studii explicitně zmiňují, že důležitost náboženských motivací ve
výpovědích zahraničních bojovníků není vhodné a priori zavrhovat z důvodů zaujatosti
či naivity daných jedinců nebo vlivu propagandy, jak je často ve studiích zvykem
(Dawson a Amarasingam, 2016, str. 202-205) a důraz dávají na jistou autentičnost
výpovědí respondentů, které podle nich mají váhu samy o sobě (Dawson a
Amarasingam, 2016, str. 202, 205). Dalším příkladem může být důraz, který Coolsaet
klade na to, co daní zahraniční bojovníci cítí, a ne nutně na to, co si myslí (Coolsaet,
2016, str. 3). Podobně autoři studie výzkumného ústavu Quantum zmiňují význam
emociálního kontextu pro motivace zahraničních bojovníků (Quantum, 2015, str. 11,
13), ale už neuvádí, co si pod tímto emocionálním hlediskem přesně představují.
Přístupů je tedy více, bez vysvětlení se ale mezi sebou obtížně porovnávají.
Na vybrané teorie a modely zabývající se psychosociální stránkou radikalizace
uvedené v teoretické části této práce lze (kromě výše zmíněných testovaných kategorií)
v analyzovaných studiích nalézt několik očividných vazeb, např. ve studii Sheikha autor
uvádí, že spíš než nenávistí vůči Západu byli jím zpovídaní zahraniční bojovníci
motivováni „obnovením islámské hrdosti“ (Sheikh, 2016, str. 64), což velmi blízce
souvisí se Sagemanovou tezí, že globální, salafistický terorismus je spíše výsledek
vnitřně skupinové lásky nežli vněskupinové nenávisti (Sageman, 2004, str. 135 in
Bakker, 2006, str. 12). Sheikh také ve své studii cituje část rozhovoru s jedním
zahraničním bojovníkem, který zdůrazňoval „víru, že islám nakonec zvítězí i za cenu
utrpení“ (Sheikh, 2016, str. 65). Zde je možné hledat paralelu s narativem vítězství, o
kterém se zmiňují také Kruglanski a kol. (Kruglanski a kol., 2014. str. 77) ve své teorii.
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Cooslaet ve své studii píše o procesu radikalizace, ve kterém jsou na počátku přítomné
pocity frustrace a nespravedlnosti, které mohou u potencionálních zahraničních
bojovníků spustit hledání pocitu sounáležitosti (Coolsaet, 2016, str. 12). Z tohoto pojetí
je patrný pohled autora na radikalizaci jakožto na fázový model, ve kterém jsou jako
prvotní hybatelé identifikovány psychologické faktory, což lze vidět v souladu s teorií
hledání významu Kruglanskiho a kol. (2014) či s modelem radikalizace podle
Wiktorowicze (Wiktorowict, n.d.). Výzkumníci z ústavu Quantum ve své studii uvádějí,
že islám je pro jimi zkoumané zahraniční bojovníky „prostředkem k cíli, nikoliv cílem
samotným“ (Quantum, 2015, str. 3), což má blízko k pojetí ideologie u autorů
Kruglanskiho a kol., kteří zmiňují, že ideologie je často také „prostředek“ v rámci
radikalizace (Kruglanski a kol., 2014. str. 76). Hodně studií ve svých teoretických a
obecných východiscích také velmi často cituje již zmíněného Maleta, a to zejména jeho
tezi o „defensivní mobilizaci“, tedy rámování lokálního konfliktu jako nadnárodní
hrozby a apelu přijít muslimům na pomoc. Co se týká dynamického fázového modelu
radikalizace, zdá se, že s ním pracuje minimálně 5 studií, neboť právě 5 studií různé
fáze radikalizace zmiňují.
Přestože tedy studie řeší kategorie vybrané v závěru teoretické práce a zabývají
se psychosociálními motivy, nepracují s těmito kategoriemi dostatečně v rámci jejich
definování a vysvětlování, co tyto motivy znamenají. Nepopisují také, jak přesně
interpretují výpovědi respondentů vzhledem k těmto kategoriím. Studiím, které nějaký
interpretační rámec poskytují, často chybí zakotvení v teorii a obráceně. Ve většině
studií tak chybí celý souvislý řetězec vazeb: zakotvení v teorii – definice pojmů –
metoda interpretace výpovědí respondentů.
