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• Anotace: Prezentace seznamuje studenty  pojmem radikalismus. Zmíněny jsou hlavní radikální 
proudy v současném světě. Součástí je ověřovací prezentace. 
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Radikalismus 

• radix – latinsky kořen, jít ke kořenu věci. 
• způsob myšlení a jednání zaměřený na základní změnu existujícího stavu.  
• zdrojem radikalismu je živelnost, projevující se zejména v historických otřesech a 

krizových situacích. 
• radikálové požadují změnu politického řádu, případně společenského přístupu k 

určitým problémům. Mají neměnné postoje, stále argumenty, velice vehementní 
prosazování vlastních idejí. 

• radikalismus se někdy zaměňuje se extrémismem, což není totéž. Extrémisté 
používají hraniční metody prosazování svých postojů, mnohdy v konfliktu se 
zákony.  

• rozlišuje se pravicový radikalismus a levicový radikalismus stýkají a vzájemně v 
sebe přecházejí.  
 

 
 
 

 
 
 
 



Radikalismus 

• Radikálové  vystupují proti demokratického systému, tvrdě kritizují jeho 
nedostatky, chtějí jej změnit dle obrazu svého. 

• Samotnou demokracii ale nezpochybňují.  

• lze rozlišovat politický a náboženský radikalismus. 

• Další členění je na pravicový a levicový. 

 

 

 

 

 

 



Projevy radikalismu ve světě – současnost 

Radikalismus a křesťanství 

• klerofašismus před a během druhé světové války – Španělsko, Portugalsko, 
Slovenský štát. 

• občanská válka v Libanonu a křesťanství (1975–1990).  

• jugoslávský konflikt v 90. letech.  

• náboženský fundamentalismus v USA a v dalších částech světa (specifické americké  

• (Ku-Klux-Klan, Aryan Nations, kardinál Williamson).  

 



Projevy radikalismu ve světě – současnost 

Radikalismus a islám 

• vznik a činnost Muslimského bratrstva v Egyptě.  

• islámský džihád. 

• islámská revoluce v Íránu a její vliv na islámský radikalismus (Hizballáh). Afghánští 
mudžáhídové. 

• radikalismus v Palestině – Hamás. 

• vývoj Al-Káidy.  

• hnutí Tálibán v Afghánistánu. 

• islámský fundamentalismus v konfliktech po Arabském jaru. 



Projevy radikalismu ve světě – současnost 

Radikalismus a judaisums 

• náboženský sionismus a radikalismus.  

• výstavba židovských osad v Palestině. 

• Hnutí Guš Emunim a radikální strany Kach a Kahane.  

• Situace ve městě Hebron.  

• Atentát na izraelského premiéra Jicchaka Rabina a jeho důsledky.  



Ověření 



Jaké jsou rysy radikalismu? 

1. Jak se řeší radikalismus a extrémismus? 

2. Jak můžeme radikalismus dělit? 

3. Kde působí radikální skupina Muslimské bratrstvo? 

4. Vyjmenujte 2 projevy židovského radikalismu ve 20. století. 

5. Vyjmenujte 2 projevy křesťanského radikalismu ve 20. století. 

 

 



ZDROJE 

• http://www.cojeco.cz/index.php?id_desc=79079&s_lang=2&detail=1&title=radik
alismus 

• http://is.muni.cz/el/1423/podzim2011/POL196/um/27973163/Politicky_radikalis
mus_a_extremismus_prezentace2011.pdf 

• ČEJKA, Marek. Náboženský radikalismus a konflikty. 2013. Dostupné z: 
http://www.vhu.cz/wp-content/uploads/2013/09/sylabus-
N%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%BD-radikalismus-a-konflikty.pdf 
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Děkuji za pozornost. 


