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Abstract 

 This thesis discusses main approaches in contemporary studies of terrorism, particularly 

the geographical view of this serious phenomenon, which shouldn’t be watched only by non-

scientific media. 

The main objective of this research is to examine the changes of geographical distribution 

of terrorism, mainly its international form, in last four decades and after the end of the cold war, to 

find out trends in its territorial and programme alignment, to see the metamorphosis of the 

geographical image of international terrorism. The research questions or hypotheses say: 

1) Since the 60s the localisation of focal points of hardest acts of terrorism has changed. 

2) The end of the cold war brought boom of nationalist/cultural motivated terrorism. 

3) Islamic extremists are responsible for the most of acts of terrorism. 

The research era is between February 1968 and 10th December 2006, what is given by the 

main source, the MIPT Terrorism Knowledge Base (TKB) (based on data from the RAND 

Corporation). The era is divided into four periods according to main historical events considered to 

be important for its influence on (not only international) terrorism.  

The first period (1968-1975) goes at the time of Vietnam War. Its end is considered as 

a relative lose of prestige for the United States and the support for anti-western leftist groups all over 

the world. But in the second era (1976-1989) of mainly leftist terrorism against western aims in 

Latin America and “Western” (non-communist) Europe starts also the islamist terrorism. After 1979, 

Radical Muslims are supported by both the war in Afghanistan, when financed in their fight against 

Soviets also from western funds, and by the example of “successful” Islamic revolution in Iran. The 

third period starts, when the iron curtain falls and particularly many leftist terrorists lose their 

ideological basis and material support from former Eastern bloc. However, with the hegemony of the 

only one world superpower – the USA - and problems in resolving of decades of Palestinian-Israeli 

conflict, the new wave of Islamic terrorism rises. The last period emphasises the changes since the 

main attack of new style in 2001. 

The analysis of mapped view supports the hypotheses. However at the case of the third 

question, we can only state, that the most of contemporary acts of terrorism take place in Muslim 

countries, but the real motivation of terrorists, mainly in Iraq from many unknown groups, could be 

also nationalistic, no religious. Many hard attacks by Islamic groups were also carried out already in 

the 80s. After the 11th September 2001 we can see, in spite of some incidents in “the West”, mainly 

terrorism concentrated, but with high material and live price, in the countries of “fight with 

terrorism”, Iraq and Afghanistan. The clear religious terrorism in last two decades is rather 

represented by the most visible attacks with most of killed or injured than the most of all the 

incidents. 

There was implemented also partial successful attempt to use a multidimensional linear 

regression analysis of possible factors involving the distribution of international terrorism in the 

world, geographically as well. In spite of debatable predicative value of obtained models, some 

assumptions of the influence of economical, social, cultural and environmental factors have been 

confirmed.  

 

Key words: geography, international terrorism, political geography 
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Abstrakt 

Tato práce rozebírá hlavní přístupy v současném studiu terorismu, zejména 

v geografickém pohledu na tento vážný fenomén, který by neměl být sledován pouze nevědeckými 

médii. 

Hlavním cílem tohoto výzkumu je prověření změn geografické distribuce terorismu, 

zejména jeho mezinárodní formy, v posledních čtyřech desetiletích a po skončení studené války, 

odhalit trendy v teritoriálním a programovém zaměření, aby byla vidět proměna geografického 

obrazu mezinárodního terorismu.  

Hlavní výzkumné otázky nebo hypotézy tvrdí: 

1) Od konce 60. let 20. stol. došlo k prostorovému přesunu „nejžhavějších ohnisek“, center 

aktivit terorismu ve světě. 

2) Konec studené války přinesl rozmach nacionálně/kulturně motivovaného terorismu.   

3) Za většinu teroristických aktů jsou zodpovědní islámští extrémisté. 

Zkoumané období je mezi únorem 1968 a 10. prosincem 2006, což je dáno hlavním 

zdrojem,  MIPT Terrorism Knowledge Base (TKB) (založeno na datech od  RAND Corporation). 

Doba je rozdělena do čtyř období podle hlavních historických událostí, které jsou považovány svým 

vlivem na (ne jen) mezinárodní terorismus za důležité.  

První období (1968-1975) probíhá v čase vietnamské války. Její konec je považován za 

dobu relativní ztráty prestiže USA, podpory protizápadních levicových skupin po celém světě. 

Avšak ve druhém období (1976-1989) poznamenaném zejména levicovým terorismem proti 

západním cílům v Latinské Americe a „západní“ (nekomunistické) Evropě začíná také islámský 

terorismus. Po roce 1979 podporuje radikální muslimy jak válka v Afghánistánu, když jsou 

financováni v boji proti Sovětům také ze západních prostředků, jednak je podporuje příklad 

„úspěšné“ Islámské revoluce v Íránu. Třetí etapa začíná, když padá železná opona a zejména mnozí 

levicoví teroristé ztrácejí svoji ideologickou základnu a materiální podporu z bývalého východního 

bloku. S nadvládou jediné světové supervelmoci – USA – a s problémy řešení desetiletí trvajícího 

palestinsko-izraelského konfliktu stoupá nová vlna islámského terorismu. Poslední období je 

vymezeno s důrazem na změny, které se udály od hlavních útoků „nového stylu“ z roku 2001.    

Analýza zmapovaného pohledu podporuje hypotézy, nicméně v případě třetí otázky 

můžeme pouze konstatovat, že většina současných aktů terorismu se odehrává v muslimských 

zemích, ale skutečná motivace teroristů, zejména v Iráku z mnoha neznámých skupin, může být také 

nacionalistická, ne religiózní. Mnohé tvrdé útoky islámských skupin byly také provedeny již v 80. 

letech. Po 11. září 2001 můžeme vidět, na rozdíl od některých incidentů na „Západě“, zejména 

terorismus koncentrovaný, ovšem za velkou cenu materiálních ztrát a lidských životů, v zemích 

„boje s terorismem“, v Iráku a Afghánistánu. Jasně náboženský terorismus v posledních dvou 

desetiletích je spíše zastoupen nejviditelnějšími útoky s největším počtem zabitých či zraněných než 

největším počtem incidentů.  

Byl proveden také částečně úspěšný pokus o mnohorozměrnou lineární regresní analýzu 

možných faktorů ovlivňujících výskyt mezinárodního terorismu ve světě, a to i geograficky. I přes 

spornou vypovídací hodnotu získaných modelů se některé předpoklady vlivu faktorů ekonomických, 

sociálních, kulturních i environmentálních potvrdily. 

 

Klíčová slova: geografie, mezinárodní terorismus, politická geografie 
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Úvod 

 

Terorismus představuje jeden z nejdiskutovanějších problémů současnosti. Část  

odborné obce jej dokonce považuje za nejvýznamnější bezpečnostní hrozbu a zároveň 

výzvu pro 21. století. I když ve srovnání s jinými nebezpečnými aktivitami, jevy 

a procesy, jako jsou války či kriminalita (o katastrofách nemluvě), nepřináší velké oběti, 

jeho symbolický význam a mediální atraktivita jsou obrovské, bezpečnostně politické 

konsekvence dalekosáhlé. Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z nejzávažnějších 

sociálně patologických jevů, který vyjevuje také důležité geografické souvislosti, 

přitahuje také pozornost geografie, zejména geografie politické a disciplín, které 

v tomto ohledu na geografii navazují či zkoumají podobný předmět zájmu (politologie, 

mezinárodní vztahy, kulturní a sociální antropologie). Domnívám se však, že i relativně 

jednoduchý geografický přístup, spočívající v "mapování" teroristických aktivit může 

znamenat, jak východisko, tak přínos na poli tohoto multidimensionálního jevu. 

Geografie poskytuje jedinečný prostorový „nadhled“, přístup, který problematiku 

zpřehlední, a může odhalit zdánlivě jinak netušené, nepostihnutelné souvislosti. 

Terorimus, ať už se jedná o mezinárodní či vnitrostátní, se stal významným 

předmětem zájmu politické geografie. Ta jej může studovat z několika hledisek. 

Tradiční přístup spočívá v analýze  a hodnocení faktorů (včetně geografických), které 

terorismus vyvolávají. Moderní politická geografie však stále více studuje terorismus 

především jako nástroj – nástroj teritoriálně ukotveného politického boje, nástroj  

skupinových (národních, kulturních) zájmů, a dokonce i jako nástroj geopolitických cílů 

globálního dosahu, tedy v duchu Huntingtonovských vizí střetu civilizací.     

Nelze zkoumat pouze fenomény přispívající k (poněkud idealisticky či možná 

pokrytecky viděné) všeobecně žádoucí organizaci společnosti, kterou by šlo, 

samozřejmě z nutně subjektivního pohledu „většinové západní společnosti“, popsat jako 

opravdu svobodnou, demokratickou, mírovou, tvořící jakýsi řád „dobra“ či „vyšší 

princip mravní“, při které z úhlu pohledu naší vědní disciplíny pak v geografické 

organizaci společnosti např. podle Hampla (1998) dochází k rovnováze mezi 

konkurenčními a kooperačními procesy. Stejný, a z praktického preventivního hlediska 

možná i větší význam má však i zkoumání procesů a jevů do různé míry na oficiální 

struktuře nezávislých, základním civilizačním pravidlům se zcela vymykajících, nebo 

dokonce jim protichůdných. Může jít o jevy vyloženě sociálně patologické, 



 11 

působící přímo (nezákonně či násilně – záleží však na přesné definici) proti struktuře, 

resp. tvořící a využívající vlastní struktury působící proti „svobodné společnosti“, někdy 

i v rámci „totalitárního státního zřízení“. Studium organizace společnosti, a to 

i prostorové, se nutně musí zabývat integrálně obojím. 

Geografové sledují mnohé sociálně patologické jevy od těch ukazujících na 

problémovost a potenciální riziko regionu nepřímo (např. vyšší míry nezaměstnanosti), 

až po jevy následné, přímo nebezpečné, jako jsou různé nelegální a kriminální činnosti 

nebo i otevřené sociální a rozmanité ozbrojené konflikty a války. Jednou 

z nejnebezpečnějších forem (politických) aktivit, která charakterizuje (zdánlivě) mírový 

vývoj a postmoderní nejistotu současnosti, výrazně narušující stabilitu regionálních 

systémů i systému globálního, je právě terorismus, jehož převážně geografickým 

aspektům se věnuje následující práce.  

Bylo by asi odvážné tvrdit, že terorismus existuje tak dlouho jako politika, 

přinejmenším některé jeho prvky, jsou však pozorovány již od starověku (viz např. 

Souleimanov 2006). Tomuto fenoménu, jenž vyvolává mnoho emocí i iracionálních 

polemik se věnovala řada expertů, avšak i přes závažnost problému donedávna šlo resp. 

mohlo jít v celoplanetárním měřítku vesměs o teoretické úvahy, protože bezprostřední 

globální ohrožení ještě nebylo vnímáno, resp. nebylo ani přítomno. Navíc lze 

předpokládat, že se skončením studené války došlo k relativnímu uklidnění situace, kdy 

jednotlivé teroristické skupiny ztratily podporu ideovou i materiální ze stran dříve 

znepřátelených ekonomicko-ideologicko-politických bloků „Východu“ i „Západu“. 

Nový podnět ke zkoumání terorismu přinesl zjevně jeho vzestup v druhé polovině 90. 

let s nástupem druhé palestinské intifády (viz např. Eichler 2007) a zejména pak aktivit 

sítě al-Kaida. Hlavní impuls pak nutně představoval v mírové době bezprecedentní útok 

na komerční a vojenskopolitické cíle v USA 11.9.2001. Terorismus se však tímto 

logicky stal v dosud nebývalé míře a globálním rozsahu i předmětem do značné míry 

veřejně neodborně probíraných mediálních spekulací, ale více jej sledovali i seriózní 

výzkumníci z řad teoretiků sociálních a humanitních oborů i bezpečnostní, vojenští 

a zpravodajští experti zaměřen na praktické aplikace, skutečnou prevenci a boj proti 

tomuto nežádoucímu jevu.  

Ve světě se do procesu zapojili i geografové, a to ne náhodou i ti bližší 

praktickému využití poznatků, často i geografii fyzické, zabývající se výzkumem 

přírodních bezpečnostních rizik, „hazardu“ jako např Susan Cutterová, ale i političtí 

a sociální geografové Jako Colin Flint, Alexander Murphy, Thomas Wilbanks, 
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i geoinformatici a kartografové jako např. Douglas Richardson či Mike Tait (tito a další 

přední představitelé geografie USA spolupracují při Asociaci amerických geografů na 

projektu „Geographical Dimensions of Terrorism“ a z jeho úvodu vycházející 

stejnojmenné knize zaměřené především na konkrétní aplikaci geografického pohledu 

v prevenci a boji proti terorismu – Cutter, Richardson, Wilbanks, 2003). Angažovanost 

geografů právě v USA po událostech 11.9.2001 je velice logická jednak z důvodů 

možnosti aktivně přispět svým výzkumem tehdy bezprostředně terorismem ohrožené 

zemi, jednak i příležitostí, zviditelnit tak přínos geografie v případě „populárního“ 

tématu. Lze samozřejmě namítnout i určitou tendenční orientaci takového snažení, byť 

v podobném studiu asi nikdy nelze předstírat úplnou nestrannost, která by v tomto 

případě mohla navíc vést k toleranci nejhorších forem „zločinu“. Jak ale uvádí Mareš 

(2005), samotná snaha o normativní vymezení pojmu terorismu pomocí morálních 

hodnot je ze své subjektivní podstaty pro vědecké bádání nevhodná.  

Terorismus je však stále více jevem působícím globálně, který se nevyhýbá ani 

Evropě, jak ukázaly např. po roce 2001 i útoky v Madridu roku 2004 či Londýně 2005. 

V Česku je ale zatím na odborné úrovni spíše doménou bezpečnostních expertů (viz 

např. Brzobohatý 1999a a 1999b, Eichler 2006, 2007, Mika 2003, Souleimanov a kol. 

2006), kriminalistů, vojáků, pracovníků zpravodajských služeb, právníků apod., dále 

pak politologů (např. Mareš 2005), sociologů a psychologů. Je to zřejmě dáno i tím, že 

terorismus naši zemi naštěstí zatím nějak podstatně přímo nezasáhl, a menší stát má 

také méně globální ambice. Především však přitom mají „bezpečnostní“ obory 

k podobné problematice svým dlouhodobým zaměřením blíže. Pro české geografy 

zabývající se často regionálními poměry v rámci Česka přirozeně nejde o zcela typické 

téma, byť v rámci některých přednášek, např. globalizace, problémových oblastí 

současného světa nebo zaměřených na konkrétní region či makroregion se téma 

terorismu probírá i v rámci výuky geografie na PřF UK. Zatím se však zřejmě hlubší 

studium terorismu nezdá jako prakticky přínosné, na rozdíl třeba od výše zmíněných 

USA
a
. Přitom však ani naše relativně malá země z bývalého východního bloku není 

v globalizovaném světě „odbourávajícím hranice“, navíc integrovaná v NATO i EU, 

                                                 
a
 V USA přednáší i samostatný předmět geografie terorismu a boje proti němu např. Erik Prout z katedry 

geografie na  Texas A&M University College Station u Houstonu 

(http://geog.tamu.edu/~prout/Terrorism489two.html). V rámci širšího pojetí geografie války pak téma 

rozebírá i přednáškově zmiňovaný politický geograf Colin Flint 

(http://www.geog.psu.edu/people/flint/460syllabus.html). 
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vůči podobným mezinárodním hrozbám izolována
b
. Navíc je zapojena, byť 

v absolutním počtu méně výrazně, i do vojenských aktivit NATO či USA (Afghánistán, 

Irák).  

Mnohé zahraniční studie poskytují teoretický základ ke studiu terorismu, ale 

s přesnými daty sledují mapově většinou jen vybrané oblasti. Terorismus se však stal 

celosvětovým problémem. Jakkoli se může pohled na problematiku terorismu 

z globálního úhlu, přitom geograficky, zdát příliš povrchní a obecný, může naopak 

ukázat na jinak těžko postřehnutelné souvislosti a celosvětové vývojové trendy shrnující 

komplexnost fenoménu, jeho bilanci.  

Základním cílem práce je postihnout geografický obraz mezinárodního či 

přeshraničního terorismu a jeho proměny v posledních desetiletích, a zejména po konci 

studené války a útocích 11. září 2001. S přednostním využitím exaktních 

kartografických a statistických metod a příslušné odborné literatury se bude snažit 

o objektivizaci přístupů a hodnocení tohoto rozporuplného fenoménu, jehož mediální 

obraz bývá často velmi deformován. Autor se naopak pokusí, byť přiznává, že, jako 

snad každý, má vlastní politické názory, o pokud možno nestrannou analýzu i její 

syntetickou interpretaci, byť i seriózní zdroje dat nemusí být v tomto případě politicky 

neutrální, což je nutno vzít při jejich hodnocení v úvahu. Je zřejmé, že úkol nebude 

snadný, a přitom tato práce i přes své globální zaměření nemůže svým omezeným 

rozsahem postihnout fenomén terorismu zcela komplexně ze všech úhlů pohledu, a to 

ani geografických. 

 

Hlavní výzkumné cíle práce představují:  

A) vytvoření geografického obrazu terorismu a jeho proměny v posledních 40 letech, tj. 

zmapování distribuce všech teroristických útoků ve světě a na tomto základě po 

skončení studené války, odhalit tak tendence v jeho teritoriálním i ideovém zaměření 

V této souvislosti budou ve světle diskuse s literaturou a výsledku zmapování 

zodpovězeny výzkumné otázky, v případě statistického ověření i hypotézy: 

1) Od konce 60. let 20. stol. došlo k prostorovému přesunu „nejžhavějších 

ohnisek“, center aktivit terorismu ve světě. 

                                                 
b
 Např. politolog Mareš věnuje tématu terorismu v Česku obsáhlou publikaci, a upozorňuje i na jistá 

rizika terorismu ve střední Evropě, byť se spíše věnuje problematice různých lokální extrémistických 

skupin. Příznačné však je, že rozsáhlou úvodní část věnuje obecnému teoretickému vymezení problému 

terorismu celosvětově (Mareš 2005). 
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2) Konec studené války přinesl rozmach nacionálně/kulturně motivovaného 

terorismu  (oproti předchozímu období). 

3) Za většinu teroristických aktů jsou zodpovědní islámští extrémisté (jde 

o pouhé mediálně rozšířené klišé, nebo reálný stav). 

 

B) vytvoření typologie teroristických aktů se zdůrazněním geografického pohledu, na 

základě analýzy a zmapování databáze teroristických aktů, v konfrontaci se stávajícími 

typologiemi. 

 

C) pokus o vysvětlení geograficky diferenciovaných příčin rozdílného výskytu 

mezinárodního terorismu v poslední „globální“ etapě, zejména mezi státy „zdrojovými“ 

a „cílovými“. 

 

Pokud jde o strukturu práce, po úvodním představení předmětu a cílů práce bude 

následovat diskuse s literaturou věnující se komplikované zásadní problematice definic 

terorismu se zaměřením i na jeho příčiny. Pak bude následovat popis použité metodiky, 

práce s databází, zpracování dat atd. V rámci další kapitoly bude prezentována 

a diskutována typologie teroristických činů. Stručně bude nastíněn historický vývoj, po 

kterém bude představena proměna geografického obrazu mezinárodního terorismu ve 

vymezených obdobích posledních téměř čtyřiceti let. Vlastní část – věcné řešení 

problematiky práce pak spočívá ve využití a zhodnocení zpracovaných kartografických 

výstupů, tabulek, grafů a statistické analýze teroristických činů. Výsledky analytické 

části budou konfrontovány s hlavními poznatky výzkumné sféry a shrnuty v závěrečné 

části. 
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1. Teoretické přístupy ke studiu terorismu – diskuse literatury, pojmu 

Před vlastním výzkumem je nutno si ujasnit samotné vymezení pojmu 

terorismus, za který, jak známo, mohou být označeny rozličné činnosti. Z toho vyplývá 

i potřeba tvorby jeho typologie. Budou zhodnoceny hlavní současné přístupy, přičemž 

bude nabídnut i vlastní geografický pohled.  

 

1.1. Definice, význam a původ pojmu terorismus 

Terorismus, ačkoli je dnes (resp. v prvním desetiletí 21. století) i svou vlastní 

nemalou zásluhou středem mediální pozornosti, jak zdůrazňují mnozí (např. 

Souleimanov 2006, Mareš 2005, Šedivý 2003, Zeman 2002) nemá přesto podle většiny 

autorů jasnou, všeobecně přijímanou, definici. To bude zřejmě dáno i proměnlivostí 

jeho forem i motivů, změn jeho geografického rozšíření a vazeb, v neposlední řadě též 

hlediskem autora, který terorismus zkoumá a účelem definice. I geograf Flint (2004) 

považuje hledání definice za hádanku, a odvolává se i na další přední odborníky: „Jeden 

z nejrespektovanějších badatelů zabývajících se terorismem Walter Laqueur přiznal 

nemožnost a marnost definování terorismu.“ (Laqueur, 1987, cit. v Flint 2004, s. 200) 

Laqueur tento zjevně logický postoj zastává dosud, viz i úvod jeho nedávného článku 

(Laqueur 2007). Souleimanov (2006, s. 37) také uvádí: „Jak poznamenávají Alex 

Schmid a Albert Jongman, a zřejmě nejsou daleko od pravdy, „[v úsilí vymezit 

terorismus] vypsali autoři téměř tolik inkoustu, kolik aktéři terorismu prolili krve“ 

(Schmid a Jongman  1983, s. 70-116 cit. v Souleimanov 2006, s. 37). „V původním 

vydání citované studie (1983) uvedli tito autoři 109 odlišných definic terorismu, které 

tehdy kolovaly v akademické a expertní obci“ (Souleimanov 2006, s. 37). Nejasnost 

terminologie podtrhuje to, že podle Souleimanova (2006) i studie
c
 OSN o 1866 

stránkách jednotné vymezení postrádá. 

Přitom samotný etymologický vývoj a význam slova je relativně jasný. „Svůj 

původ má v latinském substantivu terror (strach, hrůza, zděšení, bázeň nebo 

metonymicky věc působící strach, či ve verbu terreo (třást se, strašit, nahánět strach). 

Lze tedy konstatovat, že vlastností terorismu je nahánění či šíření strachu“, jak uvádí 

Mareš (2005, s. 18). Encyklopedie Světový Terorismus (2001, s. 10) pak vidí původ 

v latinském slově „terrere (=vyděsit, postrašit)“. V podstatě se shoduje i se Zemanem 

                                                 
c
 Jedná se o „Deffinitions of Terrorism, The United Nations Office for Drug Control and Crime 

Prevention, New York 2001“ (Souleimanov 2006, s. 37). 
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(2002), byť je zajímavé, že tvary latinských slov se v jednotlivých publikacích mírně 

liší. Jak ale z jejich významu vyplývá, při terorismu jde doslova o vyvolání hrůzy. 

Obecně pak lze definice přibližně shrnout tvrzením, že terorismus je násilná činnost 

prováděná tak, aby zastrašila mnohem větší skupinu lidí, část společnosti či celou 

společnost, za účelem vyvolání tlaku veřejného mínění ve prospěch dosažení osobních, 

politických či dalších cílů. Stačí i jen vážně pohrozit podobnou činností. Skutečné přímé 

oběti útoku nejsou hlavním cílem, tím je spíše veřejné „publikum“, jenž se stává také 

pouhým prostředkem psychologického boje proti vládě či jiné moci, veřejnosti apod., 

jak cituje Encyklopedie Světový terorismus (2001, s. 10) staré čínské přísloví: „Zabij 

jednoho a postrašíš deset tisíc.“ Logické snahy o přesnější definici ale již vyvolávají 

spory.  

Mareš (2005) se snaží o vymezení pojmu terorismus použitelné ve více oborech, 

ne jen jako specializovaný termín buď akademický, úřední, právní či obecný (pojetí 

veřejnosti či médií). Přitom nalézá několik úskalí, a to právě už v mnoha existujících 

formách terorismu a též proměnami jeho všeobecného chápání v historii. Už 

Encyklopedie Světový terorismus (2001) poukazuje na to, že termín „teror“, který se 

z výše zmíněného latinského základu dostal a až ve 14. století do francouzštiny 

a koncem 16. století do angličtiny, byl poprvé použit v pozitivním významu. Jakobíni za 

Velké francouzské revoluce přijali opatření masového teroru vyvolávající strach 

z gilotiny, aby odradili odpůrce revoluce, zejména royalisty. Většina tehdejší veřejnosti 

a médií to přitom vítala. Až později, když kruté násilné jednání vyvolalo odpor, označili 

jej umírněnější revolucionáři jako „terorismus“, nezákonné jednání, ze kterého mohli 

Robespierrovu vládu obvinit, aniž by došlo k rozporu s jejich původní obhajobou teroru 

jakožto zákonného užití síly v zájmu obrany demokracie  (viz i Mareš 2004, 2005).  

V každém případě přitom tehdy šlo o terorismus páchaný státními složkami proti 

skupinám obyvatelstva a až později v 19. století byla za terorismus chápána i podobná 

činnost jednotlivců či skupin „diverzních“, nestátních či protistátních, přičemž se např. 

v režimech pod vládou Stalina či Hitlera znovu objevila i státní forma. Právě s ohledem 

na možnost výskytu státního terorismu a to, že je samotným terorem někdy označováno 

i v daném režimu „legální“ užití síly, nedoporučuje Mareš (2005), aby se do definic 

zapojovalo hledisko normativní, poukazující většinou rozhodně na amorálnost, 

nelegitimnost terorismu, nebo v případě části autorů naopak vyzdvihující některé 

z jejich ideologického pohledu pozitivní, morální prvky teroristického jednání. 
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Souleimanov (2006) pojímá terorismus především z pohledu války proti státu. 