Prokázalo se, že mezi nejčastěji zmiňované psychologické či „osobní“ kategorie
patří hledání smyslu a krize identity, jen minimum studií je ale označuje za existenciální
kategorie. Toto vymezení je důležité, existenciální motivace totiž mají zásadní
významovou vazbu na ideologii a jejich zkoumání nemá spojitost s psychopatologií tak,
jak se stále ještě často v radikalizačních teoriích o psychologických motivacích
pojednává. Pokud je tedy důvodem, proč autoři více nedefinují psychologické kategorie
(jako je např. hledání smyslu) stigma z neprokázaných psychologických osobnostních
profilů teroristů, pak by zaměření na existenciální směr filosofie a psychologie mohlo
poskytnout určitý směr, pomocí kterého tyto aspekty zkoumat bez spojení s
profilováním. Existenciální motivace jako ze své podstaty psychologické kategorie
navíc skrze svoji vazbu na ideologii poskytují spojení se sociální sférou, a tím
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v kontextu zahraničních bojovníků odpovídají psychosociálnímu zaměření.
V rámci testování svých hypotéz se většina autorů studií zaměřuje hlavně na
socioekonomické faktory a vlivy sociálních skupin, u kterých poskytují detailnější popis
metodologie a výzkumu. Psychologické faktory autoři nijak metodologicky netestují,
přesto se ve výpovědích respondentů objevují. Nabízí se dva důvody – první se může
týkat již zmíněného akademického konsenzu, který se na teroristy dívá jako na
„normální“ jedince a ne jako na psychopaty, a protože jsou psychologické faktory často
slučovány právě s psychopatologií jedince, psychologické aspekty autoři netestují. Tato
práce ale demonstruje, že autoři ve skutečnosti pracují s psychologickými aspekty (jen
je jako psychologické ne vždy explicitně označují a často teoreticky nezakotvují), které
ale nemají s psychopatologií osobnosti nic společného. Kategorie jako hledání smyslu,
krize identity, pocit sounáležitosti a zapadání, vyhlídky na budoucnost apod. byly
definovány jako psychologické jak v některých teoriích, tak o nich autoři studií sami
často píší jako o „osobních“, „existenciálních“ či „duševních“ motivech. Druhým
důvodem proč autoři tyto kategorie netestují, může být také to, že na rozdíl od kategorií
jako jsou demografické ukazatele, ekonomické faktory či konkrétní sítě sociálních
skupin se psychologické kategorie obtížně testují. Změřit abstraktní pocit absence
smyslu života je obtížné. Ve studiích jsme tak odkázání hlavně na výpovědi
respondentů, které jsou poté podrobeny interpretacím jednotlivých autorů. Prvním
krokem k výzkumu role psychosociálních a existenciálních motivů k odchodu do Sýrie
by vzhledem k výše uvedenému dle mého názoru mělo být řádné teoretické zakotvení a
definování psychologických pojmů, které autoři ve studiích používají a dále větší
transparentnost v rámci způsobu, jakým jejich slova autoři interpretují.
Není určitě možné ani žádoucí dojít k jednotné definici hledání smyslu a přesně,
jak píší Travis Proulx a Michael Inzlicht: „zdá se, že je mnohem jednodušší vygenerovat
příklady smyslu, než přijít s konkrétní definicí“ (Proulx a Inzlicht, 2012, str. 318).
Smysl a význam je často definován velmi široce, v psychologii se ale běžně na smysl a
význam pohlíží jako na vztah k něčemu (Baumeister, 1991 in Proulx a Inzlicht, 2012,
str. 319). Tento vztah může mít mnoho podob a některé vazby byly i výzkumně
prokázány - bylo například zjištěno, že hledání smyslu má zmírňující efekt na strach ze
smrti (Grevenstein a Bluemke, 2017). Největší vazba existenciálních motivací je ale
v akademických výzkumech vysledována na náboženské cítění (např. Jung, 2015 nebo
Stroope, Draper a Whitehead, 2013). Náboženství je totiž často definováno jako
„hledání významnosti a smyslu ve vztahu k posvátnému“ (Pargament, 1997, str. 32 in
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Jung, 2015, str. 119) a jako „nedílná součást významového systému mnoha lidí“ (Park,
2005 in Jung, 2015, str. 119). Kontextuálnost nakonec dokládá i tato práce, protože se
ukázalo, že autoři studií osobní motivy vždy spojují s nějakým dalším aspektem – a to
z největší části se sociálními faktory (s vlivy sociálních skupin či socioekonomickými
aspekty) a s ideologií. I přes obtížnost definování a vytvoření jedné obecně sdílené
definice je ale pro lepší pochopení dané problematiky žádoucí, aby autoři ve svých
pracích popisovali, jak dané existenciální termíny chápou.
