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Intenzivní kurz – Už rozumím terorismu 
 

Intenzivní kurz o terorismu je určen pro všechny, kteří se zajímají o terorismus jako  

o současnou závažnou bezpečnostní hrozbu a rádi by tomuto fenoménu porozuměli. 

V průběhu kurzu se zaměříme na analýzu historického vývoje terorismu v čase od konce 

19. století do současnosti. Rozdělíme si období posledních 140 let na čtyři vlny a v každé 

vlně budeme společně definovat způsoby provedení útoků, taktiku, strategii a celkový 

modus operandi teroristických skupin. 

Zaměříme se na současný vývoj terorismu ve 21. století a budeme se společně věnovat 

charakteristice terorismu po 11.9.01, jednotlivým radikálním skupinám a jejich působnosti 

lokálně, mezinárodně i globálně. 

V průběhu kurzu se také budeme soustředit na jednotlivé způsoby vykonávání 

terorismu jako např. sebevražedný terorismus. Naší pozornosti také neunikne speciální 

kategorie současného terorismu tzv. homegrown terorismus, ke kterému dnes dochází 

zejména ve vyspělých západních zemích.  

Ucelený program kurzu „Už rozumím terorismu“ je naplánován na 4 X 90 min. 

v tomto časovém rozložení (9-10:30, 10:45-12:15, 13:15-14:45, 15:00-16:30). 

Na konci programu obdrží každý posluchač certifikát o absolvování kurzu. 
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Zaměříme se na zodpovězení těchto otázek: 
 

• Jaké jsou nejdůležitější definiční kritéria pojmu terorismus? 

• Jaké definujeme vývojové mezníky terorismu? 

• Jaký je rozdíl v motivech teroristické činnosti v průběhu jednotlivých vln? 

• Jak se vytvářela struktura, působiště a vedení al-Káidy v průběhu 90. let 20. 

století a jak se vyvíjí v současnosti? 

• Jak se vyvíjí a opět zanikají nová radikalizační hnutí? 

• Jaká je situace v Afghánistánu a jak se vyvíjela aktivita Talibanu v čase? 

• Jak se vyvíjí sebevražedný terorismus? 

 

 

 

Cena kurzu (4 x 90 min) 
Kurz je určen pro skupinu do 20 posluchačů 

Pro školy a vzdělávací instituce 9.900 Kč / skupina do 20 osob 

Pro firmy (při účasti min. 5 osob) 2.500 Kč / osoba 

Individuálně cena dohodou 

Kurzy se konají v Praze. Při konání kurzů mimo 
Prahu bude připočteno cestovné dle domluvy. 

V případě většího počtu posluchačů cena 
dohodou.  

 
 

 

 

 

 

 