Nejde ale o regulérní dvoustranný, „symetrický“ konflikt. Jak uvádí k politickému 

terorismu, „válce proti státu“, volí skupiny, státy či jednotlivci tento způsob 

„nečestného“ boje (hodnoceno relativně z  „NATO-centristického“ prohledu) ze 

strategických důvodů, když si jsou vědomi jistého neúspěchu či nemožnosti boje dvou 

armád konvenčními prostředky a metodami. Tím už ale vychází z omezení své 

editované publikace (Souleimanov a kol. 2006) pouze na protistátní terorismus, který 

vnímá jako racionální volbu nejúčinnější či udržitelné formy boje vůči protivníkovi, 

proti kterému by v konvenčním střetu dvou armád tváří v tvář bojovníci – teroristé - 

neměli šanci. Vidí přitom asymetrii v několika rovinách, a to asymetrii fyzickou 

a psychologickou, nesouměrnost hodnot, zájmu a cílů, mocensko-technologickou 

a organizační (Souleimanov 2006). 

Terorismus, jak bylo uvedeno, může páchat, a už v době jeho novodobého 

prvního výskytu pod daným názvem páchal, proti svým či zahraničním obyvatelům 

i stát, byť může své jednání vydávat za bezpečnostní zásahy apod. Na druhou stranu se 

mohou teroristé označovat za legitimní guerillové osvobozenecké bojovníky, nebo 

naopak protivník (i stát) prohlásí odboj za terorismus. Mareš proto upozorňuje: „Často 

se v souvislosti s problematikou morálního či amorálního pojetí terorismu užívá i rčení 

„pro jednoho terorista – pro druhého bojovník za svobodu“ Pokud ale bude terorismus 

pojímán čistě jako metoda, není vyloučeno, aby i bojovník za svobodu užil teroristické 

násilí“ (Ganor 2004, s. 3-4 cit. v Mareš 2005, s. 18-19). V zájmu neutrality definice 

tedy i přes možné výhrady podporuje chápání terorismu jako pouhé metody, nikoli 

samostatné samoúčelné ideologie. Terorismus tak může být použit jako vojenská taktika 

i skupinami či jednotlivci, kteří primárně jako teroristé chápáni nejsou.. Jak je obecně 

známo, terorismus, zejména ten působící proti státu, je přitom kvůli své povaze 

považován za zvláště nebezpečnou, zákeřnou trestnou činnost či ilegální způsob boje, za 

kterou jsou ukládány velice přísné tresty, zejména v poslední době po 11.9.2001 

i v rámci mnoha státy nově přijímané legislativy umožňující i pohotovější zásah 

bezpečnostních složek s menšími ohledy na lidská práva podezřelých. Možnost zneužití 

obvinění z terorismu se pochopitelně nabízí, byť by jí rozvinutý právní stát měl odolat. 

Pohled Mareše (2005) se tak jeví jako rozumný, stejně jako varování Souleimanova 

(2006) před pouze omezeným „NATO-centrickým“ pohledem.  

Mareš (2004, 2005) přes nejednoznačné odlišení přebírá též přehlednou tabulku 

Marariho, která srovnává znaky a projevy terorismu, konvenční války a guerilly. Ve 
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smyslu Souleimanova (2006) jde jak u guerilly tak terorismu na rozdíl od konvenční 

války o asymetrickou strategii, nicméně guerilla je stále ještě primárně činnost 

vojenská, s cílem oslabit nepřítele přímo vojensky, zasáhnout vojáky, jejich zařízení, 

byť zejména v případě guerilly i civilní státní orgány. I příslušníci guerilly či partyzánů 

mají jistou vojenskou organizaci, pohybují se však výlučně na venkově, jsou vázáni na 

podporu místního obyvatelstva. Oproti tomu nepřímá strategie nátlaku teroristů útočí 

pouze na zástupné cíle, které mají vyvolat strach a reakci někoho jiného, např. 

rozhodnutí vedení státu, na které by zaútočit nemohli, popřípadě jen za cenu zničujících 

ztrát a bez jistoty patřičné reakce. Tzv. „městská guerilla“ bez vztahu k místnímu 

obyvatelstvu, která popírá toto vymezení, vlastně již odpovídala spíše terorismu. Šlo 

spíše o eufemistické označení činnosti některých levicových skupin ve městech 

Latinské Ameriky či západní Evropy v 70. a 80. letech 20. století (viz též Eichler 2007, 

Souleimanov 2006).  

Mareš (2005) se také staví proti chápání terorismu jen jako politického. 

Upozorňuje např. na členění jeho učitelem Strmiskou: „Za kontraproduktivní 

z heuristického hlediska pokládá ztotožňování politického terorismu s terorismem 

celkově Maxmilián Strmiska, který vedle kategorie politického terorismu pracuje 

i s kategoriemi kriminálního terorismu (páchaného primárně za účelem získání 

osobních materiálních výhod) a patologického terorismu (páchaného primárně za 

účelem psychického sebeuspokojení), i když uznává, že může dojít k transformaci 

kriminálního terorismu na politický a naopak (Strmiska 2001: 14-15, 55)“  (Mareš 

2005). Poté však Mareš (2005) upozorňuje na širší definici politiky jako „každý druh 

ovlivňování, vytváření a prosazování požadavků a cílů v soukromé i veřejné oblasti“ 

(Schubert, Klein 2001, s. 223, cit. v Mareš 2005, s. 20). Z toho vyplývá, že nakonec 

i patologický či kriminální terorismus má politický dopad, a podobné členění ztrácí 

smysl. Stejně se Mareš (2005) ohrazuje proti chápání terorismu jen jako subverzního, 

protistátního, jak je chápán v rámci jiné zmiňované soudobé české publikace 

(Souleimanov a kol. 2006),  což je však dáno už jejím užším vymezením. Přitom 

upozorňuje na sporné vyhrazení pojmu teror jen pro represe státu, když upřednostňuje 

spíše použití tohoto pojmu pro samotnou hrůzu vyvolanou terorismem, v souladu 

s dnešní angličtinou. Tím se však odvrací od původního významu pojmu, viz např. 

Encyklopedie Světový Terorismus (2001), když teror znamenal pozitivní užití státního 

násilí. Staví se pak i proti nutnosti spojení terorismu s extremismem a též tomu, že 

terorismus musí být nutně skupinově organizován a konán s jistou vytrvalostí. Mareš 



 19 

však přesto jako jeden z hlavních znaků terorismu vidí jeho plánovitost (Mareš 2005). 

Mareš (2005) uvádí též myšlenku Petera Waldmanna o tzv. teroristického kalkulu 

složeném ze tří prvků:  

1. násilný akt či veřejná hrozba jeho spáchání 

2. emocionální reakce (hrůza širší společnosti, ale i ohlas sympatizantů)  

3. vyvolaná reakce (ukvapená odvetná opatření, ale i pomoc přívrženců).  

S nástupem náboženského fundamentalistického terorismu se Marešovi (2005) zdá, že 

byla taktika omezena na pouhé první dva body. Aby se jednalo o terorismus, stačí 

předání určitého poselství strachu, nikdy však pouze samotný prvotní čin. Mareš 

nakonec definuje terorismus pro účel své práce takto: „terorismus je použití agresivního 

a excesivního násilí (anebo hrozba použitím takového násilí), které je naplánováno 

s dominantním účelem vyslat vážné zastrašující poselství zřetelně většímu počtu lidí 

(cílovému publiku) než pouze těm, kteří jsou primárními násilnými akty nebo hrozbami 

bezprostředně poškozeni“ (Mareš 2005, s. 22). 

Definice, byť se snahou o obecné postižení fenoménu, určená výzkumníkům, 

resp. připravená pro konkrétní studii, ovšem těžko postihne vše. Bezpečnostní experti 

a státní orgány by chtěli přesné vymezení, podle kterého by terorismus identifikovali 

a mohli právně a trestně postihovat, zatímco další výzkumníky zajímá obecné postihnutí 

všech projevů, forem a motivací tohoto jevu. Povšechná formulace však může vedle již 

zmiňovaného státního teroru pod terorismus lehce de facto zahrnout i některé projevy 

legální činnosti demokratického právního státu i jeho občanů a nestátních subjektů 

v něm působících (např. policejní potlačování demonstrací extrémistů) nebo 

společensky neškodné aktivity občanských iniciativ (např. šokující mediální kampaň, 

stávky, některé demonstrace, projevy zastánců ochrany životního prostředí (alespoň 

těch, kteří jsou nazýváni „ekoteroristy“ zcela neprávem, aniž by používali skutečné 

násilí nebo jím alespoň hrozili apod.) Encyklopedie Světový terorismus mezi 

„základními fakty“ uvádí: „Terorismus: Čím jednodušší je definice terorismu, tím 

účinnější lze přijmout legislativu na jeho potírání“ (Encyklopedie Světový terorismus 

2001, s. 10). Jednoduchost definice by tak měla zároveň umožnit právě i obtížně 

dosažitelnou obsahovou přesnost vymezení. Do značné míry jde však o cíle 

protichůdné. 

V této souvislosti se ukazuje v souladu s Marešem (2005) sporná a zneužitelná 

právě definice terorismu jako formy trestné činnosti, nezákonného jednání, ve světle 

sporných aktivit zejména nedemokratických států. Takové „nesvobodné“ režimy mohou 
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samy státním terorismem zastrašovat své občany, avšak zároveň označit za terorismus 

aktivity svých odpůrců. To mohou být přitom pouhé pokojné opoziční protesty. Podle 

místní legislativy se však stejně mohou řadit mezi činnost nezákonnou, ba teroristickou. 

Na druhou stranu v demokratických státech právě zdůraznění, že terorismus je 

především kriminální činnost, a tak by se proti němu mělo postupovat, může pomoci 

racionalizovat radikální až hysterické postoje volající po otevřené „válce 

s terorismem“
d
.  

Jak zdůrazňují i Souleimanov (2006), Šedivý (2003) nebo Flint (2003a), právě 

podobná prohlášení de facto, byť v rámci asymetrického boje, postavila na stejnou 

úroveň pouhou jednu teroristickou organizaci – Al-Káidu – a současnou globální 

supervelmoc - USA. Z psychologického hlediska se tak obnovil světový bipolarismus, 

ovšem alespoň z pohledu naší „euroatlantské“ civilizace ve velice nepříjemné podobě. 

Al-Káidu totiž nelze, byť poněkud populisticky či zjednodušeně, označit pouze za „říši 

zla“, která hrozí ovládnutím států světa. Jako teroristická organizace soudobé vlny se 

totiž alespoň podle Stříteckého (2006), Souleimanova (2006) či Šedivého (2003) neřídí 

vždy racionálním uvažováním. Psycholog Střítecký v této souvislosti zmiňuje rozdíly ve 

strategicko-racionálním přístupu a přístupu psychologickém, který sice nevylučuje 

racionalitu jednání teroristy, ale zároveň odmítá to, že by si zcela chladně vybíral z více 

možností postupu, mezi kterými by byla i cesta terorismu (Střítecký 2006). Na druhou 

stranu psycholog Zeman (2002) se snaží ukázat teroristické jednání jako zcela 

patologické, analyzuje také příklady dvou odlišných nemocných osobností – extroverta 

Carlose a introverta Unabombera.  

Sice se může zdát, že tak jako by svět pod nadvládou SSSR spočíval ve formálně 

samostatných státech spojených marxistickou ideologií, tak by Al-Káida chtěla svět 

islámských států, avšak realita, lze-li to tak nazvat, by patrně byla jiná. Islamistická 

fanatická hnutí se snaží „západní“ společnost spíše zastrašit a rozložit, než aby ji lákala 

na muslimskou víru. Jedním z cílů sice zůstává „nevěřící“ vytlačit  z nejzazších hranic 

světa v historii ovládaného muslimy, avšak globální konflikt s islamisty ukazuje jako 

další cíl spíše než vyhlazení, nebo i převzetí „satelitních států“, likvidaci „západní 

civilizace“. Otázkou samozřejmě je realizovatelnost takových ambicí. Současný 

                                                 
d
 Velkou pozornost věnuje právě srovnání přístupu Evropské unie (selektivní, spíše policejní „boj proti 

terorismu“) a USA (otevřená „globální válka s terorismem“) Eichler (2007), jak bude ještě zmíněno. Ani 

masivní vojenské akce však nezavrhuje, úspěch ale vidí v kombinaci obojího. 
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asymetrický střet „primární modernity“ šířené světovým hegemonem USA a Al-Káidy 

popisuje obšírněji i s jistou kritikou k přístupu USA geograf  Flint (2003b, 2004).  

Pro databázi TKB složenou z RAND Terrorism Chronology 1968-1997 

a RAND-MIPT Terrorism Incident database (1968 – současnost, resp. do 10.12.2006), 

která představuje hlavní zdroj dat o jednotlivých teroristických útocích pro tuto práci, je 

určena bohužel dosti účelová definice, která v překladu zní: 

„ Pro účely této databáze je terorismus definován povahou činu, nikoli totožností 

pachatelů nebo povahou příčiny. Terorismus je násilí, nebo hrozba násilím, s úmyslem 

vytvořit atmosféru strachu a vyplašení. Tyto činy jsou určeny k tomu, aby přinutily 

ostatní k jednání, které by jinak nepodnikali, nebo aby upustili od činnosti, kterou si 

přáli provést. Všechny teroristické činy jsou zločiny. Mnohé by také byly porušením 

pravidel války, pokud by existoval válečný stav. Toto násilí nebo hrozba násilím je 

obecně namířeno proti civilním cílům. Motivy všech teroristů jsou politické, 

a teroristické akce jsou obecně uskutečňovány způsobem, který docílí co největší 

publicity. Na rozdíl od jiných kriminálních činů se teroristé ke svým činům často hlásí. 

Konečně, teroristické činy jsou zamýšleny tak, aby účinkovaly bez ohledu na 

bezprostřední fyzickou škodu případu, dlouhodobou psychologickou odezvou ve 

specifickém cílovém publiku. Strach vytvořený teroristy může být zamýšlen tak, aby 

v lidech vyvolal přehánění síly teroristů a závažnosti případu, aby vyprovokoval 

přehnanou reakci vlády, aby odradil disent, nebo jednoduše proto, aby zastrašil, a tím 

si vynutil splnění jejich požadavků. 

Teroristická skupina: Teroristická skupina je definována jako soustředění 

jednotlivců patřících k autonomnímu nestátnímu nebo ne celostátnímu revolučnímu či 

protivládnímu hnutí, kteří jsou odhodláni k dosažení svých cílů použít násilí. Má se za 

to, že taková entita má přinejmenším nějaký strukturální, velící a kontrolní aparát, 

který, bez ohledu na to, jak volný nebo pružný je, poskytuje nicméně celkový 

organizační rámec a obecný strategický směr. Tato definice je pojata tak, aby 

zahrnovala současné nábožensky motivované a apokalyptické skupiny a další hnutí, 

která hledají pro své násilné činy teologické ospravedlnění nebo boží souhlas. 

Mezinárodní terorismus: Incidenty ve kterých teroristé jdou do zahraničí, aby 

zasáhli své cíle, vyberou domácí cíle spjaté s cizím státem, nebo se dopouštějí 

mezinárodního incidentu tím, že napadají pasažéry, personál nebo vybavení aerolinek.   
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Domácí terorismus: Incidenty páchané místními občany proti čistě domácím 

cílům“ (TKB Data Methodologies
e
, 2006). 

Jak je vidět, definice TKB resp. MIPT-RAND se v základních principech 

shoduje s ostatními výše jmenovanými autory. Ačkoli má za cíl jen účelové vymezení 

teroristických projevů, přesto popisuje i mechanismus jejich účinku, částečně jejich 

psychologickou podstatu na straně cíle, obětí. Jde zjevně o omezení na politický 

terorismus v širším slova smyslu. Vzhledem k tomu, že definice ovšem primárně 

nesleduje příčiny incidentů, a podobné účinky mohou mít i činy kriminální nebo 

psychopatologické, může definice resp. databáze, která ji využívá, zahrnovat i některé 

ne přímo politické akty působící jako terorismus. I s ohledem na definici teroristické 

skupiny jsou však zjevně vyloučeny činy působené z pozice státu nebo v konvenčním 

konfliktu dvou států. Podobná situace nastává při vymezení mezinárodního terorismu. 

To zahrnuje relativně jasně mířené útoky na zahraniční cíle, ale z porovnání s definicí 

domácího terorismu vyplývá, že do mezinárodního nebo ne domácího terorismu lze 

zahrnout i takové akty, při kterých je např. pouze náhodně zasažen cizinec.  

 

1.2. Typologie  

Podle místa, způsobů provedení, motivace, cílů, aktérů apod. lze pak vytvořit 

i typologii terorismu, což je např. podle Mareše (2005) či Souleimanova  (2006) stejně 

obtížné jako tvorba definice. Jednotlivé kategorie podle různých kritérií se mohou 

vzájemně prolínat, např. psychologickou podstatou psychopatologický terorismus, 

s nereálnou šancí na úspěch, může být přesto svým zaměřením zároveň i terorismem 

politickým, konkrétně ideologicky zaměřeným apod. Zeman např. na základě Bonanata 

ukazuje schéma ukazující na jedné straně typy vnitřního terorismu: válečný, státní 

a revoluční (levicová a pravicový), na straně druhé pak druhy terorismu mezinárodního: 

koloniální, mezistátní, konzervativní, revoluční, separatistický. K tomu pak dodává 

i popis terorismu anarchistického, bioterorismu a počítačového terorismu (Zeman 

2002). I přes úvodní popis jistého systému je právě na jeho výčtu vidět spojení několika 

kritérií. Zejména poslední dva typy vyjadřují spíše metodu než rozsah a ideové 

zaměření. Jednotlivé akty bioterorismu či počítačového terorismu mohou být zároveň 

motivovány např. revolučně, separatisticky apod. 

                                                 
e
 Viz http://www.tkb.org/RandSummary.jsp?page=method, staženo 13.6.2007, dnes odkaz již vzhledem 

k ukončení činnosti databáze, resp. jejího postoupení jinému subjektu, odkaz nefunguje. 
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I přes mnohé rozdíly v definicích a další terminologii můžeme ale vysledovat 

relativně jasnou typologii terorismu podle jeho historických vývojových etap, kdy 

převážila určitá podoba terorismu. Rozdíly se objevují pouze v historičtějším pohledu 

na daný fenomén. Někteří (např. Reimer, Žídková a Šmíd, 2006) tak upozorňují na 

začátky terorismu (byť geograficky, časově i rozsahem omezené) už ve starověku 

(židovské povstání proti Římu), poté hnutí tzv. asasínů (podle údajné konzumace hašiše 

před útokem – hašašíni) v arabské říši v 10. až 12. století (zlikvidováni až Mongoly) 

a např. hinduistické hnutí  uctívačů bohyně Kálí, které zaniklo až v 19. století. Zde šlo 

spíše o první náznaky terorismu. Mareš (2005) identifikaci podobných aktů jako 

teroristických, byť se odehrály dávno před použitím daného termínu, přisuzuje až 

enormnímu zájmu o terorismus v poslední době. V novověku pak je jeho začátek řazen 

buď překvapivě ke státnímu terorismu jakobínů za Velké francouzské revoluce, podle 

kterého byl dlouho terorismus spojován právě jen se státní formou, nebo až do jinak 

druhé fáze, anarchistických a antimonarchistických hnutí přelomu 19. a 20. století, 

končících atentátem na Františka Ferdinanda D’Este, rozpoutáním první světové války 

(např. Souleimanov 2006). S tím lze ovšem polemizovat resp. upozornit, že atentáty na 

významné vládní představitele z řad příslušníků radikálních sociálních hnutí 

pokračovaly i později (vražda ministra financí ČSR A. Rašína 1923). Zároveň tehdy 

také vznikaly první skupiny etnoseparatistického boje (např. makedonská VMRO). 

Přitom etnoseparatistický, antikoloniální terorismus se rozvinul až v 60. letech, a v 70. 

a 80. jej vystřídal právě ideologický – radikálně levicový či pravicový (Tupac Amaru 

a Světlá stezka v Peru, kolumbijské polovojenské frakce, Rudé brigády v Itálii, 

v Západním Německu (NSR) Frakce Rudé armády/Gang Baader-Meinhoffová apod.) 

Zároveň se ale v 80. letech už začaly objevovat i prvky náboženské, např. v palestinsko-

izraelském konfliktu hnutí (Palestinský) Islámský džihád a Hamás, které se staly spolu 

s událostmi 90. let (první útok na WTC, zničení Murrahovy federální budovy 

v Oklahoma City v USA, útoky na velvyslanectví USA v Keni a Tanzánii) předzvěstí 

současného „nového paradigmatu terorismu“, jak jej vidí Šedivý (2003). Terorismus 

však není vědeckou disciplínou, nemá, i třeba přes existenci určitých zaštiťujících 

organizací (Al-Káida) jednotnou institucionální strukturu, takže je poněkud pochybné 

identifikovat nějaký současný trend jako paradigma. Přesto jsou některé tendence 

zřejmé i z dalších odborných textů (např. Flint 2003a, 2003b, 2003c, 2004, Hoffman 

1993, 2003, 2006), a v této práci by měla analýza individuálních dat zejména 



 24 

mezinárodních teroristických útoků ukázat, zda jsou takové změny v posledních 

desetiletích skutečně patrné, a to i geograficky. 

Jak už naznačily uvedené proměnlivé typy terorismu v historickém vývoji, lze 

v jednotlivých obdobích vysledovat převahu dalších typů – podle použitých metod 

útoku, ideologie a geografického rozsahu a působnosti.  

Lze jistě namítnout, že mezi ideologicky motivovaným a náboženským 

terorismem vlastně není rozdíl. Z tohoto úhlu pohledu by však  nemusela existovat např. 

ani samotná disciplína či subdisciplína religiózní geografie, resp. by ji lépe vystihoval 

termín ideologická geografie, geografie ideologií, popřípadě by ji šlo zahrnout pod 

obecnější kulturní geografii apod. Mezi „moderními“ ideologiemi a náboženstvími však 

lze vysledovat hlavně po psychologické stránce mnohé paralely: kult osobnosti, uctívání 

vůdce, dogmatické učení, iracionální víra ve vítězství (ta je však typická i pro některé 

demokratické státy – víra v morální ospravedlnitelnost vedoucí úlohy USA jako 

osvoboditele světa (Ditrych 2006), což je ovšem již spíše produkt náboženství) apod. 

Přesto autoři členící terorismus do čtyř až pěti základních „vývojových“ etap vidí 

v ideologickém a náboženském terorismu, který řadí právě do současné etapy 

„globalizovaného“ terorismu, zásadní rozdíl, byť se jednotlivé typy i motivy prolínají.  

Sekulární ideologie i náboženství často sloužily jen jako podpora tzv. 

etnoseparatistického motivu, boje za svobodu. V této souvislosti lze vysledovat, že 

ideologický, zejména levicový terorismus se objevil převážně v Latinské Americe 

a části někdejšího západního bloku v Evropě, zatímco současná vlna globálního 

terorismu není, alespoň lokalizací provedení útoků, tak teritoriálně vázána (např. 

Hoffman 2003, Eichler 2007), což by měly potvrdit i výsledky analýzy databáze. 

Přesto z výše zmíněného vyplývá, že náboženství lze zařadit mezi ideologie, ba 

dokonce zřejmě první a dlouho jediné ideologie lidstva. Jako takové byly, jak známo, 

využívány (zneužívány) i politicky. Často (byť možná někdy opět politicky ovlivněným 

pohledem) jsme již na základních školách seznamováni např. s rolí křesťanství 

slibujícího spravedlivou odměnu po smrti v rozvoji feudalismu, nebo naopak s ideovým 

základem kapitalismu v morálce křesťanského protestantismu. Proto zjevně nelze 

přijmout ani dělení ideologií na náboženské a politické, neboť i náboženství je 

politikem. Přesto, jak ukazuje odlišnost náboženství od jiných ideologií, přijímá i tato 

práce jisté dělení, byť dané již zvolenou databází TKB
32

. Jako nejvhodnější se za 

daných okolností jeví prosté členění na náboženství a novější (světské) ideologie 

radikální pravice či levice. V rámci náboženství pak lze rozlišovat jednak základní 
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zaměření víry podle počtu božstev, monoteizmus či polyteizmus, jednak lze brát 

v úvahu případně i rozdíly v historickogeografickém zakotvení. Můžeme tak rozlišovat 

náboženství a víry tradiční od nových sekt. Právě názor ve své podstatě tradice 

nerespektující, byť se k nim často hlásící (viz např. Ditrych 2006, Mužík 2006) tvoří 

ideový základ mnohých nejradikálnějších teroristických hnutí poslední doby. Třeba 

mladí islamisté v západní Evropě hledají „kořeny“ své kultury, kterou se jejich rodiče 

snažili svou asimilací v majoritní společnosti potlačit. Přitom ale bez skutečné tradice 

mohou podléhat zmanipulovanému pojetí víry apod. Také Šedivý (2003) v této 

souvislosti poukazuje na extrémní výklad ideologií a nárůst iracionality a masívnosti 

útoku, kdy již nejde o mnoho vystrašených diváků teroristického činu, ale o způsobení 

co největší apokalyptické škody. Jestliže však v již zmíněném novém paradigmatu 

terorismu spojuje ojedinělé a územně omezené útoky japonské sekty Óm Šinrikjó, útok 

jednotlivce odmítajícího politiku USA na Murrahovu federální budovu v Oklahoma 

City a globální působení islamistického terorismu pod „značkou“ organizace Al-Káida, 

je patrné, že postihuje jen podobné projevy současného (či nedávného) terorismu – 

ničivost srovnatelnou s užitím zbraní hromadného ničení, nebo skutečné nasazení 

takových smrtících prostředků (nervový plyn sarin v tokijském metru). Částečně lze 

vidět i obdobné vzorce chování (utajené sofistikované plánování rozsáhlých úderů, 

zřejmý iracionální pocit mesiášství). Je však přinejmenším sporné, zda lze jinak 

naprosto odlišné aktéry zařadit do stejné skupiny i s ohledem na odlišné příčiny, 

organizovanost a další souvislosti jejich jednání. Např. vidíme značný rozdíl 

v geografickém rozsahu rozšíření aktérů resp. v dosahu jejich ideologie, a též s tím 

související schopnost si udržet dlouhodobější teroristickou činnost. Je nutno brát 

v úvahu už nesrovnatelně rozdílné zázemí představitelů jakéhosi „nového terorismu“ 

(na jedné straně omezené názorové skupiny v USA, jedna japonská sekta s počtem 

příznivců nanejvýš v řádu tisíců versus globální „síť“ zaštiťující se, i když možná jen 

jednostranně, jedním z největších světových náboženství na straně druhé
f
).  