Pokud se na hledání smyslu díváme jako na universální a primární lidskou
motivaci (Frankl, 1963 in Jung, 2015, str. 119), pokud je prokázáno, že je tato motivace
silně spojena s náboženstvím a ve výpovědích zahraničních bojovníků se objevují obě
tyto motivace, je na místě dále zkoumat tuto vazbu skrze odpovídající techniky. Takový
přístup zde až na pár výjimek chybí, a přestože se autoři některých studií o zahraničních
bojovnících na hledání smyslu zaměřili, tato práce ukazuje, že v nich často absentuje
odpovídající teoretické zakotvení (což vede k odlišným terminologiím) a popis způsobu
interpretace výpovědí respondentů. Často tak například dochází k oddělování
ideologických aspektů od psychologických z nejasných důvodů.
V kontextu zahraničních bojovníků považuji pro další výzkum za užitečné
vycházet z teorie i již provedených výzkumů na téma smyslu a konstruovat otázky tak,
aby odrážely možný vliv ideologie, sociálních skupin i socioekonomického zázemí a
neměly podobu pouze přímých otázek typu: „Má váš život smysl?”. Pro důkladnější
pochopení dané problematiky tak dále považuji za přínosné, aby výzkumníci pátrali i po
důvodech, nuancích vnímání, zjišťovali tuto rovinu i dalšími nepřímými otázkami a
porovnávali výpovědi vzájemně, zkrátka aby otázkami směřovali více do hloubky a aby
se snažili o rozvedení první výpovědi respondenta. Například proč účastník výzkumu
mohl nemít smysl před odchodem, proč jej případně má nyní, co daný jedinec očekával
od příjezdu na místo, jak se dívá na roli náboženství ve svém životě apod. Vliv těchto
motivací je tak například obtížně pochopitelný z již nahraných rozhovorů zahraničních
bojovníků na Youtube nebo příspěvků, které o sobě zahraniční bojovníci zveřejňují
sami a které neumožňují podrobnější doptávání, závěry vyvozené z těchto zdrojů tudíž
nemusí být zcela validní. Pro další zkoumání lze např. vycházet z teorie Kruglanskiho a
kol., kteří popisují specifickou dynamiku fungování hledání smyslu – např. skrze ztrátu
významu (diskriminace, špatné pracovní podmínky, deprese, ztráta blízké osoby apod.)
nebo naopak očekávání nabytí významu (v kontextu zahraničních bojovníků by se
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jednalo např. o motivace v podobě odměny v posmrtném životě nebo ideje státu)
(Kruglanski a kol., 2014, str. 74).
Z pojmu „hledání smyslu“ nebo „absence smyslu“ se tak velmi snadno může stát
prázdná floskule bez významu, protože bez řádného zakotvení a kontextu toho moc
konkrétního neříká. Hledání smyslu a další příbuzné existenciální otázky jsou samy o
sobě vysvětlitelné jen obtížně, a jak píše N. I. Neliubin: „Smysl nemůže existovat jako
naprosto izolovaná, oddělená podstata“ (Neliubin, 2009, str. 29). Respondenti
existenciální motivace a psychosociální motivace dozajista také v kontextu zmiňují, v
analyzovaných studiích je ale kontext rozveden pouze sporadicky. Často tak např.
nevíme, zda autorův poznatek o zmínkách hledání smyslu u respondentů je jeho
celkovým dojmem či vychází ze slov respondentů, a o celkovém kontextu se tedy
nedozvíme. To platí i pro studie, jejichž autoři neprovedli vlastní rozhovory, v nich je
také patrná tendence zmínit hledání smyslu jako jednu z motivací bez poskytnutí většího
kontextu.
Z výše popsaných důvodů navrhuji pro budoucí výzkumy zaměřené na
psychosociální motivace zahraničních bojovníků vycházet z již zjištěných poznatků,
které naznačují zahraničními bojovníky časté zmiňování existenciálních motivací
spojených s ideologií (zejména v případě otázky smyslu) či psychosociálních motivací
spojených se socioekonomickými faktory a vlivy sociálních skupin obecně (zejména
v případě krize identity). Pro jejich další výzkum navrhuji důkladně teoreticky zakotvit
klíčové pojmy (např. čerpat z poznatků existenciální psychologie) a poskytnout
interpretační rámec, kterým budou výpovědi respondentů vykládány. V případě
provádění vlastních rozhovorů bych navrhoval se více zaměřit na kontext
existenciálních motivací pomocí otázek, které směřují do větší hloubky problému.
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Summary
The diploma thesis is focused on finding what role the psychosocial factors play
in the question of foreign fighters´ motivations for going to Syria. The sub-questions
examine the frequency of these factors in the analysed studies and the way how the
authors of these studies understand and work with the theoretical grounds, concepts and
terms related to the psychosocial sphere. For this purpose I chose several theoretical
models of radicalization that deal with psychosocial aspects of radicalization
(Significance quest theory, Framing theory, Theory of social groups, French sociology
approach and Horgan’s dynamic model of radicalization). From these models I
subsequently derived following recurrent motives: searching for meaning, identity
crises, ideology with related narratives and the influence of the social groups and
networks. Sixteen studies were subsequently analysed primarily through these chosen
motives and categories with the possibility to create new categories and the possibility
of non-confirmation of the chosen ones.
Through final analysis, I found that as the most important new category emerged
the idea of the own state - a motivation which is specific to the reality of the Syrian civil
war. Ideology turned out to be the most prevalent category in the analysed studies
together with the empathy with the Syrian conflict and its victims. Although the
emphasis on the ideology is prevalent in the statements of analysed foreign fighters, not
all the authors perceive this as a testimony of ideological motivations. This can be due
to the different theoretical definitions or due to a complete lack of it.
Psychological categories like searching for meaning and identity crises were
mentioned in ten studies and significantly dealt with in six studies. Authors of three
studies see them as the essential motivation for leaving the original country of the
foreign fighters. Nevertheless, these categories have always been in a connection with
other factors - especially ideology, socio-economic factors or social group influences. In
this work “the search for meaning” category was defined as more existential motivation
and “the identity crisis” as more psychosocial motivation and even from the analysis of
studies, the identity crisis was more often associated with socio-economic factors and
the influences of social groups, while searching for meaning was more often associated
with ideology. No single study has explored the independent impact of psychological
motives in a broader perspective.
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It is clear that deep psychological motivations are difficult to investigate even
with qualitative methods. Nevertheless, it has a certain tangible value when foreign
fighters themselves mentioned in interviews their feelings of life without meaning or
self-seeking. I am therefore inclined to believe that it is not desirable to interpret such
statements principally as not corresponding to psychological crisis, for example due to
propaganda influences. However, in most cases, the authors do not explain how they
interpret these factors in respondents' testimonies.
Regarding the theoretical foundation of studies I found that most studies dealing
with the important influence of psychological categories do not adequately explain how
exactly they understand the categories and do not define them in detail. Especially, there
is no detailed explanation of the term "search for meaning" and other themes related to
this concept. Identity motivation was slightly better explained in the studies. In relation
to identity the authors of the analysed studies often refer to “the search for order and
rules in life”and quote Malet and his thesis on searching for an alternative identity. In
most of the studies, Malet is the most frequently quoted author, especially his thesis on
"defensive mobilization" or framing the local conflict as a transnational threat and
appealing to Muslims to help. Studies often mention that respondents were "driven" by
psychological motives such as searching for meaning or order in life but the authors do
not elaborate on how exactly. Two studies - the Dawson and Amarasingam study (2016)
and the Coolsaet study (2016) - provide more detailed descriptions of the context of
psychological motives. However, broader definitions are provided only by the authors
of the Quantum study (2015).