 

 

1.3. Geografický přístup ke studiu terorismu 

Jak bylo zmíněno v úvodu, geografové se terorismem zabývají méně než jiné 

spřízněné vědní obory zkoumající lidskou společnost, i když právě zprofanované útoky 

                                                 
f
 Do jaké míry hovoří al-Káida za všechny muslimy diskutuje mj. Agnew (2001). 
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z 11.9.2001 i další a následné vojenské kampaně USA, „globální válka proti terorismu“ 

vzbudily nejen ve Spojených státech značný zájem o danou problematiku
g
.  

Již v učebnici politické geografie (Glassner 1996) je ovšem tento fenomén 

zmíněn, mezi dalšími nebezpečnými nelegálními činnostmi, pirátstvím a obchodem 

s drogami, přičemž obojí může s terorismem souviset. Jako důvod menšího zájmu 

geografů je uvedeno právě to, že teroristické akty často probíhají přes státní hranice. 

Vytýkána je terorismu také absence jasné legální definice, to, že jsou teroristé stíháni za 

konvenční zločiny (to již dnes při zostřené legislativě v mnoha státech a zadržování 

„nepřátelských bojovníků“ bez řádného obvinění a soudu tolik neplatí, ačkoli definice 

nejednoznačné zůstávají). Má se však geografie omezit pouze na sledování jevů, které 

lze jasně vymezit pomocí administrativních hranic a legislativně definovat? Glassner 

(1996) dělí teroristy na separatisty a ideology – radikální levičáky a radikální pravičáky. 

Existují také „rebelové proti národní vládě“ kombinující oba typy. Zdůrazňuje též 

nerovnost teroristů a vlády, asymetričnost, kdy vláda stěží ochrání každého občana, 

jednotlivce, zatímco teroristé si mohou vybrat za oběť kohokoli. Autor si uvědomuje, že 

již v polovině 90. let 20. století došlo k ústupu politického terorismu a dalších tradičních 

forem oproti nástupu možná ještě nebezpečnějších náboženských extrémistů. 

Vyjmenovává ale radikály všech hlavních vyznání (Glassner 1996). 

Americký politický geograf Flint (2003a), který se zabývá problematikou 

terorismu dlouhodobě, ve svém článku zmiňuje právě nedostatek geografického 

pohledu, jak při analýzách současného terorismu (částečně i válek, míru apod.), tak 

i v návazných politických opatřeních, a snaží se do výzkumu terorismu geografy 

zapojit. Podobně, přesněji mj. i ve spolupráci s Flintem působila v úvodu zmíněná 

iniciativa dalších amerických geografů, byť často z řad fyzických zabývajících se 

i přírodními riziky, ze které vzešla i  sborníková kniha The Geographical Dimensions of 

terrorism pod vedením Susan Cutterové (Cutter, Richardson, Wilbanks eds., 2003). 

Flint (2003c) sice zjednodušuje terorismus pouze na racionální „chladné“ politické 

jednání, což někteří autoři z části popírají, avšak jinak je cenný právě jeho geografický 

pohled. Místo tradičního geopolitického sledování zájmů či potřeb jedné velmoci 

s aplikací v její zahraniční politice Flint nabízí politicko geografickou perspektivu 

                                                 
g
 Toto značně zpolitizované téma ovšem i mezi akademiky vyvolává ne jen zájem vědecký. 

K problematice se tak již vyjádřili dokonce čeští (či moravsko-slezští) geografové z Ostravské univerzity, 

byť geografové fyzičtí. Zaměřili se na problematiku těžby surovin, jedno z témat které spojuje geografii 

fyzickou a sociální. Ovšem jde spíše pouze o politické vyjádření, ostrou kritiku USA za nerespektování 

mezinárodního práva a hlavně přípravu útoku na Irák, údajně pouze účelově kvůli ropě (Hradecký 

a Pánek 2003). 
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nahlížející na příčiny a následky terorismu a boje proti němu, „kontraterorismu“ 

(counterterrorism). Tento pohled zahrnuje interakci mocenských politik 

s geografickými procesy (Flint 2003c). Ani on si však nevyhrazuje právo určovat jediný 

možný politickogeografický pohled na zkoumání terorismu a zmiňuje i další autory, 

nicméně nabízí možnou cestu k hlubšímu geografickému studiu terorismu se zřetelem 

na práce geografické, geopolitické a o vedení války. Přitom však připomíná potřebu 

kulturní i ekonomické geografie pro ucelený geografický přístup. Jako tři hlavní témata 

geografického výzkumu zmiňuje: geohistorické (historickogeografické) souvislosti 

nedávných útoků na USA, geografické složky teroristických organizací (tzv. síťovou 

válku Netwar podle Ronfeldta a Arquilly (Flint 2003c) a geopolitické výzvy, kterým 

musí čelit teritoriálně vymezené státy, když mají co do činění s teroristickými sítěmi. 

Zároveň ale např. zjišťuje roli globálního či metageografického kontextu v omezování, 

umožňování a motivování terorismu (viz též Taylor 2000). Flint poté specifikuje 

i konkrétní výzkumné cíle, přičemž zdůrazňuje de facto psychologické aspekty 

terorismu, v kontextu chápání sociálního zahrnutí a vyloučení (Flint 2003c).  

Uvědomuje si rozdílu mezi pohledem amerických vědců s jinými ve vnímání dopadů 

americké světové hegemonie, jak bylo naznačeno v předchozí kapitole. Flint (2003c) 

také zmiňuje několik styčných bodů mezi geografií a zkoumáním terorismu: 

1) lokalizace teroristických skupin a útoků v geohistorickém kontextu, 2) spojení změn 

v motivaci teroristů se změnou měřítka analýz, 3) zjištění „lokalizace badatelů 

zabývajících se terorismem v kontextu americké hegemonické zkušenosti“ (Flint 2003c, 

s. 164), 4) definice prostorové organizace teroristických sítí, 5) analýzy rozvrstvení 

politických prostorů nebo průnik politických sítí a národních států
h
.  

Z globálního pohledu je nutno vzít v úvahu i pro geografii významné, později 

i knižně rozvinuté, pojednání Samuela Huntingtona, které varuje před možným střetem 

civilizací, základních pozemských civilizačních okruhů, které rozdělují zejména zřejmé 

zásadní kulturní rozdíly (Huntington 1993). Z hlediska v současnosti sledovaného 

islamistického terorismu je zajímavý především jeho koncept vojenského spojení 

konfuciánsko-islámského světa, tedy Číny, KLDR a muslimských zemí, zejména těch 

stojících v opozici vůči USA (např. Írán, Sýrie, tehdy Libye). Z toho by se dalo 

usuzovat, že i vlna zřejmě převážně islamistického terorismu, která je někdy mylně 

                                                 
h
 Jaroslav Krejčí upozorňuje na odlišnost definice národního státu v anglofonním pojetí od např. 

středoevropského (Krejčí 2002). Pod pojmem lze tak zřejmě chápat klasický suverénní, jasně teritoriálně 

vymezený, stát. Smysl vyjádření Colina Flinta (Flint 2003c) se tím však příliš nemění. 
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vnímána právě jako konflikt „Západu“ s celým muslimským světem, může čerpat 

rovněž z podpory Číny. I přes určitou vojenskou spolupráci Číny s muslimskými státy 

(Pákistán, částečná shovívavost k Íránu v RB OSN) je však pochybná nějaká kulturní 

spojitost, natož pak třeba propojení v teroristické globální síti. Čína spíše sama zneužívá 

„boj proti terorismu“ k potlačování národnostních menšin, např. Ujgurů (viz Šedivý, 

2003), a lze spíše spekulovat o jejím užívání státního terorismu k ovládání obyvatelstva. 

Ačkoli je známo spojenectví Číny s muslimským Pákistánem, ve vojenské oblasti 

spolupracuje i s Ruskem, od kterého nakupuje nové zbrojní systémy. S ekonomickou 

globalizací a otevřením čínského trhu po hospodářských reformách Teng Siao Pchinga 

je však Čína stále více propojena i s kulturou „Západu“, a to již ne jen jako producent 

jejího zboží, ale i jako jeho konzument. Lze se tak domnívat, že vznik jednotné 

„konfuciánsko-islámské“ civilizace nehrozí. I když Čína se svým hospodářským 

rozmachem může v budoucnu vystřídat USA v roli světového hegemona (k čemuž by 

ovšem potřebovala i kulturní a vojenský vliv),  podporovatelem terorismu, 

přinejmenším islamistů nebo jiných globálních teroristických aktivit, zřejmě nebude.  

Samuel Huntington ale vidí podle Eichlera (2007) střet i v rámci současné 

„západní“ civilizace – světový monopolarismus prosazovaný USA a dalšími 

anglosaskými zeměmi  vůči multipolarismu hájenému lokálními velmocemi včetně 

evropských zemí, Francie a Německa. Jako možnosti pro USA pak vidí buď 

„kosmopolitní variantu“ vzájemného ovlivňování USA a světa se zpětnou vazbou, nebo 

„imperiální variantu“, která by vedla k tvrdému prosazování zájmů USA ve světě včetně 

vyhledávání a likvidace nepřátel (Huntington 1999, 2004 cit. v Eichler 2007). Takový 

přístup do jisté míry již pozorujeme v rámci globální války proti terorismu, kdy jde na 

jednu stranu o reakci na teroristické útoky vůči „Západu“, na druhou stranu možná 

i o podnět k dalšímu terorismu. Eichler v této souvislosti cituje komentátora Le Monde: 

„cílem zůstává zničení al-Káidy a delegitimizace její ideologie, ale tento úkol je dnes 

mnohem náročnější. V uplynulých pěti letech dotlačili [teroristé] USA ke střetu 

civilizací, který si al-Káida přála“ (Vernet 11.9.2006 cit. v Eichler 2007, s. 209.)  

Upozorňuje také na jistou geografickou nepravidelnost globálního terorismu, který na 

protiúdery odpovídá mimo „bojiště“ (útoky na vlaky v Madridu roku 2003). Proti 

„pesimistickému“ Huntingtonovi staví Eichler 2007 optimistického Francise Fukuyamu. 

Ten vidí v západní společnosti již od 90. let 20. století „konec dějin“, vítězství liberální 

demokracie a tzv. posthistorického světa, kde se lidé soustředí na kvalitu svého života, 

ale již nechtějí umírat ve válkách. Oproti tomu v historickém světě méně vyspělých 
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států lidé dosud cítí potřebu bojovat nejen v sebeobraně (Fukuyama 2002 cit. v Eichler 

2007). To je ovšem pro onen vítězný svět i riskantní. Fukuyama podle Eichlera také 

vnímá závažnost přechodu USA k aktivním zásahům proti terorismu a rozporu jejich 

přístupu s postojem Evropanů upřednostňujících jednání a mezinárodní právo 

(Fukuyama 2001, 2002 cit. v Eichler 2007). Eichler pak dodává Fukuyamova výstižná 

slova: „Jsme nenáviděni ne proto, jací jsme, ale především proto, co děláme … pro naši 

lhostejnost ve vztahu k Palestincům, pro pokryteckou podporu diktátorů v muslimských 

zemích a nejnověji i kvůli okupaci Iráku“ (Fukuyama 2004 cit. v Eichler 2007. s. 198). 

Syntézu mezi Huntingtonem a Fukuyamou vidí Eichler (2007) v Samuelu Hoffmanovi, 

který popisuje střet globalizací, ve kterém prohrávají ti méně úspěšní, kteří se coby 

oběti nespravedlnosti ekonomické globalizace mohou chtít za vykořisťování mstít, nebo 

nalézt poslední naději právě v terorismu. Vidí nebezpečí jak v pasivitě Západu, smíření 

se s chaosem, tak ve svévolných vojenských zásazích USA (Hoffmann 2002 cit. 

v Eichler 2007).  

Pohled z našeho oboru na teorie globalizace shrnují také čeští geografové Petr 

Dostál a Martin Hampl, kteří sledují, zda je globalizace celosvětový integrační proces, 

nebo jde o „tendenci ke strategické a stabilní globální diferenciaci a polarizaci“ (Dostál 

a Hampl 2000, s. 7). Jednotliví účastníci globální integrace se zároveň na globální 

i subglobální úrovni diferencují. Zdůrazňují důležitost rozdílů v rovnováze 

konkurenčních a kooperačních procesů mezi státy a jejich regionálními uskupeními, 

které jsou klíčové pro komplexní hodnocení  globalizace (Dostál a Hampl 2000). 

Bipolární svět studené války nebo Huntingtonových osm civilizačních okruhů vidí jako 

příklady globální dezintegrace, zatímco unipolární svět jako příklad integrace na 

globální úrovni (Dostál a Hampl 2000). Připustíme-li ale podmínky globální války proti 

terorismu, pak můžeme opět vidět svět na globální úrovni dezintegrovaný, rozdělený na 

dva znepřátelené „civilizační“ okruhy, ovšem s diametrálně odlišným stupněm vnitřní 

integrace, se zcela odlišnou povahou. Jak již bylo řečeno v předchozí subkapitole, na 

jedné straně stojí „Západ“ v čele s USA, v širším slova smyslu ale všechny 

konsolidované a geograficky jasně identifikovatelné státy. Na straně druhé je však 

mnohem volněji integrovaná struktura globální teroristické sítě, často složená jen 

z ideově spojených skupinek, která vlastně prolíná prvním integrovaným celkem, 

„pólem“. Není definována státními hranicemi, nezabírá jasně geograficky dané území, 

a přitom je na jisté úrovni přítomna téměř všude. Jde vlastně o strukturu, která svým 

způsobem působí proti klasickému „geografickému“ řádu, vymyká se konceptu, ačkoli 
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snad přece jen lze nalézt její větší zázemí, „domácí prostředí“, na světové periferii, 

v islámských zemích apod. Dostál a Hampl (2000) nevylučují v případě vytvoření 

bipolárního či n-polárního uspořádání  ani případnou katastrofickou konfrontaci. Oproti 

tomu ovšem tento nerovný bipolarismus boje s globálním terorismem nehrozí ve smyslu 

asymetrického konfliktu (viz Souleimanov 2006) okamžitým zničením, ale spíše 

opotřebením, deziluzí jedné ze stran. Dostál a Hampl (2000) ovšem o vlivu globálního 

terorismu ještě neuvažují, jako nejpravděpodobnější vidí bipolaritu systému Západu na 

jedné straně a Číny s Jihovýchodní Asií a Japonskem na straně druhé, nerozhodne-li se 

demokratické Japonsko připojit spíše k Západu. Z jejich analýzy vycházejí muslimské 

země jako pouze částečně integrovaný, spíše ekonomicky slabší, globální subsystém, 

který se potenciálně může spojit s Afrikou. To by samozřejmě mělo význam při 

„tradičním“ pojetí zkoumání fenoménu jen podle států, kdy by se globální teroristická 

síť, např. Al-Káida, projevila až ve chvíli, kdy by její učení přijaly v tomto případě 

islámské státy za svou státní ideologii, kdyby byly Al-Káidou či jinou podobnou 

strukturou přímo řízeny apod. Nutno znovu upozornit, že Souleimanov (2006) varuje 

před „akademicko-mediálními klišé“, která dnes ztotožňují islám s (radikálním) 

islamismem, či dokonce terorismem, což tomuto typu terorismu jen uměle zvyšuje 

popularitu. Flint (2004) zdůrazňuje důležitost chápání i jednotlivých teroristických 

útoků v rámci konkrétního časoprostorového rámce, pozice ve světovém systému, jak 

jej definoval s ohledem na význam geografie např. Wallerstein (1998).  

V této souvislosti nemůže být opomenuta teorie jádro-periferie viz např. Taylor 

(2000), odkazující i na teorii světového systému rozpracovanou Immanuelem 

Wallersteinem (Wallerstein 1991 cit. v Taylor 2000), a to jak na úrovni regionální, tak 

i globální. Nejde přitom jen o vliv jádra na pravděpodobnost výskytu samotného jevu, 

ale i o šíření informací o tomto fenoménu. Přitom větší povědomí o útoku, šíření hrůzy, 

jak bylo uvedeno výše, je jednou z podstat terorismu, pro který je vlastně mediální 

zájem životně důležitý (Souleimanov 2006). Na úrovni regionální či státní se zdá být 

logickým, že hlavní města, významná turistická či poutní místa, kulturní a  zábavní 

atrakce, obchodní střediska, tržiště apod. budou soustředit více teroristických útoků, a to 

i (mnohdy zejména) mezinárodních resp. např. globálních (Eichler 2007)
i
.  

                                                 
i
 Z hlediska výše zmíněné asymetrické bipolarity USA a Al-Káidy by pak šlo sledovat inverzní vztah 

distribuce kulturního vlivu USA a naopak sympatií k islamistickému terorismu. Někdy ale právě výrazná 

přítomnost USA v kulturně a ekonomicky odlišné zemi či spolupráce tamní vlády s Američany, může 

vyvolat příklon k terorismu u obyvatelstva či některých jeho vrstev. 
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Geograf Agnew (2001) v poněkud emotivní reakci na události 11.9.2001 přesto 

z hlediska kulturní geografie správně upozorňuje s nečekanou sebekritikou na to, že 

USA nestály jako nevinné stranou, ale samy dříve aktivně podporovaly teroristy ve 

světě (včetně protisovětských islamistů v Afghánistánu). Stejně tak účastníci útoku na 

WTC studovali na Západě či v USA. Poté se vymezuje i vůči pohledu amerických 

politických směrů pravice i levice: Nejde ani o boží trest, znak závisti, odpověď na 

světovou chudobu či na podporu diktátorských režimů Blízkého Východu  ze strany 

USA za účelem zabezpečit si přísun ropy. V případě útoku 11.9.2001 šlo o zničení 

symbolu americké hegemonie (Agnew 2001). Jedná se o kulturní, nikoli ekonomickou 

válku, odpor vůči sekularismu, americké a židovské přítomnosti na Blízkém Východě 

apod., jak upozorňuje i Flint (2004) a další.  Usámu bin Ládina označuje Agnew za 

„Samuela Huntingtona arabského světa“ (Agnew 2001, s. 2). Jeho geopolitická vize 

spočívá ve snaze o nadvládu světa islámu nad Západem. Vidí ale v bin Ládinově 

pohledu dvě chyby: 1) samotný muslimský svět není tak uniformní, jak si myslí, není 

nakloněn jeho puritánskému pojetí islámu, bez ohledu na úspěchy jeho teroristických 

útoků. 2) Zároveň i Západ není jen „zkažený“, a podle toho by se také měly západní 

mocnosti např. na Blízkém Východě chovat, volit postup, který by ukázal vstřícnost 

(Agnew 2001). Právě geografové by podle Agnewa (2001) měli upozorňovat na nutnost 

rozlišovat detaily reality. Agnew ale vlastně používá globální realismus, komplexní 

pohled. Nelze to označit za návrat k idiografickému přístupu, hledání a popis 

jedinečností bez souvislostí. 

Z hlediska bodového výskytu teroristických útoků v různých místech na Zemi, 

i při sledování méně podrobně za celé jednotlivé regiony či státy, by geograf měl hledat 

a předpokládat i vliv určitých geografických faktorů resp. regionálních i lokálních 

specifik. 

V mezinárodním terorismu by se měla projevit strategie místní či na místě 

působící teroristické skupiny. Pokud se místní teroristé zaměřují primárně na cizince, 

mělo by být pozorováno mnohem více mezinárodních útoků, a lze tak předpokládat 

větší teroristickou aktivitu právě v již výše zmiňovaných mezinárodně frekventovaných 

lokalitách, spíše ve světovém jádru. V případě periferní oblasti či dokonce izolovaného 

státu (např. KLDR) není pravděpodobné, že by tam vůbec zavítalo větší množství 

cizinců – potenciálních cílů, ani média, která by informaci o útoku mohla šířit do světa.  

Jednak lze předpokládat výskyt terorismu po boku některých konfliktů 

a občanských válek, jednak pak naopak v oblastech, které tvoří symbol nenáviděného 
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vyspělého světa, jiného náboženství, tlaku globalizace apod. Svou roli může hrát 

v souladu s některými psychologickými teoriemi terorismu (Střítecký 2006) určité 

společenské napětí či deprivace části společnosti, která se cítí „vykořisťovaná“, 

utlačovaná apod., viz další odborníci (Hoffmann 2002 cit. v. Eichler 2007). 

Naproti tomu nelze v globalizovaném světě vyloučit výskyt jednoho náhodného 

relativně periferního místa, kde nastane jeden útok s řádově mnohem větším počtem 

obětí (skotská vesnice Lockerbie). V tomto specifickém případě je však možno označit 

samotnou palubu letadla za pohybující se „jádro“ resp. významný a mediálně sledovaný 

cíl. To vnáší do geografického pohledu zcela nový a mapově z hlediska podkladů dosti 

obtížně zachytitelný dynamický prvek pohybujících se „lokalit“. 

Na určení jader – hlavních teroristických cílů - a periferie – míst teroristy 

nevyhledávaných lze tak hledět přinejmenším ve třech rovinách: 1) celostátní či 

regionální, 2) globální a 3) z hlediska preferencí teroristů (a médií resp. jejich vzájemné 

interakce) resp. z pohledu specifických podmínek vedoucích k volbě terorismu nebo jej 

usnadňujících apod. První dvě roviny vlastně odpovídají tradičnímu rozdělení jádro-

semiperiferie-periferie na dané řádovostní úrovni, zatímco třetí zmíněná rovina 

ovlivňuje výběr samotných  specifických lokalit terorismu v rámci prvních dvou 

obecných rovin. Až, pokud je místo pro teroristy „atraktivní“, jak z hlediska jeho 

globální exponované geografické polohy, tak i lokální, a zároveň i specifickými 

podmínkami, může být frekventovaným dějištěm terorismu, a to i jeho nejzávažnějších 

forem. 

Dalším faktorem, byť podobně jako některé zmiňované, i důsledkem pro 

terorismus, může být i stupeň dodržování lidských práv v dané zemi. V tomto smyslu 

by bylo možné formulovat předpoklad, že čím se míra dodržování lidských práv v dané 

zemi, regionu, či přesněji lokalitě, blíží extrémní hodnotě, zejména naprostému 

nedodržování, ale i naopak respektování všech práv, tím pravděpodobnější je 

teroristický útok. Vysoká míra dodržování lidských práv dává prostor svobodnému 

nekonformnímu jednání, a tedy paradoxně i určitému riziku „násilné rebelie“. Podobně 

by se mohla projevit i ekonomická vyspělost země, byť korelace podobných veličin 

může vést ke zkresleným výsledkům. Právě větší informovanost, vzdělání i svobodu 

rozhodování občanů přinejmenším usnadňuje hospodářská vyspělost resp. možná spíše 

s ní v některých případech tolik nesouvisející bohatství země (hlavně u států 

„bohatnoucích“ z exportu cenných surovin, zejména ropy). Nejvíce se ovšem svoboda 

zřejmě projeví při spravedlivém rozdělení bohatství i možností jeho využití, k čemuž 
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dochází, i přes mnohdy rozporuplná hodnocení, především právě v demokratických 

státech. Zjednodušeně ale můžeme předpokládat, že v bohatší zemi bude jednak větší 

podíl lidí, kteří si racionálně uvědomí zhoubnost terorismu, zároveň tam jsou ale 

většímu podílu občanů dostupné i informace a materiály šířící extremistické ideologie 

(tiskopisy, elektronické sdělovací prostředky), které je mohou (spolu s mnoha dalšími 

faktory) zlákat k zapojení do teroristické činnosti
j
. Stejně tak se zde budou nacházet 

primární cíle teroristů, jelikož jádro je mediálně viditelnější a  právě odtud, zejména 

samozřejmě od světového hegemona, pocházejí teroristy negativně vnímané vlivy 

kulturní, hospodářské i vojenské, kterým se alespoň dle svých slov teroristé chtějí 

bránit, resp. chtějí bránit celý svůj civilizační okruh. Tím pak ale vyvolávají, možná 

i podvědomě úmyslně, další reakci.  

Terorismus zjevně bude souviset i s distribucí ozbrojených konfliktů a některých 

dalších závažných  kriminálních jevů ve světě, jak ukazuje třeba příklad pěstování drog 

v Jižní Americe či Afghánistánu (Mathewson a Steinberg 2003), byť tento příklad tolik 

neplatí v oblasti „Zlatého trojúhelníku“ v jihovýchodní Asii, a terorismus tedy budou 

podněcovat i další faktory. Silberfein (2003) pak v téže publikaci zdůrazňuje význam 

různých povstání. Pokud však jde o financování terorismu z obchodu s drogami 

nebo s nerostnými surovinami, lze vyzdvihnout i ropu, z hlediska výše zmíněné sítě 

wahhábistických „humanitárních“ organizací pro současný islamistický terorismus asi 

nejvýznamnější (viz Ditrych 2006). Příklad pěstování drog v Afghánistánu je tím ale 

také omezen na spíše druhořadý význam. Možná na tom lze vidět rozdíl mezi relativně 

lokálním ziskem místních teroristů z jim dostupné suroviny (drog) a kvalitativně novým 

fenoménem globálních sítí, financovaných sice také z relativně dobře lokalizovatelného 

centrálního zdroje (např. Saúdská Arábie), avšak prostřednictvím peněžních toků 

globálního rozsahu. 

Tato práce se pokusí vliv některých výše zmíněných faktorů na distribuci 

mezinárodního terorismu analyzovat i statisticky. Existuje již možnost srovnání 

s několika podobnými zahraničními pracemi, které se pokusily i o geografický pohled, 

ačkoli je někdy zpracovávali ekonomové, jindy zase měly pouze regionální záběr. 

Společenští vědci zabývající se městy, Ardashev a Savitch (2001) došli k závěru, že se 

terorismus více vyskytuje ve velkoměstech, kde se spojují tři základní faktory: 

1) sociální zhroucení, 2) mobilizace zdrojů (dva ukazatele „kolektivního násilí“) 

                                                 
j
 Např. Agnew (2002) upozorňoval na to, že strůjci 11.9.2001 rozhodně nebyli chudí a nevzdělaní. 
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a 3) náchylnost cílů k útoku. Přičemž se domnívají, že terorismus lze „vyvážet“, a často 

je tak přenášen z měst, kde platí první dva faktory (měst sociálně deprivovaných), do 

těch globálně orientovaných, kde je více náchylných cílů (měst sociálně 

privilegovaných), viz např. útoky IRA v Londýně, alžírských islamistů v Paříži nebo 

čečenských radikálů v Moskvě. Města symbolizují bohatství vyspělého světa, stojí již 

jakoby mimo hranice států, v globální síti, ale i ta perifernější jsou nadějí pro nemajetné 

vrstvy v rozvojových zemích. Kontrast s jejich chudobou a beznadějí, blízkost zcela 

rozdílných světů, ale vede i k útokům (Bejrút, Belfast, Sarajevo, Hajdarabád). Globálně 

významná velkoměsta s mnoha cíli, působící i jako světoznámé symboly a zároveň 

centra globální ekonomiky, zařadili do tzv. „kategorie mezinárodního poselství“. 

Zpráva o teroristickém útoku provedeném v nich má globální dopad. Jako hlavní 

kandidáty teroristického útoku tak ze čtyřiceti zkoumaných velkoměst období let 1993 

až 2000 identifikovali mj. metropole jako New York, Londýn, Paříž, Jeruzalém, Tel 

Aviv, Athény a Istanbul. Výsledky jejich práce přitom ještě nebyly ovlivněny událostmi 

11.9.2001. Jindy u regionálních metropolí může jít o vliv teroristů pouze v určitém 

regionu. Je ovšem nutno přiznat, že jde o závěry docela jasné, které se zřejmě potvrdí 

i pro jiná období v této práci. Ardashev a Savitch (2001) se ale setkali s pracemi, které 

nenašly žádný vztah závislosti mezi výskytem terorismu a městy, kdy to však zřejmě 

způsobila vágní definice terorismu, vymezení jen jako „nedostatek bezpečnosti“ 

(Nelson 1999 a Gilbert 1998, oba cit. v Ardashev a Savitch 2001). Navíc míra 

urbanizace, pro mnohé státy definovaná různě, ještě nevystihuje podíl samotných 

velkoměst na celkové městské populaci apod. Problém terminologie, jak bylo již 

uvedeno výše, je přitom pro problematiku terorismu velice příznačný. Autoři studie 

(Savitch a Ardashev 2001) však nakonec také použili toto hrubší dělení na urbánní 

a městské oblasti a pro čtyřicet vybraných zemí či regionů pak určili agregátní „skóry 

terorismu“, shrnovali v nich počet obětí a též materiální škody. Skóry rozdílně vážili 

náchylností k tomu být cílem – tedy samotným počtem incidentů, krutostí útoku – 

počtem zraněných a zabitých - a rozsahem útoku – fyzickou škodou
k
. Jak bylo ale 

řečeno výše, pro teroristický útok je důležitá hlavně odezva, ne přímá škoda, což 

agregátní skóre nepostihuje. Navíc jedinému útoku s extrémním počtem obětí či 

zraněných přikládali autoři jen malou váhu, ačkoli jeho „psychologické“ dopady byly 

                                                 
k
 Savitch a Ardashev (2001) vycházeli z dat studií Ministerstva zahraničí USA Patterns of Global 

Terrorism, které ovšem pokrývají jen nejdůležitější útoky, avšak touto prací použité databázi TKB
32

 se 

zase popis rozsahu fyzické škody způsobené incidentem vyskytuje jen místy u některých teroristických 

aktů v jejich podrobnějším slovním popisu. 
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velké (útok na velvyslanectví USA v keňském Nairobi roku 1998). Přitom na rozdíl od 

této práce údaje nerelativizovali počtem obyvatel. Nutno uznat, že teroristický čin 

působí spíše svou absolutní silou nebo pouze místem, významností zvoleného cíle apod. 

Všude, i v rozvojových zemích, jako je Indie či Pákistán, se však ukázala očekávaná 

převaha útoků ve městech oproti vesnici (Savitch a Ardashev 2001). Vliv globálních 

měst bude zahrnut i do analýzy této práce. 

Političtí ekonomové Enders a Sandler (2006) zkoumali delší období, a to zhruba 

podobné jako tato práce, léta 1968 až 2003, a logicky se také zajímali o zlomové 

momenty na konci studené války a zejména 11.9.2001
l
. Výše zmíněné nepřesnosti 

v mediálním zjišťování teroristických útoků potvrzuje to, že za o tři roky kratší období 

zahrnuje jejich databáze ITERATE  12569 incidentů, což je přibližně o ¼ více než 

10022 případů zaznamenaných v databázi TKB
32

. Zatímco v tomto souboru nebyla 

přesně lokalizována ¼ činů, v databázi ITERATE tak tomu bylo jen u 47 případů 

(0,37 %), což může ukazovat ještě na vyšší kvalitu uzavřené akademické databáze, ale 

také třeba jiné vymezení terorismu a jeho mezinárodní formy
m

. Enders a Sandler (2006) 

přitom sledovali rozdíly v distribuci mezinárodního terorismu podle geografických 

makroregionů, jak se o to pokusí i tato práce, avšak oni vymezili makroregionů pouze 

šest, např. západní polokouli jako jeden celek. Dále též sledují rozdíly ekonomicky, 

země třídí podle výše příjmu, a mezi jednotlivými obdobími dokonce sledují posuny 

postavení států podle tohoto ukazatele (dle údajů Světové banky). Ekonomická 

vyspělost bude zahrnuta i do mé analýzy možných faktorů ovlivňujících výskyt 

terorismu. Enders a Sandler (2006) ovšem rozlišují čtyři časové řady podle rozsahu 

a zaměření útoků: 1) všechny útoky, 2) s oběťmi (na životech), a podobně pak útoky na 

občany a majetek USA celkově (3) a s oběťmi (4). Vedle vývojových grafů použili 

statistickou analýzu, a to relativně matematicky složitou metodu „autoregresního 

intervenčního modelu“. Oproti očekávání ale nezaznamenali přesun útoků po 11.9.2001 

do zemí s nižším příjmem (rozvojových). Výjimkou byly útoky na občany a majetek 

USA, které si vyžádaly oběti na životech. Zaznamenali však z geografického hlediska 

přesun útoků na Blízký Východ a do Asie, byť opět šlo často o útoky proti tamním 

zájmům USA. Tam, v oblastech s největší populací muslimů, také nejvíce vzrostla míra 

                                                 
l
 Enders a Sandler (2006) však vycházeli však z jiné databáze mezinárodních teroristických činů, a to 

International Terrorism: Attributes of Terrorist Events (ITERATE) (Mickolus a kol. 2004, cit v. Enders 

a Sandler 2006), souboru vytvořeného pro Cornell Institute for Social and Economic Research. 
m
 Autoři sami označují mezinárodní teroristické činy jako „transnational“ (nadnárodní), ovšem s definicí 

podobnou TKB (Enders a Sandler 2006). 
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náboženského (fundamentalistického) terorismu, jehož vlna se tam rozpoutala již po 

roce 1979, což odpovídá i našim předpokladům (íránská revoluce, útok SSSR na 

Afghánistán apod.) Kolem 11.9.2001 byla ale celková míra mezinárodní teroristické 

aktivity ve vyspělých zemích nízká, na rozdíl právě od zemí rozvojových, takže proto 

nelze hovořit přímo o přesunu. Enders a Sandler (2006) ukazují, že obranná 

protiteroristická opatření přece jen výrazně snižují pravděpodobnost teroristického 

útoku ve vyspělých zemích vlivem neúnosného zvýšení nákladů pro teroristy, kterým se 

vyplatí raději útočit v méně chráněných rozvojových zemích (pokud ovšem teroristy 

očekávaný zisk náklady nepřekoná). Lze však polemizovat s podobným čistě 

„ekonocentrickým“ pohledem, navíc vyjádřeným matematickým vztahem pro poměr 

zisku k nákladům na jednotlivé akce na vybraných místech i celkově, jak jej představují 

autoři (Enders a Sandler 2006). Teroristům asi většinou primárně nepůjde o zisk, který 

by šlo vyčíslit, viz i výše zmínění psychologové (Zeman 2002, Skřítecký 2006). Na 

druhou stranu ale lze za náklady v širším slova smyslu považovat i lidské ztráty, padlé 

i „pouze“ zajaté „spolubojovníky“, nepočítáme-li ovšem sebevražedné atentáty, kdy se 

se smrtí aktéra počítá. Útoku sebevrahů lze také hůře zabránit, protože si nepřipravují 

zázemí pro návrat z akce. I oni však chtějí „uspět“, takže by zřejmě nechtěli zemřít 

„zbytečně“, aniž by splnili úkol (zabránit jim v akci ovšem vyžaduje mimořádné 

nasazení bezpečnostních složek). Připustíme-li tedy jistou racionalitu teroristického 

jednání, i když jeho aktérům třeba v zájmu skupinového cíle nezáleží na individuálním 

životě (Střítecký 2006), stejně nezaútočí tam, kde by neměli šanci. Potenciální „zisk“, 

např. v podobě míry propagace jejich ideologie, tak přece jen lze alespoň rámcově 

změřit
n
. Enders a Sandler (2006) ovšem vidí ve vytlačení teroristů na méně chráněná 

místa negativní neúmyslný důsledek bezpečnostních opatření ve vyspělých státech. Ta 

ale nemohou zabránit výskytu terorismu a útokům na občany vlastního státu kdekoli 

v zahraničí, nebo i na méně chráněné cíle „nižší hodnoty“ ve vyspělé zemi
o
. 

Geograficky se pak, jak bylo uvedeno, terorismus např. přesouvá zpět na Blízký 

Východ a do Asie, zatímco v 80. letech 20. století se terorismus s blízkovýchodními 

kořeny rozšířil do Evropy (mimo státy východního bloku) a později též do Afriky 

(Enders a Sandler 2006). Upozorňují na to, že se sami snaží analyzovat změny vzorce 

                                                 
n
 Teoreticky probírá náklady teroristických činů také ekonom Gold (2004), který ale již nebere příliš 

v úvahu geografii. Upozorňuje na nutnost efektivity protiopatření, aby sama neohrozila hospodářství 

státu. 
o
 Na rozdíl od vlastních USA se stali Američané mimo své území dokonce zranitelnějšími, což ale může 

být dáno i vojenskými kampaněmi mimo USA (Enders a Sander 2006). 
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rozmístění terorismu po „šocích“, jako byl útok 11.9.2001 a následná invaze do 

Afghánistánu. Nechtějí zkoumat samotný vliv ukazatelů ekonomické vyspělosti či 

politické svobody na terorismus. O to se alespoň pokusí tato práce, která vlastně, byť 

jednodušeji, spojí oba přístupy, o což se již někteří také pokoušeli  (např. Li a Schaub 

2004, Li 2005 cit. v Enders a Sandler 2006). Počet útoků na americké cíle podle nich po 

11. září 2001 nikde signifikantně nevzrostl, vzestup fundamentalistických útoků se 

projevil jen větším počtem útoků v Eurasii (Enders a Sandler 2006). Autoři docházejí 

tedy i k praktické radě, sledovat právě geografické změny obrazu mezinárodního 

terorismu, které jsou výraznější než přesuny výskytu „ekonomicky“ mezi zeměmi 

rozvojovými a rozvinutými, a doporučují bránit existenci „slabých míst“ i mimo 

primární cílové země, kde by teroristé mohli ohrožovat jejich občany, zájmy apod. 

(Enders a Sandler 2006). Takový postup je však zjevně velice nesnadný, už jen 

z důvodů odlišných kulturních zvyklostí v daných zemích, případně i neochoty 

spolupracovat se „Západem“, nebo jen částečné ochoty, jak ukazuje příklad Saúdské 

Arábie (Ditrych 2006).  

Kvantitativní analýzou zkoumali mezinárodní terorismus také již zmínění 

politologové Li a Schaub (2004). Jejich přístup hledal vliv ekonomické globalizace na 

počet „nadnárodních“ teroristických útoků ve 112 zemích světa v období let 1975 až 

1997. Vycházel z předpokladů, že větší zapojení do globální ekonomiky, přímé 

zahraniční investice a navázání obchodních partnerství, vede k zvyšování vyspělosti 

země, růstu počtu cílů teroristů v zemi, a tak i zvyšování počtu mezinárodních 

teroristických útoků. To je v souladu s očekáváními této práce, že přímé zahraniční 

investice mohou xenofobně smýšlející teroristy spíše lákat, nebo jim snadno poskytovat 

zahraniční cíle ve vlastní zemi. Pozoruhodné je upozornění na studie, které vidí vazby 

mezi světovými bankami, často neochotnými sdělit totožnost svých podezřelých 

vkladatelů, a terorismem (např. Matthew a Shambaugh 1998, cit. v Li a Schaub 2004). 

Nakonec však došli s použitím regresní analýzy spíše k opačnému závěru, že 

ekonomická globalizace podporuje rozvoj zemí, a ten terorismu brání. Autoři ovšem 

nesledují v analýze změny po roce 2001, nárůst terorismu islamistů, byť jej komentují. 

I tato práce svým způsobem naváže na Li a Schauba (2004), když ale zkusí otestovat 

i vliv jiných než jen ekonomických veličin. 

Statistickou analýzu při studiu terorismu použili i političtí vědci a bezpečnostní 

odborníci Engene a Skjølberg (2002), kteří se zaměřili pouze na Evropu s pomocí 

databáze Terrorism in Western Europe: Event Data (TWEED) pro osmnáct 
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západoevropských zemí za léta 1950 až 2000. Databáze zahrnuje přes 10000 událostí, 

z čehož vyplývá, že jde i o „domácí“ terorismus. Autoři se ale spíše zabývají právě 

problematikou obsahu zdroje dat, nemožností pokrýt všechny teroristické akty, 

a technickými možnostmi, jak databázi doplnit a lépe využívat. Zdůrazňují nutnost 

zahrnout jak činy domácí, vnitřní, tak činy mezinárodní, a to tak, aby je bylo možno 

rozlišovat, vnímat mezinárodní propojení, volají také po nové globální databázi  

(Engene a Skjølberg 2002), ačkoli dnes existuje např. zmíněná TKB
32

 (na jaře roku 

2008 na ni navazuje jiná), ITERATE a další. Další odborné studie o terorismu 

používající prostorovější či geografičtější postupy srovnává a hodnotí také Flint 

(2003a). 

 

 

2. Metodika 

 

Práce se opírá zejména o data databáze MIPT Terrorism Knowledge Base (TKB) 

nadace Memorial Institute for the Prevention of Terrorism (MIPT)
p
. Přes původní 

podnět k tvorbě databáze však jde do značné míry o nestranně, možná někdy bohužel až 

slepě shromážděná data o jednotlivých teroristických útocích z dostupných zdrojů, 

zejména médií, leč zřejmě i nevalné kvality nebo přímo poplatných režimu (mezi 

primární zdroje patří např. íránská tisková kancelář IRNA, čínská agentura Xinhua, ale 

samozřejmě lze pochybovat i o objektivitě ruského Interfaxu, i americké CNN apod.) 

 Databáze poskytuje k přímému stažení pouze tabulky se soudními případy 

týkající se terorismu, což jsou data k danému výzkumu nevhodná, byť zajímavá, ale již 

přesahují zaměření této práce. Vzhledem k tomu byly údaje o jednotlivých 

teroristických útocích poměrně zdlouhavě (v období září 2006 až leden 2007) získávány 

z webového rozhraní databáze do souhrnné tabulky programu MS Excel. Tento postup 

byl zvolen i v zájmu jisté nezávislosti práce, vyhnutí se případné manipulaci. Byl tedy 

využit otevřený zdroj tak, jak je poskytován veřejnosti. Jelikož TKB obsahuje údaje za 

všechny, ne jen mezinárodní, (zaznamenané) teroristické útoky až od roku 1997, což by 

postihlo nanejvýš změny po roce 2001, nikoli však během a po skončení studené války, 

bylo rozhodnuto použít pouze data za útoky mezinárodní podle výše zmíněné definice 

                                                 
p
 Jde o organizaci založenou na památku útoku na Murrahovu federální budovu v Oklahoma City roku 

1995, čerpající z dat společnosti RAND Corporation blízké vládě USA (viz internetový zdroj č. 32). 
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TKB. Tyto údaje databáze zahrnuje již od roku 1968. Mezinárodní teroristické útoky 

patří stejně mezi ty nejzávažnější, i když databáze zřejmě často i v rozporou se svou 

definicí obsahuje i akty s neprokázaným úmyslem mezinárodního terorismu, kdy byl 

zasažen cizinec nebo zahraniční majetek třeba omylem, nebo vedle místních zadržených 

pachatelů byl jeden cizinec apod. Z mezinárodního terorismu, byť by šlo o všechen 

terorismus dotýkající se cizinců, nelze ovšem zcela usuzovat i na vlastnosti terorismu 

obecně, zvláště ve státech periferních, izolovaných, popřípadě třeba právě nechvalně 

proslulých terorismem, což cizince odrazuje. S ohledem na charakter databáze to byl 

vlastně také jediný možný způsob, jak sledovat delší období. I tak zahrnoval výsledný 

nashromážděný soubor 10022 mezinárodních teroristických útoků zaznamenaných 

v období od února 1968 do 10.12.2006. Přesto však tato práce očekává, že celkové 

trendy i strukturu terorismu lze alespoň částečně vysledovat i z toho mezinárodního, byť 

kritérium mezinárodní povahy terorismu není přijatelným omezujícím faktorem 

náhodného výběru. Výsledky analýz bude nutno brát stejně s rezervou, s ohledem na 

možnou neúplnost datového souboru posbíraného z různých zdrojů, i vzhledem 

k samotnému charakteru jevu, který patří mezi neoficiální, ilegální činnosti, obtížně 

sledovatelné. I když, jak bylo řečeno, terorismus na rozdíl od klasických zločinů, 

potřebuje a vyhledává publicitu. Výsledky ale budou mít spíše vypovídací hodnotu jen 

pro soubor mezinárodních teroristických útoků, ale některé charakteristiky a tendence, 

zejména v případech, kdy je kombinován terorismus domácí i mezinárodní, by měly mít 

obecnější platnost. 

 Individuální data za jednotlivé útoky byla získána nejen proto, aby bylo 

dosaženo co největší přesnosti, ale především kvůli možnosti propojení s daty 

o jednotlivých teroristických skupinách, ze kterých bylo možno zkoumat zejména 

ideové zaměření skupiny ve spojitosti s počtem obětí či zraněných apod. Jinak by 

souhrn dat zahrnující počty obětí, zraněných a zároveň i zaměření skupiny nebyl 

možný, nebylo by možné sledovat alespoň přibližně podle skupiny typy teroristických 

činů, jejich strukturu. 

Z geografického hlediska bylo klíčové, že databáze TKB obsahuje vedle popisu 

události, počtu obětí, zraněných, cíle, taktiky atd. pro lokalizaci většiny teroristických 

útoků nejen položku země, ale i  obec či přesné místo činu. Bylo tomu tak u přibližně ¾ 

teroristických aktů, když zahrnuty nebyly většinou pouze činy s minimem relevantních 

informací, málo významné, popřípadě některé takové, ke kterým došlo ve vzdušném 

prostoru či na moři apod. Ty byly žel již závažnější. 
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Pro podrobnější pohled na rozmístění a charakter jednotlivých teroristických 

útoků tak pak byly vytvořeny i mapy s jednotlivými místy výskytu teroristických útoků 

za použití metody kartodiagramu. V jednotlivých místech s větším výskytem incidentů 

za dané období tak došlo k jejich kumulaci v jednom bodě. Přesnější by bylo zavedení 

každého útoku jako jednotlivého bodu, což by však v podkladové mapě vyžadovalo 

znásobení některých míst (obcí) s větším výskytem útoků až tisíckrát apod., přičemž by 

se pak ve výsledné mapě nepřehledně překrývaly soustředné kruhy. V případě pouhého 

výskytu bez vážení počtem zraněných či obětí by se značky zakrývaly zcela. I tak je 

však mapové znázornění množství útoků obtížněji čitelné, avšak snad poskytuje alespoň 

základní přehled v co největší podrobnosti. 

Vzhledem k tomu, že mapový podklad World Cities
21

 společnosti ESRI 

pokrýval jen 2534 „světových měst“, vesměs hlavní města států a regionální metropole, 

bylo nutno od konce března do poloviny června 2007 dohledat podle informací o místě 

v databázi TKB a zadat do mapy geografické souřadnice dalších 764 míst. Chybějící 

souřadnice byly získávány z různých internetových zdrojů
q
, zejména ze seznamu 

světových obcí jako výchozích bodů při sledování družic Heavens-Above (Peat, 2007). 

Často byly ale nápomocny, byť ne zcela spolehlivé, otevřené zdroje jako Wikipedia, 

Geonames nebo Google Maps. 

  Data z původního souboru pak byla s pomocí programů SPSS a ArcMAP 

sumarizována podle míst a též podle zemí tak, aby bylo možno je přiřadit 

k podkladovým mapám. Každá země a město dostaly unikátní identifikační číslo. 

Hranice zemí byly doplněny tak, aby odpovídaly zhruba danému období, ovšem s tím, 

že pokud v období došlo ke změně hranic (rozpad SSSR, Jugoslávie, Etiopie, 

Československa, spojení Vietnamu, Německa a Jemenu), byly pokud možno 

znázorněny i údaje za zemi před změnou. Autor si uvědomuje, že by možná bylo lepší 

z geografického hlediska použít v mapovém podkladu jen jedny hranice podle stavu 

k vybranému přesnému datu. Nicméně na druhou stranu kartogramy a kartodiagramy 

znázorňují právě mnohaletá období a je dobré vidět i v rámci těchto vymezených etap. 

změny, např. údaj za poslední léta Východního Německa před sjednocením SSSR 

a Jugoslávie před rozpadem apod. 

 V zájmu ověření výzkumných otázek týkajících se změn forem, charakteru 

a geografické distribuce terorismu budou mezinárodní teroristické útoky z databáze 

                                                 
q
 Jde o zdroje č. 1, 20-23, 31-33 a 36, a 43 až 47 a 50 viz seznam elektronických zdrojů dat. 
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TKB
32

 (sebrána data za incidenty od února roku 1968 do 10.12.2006) sledovány  za 

několik vymezených období: 

1) únor 1968 – rok 1975 (včetně) 

2) rok 1976 – 1989 (včetně) 

3) 1990 – 2000 (včetně) 

4) 2001 – 10.12.2006 

Takové časové rozdělení sice neposkytuje zcela srovnatelně dlouhé úseky (cca 8, 

14, 11 a 6 let), nicméně jako milníky byly zvoleny určité historické události, které 

logicky zásadně zasáhly do geopolitického vývoje posledních desetiletí 20. století 

a začátku třetího tisíciletí našeho letopočtu, ale i podle literatury (např. Reimer, Žídková 

a Šmíd 2006) měly vývoji terorismu dodávat klíčové impulsy, jak bylo zmíněno i výše. 

I když jinak je podle nich vymezení „vln terorismu“ trochu jiné. V období sledovaném 

touto prací vyčleňují po předchozím antikoloniálním a etnoseparatistickém typu (od 

konce 1. světové války) dobu levicového i pravicového subverzního terorismu let 60. 

a 70., po které následuje období současného terorismu, „náboženská vlna“ (Reimer, 

Žídková a Šmíd 2006). Eichler (2007) vidí podobné, avšak hrubší členění na rané 

období terorismu národního (Rapoport 1999 cit. v Eichler 2007), období terorismu 

mezinárodního, 60. a 70. let 20. století, kdy začaly přeshraniční útoky  a v rámci této 

etapy se začal rozvíjet náboženský terorismus, a konečně globální terorismus, který 

Eichler (2007) vymezuje až od 11.9.2001 (ačkoli např. Al-Káida se projevovala po 

světě již v 90. letech). Mareš (2005) v této souvislosti upozorňuje na dělení na 

terorismus „starý“ a „nový“, kdy se u toho nového obsah postupně posunul 

z náboženského terorismu na konkrétně globální islamistický terorismus. Zmínění 

autoři se ale shodují na vlivu mezníků, jako byly vietnamská válka, íránská revoluce či 

porážka SSSR v Afghánistánu.  

„Naše“ první období (1968-1975) by mělo být už svým počátkem, daným ovšem 

už samotným vymezením databází TKB
32

, ovlivněno převážně levicovými 

studentskými bouřemi zejména v západní Evropě popř. vlnami protestů vůči vietnamské 

válce v USA. Rok 1975 pak znamená zásadní přelom s koncem vietnamské války 

znamenajícím určitou zejména morální porážku USA, částečnou či dočasnou ztrátu 

mezinárodní prestiže, a to např. i přes dobře propagovaný úspěch přistání člověka na 

Měsíci, když právě i program Apollo byl z úsporných důvodů i vzhledem k vojenským 

potřebám ukončen předčasně. Ve třetím období (1976-1989) by se vedle jakési 
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„postvietnamské deziluze“ posilující ultralevicové směry a odpor vůči USA měly 

projevit také důsledky první ropné krize podněcující opět větší odpor vůči Západu. Rok 

1989 pak znamená jednak pád zejména mnoha komunistických diktatur ve střední 

a východní Evropě, který by i s brzkým sjednocením Německa a rozpadem SSSR měl 

vést k demotivaci různých marxistických skupin, někdy zřejmě i vlivem zastavení jejich 

přímé finanční podpory ze zemí sovětského bloku. Období mohla také ovlivnit Íránská 

islámská revoluce roku 1979, válka mezi Irákem a Íránem (1980-1988), a zejména pak 

sovětská válka v Afghánistánu (1979-1989), která přispěla k oslabení prestiže SSSR 

a jeho pádu. Především však je nutno zdůraznit, že v Afghánistánu byli organizováni 

proti sovětské okupaci poprvé moderní islamističtí bojovníci, financováni, jak bylo 

zmíněno výše v první kapitole, propracovanou sítí „humanitárních organizací“ se 

základnou v Saúdské Arábii. Ty vede velice nesmiřitelné wahhábistické učení, oficiální 

saúdská doktrína v rámci sunnitského islámu, která např. prosazuje očištění celého 

území, kde kdykoli v minulosti vládli muslimové, od nevěřících (Ditrych 2006, Mužík 

2006). Ačkoli v zásadě protizápadní, byli tito nepřátelé sovětských okupantů účelově 

podporováni i Západem. Je tak nutno vidět jisté nebezpečí ve spojení USA se Saúdskou 

Arábií, jejíž stát, je prý, ač se to snaží zastřít, založen na zhoubné ideologii, a dosud 

přinejmenším polooficiálně podporuje islamistický terorismus (viz Ditrych 2006). 