Due to the often unclear definitions of psychological concepts in the analysed
studies, the boundaries between the different concepts and their significance often blend
and coincide. For example, in the Coolsaet study (2016) the author introduces a number
of different concepts - not just the search for meaning and the crisis of identity, but also
the absence of the future, the absence of sense of belonging, the feeling of non-fitting,
etc. without their thorough theoretical definition. Similarly, the authors Mironova and
Whitt write in their study about the search for spiritual fulfilment without a clear
explanation of what this term means to them (Mironova a Whitt, 2014, p. 5). Quantum
researchers also define personal factors very broadly and vaguely (Quantum, 2015, p.
6). Different linkages of personal factors to other factors such as links with integration,
ideology or social groups may also be based on a different understanding of these
psychological concepts and their relations. Coolsaet (2016) in his study, for example,
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emphasizes that religious factors do not play a role in the motivation of foreign fighters,
but on the other hand, he mentions the psychological reasons that can often lead people
to religion, such as zero prospects for the future or a feeling of belonging somewhere.
In the study of Mironova and Whitt (2014), the respondents mentioned life in the
West as unfortunate and thus leading to the search for spiritual fulfilment, while in the
study of Dawson and Amarasingam (2016), the respondents mentioned life in the West
as happy and yet leading to the search for spiritual fulfilment. There is also a difference
in methodological approaches. For instance, Coolsaet excludes the influence of religion
because the foreign warriors´ knowledge of religion is very superficial according to him
(Coolsaet, 2016, p. 16, 26). However, Dawson and Amarasingam explicitly state that
the importance of religious knowledge in foreign fighters testimonies shoudn’t be a
priori dismissed on the basis of their delusion, naivety or due tu propaganda influences,
and they put emphasis on the authenticity of the testimonies of respondents (Dawson a
Amarasingam, 2016, p. 202, 205). Another example may be the emphasis that Coolsaet
puts rather on what the foreign fighters do, and not necessarily what they think
(Coolsaet, 2016, p. 3). The authors of the Quantum Research Institute study similarly
mentioned the importance of an emotional context in the motivation of foreign fighters
(Quantum, 2015, p. 11, 13), but they did not explain what they understand by it.
Approaches are thus different, but without proper explanation, they are difficult to
compare.
Some links to selected theory on the psychosocial aspect of the radicalization
described in the theoretical part of this work can be found, for example, in Sheikh’s
study, where the author states that, rather than by hatred towards the West, the foreign
fighters interviewed by him were motivated by "renewal of Islamic pride" (Sheikh,
2016, p. 64), which is very closely related to Sageman's thesis that global Salafist
terrorism is more of a result of intrinsic group love than an outward-group hatred
(Sageman, 2004, p. 135 in Bakker, 2006, p. 12). Sheikh also quotes part of the interview
with one foreign fighter, who emphasized "the belief that Islam will eventually win at
the cost of suffering" (Sheikh, 2016, p. 65). It is possible to look for a parallel with the
narrative of victory, which is also mentioned by Kruglanski et al. in his theory
(Kruglanski a kol., 2014. p. 77). In his study, Cooslaet writes about a process in which
the accumulation of frustration and hatred can trigger a search for a sense of belonging
in the potential foreign fighters (Coolsaet, 2016, p. 24), which is in line with the theory
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of Kruglanski et al (Kruglanski a kol., 2014. p. 78). It also seems that at least 5 studies
work with dynamic phase model of radicalization.
Although the studies address the categories selected at the end of the theoretical
work and deal with psycho-social motives, they do not work with these categories
sufficiently in order to define them and explain what these motives mean. The authors
also do not describe how they accurately interpret respondents' testimonies in relations
to these categories. Studies that provide an interpretative framework often lack the
defining of concepts in theory and vice versa. In most studies, the linkage consisting of
grounding in theory, definition of concepts and methods of interpretation of
respondents' testimonies is thus missing.
Although the most commonly mentioned psychological or "personal" categories
include the search for meaning and the identity crisis, only few of the studies are
referring to these motives as existential categories. This specification is important, since
existential motivations has a fundamental meaningful link to ideology, and their
exploration is not related to psychopathology as it is still often dealt with in the
radicalization theories about psychological motivations. Thus, if the reason why authors
do not define psychological categories (such as the search for meaning) is related to the
stigma of unproven psychological personality profiling of terrorists, then focusing on
the existential direction of philosophy and psychology could provide a way for
examining these aspects without linkage with this profiling. Existential motivation as a
psychological category of its own, through its connection to ideology, provides a
connection with the social sphere and, in the context of foreign fighters, corresponds to
the psychosocial focus.