Dalším mezníkem je pak rok 2001, kdy 11. září došlo k bezprecedentnímu 

teroristickému útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku, sídlo ministerstva 

obrany USA – Pentagon ve Washingtonu - a nezdařený pokus o zničení dalšího objektu, 

snad Bílého domu. Samotný útok ale znamenal zřejmě zlom jen svým rozsahem, 

podobné menší operace pod záštitou Al-Káidy, např. zničení velvyslanectví USA 

v Keni a Tanzanii, již proběhly dříve. Nicméně zlomová byla i reakce USA, které 

rozpoutaly „válku proti terorismu“. Jak upozorňují např. Flint (2003b) nebo Šedivý 

(2003), Spojené státy americké tak nebezpečně přistoupily na válečnou rétoriku v jinak 

mírové době. Konstatováním, že jde o klasickou (konvenční) válku se vystavují riziku, 

že mohou s nekonvenčně působícím protivníkem prohrát, resp. nevyhrát, jak uvažuje 

Souleimanov: „Zabránit Spojeným státům zvítězit se však jeví jako mnohem 

realističtější cíl. Proto je zapotřebí zaútočit nikoliv na americkou armádu, ale na 

americkou strategii s využitím asymetrických metod tam, kde armáda USA, americké 

území a cíle ve světě nejsou chráněny, a kde jsou tudíž nejvíce zranitelné“ (Souleimanov 

2006, s. 26). Neschopnost porazit protivníka konvenčními silami v podobném 

asymetrickém konfliktu znamená přinejmenším morální prohru, jak ostatně ukázaly 
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např. i zmiňované zkušenosti USA a SSSR s nepoměrně technologicky i početně 

slabšími soupeři ve Vietnamu resp. Afghánistánu. Eichler (2007) právě odlišuje 

„globální válku proti terorismu“ – otevřený boj vedený nyní v čele s USA vesměs 

konvenčními vojenskými prostředky a „globální boj proti terorismu“, který 

upřednostňuje efektivnější potupy včetně nevojenských jednání apod., jak je prosazuje 

spíše EU. Vidí ale význam v kombinaci obou přístupů. 

Pro relativní údaje o počtu útoků, zraněných a obětí na počet obyvatel země byla 

použita střední hodnota počtu obyvatel zemí v jednotlivých obdobích – tedy za roky 

1972 (1968-1975), 1983 (1976-1989), 1995 (1990-2000) a 2004 (2001-2006)
r
. Je však 

nutno vzít v úvahu, že zejména u menších států postižených např. občanskou válkou či 

genocidou, kterou lze řadit ke státnímu terorismu (Rwanda, Kambodža) mohla tato 

jednodušší metoda, která nevyžadovala data za celé období, poskytnout zkreslené údaje. 

Nebyla-li dostupná data za konkrétní rok, byla provedena interpolace ze dvou let 

k danému roku stejně časově vzdálených. 

Světové makroregiony pro znázornění vývojových grafů (graf č. 1 a přílohy 

č. 47 až 49) byly vymezeny následovně: 1) někdejší "Západ"  v Evropě a Grónsko; 

2) postkomunistické státy střední a východní Evropy včetně Pobaltí, ale bez zbytku 

bývalého SSSR; 3) bývalý SSSR bez Pobaltí - SNS; 4) Severní  Amerika bez Mexika; 

5) Latinská Amerika (Jižní, Střední Amerika, včetně Mexika a Karibiku); 6) Blízký 

Východ a severní Afrika - Maghreb, bez Súdánu; 7) Subsaharská Afrika se Súdánem, 

Čadem i JAR, bez Západní Sahary; 8) jižní Asie; 9) východní a jihovýchodní Asie; 

10) Austrálie a Oceánie. Byly tak částečně, zejména v Evropě, zohledněny i historické 

politické poměry a jejich vývoj. 

Následně byla provedena elementární statistická analýza, která by mohla alespoň 

nastínit možné faktory ovlivňující výskyt mezinárodního terorismu, a jeho intenzitu 

podle počtu zraněných a obětí i ve světě. S pomocí statistického programu SPSS byla 

použita metoda mnohorozměrné lineární regresní analýzy „stepwise“, kdy jsou 

postupně přidávány jednotlivé „prediktory“, vysvětlující proměnné, tvořící regresní 

modely. Sledováno bylo jen poslední období (2001-2006), ze kterého je nejvíce 

dostupných dat možných vysvětlujících proměnných, ačkoli srovnání výsledků za více 

časových řad by bylo velice žádoucí. Vzhledem k tomu, že, jak bylo řečeno, je 

                                                 
r
 Data o počtu obyvatel byla čerpána ze zdrojů č. 16, 30 a 37, tedy z Population, Resources, Environment 

and Development:  The 2005 Revision OSN a zejména pro již neexistující státy, popřípadě určitá území 

z Population statistics (Lahmeyer, 1999-2006) a Demographic Yearbook OSN 1960-2004. 
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mezinárodní terorismus velice nevyzpytatelný jev, u kterého nelze předpokládat 

přílišnou geografickou závislost, nemá asi velký smysl tvorba přesných regresních 

rovnic, ale pouze přihlédnutí, zda se přece jen neprojeví jistý vliv některých 

proměnných.  

Analýza byla provedena vždy za počet obětí, počet zraněných a počet 

mezinárodních teroristických útoků v období let 2001-2006 (podle TKB
32

, 

relativizovaných počtem obyvatel a počtem let období (6), šlo tedy o veličiny 

UTOK16OBRO, OBETOBROK a UTOK16OBRO
s
. Jednak byly vytvořeny modely za 

celý soubor, jednak odděleně podle vyspělosti států, dle veličiny  HDI_stup,  stupně 

vyspělosti země podle Human Development Index (HDI) pro rok 2005
t
. Státy 

s hodnotou HDI 1-70 byly klasifikovány jako vysoce rozvinuté, 71 – 155 středně 

rozvinuté, 156 a více jako nejméně rozvinuté. Určité zkreslení ovšem mohlo způsobit 

to, že HDI hodnota nestabilních států, Iráku, Afghánistánu a Somálska, u kterých je 

OSN nebyla schopna určit, byla autorem odhadnuta jako nejnižší hodnota (0,335), což 

vedlo i k poslední 178. příčce v pořadí. Právě tyto státy jsou přitom známé i vysokou 

mírou terorismu nejen mezinárodního. Vhodné by bylo i oddělení států pro terorismus 

zdrojových a těch cílových, což však databáze TKB
32

 neumožňuje, 

když i u teroristických skupin uvádí jako „operační základnu“ země, kde skupina 

působí, nikoli ty státy, kde sídlí. Vysledovat ústřední sídlo organizace zabývající se 

podobnou činností je totiž často obtížně zjistitelné, nebo organizace působí zároveň 

„doma“ i v „zahraničí“, pokud vůbec má pevné ústředí. Právě dělení podle veličiny 

HDI_stup ale může alespoň do jisté míry oddělit, podle předpokladu, vyspělé cílové 

země od nevyspělých zdrojových. 

 Především ale došlo ke geografickému členění podle světových makroregionů, 

jak jsou uvedeny výše, dle proměnné MAKROR. V tomto ohledu se tedy, byť 

s jednodušší metodou, členění podobá  např. metodě použité jinými autory (viz Enders 

a Sandler 2006). 

Celkově tak vzniklo čtyřicet dva mnohorozměrných regresních modelů: třicet za 

deset makroregionů, devět za tři vyspělostní skupiny zemí a tři za všechny země světa. 

Do souboru byly vybrány jen ty státy, pro které se podařilo získat údaje za všechny 

                                                 
s
 Údaje o počtu obyvatel byly získány z Demographic Yearbook 1960-2004. United Nations Statistics 

Division, United Nations (1960-2004, 2007).  Lahmeyera (1999-2006), Population, Resources, 

Environment and Development:  The 2005 Revision. United Nations (2006) a CIA - The World Factbook 

-- Field Listing – Population, CIA (2008). 
t
 Viz Human Development Report 2007/2008. Tato veličina byla při ostatních členěních neprováděných 

podle ní též jednou z vysvětlujících proměnných, byť její variabilita je omezená. 



 45 

veličiny, takže vypadly zejména malé země, které by mohly extrémními hodnotami 

výsledky zkreslovat, zatímco většina států (150) zůstala, a lze tak hovořit o studiu 

základního souboru.  

Sledován byl vliv proměnných zastupujících charakteristiky fyzickogeografické 

či environmentální (délka hranic, nevyužitá půda), socioekonomických (ukazatele 

vyspělosti, otevřenosti a závislosti hospodářství, i šedé a černé ekonomiky, produkce 

drog), kulturních, etnických a náboženských, historických (koloniální minulost), 

vojenskobezpečnostních (vojenské výdaje, přítomnost vojáků USA, oběti při jejich 

vojenských kampaních v rámci „globální války proti terorismu“, politicko-

lidskoprávních (míra dodržování lidských práv a poltických svobod). Konkrétně bylo 

z předem přiopraveného souboru po srovnání a vyřazení případných podobných veličin 

použito  43 nezávislých „vysvětlujících“ proměnných. Veličiny a zdroje, ze kterých 

byla data čerpána, podrobně popisuje příloha č. 46. Ta uvádí i předpoklady vlivu 

jednotlivých proměnných, důvody, proč byly do analýzy vybrány. Vlastnímu pokusu 

o mnohorozměrnou lineární regresní analýzu se věnuje pátá kapitola, výsledné výstupy 

z programu SPSS jsou též shromážděny v tabulkových přílohách (příloha č. 47). 
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3. Proměna geografického obrazu mezinárodního terorismu podle 

kvantity a intenzity od února 1968 do 10.12.2006 

  

V následující stěžejní části práce dojde ke geografické analýze proměn 

mezinárodního terorismu podle počtu útoků, obětí a zraněných, intenzity útoků dle obětí 

a zraněných a jejich relativního počtu vůči populaci. Geografický obraz poskytne 

zejména mapové zobrazení (obrázky č. 1 až 25) a též vývojové grafy (graf č 1 (a až k), 

přílohy č. 47 až 49).  

Obr. č. 1: Počet mezinárodních teroristických útoků v zemích světa od února 1968 do 10.12.2006 

 
Zdrojová data: TKB32; 16; 30; 37 

Poznámka: Číslo 1 ve výřezu Evropa značí Srbsko a Černou Horu. 

 

Ze souhrnného obrázku č. 1 lze pozorovat podle kartodiagramu hlavní oblasti 

výskytu mezinárodních teroristických incidentů v posledních téměř čtyřiceti letech. 

Vedle Latinské Ameriky a ne-postkomunistické Evropy s předpokládanou činností 

levicových hnutí vidíme i větší ohniska na Blízkém Východě a v Jižní a Jihovýchodní 

Asii. Podle relativních údajů vyjádřených nepravým kartogramem již vystupují jen 

některé země s významnějším výskytem útoků větším než 1 útok na milion obyvatel 

a rok. Ve shodě s výše zmíněným příspěvkem hledajícím příčiny mezinárodního 

terorismu mj. ve financování obchodu s drogami (Mathewson a Steinberg 2003) je vidět 

např. pás andských zemí. Nejvíce ovšem podle očekávání vystupují země palestinsko-

izraelského konfliktu, s tím částečně související Libanon sužovaný občanskou válkou 
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a izraelskou i syrskou okupací, a Afghánistán. Jde o země známé islamistickým 

terorismem, původně však do značné míry nacionalistickým (boj za nezávislost 

Palestiny a Afghánistánu), v Palestině i levicovým (např. Lidová fronta pro osvobození 

Palestiny), a zejména vlivem posledních let i Irák. Rozsahem spíše drobnější 

mezinárodní incidenty (většinou útoky na zaparkované automobily zahraničních 

diplomatických misí) stojí za významným výskytem mezinárodního terorismu v Řecku 

(podrobněji viz kapitola 4 a příloha č. 1). Projevuje se i činnost hnutí Polisario na území 

Západní Sahary nebo útoky na cizince a útoky v Somálsku, Angole (bojující frakce) či 

Jemenu (kočovné kmeny). Jak se ale ukazuje, z dlouhodobého hlediska vystupuje jen 

málo zemí s výraznějším výskytem mezinárodního terorismu podle relativního údaje k 

počtu obyvatel. 

Obr. č. 2: Počet mezinárodních teroristických útoků v zemích světa od února 1968 do konce roku 1975 

 
Zdrojová data: TKB32; 16; 30; 37 

 

Obrázek č. 2 ukazuje, že v prvním sledovaném období (1968-1975) se zřetelně 

projevoval předpokládaný vliv tzv. železné opony v Evropě, když „satelitní státy“ SSSR 

s minimálními kontakty se zahraničím mezinárodní teroristické útoky ani 

nezaznamenaly. Podobně nebyla mezinárodním terorismem zasažena Indonésie ani 

západní část Afriky, i přes např. občanskou válku v Nigerii. Již tehdy ale zřejmě 

i vlivem odezvy vojenských střetů arabských sousedů s Izraelem (šestidenní válka 1967 

a říjnová válka 1973) vystupuje tato část Blízkého Východu i v relativních ukazatelích 
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mnohem výrazněji než nekomunistická Evropa nebo Latinská Amerika, což odpovídá 

enormní koncentraci útoků v malém prostoru (Izrael, Palestina, Libanon). 

Obr. č. 3: Počet mezinárodních teroristických útoků v zemích světa v období let 1976 až 1989 

 
Zdrojová data: TKB32; 16; 30; 37 

 

Oproti tomu logicky větší absolutní počet útoků následujícího období (1976-

1989) v obrázku č. 3 doprovázejí i výraznější relativní počty útoků na obyvatele a rok, 

které lze použít ke srovnání s předchozím obdobím. Již jen minimum zemí zůstalo 

nezasaženo mezinárodním terorismem. Dochází k dalšímu nárůstu útoků v Evropě 

(Velká Británie, Španělsko) v souvislosti nejen s etnickými střety v Baskicku 

a Severním Irsku. Stejně tak vzrostlo množství útoků zejména na americké cíle (kostely, 

nadnárodní společnosti, kulturní centra, zastupitelské úřady) v Latinské Americe (více 

už i v Kolumbii). Projevuje se i nestabilní situace v Subsaharské Africe související 

možná i s dokončením dekolonizace (portugalská Angola a Mosambik) a ovládnutím 

Namibie jihoafrickými silami, resp. eskalací boje proti jihoafrickému apartheidu na 

území této země. Lze zaznamenat i projevy irácko-íránské války a sovětské okupace 

Afghánistánu. 

Obrázek č. 4 z období let 1990 až 2000 ukazuje zachování hlavních oblastí 

výskytu teroristických útoků v relativním a absolutních počtech: Izrael, palestinská 

území, Libanon atd., ne-postkomunistická Evropa, Střední Amerika bez Mexika 

a andské státy, kterými zmítají dosud různá levicová hnutí, někdy ale už spíše drogové 
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gangy, kde ideologii zřejmě vystřídaly i etnicky motivované útoky, jak by měly ukázat 

další obrázky (kapitola 4, přílohy č. 1 až 45). Ukazuje se však i konflikt s muslimskými 

skupinami na Filipínách a v rozvráceném Somálsku (útoky na americké mírové síly 

apod.) Oproti předchozímu období klesá počet útoků v USA, zatímco v případě Ruska 

se vlivem zejména čečenského konfliktu dostává na podobnou úroveň. V relativních 

údajích na počet obyvatel však tyto země v počtu útoků už vůbec nevynikají. Ukazují se 

i potíže Balkánu – válka v bývalé Jugoslávii, hlavně v Bosně, a též nepokoje v Albánii 

a konflikt s Albánci pronikajícími i z Kosova v Makedonii.  

  

Obr. č. 4: Počet mezinárodních teroristických útoků v zemích světa v období let 1990 až 2000 

 
Zdrojová data: TKB32; 16; 30; 37 

Poznámka: Číslo 1 ve výřezu Evropa značí Srbsko a Černou Horu, č. 2 celou bývalou Jugoslávii, č. 3 Východní Německo, 

č. 4 Československo a č. 5 v hlavním celosvětovém výřezu bývalý SSSR. 

 

 

Obrázek č. 5 za poslední sledované období let 2001 až 2006 ukazuje samozřejmě jednak 

u kratší etapy celkově nižší počet teroristických útoků, ale i v absolutních počtech 

mnohé státy Afriky, Východní Asie, ale i Austrálie a Kanada nejsou zasaženy. 

Mezinárodní terorismus zjevně tuto oblast načas opustil, jak naznačovali např. i Enders 

a Sander (2006). 
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Obr. č. 5: Počet mezinárodních teroristických útoků v zemích světa od roku 2001 do 10.12.2006 

 
 Zdrojová data: TKB32; 16; 30; 37 

 

Z hlediska relativního počtu útoků na počet obyvatel a rok ale zůstává také významná 

koncentrace incidentů v izraelsko-palestinském prostoru. Nově se mezinárodní 

terorismus ve značně větší míře vyskytuje v Iráku (zejména po americké invazi roku 

2003), částečně též v Afghánistánu (po Američany podporovaném svržení vládního 

islamistického hnutí Tálibán), kam se tak zdánlivě po klidnějším desetiletí vrátila 

nestabilita z dob sovětské okupace. Spíše však jde o občanský konflikt, do kterého po 

stažení sovětských vojsk zahraniční síly nezasahovaly, a za izolacionistické vlády 

Tálibánu (1997-2001) už se zde moc nemohli pohybovat ani zahraniční turisté a média. 

Výraznější počet teroristických útoků, daný stále pokládáním drobných náloží pod 

automobily diplomatů apod., si zachovává Řecko. Je však relativně jasné, že afghánský 

a zejména irácký konflikt soustředí největší počet mezinárodních incidentů, což snad 

může dočasně poskytovat určitou úlevu zbytku světa, nikoli však občanům těchto zemí, 

kteří např. do Iráku odcestují.. 

Srovnání obrázku č. 6 s obrázkem č. 1 ukazuje, jak vysoký či nízký počet 

zraněných při mezinárodních útocích nemusí odpovídat počtu samotných útoků. Na 

jediný útok nemusí připadat žádný zraněný, nebo naopak až řádově tisíce nebezpečně 

zasažených. Samozřejmě se ale psychologický efekt vyvolaný terorismem může lišit 

i podle toho, zda byla oběť veřejně známá apod. V případě atentátu na významnou 
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osobnost, ať už z řad politiků, úředníků, ozbrojených složek, podnikatelů či kultury, 

může mediální ohlas a vyvolaná hrůza překonat i útoky s mnohem větším počtem 

„bezejmenných“ obětí. Teprve až z reakce vlády či jiného skutečného cíle teroristů 

můžeme ale usuzovat na účinnost teroristického jednání. V absolutním i relativním 

počtu zraněných již příliš nevystupuje andský pás, což ujkazuje, že jihoamerický 

mezinárodní terorismus nedosahuje např. intenzity Blízkého Východu. To může být 

dáno i primárním zaměřením na domácí cíle a působením v horách a pralesích mimo 

hlavní turistické trasy (např. oproti Izraeli s poutními místy tří významných 

náboženství).  

Obr. č. 6: Zranění při mezinárodních teroristických útocích v zemích světa od února 1968 do 10.12.2006 

 
Zdrojová data: TKB32; 16; 30; 37 

 

Také v Evropě se projevuje jen baskickou aktivitou  (ale i útokem Al-Káidy na 

madridské vlaky) zasažené Španělsko a Francie s Řeckem s vytrvalou teroristickou 

činností. Výraznější ovšem zůstává intenzita terorismu na Blízkém Východě, a to i se 

Saúdskou Arábií, která, ač možný finanční podporovatel islamistického terorismu (viz 

Ditrych 2006), se, zřejmě i vlivem přítomnosti amerických vojsk, neubránila krvavým 

útokům na vlastní půdě. Lze pozorovat i větší počet zraněných v Jižní Asii, daný zřejmě 

tradičními náboženskými a etnickými střety. Zatímco v případě pouhých útoků na počet 

obyvatel vynikal spíše Afghánistán, u zraněných v celém období je to Pákistán, a to 

i přes mnohem větší populaci. To je snad dáno i konfliktem s Indií, zejména sporem 
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o Kašmír, hlavně ale působením afghánských skupin v pákistánském pohraničí a vůbec 

vedlejšími efekty konfliktů v Afghánistánu. Zřetelné jsou i vysoké počty zraněných 

vlivem  jediného útoku – v Keni na velvyslanectví USA a v Japonsku na tokijské metro 

koncem 90. let 20. století.   

Obr. č. 7: Zranění při mezinárodních teroristických útocích v zemích světa od února 1968 do konce roku 1975  

 
Zdrojová data: TKB32; 16; 30; 37 

 

Obrázek č. 7 potvrzuje celkovou klidnost prvního sledovaného období a výše zmíněné 

charakteristiky. Relativními údaji „vynikají“ pouze státy palestinsko-izraelského 

a libanonského konfliktu a též Řecko, byť v absolutním počtu zraněných při 

mezinárodních teroristických útocích se projevuje i převážně levicový terorismus 

v západní Evropě či v Latinské Americe a též rozličné incidenty v USA a  některých 

afrických zemích. Obrázek č. 8 (zranění v období 1976-1989) v porovnání s obrázkem 

č. 3 (útoky v období 1976-1989) potvrzuje již vysledované odlišnosti distribuce útoků 

a zraněných v celém období. Ukazují se dopady afghánských bojů na Pákistán 

i libanonská občanská válka a palestinsko-izraelský konflikt. Je pozoruhodné, že země, 

které s Izraelem uzavřely mírovou dohodu, Egypt a Jordánsko, tehdy zaznamenaly 

menší relativní i absolutní počty zraněných, ačkoli zejména Egypt vždy lákal svým 

historickým dědictvím řady zahraničních turistů. Zřejmě i vlivem zahrnutí údajů za 

území Palestiny pod Izrael a také tím, že jde o útoky převážně na izraelské cíle, v této 

době Palestina ještě počty zraněných nevyniká. Nicméně zejména v absolutním objemu 
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zraněných vystupuje jako podobně výrazné ohnisko mezinárodního terorismu evropská 

část tehdejšího západního bloku. Tam působily různé levicové skupiny např. i proti 

americkým a britským vojenským základnám v Západním Německu. Ve Francii se 

vedle činnosti levicových skupin projevily např. i pohraniční střety s baskickým 

nacionalistickým hnutím, včetně protiútoků odpůrců Basků. 

 

Obr. č. 8: Zranění při mezinárodních teroristických útocích v zemích světa v období let 1976 až 1989 

 
Zdrojová data: TKB32; 16; 30; 37 

 

 

Obrázek č. 9 (zranění v období 1990 až 2000) ukazuje po studené válce předpokládané 

zmírnění nebezpečnosti mezinárodních útoků v Evropě, ačkoli obrázek č. 4 tomu 

v případě počtu samotných incidentů tolik nesvědčil. I přes velký počet obyvatel už 

tehdy vyniká velký absolutní, ale i relativní, počet obětí v USA, a to období přitom 

nezahrnuje rok 2001 s útoky z 11.9., nicméně v něm proběhl zmiňovaný útok na 

federální budovu v Oklahoma City
u
 nebo se odehrál také již první pokus o zničení 

Světového obchodního centra v New Yorku (1993). Mezinárodní terorismus provázející 

jinak guerillové skupiny se projevuje vyšším počtem zraněných v Peru nebo Argentině, 

kde snad měla vliv i hospodářská krize. V lidnaté Jižní Asii je významný zejména 

                                                 
u
 Pachatel Timothy McVeigh uvedl jako jeden z motivů nesouhlas se zahraniční politkou USA, deziluzi 

z vlády po návratu z války v Perském zálivu (1990-1991), a i proto je útok jako mezinárodní zahrnutý 

v databázi TKB. 
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konflikt s Tygry osvobození tamilského Ílamu na Srí Lance. Zmiňované útoky na 

tokijské metro nebo velvyslanectví USA v Keni a Tanzanii zřejmě přece jen ukazují 

nový trend jediného masivního útoku (viz např. Šedivý 2003).  

 

Obr. č. 9: Zranění při mezinárodních teroristických útocích v zemích světa v období let 1990 až 2000  

 
Zdrojová data: TKB32; 16; 30; 37 

Poznámka: Číslo 1 ve výřezu Evropa značí bývalou Jugoslávii, č. 2 v hlavním celosvětovém výřezu bývalý SSSR. 

 

 

Skutečně také obrázek č. 10 (zranění v období let 2001 až 2006) potvrzuje trend 

samostatných masivních úderů. Zatímco nejvíce útoků se soustředilo v absolutních 

i relativních počtech prakticky jen do oblasti Blízkého Východu a Jižní Asie, v počtu 

zraněných se projevuje zejména několik čečenských útoků v Rusku či známé útoky 

z 11.9.2001 na  USA. Lze vidět např. i velký počet zraněných v Indonésii (útok na 

přímořské letovisko na ostrově Bali), ale to podobně jako v Indii nebo Pákistánu 

vzhledem k celkové populaci tolik nevyniká. Jak však bylo zmíněno, záleží spíše na 

těžko sledovatelném účinku útoku na cílové představitele „silnější strany“, na jejich 

reakcích a ústupcích. Z morálního hlediska, jakkoli je samo sporné, je pak obtížné 

vůbec rozlišovat počty zraněných či obětí, když i jediná znamená poškozený či zničený 

lidský život. 
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Obr. č. 10: Zranění při mezinárodních teroristických útocích v zemích světa od roku 2001 do 10.12.2006 

 
Zdrojová data: TKB32; 16; 30; 37 

 

U (smrtelných) obětí mezinárodních útoků bylo možné předpokládat zhruba 

podobnou distribuci jako v případě zraněných, i když logicky v menším rozsahu, 

kterému jsou přizpůsobeny citlivější škály kartodiagramu a nepravého kartogramu. 