As for the testing of hypotheses, most of the authors in their studies focus mainly
on socio-economic factors and the impacts of social groups, for which they provide a
more detailed description of methodology and research. Psychological factors authors
did not test in any way. The reason for this can be related to the previously mentioned
stigma, associated with the assumption about some kind of terrorist’s abnormal
psychology in cases of psychological testing. On the other hand, this thesis
demonstrates that authors of various studies work with psychological aspects, which
have nothing to do with psychopathology of the individual´s personality.
The second reason why authors do not test these categories may be that, unlike
the categories such as demographic indicators, economic factors or specific networks of
social groups, the psychological categories are difficult to test. In studies, we are being
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referred to respondents' testimonies, which are then subjected to interpretations by
individual authors. The first step in investigating the role of psychosocial and existential
motives for leaving for Syria should be in my opinion proper theoretical grounding and
definition of the psychological concepts used by the authors in the studies and striving
for further transparency in the way authors interpret foreign fighter’s words.
Sense and meaning are often defined very broadly, but in psychology it is
commonly regarded as in a relation to something (Baumeister, 1991 in Proulx and
Inzlicht, 2012, p. 319). The greatest bond of existential motivation is traced in academic
research to the religious sentiment (e.g. Jung, 2015 or Stroope, Draper and Whitehead,
2012). Religion is often defined as "the search for meaning in relation to the sacred"
(Pargament, 1997, p. 32 in Jung, 2015, p. 119) and as "an integral part of the meaning
system of many people" (Park, 2005 in Jung, 2015, p. 119). The importance of context
is also reflected in this thesis because the authors of the studies always associate
personal motives with some other aspects - mostly with social factors and with
ideology. In spite of the difficulty of defining and creating one generally shared
definition, it is desirable for a better understanding of the given issue that the authors
describe how the existential terms are understood in their work.
When we look at the search for meaning as a universal and primary human
motivation (Frankl, 1963 in Jung, 2015, p. 119), if it is proved that this motivation is
strongly connected with religion, and these two motives appear in the testimonies of
foreign fighters, it is fitting to further explore this bond through appropriate techniques.
Such approach is mostly absent, and although authors of some of the studies on foreign
fighters have focused on the search for meaning, this thesis shows that they often lack
the appropriate theoretical grounding (leading to different terminologies), and a
description of how they interpret respondents' testimonies. In the context of foreign
fighters, I find it useful to base further studies on the theory and on the already
implemented research on the search for meaning and to create questions in order to
reflect the possible influence of ideology, social groups and socio-economic
backgrounds and not to only ask direct questions like "Do you feel like your life has a
meaning?". For a more thorough understanding of the issue, I find it beneficial for
researchers to search for reasons and nuances of perception, to explore this issue
through other indirect questions, and to compare the statements to one another - in short,
to direct the questions more deeply and to try to expand and elaborate on the first
statement of the respondent.
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The term "search for meaning" or "absence of meaning" thus can very easily
become an empty word without meaning, because without proper theoretical foundation
and without context it is not specific enough. Searching for meaning and other related
existential questions are difficult to explain just by themselves, and as Neliubin writes:
"Sense cannot exist as a totally isolated, separate essence" (Neliubin, 2009, p. 29).
Respondents surely mentioned existential and psychosocial motivations in the context,
but in the analysed studies, examples of these interactions are only sporadic. For
example, we often do not know whether the author's insight about respondent’s
reference to search for meaning is his overall impression, or if it is based on the words
of respondent we cannot be certain about the overall context. This also applies to studies
where the authors did not conduct their own interviews.
For the reasons I outlined above, I suggest for the future research on
psychological motivation of foreign fighters to draw on the already discovered findings
suggesting that foreign fighters frequently mention existential motivations in association
with ideology (especially in the case of question of meaning) or psychosocial
motivations associated with socio-economic factors and influences of social groups in
general (especially in the case of identity crises).For further research, I also suggest
providing thorough theoretical grounding of key concepts (e.g. further building on the
already existing knowledge of existential psychology) and an interpretative framework
for interpreting the testimonies of respondents. In the case of conducting interviews, I
would suggest that more focus should be placed on the context of existential
motivations with the help of questions that point to the greater depth of the problem.
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