Ve srovnání celého sledovaného období na obrázcích č. 6 a 11 tak zjišťujeme jen 

několik perifernějších či izolovanějších států mimo hlavní oblasti světového dění, či 

„mezinárodní ruch“, zejména státy Sahelu nebo postkomunistické Evropy, kde nebyla 

ani jedna oběť mezinárodního terorismu. Potvrzuje se, že nejtvrdší formy 

mezinárodního terorismu se koncentrují od pásu And přes USA po Evropu, Rusko, 

Blízký Východ a další země zejména islámského světa v Jižní a Jihovýchodní Asii. 

Zajímavou anomálií je příklad Japonska, kde si zmiňovaný útok náboženské sekty Óm 

Šinrikjó nervovým plynem v tokijském metru vyžádal tisíce zraněných, lidí se 

zdravotními obtížemi, ale minimální počet obětí na životech. Ukazují se však i konflikty 

v nestabilní Subsaharské Africe, zejména na východě. V počtech obětí relativních 

k počtu obyvatel vystupuje vedle zemí Blízkého Východu (Izrael, Palestinská území, 

Libanon, Irák, Afghánistán) a USA např. také Čad poznamenaný tragickými únosy 

zejména francouzských letadel provedených Libyí či Sýrií podporovanými 

protivládními rebely. Větší počet obětí v Kanadě je dán jednak např. nesmiřitelným 

působením arménské emigrace proti tureckým diplomatům (msta za Turky nepřiznanou 
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genocidu Arménů Osmanskou říší za 1. světové války). Zejména se ale opět projevuje 

útok sikhské skupiny na indické letadlo směřující z Montrealu do Londýna (roku 1985).  

Obr. č. 11: Oběti mezinárodních teroristických útoků v zemích světa od února 1968 do 10.12.2006 

 
Zdrojová data: TKB32; 16; 30; 37 

 

Obr. č. 12: Oběti mezinárodních teroristických útoků v zemích světa od února 1968 do konce roku 1975 

 
Zdrojová data: TKB32; 16; 30; 37 
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Poměrně překvapivá je tak i převážná podobnost distribuce počtu obětí a zraněných 

v relativně klidném prvním sledovaném období (1968-1975), viz obrázky č. 7 a 12. Je 

vidět, že pokud už se v zemi vyskytl takový extrém, jako jsou zranění při mezinárodním 

teroristickém útoku, vyskytly se tam i oběti na životech, což je vzhledem k použití 

zbraní vůči lidem logické. 

Podobně vypadá i srovnání obrázků č. 8 a 13 (oběti a zranění v letech 1976 až 

1989), kdy se právě projevují zmiňované útoky na letadla v Čadu a Kanadě a také nad 

skotským Lockerbie. Oproti Blízkému Východu a Africe zejména dle relativních údajů 

nebyl ovšem v „západní“ Evropě a Latinské Americe tak výrazný počet obětí, což 

ovšem odpovídá menším cíleným útokům levicových či etnicky zaměřených skupin. 

Obr. č. 13: Oběti mezinárodních teroristických útoků v zemích světa v období let 1976 až 1989 

 
Zdrojová data: TKB32; 16; 30; 37 

Srovnání obrázků č. 9 a 14 (období 1990-2000) pak ještě více dokládá určité 

zmírnění nejextrémnějších útoků po skončení studené války. Přesto zůstává klid i ve 

většině postkomunistické Evropy, kam teprve postupně pronikají s transformací ze 

zahraničí i negativní vlivy. Vedle tradičních ohnisek (Blízký Východ, Jižní Asie) se ale 

vlivem občanské války v Somálsku a útoků Al-Káidy proti velvyslanectvím USA 

potvrzuje jako významné místo vražedného terorismu i Východní Afrika. 

I kratší poslední období (2001-2006), viz obrázek č. 15 (oběti) oproti obrázku 

č. 10 (zranění), prokazuje předpoklad určitého zklidnění situace zejména ve Střední 

Evropě a většině Afriky, pokud jde o mezinárodní terorismus, a výše zmiňované 
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ojedinělé, ale o to výraznější, útoky „nového globálního“ terorismu (USA, Španělsko). 

Největší množství obětí, stejně jako zraněných, absolutně i vztažených k počtu 

obyvatel, ovšem soustřeďuje Blízký Východ, zejména  Irák. 

Obr. č. 14: Oběti mezinárodních teroristických útoků v zemích světa v období let 1990 až 2000 

 
Zdrojová data: TKB32; 16; 30; 37 

Poznámka: Číslo 1 ve výřezu Evropa značí již sjednocené Německo, č. 2 v hlavním celosvětovém výřezu bývalý SSSR. 

Obr. č. 15: Oběti mezinárodních teroristických útoků v zemích světa od roku 2001 do 10.12.2006 

 
Zdrojová data: TKB32; 16; 30; 37 
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Obr. č. 16: Množství mezinárodních teroristických útoků a jejich intenzita podle počtu zraněných v zemích světa od 

února 1968 do 10.12.2006 

 
Zdrojová data: TKB32 

Poznámka: Číslo 1 ve výřezu Evropa značí Srbsko a Černou Horu 

 

Jak už naznačovalo srovnání absolutního a relativního počtu mezinárodních 

teroristických útoků, obětí a zraněných v obrázcích č. 1 až 15, lze usuzovat i na 

intenzitu útoků podle počtu zraněných a obětí. Obrázek č. 16 shrnuje intenzitu útoků 

v zemích světa podle počtu zraněných za posledních 39 let. Ukazuje se možná poněkud 

překvapivě, že přes celkově vysokou míru teroristické aktivity si průměrný mezinárodní 

teroristický útok v zemích Latinské Ameriky, Evropy, v Izraeli, Palestině nebo Iráku 

a Afghánistánu nevyžaduje tolik zraněných jako útoky v zemích s výše popsanými 

ojedinělými útoky (Keňa, Japonsko, Saúdská Arábie, ale i USA, Rusko atd.) I když se 

v zemi odehrává podle absolutních i relativních ukazatelů velký počet útoků, které 

si vyžadují i mnoho raněných, může být řada incidentů s menšími následky. Jako asi 

nejnebezpečnější se v tomto smyslu jeví Pákistán s velkým počtem útoků v absolutním 

údaji, na které připadá vysoký počet zraněných, přitom při menší rozloze i počtu 

obyvatel než v sousední Indii, která dosahuje jinak podobných výsledků. I zde je zřejmě 

vidět negativní vliv nestabilního pohraničí s Indií (Kašmír) a Afghánistánem, kde 

působily a působí různé ozbrojené skupiny spojené s islamismem.   

Obrázek č. 17 pak ukazuje proti celým téměř čtyřiceti letům v prvním 

sledovaném období opravdu mírnější násilnost útoků. Jasně lze izolovat mezinárodním 
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terorismem nedotčené západoafrické a též evropské a asijské komunistické země. To je 

dáno zřejmě zejména jejich izolovaností. Celkově se ale ukazuje jen minimální výskyt 

více než pěti zraněných na útok. Vystupují tak spíše ojedinělé incidenty (útok neznámé, 

možná japonské, skupiny na izraelský konzulát v jihoafrickém Johannesburgu roku 

1975 nebo následky únosu iráckého letadla do Íránu v témže roce).  

Obr. č. 17: Množství mezinárodních teroristických útoků a jejich intenzita podle počtu zraněných v zemích světa od 

února 1968 do konce roku 1975 

 
Zdrojová data: TKB32 

 

 Obrázek č. 18 za období 1976 až 1989 potvrzuje, že i přes velký počet 

zraněných, i relativně k populaci (viz obrázek č. 8), nedosahovalo násilí průměrného 

útoku v Evropě či Latinské Americe výrazné míry. V tomto ohledu opět zastiňují ostatní 

spíše oblasti a státy s menším výskytem útoků, kde došlo k ojedinělému incidentu 

závažnějšího charakteru. Více než sto zraněných na jeden incident v Saúdské Arábii tak 

způsobuje de facto jediný útok kmene Oteiba na Velkou mešitu v Mekce roku 1979. 

Stejně tak se např. v Iráku i přes mnohé únosy prováděné kurdskou opozicí projevuje 

jediný únos a zničení letadla směřujícího do Saúdské Arábie Islámským džihádem 

(nikoli palestinským) roku 1986. Pákistán zaznamenal ovšem řadu „krvavých“ útoků od 

vyřizování účtů v rámci palestinské opozice, přes napadání např. představitelů Francie 

za ukončení pomoci v jaderném programu a podporu Iráku ve válce s Íránem, vzájemné 

napadání mezi (do Pákistánu pronikajícími) afghánskými frakcemi a exilem i silami 
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údajně podporovanými sovětskou KGB proti afghánské opozici, až po únos amerického 

letadla palestinskou, tehdy prosyrskou, organizací Abú Nidala roku 1986. V Namibii je 

vyšší podíl dán několika násilnými napadeními představitelů jihoafrické moci, a také 

naopak útoky jejich podporovatelů proti odpůrcům apartheidu. V Dnešním Myanmaru 

(Barmě) jde zejména o útok zinscenovaný KLDR na jihokorejskou delegaci začátkem 

80. let. V Indii šlo o útoky některých muslimských skupin, sikhů, ale také zejména 

tamilského exilu. 

Obr. č. 18: Množství mezinárodních teroristických útoků a jejich intenzita podle počtu zraněných v zemích světa 

v období let 1976 až 1989 

 
Zdrojová data: TKB32 

 

 V období let 1990 až 2000, po konci studené války (viz obrázek č. 19) se 

ukazuje přece jen nárůst brutality útoků (daný ovšem vesměs ojedinělými incidenty, 

zmíněnými již výše: Oklahoma City v USA, tokijské metro, velvyslanectví USA v Keni 

a Tanzánii atd.) Patrný je např. i útok ujgurských povstalců, údajně se zázemím 

v emigraci v Turecku, provedený v hlavním městě čínské provincie Xinjiang roku 1997. 

V Gruzii docházelo zejména k útokům na mírové jednotky OSN a ruské sbory 

v Ruskem podporované separatistické Abcházii. V Saúdské Arábii šlo o útoky na 

mešity, ale zejména na vojenské základny USA, které odmítají islamisté  a nacionalisté. 

V Indii se mezinárodních teroristických útoků dopouštěli sikhové i srílanští 

separatističtí Tamilové, kteří roku 1991 zavraždili premiéra, a pákistánští islamisté, kteří 
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např. roku 1993 útoky v Mumbayi zranili 1200 osob. Podobný počet lidí byl zraněn 

i Tamilskými tygry při útoku na srílanskou centrální banku roku 1996. 

 V posledním sledovaném období (2001-2006), viz obrázek č. 20,  se v souladu 

s předchozími poznatky potvrzuje výskyt ojedinělých útoků s velkým počtem obětí 

v jinak „klidnějších“ zemích (útoky Al-Káidy v USA či ve Španělsku, některé útoky 

Čečenců s mezinárodními vazbami v Rusku, útoky islamistů na turistická letoviska 

v Indonésii a Egyptě). Překvapivý je relativně nízký počet zraněných při průměrném 

mezinárodním teroristickém útoku v Iráku sužovaném nepokoji spojenými s nestabilitou 

po svržení Saddáma Husajna a okupaci vojsky USA. Přitom počet zraněných k počtu 

obyvatel i absolutně je extrémní (viz obrázek č. 10). Jak potvrzuje i obrázek č. 25, nejde 

tedy o to, že by při útocích všichni umírali. Spíše podobně jako např. v Izraeli dochází 

k celkově velkému počtu útoků mezinárodních (samozřejmě i domácích, které tato 

práce detailně nesleduje) teroristických incidentů i menší intenzity. Irák tak nakonec 

potvrzuje v průměru staré pravidlo o cíli teroristů strašit, ne zabíjet (Souleimanov 

2006), ačkoli zde jde spíše o vedlejší efekt mnohem intenzivnějšího domácího 

konfliktu. 

Obr. č. 19: Množství mezinárodních teroristických útoků a jejich intenzita podle počtu zraněných v zemích světa 

v období let 1990 až 2000 

 
Zdrojová data: TKB32 

Poznámka: Číslo 1 ve výřezu Evropa značí Srbsko a Černou Horu, č. 2 celou bývalou Jugoslávii, č. 3 Východní Německo, 
č. 4 Československo a č. 5 v hlavním celosvětovém výřezu bývalý SSSR. 
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Obr. č. 20: Množství mezinárodních teroristických útoků a jejich intenzita podle počtu zraněných v zemích světa od 

roku 2001 do 10.12.2006 

 
Zdrojová data: TKB32 

Obr. č. 21: Množství mezinárodních teroristických útoků a jejich intenzita podle počtu obětí v zemích světa od února 

1968 do 10.12.2006 

 
Zdrojová data: TKB32                  Poznámka: Číslo 1 ve výřezu Evropa značí Srbsko a Černou Horu. 

Jak ukazuje obrázek č. 21 v porovnání s obrázkem č. 16, intenzita útoků podle 

počtu obětí vesměs dle očekávání odpovídá přibližně intenzitě podle počtu zraněných, 

až na několik výjimek, které se ale projevily už v obrázku č. 11 u absolutních 
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a relativních počtů obětí (útoky na letadla v Kanadě nebo Čadu). V Etiopii se ukazuje 

výraznější počet obětí na jeden útok, byť se to neprojevilo ani v relativním počtu obětí 

na  počet obyvatel, také vlivem únosu letadla, které havarovalo (1996).  

V prvním sledovaném období (1968-1975, viz obrázek č. 22) se též projevuje 

nízká intenzita útoků dle obětí, kterou jsme mohli pozorovat již v případě zraněných. 

V Mozambiku se ukazuje jediný útok levicové revoluční skupiny na portugalskou loď 

(roku 1971), který zabil přes dvacet námořníků. Jde vlastně o jeden z mála větších 

projevů pozdní dekolonizace Afriky v mezinárodním terorismu. V Evropě se projevuje 

např. větší intenzita násilnosti útoků ve Švédsku, což je dáno tragickým útokem 

chorvatských emigrantů, zřejmě ustašovců, na letadlo jugoslávských aerolinií roku 

1972. Ve Švýcarsku pak šlo zejména o útok na letadlo směřující do Izraele, který 

v únoru 1970 provedla Lidová fronta pro osvobození Palestiny – hlavní velitelství. 

Obr. č. 22: Množství mezinárodních teroristických útoků a jejich intenzita podle počtu obětí v zemích světa od února 

1968 do konce roku 1975 

 
Zdrojová data: TKB32 

Také druhé období (1976-1989), viz obrázek č. 23, vymezené koncem války 

USA ve Vietnamu a průběhem války SSSR v Afghánistánu až pádem komunistických 

režimů v Evropě, koncem studené války, ukazuje vedle zmiňovaných útoků na letadla 

v Kanadě a Čadu i zničení letadla v Malajsii. Právě podobné útoky na dopravní 

prostředky či jiná „pohyblivá místa“ s vysokou koncentrací osob, které nemohou nikam 

uniknout, logicky vedou k velkému množství obětí. 
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Obr. č. 23: Množství mezinárodních teroristických útoků a jejich intenzita podle počtu obětí v zemích světa v období 

let 1976 až 1989 

 
Zdrojová data: TKB32 

 Také obrázek č. 24 za období let 1990-2000 znázorňuje relativně podobnou 

intenzitu útoků podle počtu zraněných i obětí. Je zjevné, že v zemích a oblastech 

s častými a závažnými útoky (ne-postkomunistická Evropa, Izrael) nemusí být intenzita 

průměrného útoku tak výrazná jako v případě ojedinělých útoků v jinak klidnějších 

zemích (Keňa, Tanzanie, Japonsko), kde jde o mimořádně připravovanou akci.  

Obdobné výsledky ukazuje i obrázek č. 25 s posledním obdobím, kde vůbec 

vystupují spíše ojedinělé útoky, vesměs podle předpokladů spojené s islamisty. 

Nejintenzivnější průměrné útoky jsou prováděny vůči cizincům jak v muslimských 

zemích (Egypt, Súdán, Indonésie), tak ale i v zemích vnímaných svými zásahy do 

muslimského světa jako nepřátelské, popřípadě se dotýkajících muslimských etnik 

jejich potíráním nebo „bojem proti terorismu“ (USA, Rusko, Španělsko). Větší 

vypovídací hodnotu by mělo hůře postižitelné vyjádření účinků mezinárodních 

teroristických útoků (např. v případě Španělska 2004 zřejmá změna názoru voličů 

v následných volbách a stažení španělských vojáků z Iráku). Také samotné útoky 

11.9.2001 vedly zprvu k podpoře vládní administrativy ve „válce proti terorismu“, 

později však i k obtížím se stabilizací situace v Afghánistánu a zejména Iráku, 

a i odklonu veřejného mínění spíše „opotřebováním“, znechucením z neustávajících 

násilností způsobujících i smrt zahraničních civilních expertů. Ale zde jde samozřejmě 
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i o databází TKB
32

 většinou nepostihnuté útoky na vojáky. Ty vedou k častým ztrátám 

blízkých, potomků, což je ve vzdálené zasahující zemi velice nepopulární.  

Obr. č. 24: Množství mezinárodních teroristických útoků a jejich intenzita podle počtu obětí v zemích světa v období 

let 1990 až 2000 

 
Zdrojová data: TKB32 

Obr. č. 25: Množství mezinárodních teroristických útoků a jejich intenzita podle počtu obětí v zemích světa od roku 

2001 do 10.12.2006 

 
Zdrojová data: TKB32 
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Vývoj počtu mezinárodních teroristických útoků mezi jednotlivými roky v celém 

období let 1968 až 2006 ve světě a deseti jeho makroregionech znázorňují přehledně 

části grafu č. 1 (a až k). Měly by se tak ukázat i proměny terorismu nezávisle na 

zvoleném časovém rozdělení do čtyř etap. Grafy 1 a až k ovšem zobrazují absolutní 

údaje, aby se ukázal skutečný reálný výskyt terorismu, ačkoli jednotlivé makroregiony 

nejsou počtem obyvatel a rozlohou plně srovnatelné. Jednotlivé grafy tak mají při stejné 

velikosti i odlišný rozsah stupnici osy y, ale lze tak snáze srovnávat vývojové tendence 

v rámci celkových podmínek jednotlivých makroregionů.   

Jak ukazuje graf 1k za celý svět, skutečně se do jisté míry potvrzuje správnost 

časového vymezení, ačkoli další výsledky jsou mírně překvapivé. Především počet 

útoků se po celou dobu, jen po mírném nárůstu po polovině 70. let, pohyboval na 

zhruba stabilní úrovni. Změna však nastává u počtu obětí a zejména zraněných. Od 

poloviny 70. let s nástupem levicového terorismu po konci vietnamské války je 

skutečně zřetelný nárůst, stejně tak lze vidět relativná zklidnění začátkem 90. let po 

skončení studené války a ztrátě zázemí i motivace mnohých skupin. Zajímavý je ovšem 

nebývalý rozmach brutality útoků již ve 2. polovině 90. let a to, že události 11. 9. 2001 

byly vlastně jakýmsi vrcholem (zejména v počtu obětí). Poté i přes další mezinárodní 

incidenty škody na zdraví a životech zase klesají. To je dáno zřejmě přece jen „válkou 

proti terorismu“, přenesením střetů do vojenské roviny, daleko od „Západu“ na 

„bojiště“ v Afghánistánu a zejména v Iráku, kde nakonec i přes velký počet napadení 

cizinců převládají domácí oběti, nastává ale de facto občanská válka, fenomén již 

neodpovídající terorismu, i když s ním může souviset. Zahraniční návštěvníci tyto země 

logicky příliš nevyhledávají. Z pragmatického hlediska to může být hodnoceno 

v konečném důsledku pro „Západ“ jako pozitivní, protože se podařilo vymýtit 

terorismus na vlastní půdě. Na druhou stranu hraje svou roli i razantní zvýšení 

bezpečnostních opatření, i v demokratických zemích mnohdy na hranici občanských 

svobod, což má dopady na „naši“ kulturu, ale také si vyžaduje nemalé finanční 

prostředky, mnohem lepší aktivity tajných služeb atd. Asi největší cenou jsou pak 

civilní oběti v zemích „boje“ a z „našeho západního“ pohledu zejména oběti „našich“ 

vojáků.  I tak se objevují dosud i v Evropě ojedinělé mezinárodní teroristické incidenty. 

Nicméně ponechat teroristům volnou globální působnost bez ohledu na jakékoli 

geografické hranice není řešením.   
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Graf č. 1: Vývoj počtu mezinárodních teroristických útoků, jejich obětí a zraněných ve světě a jeho 

makroregionech od února 1968 do 10.12.2006 

 

a) "Západ" v Evropě    b) Postkomunistická Evropa 
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Zdrojová data: TKB32    Zdrojová data: TKB32 

 

Můžeme sledovat (viz graf 1a), že v Evropě počet i intenzita útoků vrcholily 

v polovině 80. let, kdy např. palestinská organizace Abú Nidala provedla roku 1985 tři 

velké útoky na letadla (Itálie, Řecko, Rakousko), a také libanonský Hizballáh zaútočil 

ve Španělsku. Poté již počty útoků klesají, byť se ještě v polovině 90. let objevuje např. 

útoky alžírských islamistů a jiné neznámé skupiny v Paříži apod. Pouze útoky na 

madridské příměstské vlaky roku 2004 znamenají určitý výkyv v počtu obětí 

a zraněných, ovšem při zachování poklesu počtu útoků (šlo jen o jeden incident). To 

potvrzuje předpoklady stejně jako graf 1b, který ukazuje v postkomunistické Evropě 

výraznější nárůst počtu útoků, zraněných i jejich obětí až po „otevření se světu“ po roce 

1989, byť již v bouřlivé době 80. let se některé útoky vyskytovaly. To, že ovšem 

i nadále nejde o hlavní „teroristickou destinaci“ ukazuje i převážně nízký rozdíl mezi 

počtem zraněných a počtem útoků, a počet zabitých téměř nikdy nepřevyšující počet 

útoků.  

Izolovanost (možná ale i zkreslenou informačním embargem) potvrzuje i případ 

bývalého SSSR (graf 1c), kde se mezinárodní terorismus v závažnějším rozsahu, než 

bylo možná zinscenované rozbíjení vozů západních diplomatů za sovětské éry, rozvinul 

také až po konci studené války, především v souvislosti s čečenským konfliktem, ale 

např. i výše zmiňovanými separatistickými tendencemi v Gruzii (zejména Abcházie, 

Jižní Osetie). Celkově je však vidět, že se mezinárodní terorismus dosud v těchto 

perifernějších oblastech světového dění vyskytuje minimálně. V takových podmínkách 

je ovšem vyvolaný šok z ojedinělého útoku, jeden z cílů teroristů, větší.  
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V případě Severní Ameriky (graf 1d) nastává částečně podobná situace. Ačkoli 

byla vystavena na rozdíl od SSSR mezinárodnímu terorismu, až na sikhský útok na 

kanadské letadlo roku 1985 se ukazují jako nejvýznamnější až ojedinělé útoky v 90. 

letech s vrcholem v podobě zničení Světového obchodního centra v New Yorku roku 

2001.  Poté ovšem, zřejmě vlivem bezpečnostních opatření a „přesunu“ konfliktu do 

Afghánistánu a Iráku, aktivita ustává, naopak se dostává na úroveň izolovaného SSSR 

v době vrcholné studené války. 

 

 

c) Bývalý SSSR (bez Pobaltí)  d) Severní Amerika 
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Zdrojová data: TKB32    Zdrojová data: TKB32 
 

 

 

 

 

e) Latinská Amerika     f) Severní Afrika a Blízký Východ 
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g) Subsaharská Afrika    h) Jižní Asie 
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Latinská Amerika (graf 1e) se prokazuje jako tradiční oblast výskytu terorismu, 

kde se v podmínkách střídání nestabilních diktátorských režimů a ekonomických krizí 

střetávaly skupiny z radikální levice i pravice. Jde spíše o vytrvalou aktivitu 

s jednotlivými cíli, jak ukazuje počet zraněných sledující vývoj počtu útoků, když ale 

brutalita vrcholila až po prvním období v 90. letech. Poté již dochází k poklesu počtu 

útoků, zraněných i obětí v souladu s uklidněním po konci studené války. Ukazuje se jen 

několik výrazných výkyvů -  útok Hizballáhu na izraelské velvyslanectví v Buenos 

Aires roku 1992 jako odveta za zabití vůdce hnutí, a útok jemu blízké skupiny na 

budovu židovských organizací v témže městě roku 1994. Jde tedy o nejen pro trend 

v Latinské Americe netypický, ale i původem zcela alochtonní prvek, v duchu 

moderního náboženského terorismu. Naopak roku 2004 šlo o útok Revolučních 

ozbrojených sil Kolumbie na noční kluby v Bogotě, kde zahynuli i cizinci. Jinak ale 

i zde poslední období potvrzuje odklon aktivit mezinárodního terorismu na Blízký 

Východ. V předchozích obdobích vystupují zejména útok proticastrovkých Kubánců na 

kubánské letadlo na Barbadosu roku 1976 a roku 1989 útok peruánské Světlé stezky, 

vystupující po vzoru maoismu Číny proti „imperialismu“ jak Západu, tak i SSSR, na 

autobus se sovětskými námořníky. Téhož roku došlo také k útoku na ústředí odborů 

v Salvadoru, kdy byli zasaženi i Američané.  

Mezinárodní terorismus na nechvalně proslulém Blízkém Východě (graf č. 1f) 

naproti tomu ukazuje postupné zesilování počtu útoků, až na mírné zklidnění před 

rokem 2001. Nebezpečnost regionu vystihuje to, že počet obětí i zraněných často 

výrazně přesahuje počet útoků. V tomto se ukazují první velké útoky na západní vojáky 

v Libanonu v 80. letech, poté mírné uklidnění po skončení libanonské občanské války 

a války studené, nicméně s neúspěchy blízkovýchodního mírového procesu pokračování 
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„spirály násilí“ ve 2. polovině 90. let a s novou intenzitou po 11.9.2001 (např. útok na 

základnu s jednotkami Letectva USA v Saúdské Arábii roku 2002). Určitý pokles 

intenzity mezinárodních útoků v poslední době zřejmě ukazuje na proměnu spíše ve 

vojenské střety v Iráku, popřípadě „domácí“ akce. 

Subsaharská Afrika (graf č. 1g) zůstala podle očekávání relativně klidná, byť 

graf zkresluje výrazný kontrast útoků Al-Káidy na americká velvyslanectví v Keni 

a Tanzanii (1998), takže je patrný dále jen útok na francouzské letadlo v Čadu s téměř 

200 oběťmi (1989). 

Jižní Asie (graf č. 1h) se celosvětovému trendu poněkud vymyká. I přes 

dlouhodobé střety náboženských a národnostních skupin k mezinárodnímu terorismu ve 

větším měřítku dochází až koncem 80. let (na sklonku sovětské války v Afghánistánu 

roku 1988 údajně prosovětskými silami provedený útok na muniční sklad 

v pákistánském Islámábádu, poté zmíněné útoky roku 1993 - pákistánští islamisté 

v Mumbayi - a 1996 - Tygři osvobození Tamilského Ílamu proti šrílanské centrální 

bance. Zřejmě jednak vzhledem k blízkosti Afghánistánu, jednak vzhledem 

k přítomnosti muslimských radikálů, se situace nestabilizuje ani v současnosti. 

Graf č. 1i pak také poněkud zkresluje masivní útok roku 1995 v tokijském 

metru,  kdy sekta Óm Šinrikkjó nervovým plynem sarinem zranila  (poškodila na 

zdraví) kolem 5000 osob. Dále lze vysledovat ještě roku 1997 útok na malajské letadlo, 

údajně provedený Japonskou rudou armádou, roku 1987 v Bangkoku útok na 

jihokorejské letadlo, údajně agenty KLDR (jeden z mála příkladů jasného státního 

terorismu prováděného nikoli proti vlastním občanům, ale v rámci mezinárodních 

vztahů), a po roce 2001 útoky islamistů v Indonésii a na Filipínách.  

 

i) Východní a Jihovýchodní Asie  j) Austrálie a Oceánie 
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k) Svět 
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Zdrojová data: TKB32 
 

V Austrálii a Oceánii (viz graf č. 1j) lze i vzhledem k malému počtu obyvatel 

a dosud relativní i faktické izolovanosti pozorovat jen minimální teroristické aktivity. 

Nejvýraznějším mezinárodním útokem tak bylo roku 1977 v Sydney napadení zasedání 

Britského společenství národů indickou náboženskou sektou. Kumulativně za jednotlivé 

makroregiony světa dohromady je vývoj přehledně zobrazen též v přílohách č. 48 až 50.  

 

 

 

 

4. Proměna geografického obrazu mezinárodního terorismu podle typů 

a struktury od února 1968 do 10.12.2006 

 

V následující kapitole je sledováno ideologické zaměření skupiny, 

(bezprostředně napadeného) cíle útoku a použitá taktika. Ještě detailněji jsou 

zmapována (viz přílohy č. 1 až 45) místa výskytu jednotlivých teroristických útoků ve 

světě, pokud byla přesně uvedena (asi ¾ z 10022 útoků v databázi TKB
32

). K místům, 

která nezahrnoval kartografický podklad, byly dohledány souřadnice podle jiných 

zdrojů viz metodika v kapitole 2. Za celé období 1968-2006 i za jednotlivé vymezené 

časové úseky se ukáže distribuce teroristických útoků podle ideového (programového) 

zaměření skupiny (přílohy č. 1 až 15), podle cíle útoku (přílohy č. 16 až 30) a  podle 

použité taktiky (přílohy č. 31 až 45), to vše podle počtu útoků, počtu zraněných a počtu 

obětí. Např. ideologie, ve jménu které je pácháno nejvíce útoků, nemusí být ještě 

totožná s ideologií, jejíž stoupenci způsobují nejvíce obětí apod. To samozřejmě může 

ukazovat i na odlišnou závažnost činů. Vzhledem k velkému množství míst s kumulací 

velkého množství útoků, zraněných či obětí v kontrastu s mnoha jednotlivými či 
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nevýraznými útoky je bohužel nutno omluvit možnou sníženou čitelnost map (přílohy 

č. 1 až 45). Zároveň ovšem co nejvíce představují komplikovanost fenoménu 

mezinárodního terorismu, byť zdaleka ne v celé jeho šíři.  

 Jak ukazují přílohy č. 1 až 5, podle počtu útoků, i vzhledem k tomu, že mnohé 

teroristické skupiny či jednotlivci, kteří stáli za teroristickými útoky, jsou neznámí, 

převládá v databázi TKB
32

 většinou zaměření jiné či neznámé. Jinak je ovšem např. na 

Blízkém Východě včetně Iráku, Izraele či Libanonu vidět, že zde nepůsobí jen skupiny 

náboženské, tedy zejména islamistické, ale také (někdy v kombinaci) nacionalistické 

a levicové. Nacionalistické skupiny vedle levicových působily výrazněji i v Evropě 

(IRA, ETA), zatímco v jazykově a kulturně dosti propojené Latinské Americe šlo spíše 

pouze o levicové, jen místy i pravicové skupiny. Pravicové a nacionalistické síly 

páchaly útoky zejména na Kubě, na Floridě a jinde v USA (např. kubánští emigranti 

proti Castrovu režimu).  

Všimněme si očekávaného rozmachu levicového terorismu v Evropě až v období 

1976 až 1989 (příloha č. 3). Tehdy se také objevují první výraznější akce náboženských 

teroristických organizací, které začínají již v některých místech Severní Afriky 

a Blízkého Východu převládat i v „klidnějších“ letech 1990 až 2000 (příloha č. 4), 

i když v Latinské Americe se udržují skupiny alespoň původem levicové (byť dnes 

třeba primárně obchodují s drogami, věnují se „běžné“ kriminalitě), vedle 

proticastrovských pravicových útoků na Kubě a v USA. V posledním období od roku 

2001 (příloha č. 5) již levicový terorismus reprezentuje ovšem jen malý počet 

roztroušených incidentů podél And v Jižní Americe a také v podhůří Himálaje v případě 

nepálských maoistů. Naproti tomu se skutečně podle předpokladů i přes působení 

mnoha neznámých skupin ukazuje výrazná kumulace útoků s náboženským zaměřením 

zejména v Izraeli, na palestinských územích a v Iráku resp. v jejich nejvýznamnějších 

městech. Oproti tomu v Afghánistánu a v oblastech Pákistánu s ním sousedících jde 

o řadu jednotlivých útoků např. na zahraniční rozvojové pracovníky bez takové převahy 

incidentů v metropoli, což je zřejmě dáno působením teroristů a kmenových bojovníků 

v horách. Paradoxně tak zde, kde se podle předpokladů skrývá i vedení globální sítě Al-

Káida, terorismus prolíná s občanskou válkou a je přece jen vázán na místní území, 

úkryty.    

Zatímco v počtu útoků převládaly celkově spíše levicově zaměřené skupiny, 

v Evropě , pak také separatistické, v počtu zraněných (viz přílohy č. 6 až 10), kterýžto 
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ukazatel  zvýrazňuje závažnější útoky, již výrazně převládají útoky náboženské, ne vždy 

však muslimské (japonská sekta Óm Šinrikjó).    

V prvním sledovaném období (příloha č. 7) však i podle počtu zraněných 

převládají útoky separatistické a levicové v Izraeli. Podobně je tomu i v období 

následujícím (příloha č. 8), kdy je podle očekávání výraznější i levicový a separatistický 

terorismus, avšak v návaznosti na íránskou revoluci, konflikt v Afghánistánu, 

občanskou válku v Libanonu a trvající izraelsko-palestinský konflikt se objevuje 

i náboženský prvek. Ten v počtu zraněných skutečně převládá po konci studené války, 

byť je doplňován nacionalistickým separatismem (např. Tamilští tygři). Zřetelný je 

naopak naprostý ústup „krvavého“ levicového terorismu v Evropě, přetrvávají jen 

nepoměrně méně fyzicky zraňující mezinárodní útoky v Latinské Americe. To platí 

i v posledním období (příloha č. 10), kdy se náboženský, zejména islámský mezinárodní 

terorismus jednak kumuloval počtem zraněných zejména v Iráku a Izraeli či Palestině, 

ale zasáhl v počtu zraněných obdobně závažně i další muslimské a nemuslimské státy 

(USA, Rusko, Španělsko).   

Podobné proměny ideového zaměření lze zaznamenat i u obětí mezinárodního 

terorismu (viz přílohy č. 11 až 15).  Nárůst počtu obětí v letech 1976-1989 na Blízkém 

Východě v případě nacionalistických a separatistických či levicových skupin vystřídal 

výskyt smrtícího náboženského terorismu ve světě v 90. letech a později s výraznou 

převahou 11.9.2001 v USA. Oproti tomu evropský či jihoamerický levicový terorismus 

si vyžádal daleko méně obětí. Projevuje se skutečně rozdílný trend globálního terorismu 

současnosti.  

Skutečný cíl teroristického útoku může být různý, v rámci daném zdrojem, 

databází TKB, se ale zaměříme pouze na bezprostředně napadené cíle. Jak ukazují 

přílohy č. 16 až 21, mezinárodní teroristické útoky si vyhledávají ve světě za cíl 

především objekty obchodní, komerční (sídla a pobočky nadnárodních korporací, dále 

pak diplomatické mise, v Chile ve větší míře i náboženské cíle v podobě mormonských 

kostelů – zjevně jako symbolu USA. V Evropě jsou výrazné i cíle vojenské – vojáci 

Velké Británie a USA, v Izraeli pak i dopravní prostředky (autobusy), jednotliví občané 

a soukromý majetek a vládní cíle. Dále jsou významné i „terče“ v letecké dopravě. 

Složení cílů se jinak v čase výrazně nemění. Po skončení studené války ubylo 

v Evropě právě vojenských cílů (vojáci USA a Velké Británie), a např. i přes události 

11.9.2001 se celkově zřejmě zlepšením bezpečnostních opatření v letecké dopravě snížil 

i počet napadených letadel. Zatímco do roku 1975 (příloha č. 17) byly v Jeruzalémě 
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zastoupeny nejvíce vládní cíle, později zřejmě i vlivem větší brutality útoků přibyly cíle 

civilní. V současném Iráku, kde Bagdád jako jedno místo kumuluje jasně nejvíce 

mezinárodních útoků na světě, lze pozorovat (příloha č. 20) i tzv. jiné cíle, které 

spojující více charakteristik najednou (např. civilní zaměstnanci bezpečnostních agentur 

nebo nákladní kamiony s převážně tureckými řidiči). Bagdád s relativně chráněnou 

„zelenou zónou“ je totiž také logicky jedním z mála míst v nebezpečném Iráku, kde 

mohou teroristé najít více zahraničních cílů. 

Narozdíl od cílů samotných útoků počet zraněných už působí jako výrazný 

diferencující faktor (viz přílohy č. 21 až 25). V porovnání s převažující ideologií, se 

ukazuje, jak si náboženský terorismus vybírá cíle rozličné – 11.9.2001 zejména 

komerční, v Keni cíl diplomatický (velvyslanectví USA). Cíl útoku v tokijském metru 

byl označen jako dopravní, ačkoli by šlo stejně, možná přesněji, jako cíl označit spíše 

soukromé občany. Ti jsou zraňováni při četných útocích v Izraeli a Palestině, ale i jako 

oběti čečenských únosců a následného „záchranného zásahu“ v moskevském divadle. 

Vždy jde ale o místa velké koncentrace lidí. 

V prvním období (příloha č. 22) tak převládají zranění zejména u útoků na 

civilisty, dopravní prostředky včetně letadel, především v Izraeli a Palestině.  V dalším 

období (1976-1989, viz příloha č. 23) se přidávají i cíle vojenské a náboženské, což už 

začíná korespondovat s postupným vzestupem náboženského terorismu. V Libanonu 

dochází během občanské války i k vyřizování účtů mezi teroristickými skupinami 

zainteresovanými i v palestinské otázce, kdy se cílem stávají sami současní či bývalí 

teroristé. Zraněné (nebo mrtvé) vojáky západních mocností v Evropě a na Blízkém 

Východě např. Libanonu, vystřídali v posledním období zranění na amerických 

základnách v Saúdské Arábii (přílohy č. 23, 24 a 25).  

Trendu odpovídá i  vývoj z hlediska cílů útoků rozlišených podle počtu obětí, 

viz přílohy  č. 26 až 30. V období let 1976 až 1989 (příloha č. 27) byly akty 

mezinárodního terorismu s největším počtem obětí mimo Blízký Východ útoky na 

letadla, když šlo již o globalizační prvek, navíc též jednoduchou cestu, jak zabít mnoho 

lidí najednou na jednom místě, a přitom způsobit zájem světových médií, vystrašit 

světovou veřejnost. Zde navíc v případě zničení letadla nejsou ani zranění, dojde ke 

smrti celé posádky. Jinak v tehdy nejvíce postiženém Libanonu připadla značná část 

obětí na vojáky (mimo vojenskou operaci, jinak by do databáze TKB
32 

nebyli zařazeni) 

nebo pracovníky zastupitelských úřadů. Později se již cílem velkých mezinárodních 
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útoků stala s rozvojem cestovního ruchu ale i turistická letoviska (Šarm el-Šajch 

v Egyptě nebo Bali v Indonésii). 

Taktika teroristického útoku je sama o sobě velice širokým pojmem. Správně by 

do ní mělo být zahrnuto i  psychologické pozadí činu, co jím teroristé (spíše vůdci 

v pozadí) přesně sledují v rámci dlouhodobější strategie (viz např. Skřítecký 2006). To 

ostatně souvisí nejen se zvolenou metodou, ale i skutečným cílem útoku. Z databáze 

TKB však budeme sledovat jen technické pojetí taktiky jako zvolené metody útoku 

související i s použitou zbraní.  

Jak ukazují přílohy č. 31 až 35, oproti značně rozrůzněným cílům incidentů 

a podobně i rozličnému ideologickému zaměření, v případě zvolené taktiky můžeme 

i u samotných útoků, nikoli počtu jejich zraněných či obětí, sledovat celkově shodu. 

Převládají pumové útoky. Ty však mohou mít třeba pouze minimální hmotné škody, 

sloužit k vystrašení (např. athénské útoky na diplomatické vozy), nebo mohou naopak 

zlikvidovat celé budovy (útoky na americké a britské základny v Libanonu). Ve většině 

míst s velkým výskytem mezinárodních teroristických útoků pak následují ozbrojené 

útoky
v
. Dále pak jde i o atentáty. Zejména v Libanonu 80. let a dnešním Iráku lze 

zaznamenat i únosy cizinců. Nově již často nejde pouze o výkupné, ale o vojenské 

ústupky silnější strany, stažení vojsk.  

 S výše pozorovaným přesunem aktivit zejména do Iráku, můžeme sledovat 

v posledním období (příloha č. 35) v Evropě již značnou převahu malého množství 

pouhých pumových útoků (v naprosté většině jen slabé pouliční nálože odpálené před 

určitou významnou budovou), zatímco ozbrojené útoky se soustředí na Blízký Východ. 

Rozdíly v taktice se projevují více při rozlišení podle počtu zraněných, viz 

přílohy č. č. 36 až 40. Přitom ale určitá taktika logicky vede k většímu počtu zraněných 

či obětí. Převládají proto pumové útoky, avšak např. útok sekty Óm Šinrikjó 

v tokijském metru je řazen mezi ozbrojené útoky. Bylo by přitom možno jej označit i za 

útok nekonvenční. Přinejmenším použitá zbraň, nervový plyn sarin, je řazena mezi 

zbraně hromadného ničení. Ozbrojené útoky jsou jinak i v počtu zraněných výrazně 

zastoupeny dle očekávání na Blízkém Východě, kde provázejí vnitřní až mezinárodní 

konflikty v Izraeli, na palestinských územích, v Libanonu, Iráku, Afghánistánu atd. 

Zabarikádování reprezentuje např. vzetí rukojmích Čečenci v moskevském divadle roku 

                                                 
v
 Ty již vyžadují aktivní „bojové“ zapojení osob s dávkou rizika zajetí či prozrazení, nebo vlastního 

zranění, na rozdíl třeba od pumového útoku sebevražedných atentátníků. Tyto extrémní praktiky, 

obětování vlastního života ve prospěch teroristických cílů, začaly v 80. letech 20. stol. 



 77 

2002 a již roku 1979 obsazení mešity v Mekce kmenem Oteiba. Během času až na tyto 

ojedinělé, byť závažné, útoky k výrazným změnám převažující taktiky nedocházelo. 

Podobné výsledky vykazují i přílohy č. 41 až 45 s počtem obětí. V období let 1976 až 

1989 (příloha č. 42) lze ovšem v Evropě zaznamenat více atentátů vlivem působení 

levicových skupin, ale např. i důsledkem vyřizování účtů mezi Palestinci. Jak již bylo 

zmíněno v případě cílů, vyskytovaly se více i únosy letadel s tragickými následky.  

 

 

 

 

5. Faktory ovlivňující výskyt mezinárodního terorismu v období „nové 

éry“ let 2001 až 2006 – regresní analýza 

Jak je upřesněno v metodice v kapitole 2 a zejména v příloze č. 46, kde jsou 

podrobně uvedeny zdroje a jednotlivé veličiny, byla provedena mnohorozměrná lineární 

regresní analýza. Jde alespoň o pokus vysvětlit, jaké faktory by mohly ovlivňovat 

distribuci činů mezinárodního terorismu, jeho obětí a zraněných podle zemí světa, 

skupin zemí podle stupně rozvoje a v nespolední řadě též geograficky podle 

makroregionů, byť v Evropě vymezených s přihlédnutím k politické historii. Výsledky 

analýzy (vybrané tabulkové výstupy z programu SPSS viz rozsáhlá příloha č. 47)  

následují ve třech subkapitolách. 

5.1. Vlivy na výskyt mezinárodního terorismu v celém světě 

1) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006: 

Jak ukazuje opravený koeficient determinace, i čtvrtý model podle očekávání při 

souboru za celý svět vysvětluje variabilitu výskytu mezinárodních teroristických útoků 

v zemích světa (podle relativního údaje na obyvatele a rok), za období let 2001 až 2006, 

pouze z 19,7 %. Nízká hodnota signifikance ovšem ukazuje, že výsledek je statisticky 

významný, byť je nutno jej brát už jen vzhledem k povaze zkoumaného jevu, a nízké 

míře vysvětlení, se značnou rezervou. Regresní rovnice by měla podobu 

UTOK16OBRO = 5,36 + 1,051 VOJVYDHDP – 2,116 ROZVOJSKUP – 3,367 

IRAKVKOAL + 0,604 UPRPU100OB. Nicméně se ukazuje, že vyšší podíl vojenských 

výdajů na HDP (VOJVYDHDP) skutečně může mít vliv na výskyt mezinárodního 

terorismu, nebo být jeho důsledkem, projevem obranných opatření. Dále se potvrzuje 

očekávání, že čím je nižší hodnota ROZVOJSKUP (čím je tedy země tradičně 
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vyspělejší, náleží k „bohatému Západu“), tím vyšší je počet útoků. Překvapivé je ale 

působení v irácké koalici (IRAKVKOAL), když je mezi účastí země v misi a počtem 

mezinárodních útoků nepřímá úměrnost. Snad je to dáno tím, že státy účastnící se irácké 

mise již podnikají značná bezpečnostní opatření, jsou připravené. „Pozitivní“ vliv počtu 

uprchlíků z dané země ukazuje, že zdrojové země uprchlíků při své nestabilitě skutečně 

mohou hostit i mezinárodní terorismus. Zajímavé je, jak z modelu nejvýrazněji vybočují 

právě země známé vysokou mírou (nejen) mezinárodního terorismu – Irák a Izrael.  

2) Vlivy na počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na obyvatele 

a rok v období let 2001 až 2006: 

Jak je vidět, jako vysvětlující za celý svět pro relativní počet zraněných byla 

vhodná jen jediná proměnná, a to VOJVYDHDP. Podíl vojenských výdajů na HDP tedy 

potvrzuje svůj možný vliv, byť může jít o příčinu i důsledek terorismu. Regresní 

rovnice by měla tvar ZRAN0106OBR = -36,753 + 62,595 VOJVYDHDP. Jak ukazuje 

opravený koeficient determinace, vysvětluje však model variabilitu proměnné 

ZRAN016OBR pouze z 4,6 %. I přes nízkou signifikanci tak na výsledek nelze příliš 

spoléhat, což dokládá i několik států vymykajících se modelu. 

3) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006: 

Pro vysvětlení relativního počtu obětí mezinárodních teroristických útoků ve 

světě byl nalezen model, který vysvětluje variabilitu ze 17,3 %. Rovnice regresní 

přímky by měla tvar OBETOBROK = 9,739 + 2,361 VOJVYDHDP – 3,857 

ROZVOJSKUP – 6,493 IRAKVKOAL. Opět se ukazuje vliv vojenských výdajů 

(VOJVYDHDP) podobně jako ve dvou předchozích případech. Ještě výrazněji než 

u počtu útoků ovlivňují přitom přímku i veličiny ROZVOJSKUP a IRAKVKOAL. 

Podle očekávání je tak více obětí mezinárodních teroristických útoků v tradičně 

vyspělejších zemích, zároveň ale, snad díky bezpečnostním opatřením, jsou státy 

účastnící se vojenské mise v Iráku více chráněny. Výsledky ale je nutno brát s rezervou. 

Podobně jako v případě útoků nejvíce vybočují z modelu extrémní případy Iráku 

a Izraele. Oběma zemím však model předpovídal počet obětí na 10 mil. obyvatel a rok 

v řádu desítek, což je např. pro většinu evropských zemí stejně mnoho. 
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5.2. Vlivy na výskyt mezinárodního terorismu podle stupně lidského 

rozvoje států 

1) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006 – skupina nejrozvinutějších států podle HDI dle HDR 2007/2008 

(k roku 2005, pořadí do 70): V případě počtu útoků ve skupině nejvyspělejších států 

světa vysvětluje variabilitu závislé proměnné nejvíce čtvrtý model z pěti, byť stále ani 

ne ze třetiny, pouze z 32 %. Regresní rovnice by měla podobu: UTOK16OBRO = 6,84 

+ 2,488 VOJVYDHDP – 8,142 LPSMRATIF – 3,367 IRAKVKOAL + 0,604 

FH_PRUM. Opět se tedy ukazuje souvislost výskytu mezinárodního terorismu 

s vojenskými výdaji a členstvím v koalici v Iráku (byť tam jde zase překvapivě 

o nepřímou úměrnost). Ukazuje se také skutečně v souladu s  předpoklady, že 

mezinárodní terorismus se tolik neodehrává v zemích s vysokým počtem ratifikovaných 

mezinárodních smluv o lidských právech, zatímco skutečná míra dodržování lidských 

práv má vliv mnohem menší. To lze vysvětlit i tak, že v nejvíce represivních režimech 

(KLDR) nemá mezinárodní terorismus žádný prostor. Z modelu již výrazně vybočuje 

pouze extrémní hodnota Izraele.  

2) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006 – skupina středně rozvinutých států podle HDI dle HDR 

2007/2008 (k roku 2005, pořadí 71-155): Ve skupině středně rozvinutých států bylo 

pro počet útoků vytvořeno šest modelů, přičemž ten poslední již vysvětluje variabilitu 

závislé proměnné ze 74,4 %. Regresní rovnice by měla podobu UTOK16OBRO =         

-0,507 + 0,16 GLOBMBODRE + 0,249 UPRPU100OB + 0,013 OTEVR – 0,017 

EXPORT + 0,006 NABMUSL + 0,267 PZIHDPVEN. Ani jedna z veličin nemá na tvar 

závislosti velký vliv, ale celkově ji alespoň podle modelu ovlivňují významně. 

Potvrzuje se vliv přítomnosti globálních měst, otevřenosti ekonomiky, ale i nestabilní 

podmínky, které se projevují odchodem uprchlíků. Zajímavé je, že zatímco významné 

exportní státy jsou spíše méně vyhledávanými cíly (také často může jít v dané 

vyspělostní skupině pouze o vývoz surovin). Jinak je tomu u států investujících 

v zahraničí, což ale může souviset s jejich celkovou globální atraktivitou. Jen nepatrně 

má na počet útoků vliv i to, zda má země vysoký podíl muslimů, nicméně jistá 

souvislost se potvrzuje. Ze seznamu vybočujících hodnot je vidět, že i u nich je již 

odchylka oproti modelu nevýrazná, a bylo tedy přece jen dosaženo větší přesnosti.   
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3) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006 – skupina nejméně rozvinutých států podle HDI dle HDR 

2007/2008 (k roku 2005, pořadí 156 s více): V případě nejméně vyspělých států 

dosahuje třetí model dokonce 100 % vysvětlení variability relativního počtu 

mezinárodních teroristických útoků. Regresní rovnice by měla podobu 

UTOK16OBROK = -0,107 + 0,001 VOJUSAREL + 0,001 OPIT + 0,068 

VOJVYDHDP. Vliv veličin na regresní přímku je ovšem malý. Přesto se potvrzuje 

souvislost počtu útoků s výskytem vojáků USA a produkcí drog, stejně jako s velikostí 

vojenských výdajů, byť může jít i o důsledek náhodné situace.  

4) Vlivy na počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na obyvatele 

a rok v období let 2001 až 2006 – nejrozvinutějších států podle HDI dle HDR 

2007/2008 (k roku 2005, pořadí do 70): V případě relativního počtu zraněných 

v nejvyspělejších zemích byl vytvořen opět jen jediný model vysvětlující variabilitu 

pouze ze 17,4 %. Zjevně se jedná o mnohem méně pravidelný jev, než u výskytu 

samotných útoků, jak ukázala již třetí kapitola. Regresní rovnice tedy vypadá: 

ZRAN016OBR = -166,633 + 103,629 VOJVYDHDP. Opět se ale potvrzuje souvislost 

s vojenskými výdaji. 

5) Vlivy na počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na obyvatele 

a rok v období let 2001 až 2006 – skupina středně rozvinutých států podle HDI dle 

HDR 2007/2008 (k roku 2005, pořadí 71-155): Pomocí daných kritérií se nepodařilo 

najít regresní vztah. To potvrzuje nepravidelnost jevu. 

6) Vlivy na počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na obyvatele 

a rok v období let 2001 až 2006 – skupina nejméně rozvinutých států podle HDI viz 

HDR 2007/2008 (k roku 2005, pořadí 156 s více): U nejméně vyspělých zemí byl pro 

počet zraněných nalezen opět model, který vysvětluje variabilitu do vysoké míry (93,1 

%) Regresní rovnice by měla tvar ZRAN016OBR = - 26,934 + 0,024 VOJUSAREL + 

13,794 VOJVYDHDP. Je vidět, že ve státech s obecně větším výskytem útoků je i více 

zraněných, a s větším množstvím případů již lze modelovat lépe. Ukazuje se opět vliv 

přítomnosti vojsk USA a zejména pak vojenských výdajů. Může však jít i o projev 

reakce na mezinárodní terorismus. 

7) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006 – nejrozvinutějších států podle HDI viz HDR 2007/2008 

(k roku 2005, pořadí do 70): Nejlepší model pro relativní počet obětí mezinárodního 

terorismu ve vyspělých zemích opět vysvětluje variabilitu podle opraveného koeficientu 
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determinace jen z 26,6 %. Regresní rovnice by měla podobu: OBETOBROK = 14,24 + 

5,255 VOJVYDHDP – 5,427 FH_PRUM – 17,188 IRAKVKOAL. Tentokrát se 

ukazuje, vedle již výše vysvětlovaného vlivu podílu vojenských výdajů na HDP, že 

vyspělé země s vysokou mírou dodržování lidských práv jsou ohroženější vražedným 

mezinárodním terorismem. Znovu je překvapivá výrazně nepřímá úměrnost v případě 

zemí účastnících se vojenské mise v Iráku. Snad se střety s nimi soustřeďují právě tam, 

mimo vlastní území, které je bezpečnostními opatřeními (v průměru, až na excesy) 

dostatečně chráněno. Opět z modelu vybočuje pouze Izrael.  

8) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006 – skupina středně rozvinutých států podle HDI viz HDR 

2007/2008 (k roku 2005, pořadí 71-155): U skupiny středně rozvinutých států 

vysvětluje model variabilitu relativního výskytu obětí mezinárodního terorismu opět 

pouze z 27,2 %. Tvar rovnice je OBETOBROK = -3,090 + 0,51 IMPORT + 0,526 

VOJVYDHDP + 0,20 GLOBMBODRE. Zajímavý je vedle vlivu globálních měst 

a vojenských výdajů i podíl importu na HDP, který sám vysvětluje variabilitu z 12 %. 

Jistá frustrace z nutnosti dovážet zahraniční zboží a služby tedy snad může souviset 

i s útoky na cizince. Výsledky je však nutno brát s velkou rezervou. Navíc jev z téměř ¾ 

vysvětlen modelem stejně ani není. 

9) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006 – skupina nejméně rozvinutých států podle HDI viz HDR 

2007/2008 (k roku 2005, pořadí 156 s více): V případě nejméně rozvinutých zemí bylo 

pro relativní počet obětí vytvořeno dokonce jedenáct modelů, když ale prakticky každý 

vysvětluje variabilitu závislé proměnné přinejmenším téměř ze 100 %. Rovnice 

posledního modelu by měla podobu: OBETOBROK = 0,368 + 0,002 VOJUSAREL + 

0,006 NABMUSL + 0,140 UPRPU100OB + 0,013 LPSMNEPOD – 0,008 PRIM – 

0,224 UPRAZ100OB + 0,229 KONHA. Z jiných modelů je zajímavý ještě kladný vliv 

veličiny IRAKVKOAL a záporný vliv hodnoty EXPORT. Plně se potvrzují lepší 

podmínky pro tvorbu modelů pro skupinu států s větším výskytem sledovaného jevu. 

Celkově se tak ukazuje, že u nejméně vyspělých států, které nejsou schopny plně zajistit 

svoji bezpečnost, a často jde např. o muslimské země, jak potvrzuje i model, účast na 

vojenské koalici v Iráku nebo otevřená spolupráce s USA, může vést k terorismu. Jak je 

vidět, v nejméně vyspělých zemích je země cílová pro azylanty zřejmě spíše 

stabilnějším útočištěm, které ale není atraktivní pro vražedné útoky mezinárodních 

teroristů. Dominantní postavení prediktoru VOJUSAREL, tedy relativního počtu vojáků 
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USA na obyvatele a dále i členství ve vojenské koalici okupující Irák v prvních 

modelech ukazuje relativně předvídatelnou až triviální souvislost (ačkoli ovlivnění 

regresní přímky je malé). Větší množství obětí mezinárodních teroristických útoků ale 

nemusí být způsobeno jen negativním vnímáním Američanů. Už jen pouhá větší 

přítomnost cizích vojáků i civilistů v okupované zemi může právě vést k větší 

pravděpodobnosti smrti při útoku. 

5.3. Vlivy na výskyt mezinárodního terorismu podle světových 

makroregionů 

1) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006 – makroregion 1 = někdejší "Západ" v Evropě a Grónsko: Pro 

bývalý západní blok v Evropě byl nalezen model, který vysvětluje variabilitu 

relativního počtu útoků z 95,7 %. Regresní rovnice by měla tvar UTOK16OBRO =        

-11,845 + 11,106 FH_PRUM + 0,006 GLOBMBODRE – 0,021 NABOZ2. Ukazuje se, 

že v exponované Evropě jsou více zasaženy státy s vyšší mírou dodržování lidských 

práv (takových je ale stejně většina), dále s významnými globálními městy, která lákají 

teroristy, jednak oproti očekávání s menším podílem druhé největší náboženské 

skupiny. Vliv posledních dvou prediktorů je však velice malý.   

2) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006 – makroregion 2 = postkomunistické státy střední a východní 

Evropy bez bývalého SSSR kromě Pobaltí: Pro postkomunistické státy střední 

a východní Evropy byl vybrán model s jediným prediktorem: UTOK16OBRO = 0,77 + 

0,171 IDPNAUPR06, který vysvětluje variabilitu relativního počtu útoků z 46,8 %. 

Mírný vliv tedy bude mít podíl vnitřně přemístěných osob na počtu uprchlíků. Vnitřně 

přemístěné osoby značí nestabilitu státu, možný konflikt s až mezinárodním zázemím 

(bývalá Jugoslávie). 

3) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006 – makroregion 3 = bývalý SSSR bez Pobaltí – SNS: Pro bývalý 

Sovětský svaz vysvětluje šestý model 97,1 % variability výskytu mezinárodních útoků. 

Regresní rovnice by měla tvar: UTOK16OBRO = 8,923 +  0,42 VOJUSAREL – 9,393 

HDI – 0,025 PRIM – 0,006 OTEVR + 0,016 NABOZ2 – 0,112 NABNAD5. Ukazuje 

se, že i v oblasti někdejšího protivníka ze studené války má vliv přítomnost vojsk USA. 

Půjde ale zřejmě hlavně o náhodnou koincidenci s přítomností amerických vojsk 

v Gruzii, která mají mj. být spíše zárukou obrany před vlivem Ruska uplatňovaným 
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v separatistických autonomních oblastech Abcházie a Jižní Osetie. I zde platí, že cílem 

jsou spíše země vyspělejší, ale na rozdíl od „západní“ Evropy přítomnost početné druhé 

největší náboženské skupiny souvisí více s terorismem, zatímco celkově nábožensky 

heterogennější prostředí již terorismu svědčí méně, resp. se neukazuje taková souvislost. 

Vliv těchto veličin na tvar přímky je však již malý. 

4) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006 – makroregion 4=Severní Amerika (bez Mexika): Pro Severní 

Ameriku s pouhými dvěma státy vznikl model s jedinou vysvětlující proměnnou: 

UTOK16OBRO = -008 + 0,001 ISAFVOJ. Ukazuje se tedy nepatrný vliv účasti na misi 

ISAF v Afghánistánu (USA), která však byla přímou odpovědí na útok globálního 

terorismu, byť zřejmě vedla k další reakci, ovšem již mimo americkou půdu. 

5) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006 – makroregion 5 = Latinská Amerika: Pro Latinskou Ameriku, 

ačkoli zahrnuje mnohem více států, byl vytvořen také model o jediném prediktoru, 

vysvětlující variabilitu z pouhých 18,2 %: UTOK16OBRO = 0,058 + 0,006 OTEVR. 

Může jít i o důsledek toho, že v Latinské Americe se více vyskytuje terorismus domácí, 

zejména po konci studené války. Ukazuje se jen nepatrný vliv otevřenosti ekonomiky, 

podílu zahraničního obchodu na HDP. V zemích známých velkými sociálními rozdíly 

může nedostupný zisk ze zahraničního obchodu vést k extrémním xenofobiím reakcím. 

Spíše se ale potvrzují výsledky kapitoly 3, že v posledním období Latinská Amerika 

nebyla výrazným dějištěm mezinárodního terorismu, a tak je i obtížné hledat v jeho 

sporadickém výskytu nějaké pravidelnosti a další souvislosti.  

6) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006 – makroregion 6 = Blízký Východ a severní Afrika – Maghreb: 

Pro oblast známou nejen mezinárodním terorismem vznikly čtyři modely, 

z nichž ten poslední vysvětluje variabilitu již z 99,1 %. Jeho rovnice má podobu: 

UTOK16OBRO = 0,831 + 16,230 NABBEZ + 0,589 IDPNAUPR06 – 0,664 

PZIHDPDO + 2,058 IRAKVKOAL. Výsledky docela potvrzují očekávání, byť může jít 

také o shodu náhod. Vysoký vliv podílu bezvěrců může ukazovat na liberálnější Izrael 

nebo i některé muslimské státy se společensky (nikoli nutně politicky) uvolněnějším 

režimem, často prozápadním, které jsou proto terčem nenávisti islamistů. S tím souvisí 

i účast na vojenské koalici v Iráku (myšlena je i nevojenská podpora). Množství vnitřně 

přemístěných osob (např. Iráčanů, Palestinců nebo Afghánců) je ale spíše důsledkem 

konfliktů. Může to však provázet i mezinárodní terorismus. Ukazuje se, že ale přímé 
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zahraniční investice oproti očekávání přece jen vedou spíše k nižší míře terorismu, snad 

i proto, že země musí pro investice již splňovat jisté bezpečnostní a další standardy. To 

ale odpovídá i podobně nečekaným výsledkům jiné výše uvedené studie (Li a Schaub 

2004). 

7) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006 – makroregion 7 = subsaharská Afrika se Súdánem, Čadem i JAR, 

bez Západní Sahary: Pro subsaharskou Afriku model vysvětluje 83,5 % variability 

relativního výskytu mezinárodních teroristických útoků. Rovnice má tvar: 

UTOK16OBRO = -0,41 + 0 VOJUSAREL + 0,044 VOJVYDHDP, tedy vlastně 

UTOK16OBRO = -0,41 + 0,044 VOJVYDHDP. Přítomnost vojsk USA zřejmě silně 

souvisí s výskytem mezinárodního terorismu v makroregionu (když jde také o vhodné 

cíle), ale vliv veličiny na výslednou regresní přímku je nulový. Vysoké vojenské výdaje 

pak mohou být i reakcí na špatnou bezpečnostní situaci.  

8) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006 – makroregion 8 = jižní Asie: V jižní Asii vysvětluje model 

variabilitu závislé proměnné z 99,7 %. Také hodnoty výrazně vybočující z modelu se od 

predikce ve skutečnosti příliš neliší. Regresní rovnice by měla podobu: UTOK16OBRO 

= -0,407 + 0,016 OSTATPUDA + 0 HDP, tedy vlastně UTOK16OBRO = -0,407 + 

0,016 OSTATPUDA. Relativní výše HDP tedy sice s výskytem terorismu souvisí, ale 

vliv na jejich počet má nulový. Mírně však s terorismem dle očekávání právě v této 

oblasti souvisí podíl neobdělávané či jinak využívané půdy na rozloze souše. Region je 

známý např. horskými úkryty Al-Káidy  na hranici Pákistánu s Afghánistánem či Indií 

(Kašmír).   

9) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006 – makroregion 9 = východní a jihovýchodní Asie: Pomocí daných 

kritérií se nepodařilo najít regresní vztah. Oblast je známá např. muslimskými radikály
w
, 

kteří útočí i na cizince, ale zjevně žádná vysvětlující proměnná nedosáhla modelem 

požadované hladiny významnosti (0,05).   

10) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006 – makroregion 10 = Austrálie a Oceánie: Austrálie a Oceánie patří 

k velice odlehlé periferii, do značné míry přece jen geograficky chráněné proti 

mezinárodnímu terorismu. Model vysvětlující variabilitu ze 100 % je tak do značné 

                                                 
w
 Jde např. o muslimské separatisty v Thajsku, v indonéském Acehu na severu Sumatry a na jihu Filipín  

(Moro, také Abú Sajafa). 
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míry pochybný. Rovnice by měla podobu: UTOK16OBRO = -1,673 + 0,836 

ETNICNAD5 – 3,41*10-0,14 PZIHDPDO. Vliv většího počtu etnických skupin ale 

odpovídá předpokladu možných svárů i s mezinárodním pozadím či dosahem. Stejně 

odpovídá vliv přílivu zahraničních investic působící proti útokům výsledkům třeba 

i z Blízkého Východu, byť byl očekáván spíše opačný vztah. Jedná se ale jen o velice 

nepatrný vliv přílivu PZI na regresní přímku.  

11) Vlivy na počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na 

obyvatele a rok v období let 2001 až 2006 – makroregion 1 = bývalý "Západ" 

v Evropě a Grónsko: Pokud jde o relativní počet zraněných, v bývalém západním 

bloku v Evropě vysvětluje model variabilitu z vysokých 98,6 %. Regresní rovnice by 

měla tvar:  ZRAN016OBR = -1817,278 + 191203,815 UPRPU100OB + 1823,153 HDI 

+ 23,705 ISAFOBET. Zajímavý je vliv hodnoty HDI, když nejvyspělejšími evropskými 

zeměmi jsou spíše neutrální a relativně periferněji položené státy Skandinávie, přičemž 

ani Dánsko kritizované islamisty za otištění karikatur proroka Muhammada se zatím 

nestalo terčem zásadního útoku. Největší vliv počtu uprchlíků z dané země je pak spíše 

nesmyslnou náhodou. Veličina byla do souboru zapojena v očekávání závislostí spíše 

v jiných geografických oblastech. Samozřejmě na evropské poměry nepatrně vyšší 

počet uprchlíků může pocházet např. z ne nejvyspělejšího Španělska, kde dominují 

útoky islamistů v Madridu 2003 a útoky ETA směřující i proti Francii. Terorismus je 

svým způsobem činnost extrémní, a proto není nutné, ani vhodné, vyřazovat v analýze 

extrémní hodnoty. Vyšší počet uprchlíků i ve vyspělé Evropě ovšem může ukazovat 

právě na mírnou vnitřní nestabilitu, sociální problémy apod., což může zhoršovat 

celkovou bezpečnostní situaci a umožňovat mezinárodní terorismus. Ukazuje se také 

nepřesnost predikce u Malty a Islandu, které jako izolované ostrovy  opouští též 

nepatrně více obyvatel, ačkoli jsou jinak známy svou stabilitou (zejména Island). Podle 

modelu by v nich musely při mezinárodních teroristických útocích utrpět zranění 

podobně jako ve Španělsku tisíce osob. Tento model tedy nelze brát vážně. Odhadovat 

výskyt terorismu v „západní“ Evropě, kde jsou charakteristiky států relativně podobné, 

a v poslední době dochází také k útokům jen ojediněle, je zjevně téměř nemožné.  

12) Vlivy na počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na 

obyvatele a rok v období let 2001 až 2006 – makroregion 2 = postkomunistické 

státy střední a východní Evropy bez býv. SSSR kromě Pobaltí: Pro 

postkomunistické země mimo bývalý SSSR (kromě Pobaltí) známé dosud nízkou 

úrovní mezinárodního terorismu vyšel jediný model vysvětlující ovšem variabilitu 
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relativního počtu zraněných ze 100 %. Rovnice by vypadala: ZRAN016OBR =               

-1,62*10
-16

 + 2,377 IDPNAUPR06. Podobně jako v případě počtu útoků se ukazuje vliv 

počtu vnitřně přemístěných osob. To je příznačné pro nestabilitu a možný terorismus 

včetně mezinárodního, zejména na Balkáně. 

13) Vlivy na počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na 

obyvatele a rok v období let 2001 až 2006 – makroregion 3 = bývalý SSSR bez 

Pobaltí – SNS: V bývalém Sovětském svazu vysvětluje model variabilitu relativního 

počtu zraněných při mezinárodních teroristických útocích jen z 0,956 %. Regresní vtah 

má podobu: ZRAN016OBR = -4,584 + 4*10
-7

 2004OBYV – 27,380 IRAKOBEKOA + 

0,219 VOJUSAREL. Zajímavé je, že se přece jen ukazuje i vliv počtu obyvatel na právě 

populací relativizovaný údaj. Jak ale bylo řečeno, populačně silný stát (a v regionu je 

Rusko navíc i územně rozlehlé) s sebou může nést mnohé problémy. Pozoruhodný je 

opět vliv relativního počtu vojáků USA, zřejmě jen shoda náhod v případě Gruzie. To, 

že počet zraněných roste výrazně nepřímo úměrně k podílu na obětech v misi v Iráku, je 

ovšem příznačné pro danou oblast a hlavně opozici Ruska vůči politice USA. Přitom 

právě v Rusku se odehrávají i útoky Čečenců s možnými vazbami na mezinárodní 

islamisty, zasahující i cizince (moskevské divadlo). Opět jde ale o souvislosti spíše 

náhodné. 

14) Vlivy na počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na 

obyvatele a rok v období let 2001 až 2006 – makroregion 4 = Severní Amerika (bez 

Mexika): V souboru států o pouhých dvou členech vznikl opět jediný pochybný model 

s rovnicí ve tvaru ZRAN016OBR = 375,837 – 16,264 PRIM. Ukazuje se, že export 

primárních komodit v USA postižených mezinárodním terorismem je oproti Kanadě 

menší, a vůbec tyto suroviny Spojené státy spíše dovážejí. Ačkoli lze najít souvislost 

např. v dovozu ropy do USA z muslimských zemí, podporou tamních vlád a naopak 

vývozem jiných produktů, což vše může vyvolávat např. odpor Al-Káidy, v takto 

malém souboru zemí jsou výsledky zcela pochybné.   

15) Vlivy na počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na 

obyvatele a rok v období let 2001 až 2006 – makroregion 5 = Latinská Amerika 

s Karibikem: Pomocí daných kritérií se nepodařilo najít regresní vztah.V Latinské 

Americe postižené spíše domácím terorismem, se zeměmi do značné míry rozdílnými, 

se zjevně nepodařilo najít žádný významné pravidelnosti, které by umožnily odhalit 

souvislosti s dalšími veličinami, a vytvořit tak regresní model. 
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16) Počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006 – makroregion 6 = Blízký Východ a severní Afrika - 

Maghreb, bez Súdánu: Pro Blízký Východ vysvětluje model variabilitu počtu 

zraněných z 46 %. Regresní rovnice by měla podobu: ZRAN016OBR = 1221,095 – 

1702,382 KOLONMIMOE + 115,608  VOJVYDHDP – 1253,461 ISAFVOJ. Vzhledem 

k tomu, že většina zemí patřila dříve ke koloniálnímu panství Osmanské říše či později 

Francie a Velké Británie, je vliv toho, že země byly bývalou kolonií, sporný. Na druhou 

stranu právě obrat  k radikálnímu islámu vedl k odporu proti osmanské nadvládě 

začátkem 20. století, a později zjevně ještě zesílil. Zajímavý je vliv počtu vojáků 

v afghánské misi ISAF, který by měl souviset paradoxně s nižším počtem obětí. To je 

ale logické, protože na misi se podílejí spíše stabilnější státy, zatímco v tomto regionu 

i v mezinárodním terorismu převládnou spíše ty zmítané konflikty (Irák, Afghánistán, 

Izrael). 

17) Vlivy na počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na 

obyvatele a rok v období let 2001 až 2006 – makroregion 7 = subsaharská Afrika se 

Súdánem: Také pro subsaharskou Afriku se pomocí daných kritérií nepodařilo najít 

regresní vztah vysvětlující variabilitu výskytu zraněných při mezinárodních 

teroristických útocích, což může být dáno i odlivem nejvážnějších útoků spíše do Asie
x
.  

18) Vlivy na počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na 

obyvatele a rok v období let 2001 až 2006 – makroregion 8 =  jižní Asie: V jižní Asii 

vysvětluje model variabilitu výskytu relativního počtu zraněných při mezinárodních 

teroristických útocích z 89,8 %, ovšem pouze pomocí jedné proměnné. Vztah vypadá: 

ZRAN016OBR = -2,605 + 0,003 HRAN. Ukazuje se, že vliv má v této oblasti podle 

očekávání délka hranic státu, i když jde o jen nepatrný dopad na tvar regresní přímky. 

Právě podél zmiňovaných dlouhých a nedostupných hranic, zejména v Kašmíru (pomezí 

Indie a Pákistánu) a na hranicích Pákistánu s Afghánistánem se skrývají podle 

předpokladů mezinárodní teroristé. Vztah je však nutno brát jen jako možný náznak, 

spíše pouze potvrzení zřejmého.  

19) Vlivy na počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na 

obyvatele a rok v období let 2001 až 2006 – makroregion 9 = východní 

a jihovýchodní Asie: Ve východní a jihovýchodní Asii tentokrát vyšel model 

vysvětlující variabilitu závislé proměnné z 97,6 %. Regresní rovnice by měla podobu: 

                                                 
x
 Viz kapitola 3 nebo jiné studie diskutované ve druhé kapitole (Enders a Sander 2006). 
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ZRAN016OBR = 237,690 + 9185,312 IRAKOBEKOA + 1,989 NABMUSL – 486,256 

UPRAZ100OB – 2,629 OSTATPUDA. Podle vztahu má velký vliv v souladu 

s očekáváním počet obětí při vojenské misi v Iráku, míra zapojení státu do této rizikové 

aktivity. Potvrzuje se také výše zmiňovaný vliv islamistů v oblasti, útoky s větším 

počtem zraněných v zemích s významným podílem muslimů. Předpokládáme, že větší 

podíl muslimů, jako i zastánců jiné náboženské víry, zvyšuje i pravděpodobnost výskytu 

radikálnějších stoupenců. Naopak se ukazuje, že nejstabilnější země oblasti, které 

poskytují azyl uprchlíkům, ohroženy oproti očekávání tolik nejsou. Stejně to platí 

v případě podílu neobhospodařované půdy. To je trochu v rozporu s předpokladem 

skrývání teroristů v pralesích. 

20) Vlivy na počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na 

obyvatele a rok v období let 2001 až 2006 – makroregion 10 = Austrálie a Oceánie: 

Byla vyřazena samotná závislá proměnná, protože v daném periferním, „klidném“, 

makroregionu nebyl nikdo zraněný, takže dosahovala konstantní hodnoty 0. 

21) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006 – makroregion 1 = bývalý západní blok v Evropě 

a Grónsko: Pro relativní počet obětí mezinárodních teroristických útoků v „západní“ 

(nepostkomunistické) Evropě byl vytvořen model vysvětlující variabilitu z 98,4 %. 

Regresní rovnice má podobu: OBETOBROK = -11,188 + 1357,927 UPRPU100OB + 

11,256 HDI. Opět se tak ukazuje nesmyslná náhodná koincidence s relativním počtem 

uprchlíků na obyvatele z dané země, kterou se snažil objasnit již komentář výsledků 

v případě zraněných. Útoky na vyspělejší země jsou pak také poněkud pochybné 

(nedopovídá Skandinávii). Celkově výsledky zkresluje podobnost charakteristik států 

spojených desítky let v EU resp. EHS.  

22) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006 – makroregion 2 = postkomunistické státy střední 

a východní Evropy bez býv. SSSR kromě Pobaltí: Závislá proměnná je opět nulová, 

což ukazuje na dosud „periferní“ klid v zemích regionu i přes členství jejich valné části 

v NATO a EU a vojenskou angažovanost v misích USA v Iráku či Afghánistánu. 

O hledání vztahu se tak nelze ani pokoušet. 

23) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006 – makroregion 3 = bývalý SSSR bez Pobaltí – SNS: Ani 

v bývalém Sovětském svazu se zřejmě pro celkově malý relativní počet obětí nepodařilo 

najít pomocí daných kritérií regresní vztah. 
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24) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006 – makroregion 4 = Severní Amerika (bez Mexika): Pro 

Severní Ameriku se dvěma státy vznikl opět model bez většího významu. Regresní 

rovnice by měla podobu: OBETOBROK = 24,564 – 0,319 OTEVR. Čím méně je 

ekonomika země otevřená, čím menší je podíl jejího zahraničního obchodu na HDP, tím 

větší je počet jejích obětí mezinárodního terorismu. Takový modelový vztah, pro který 

nebyla ani určena signifikance, ale opět nelze vůbec brát moc v úvahu.  

25) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006 – makroregion 5 = Latinská Amerika: Pro Latinskou 

Ameriku se tentokrát podařilo vytvořit model, který vysvětluje 80,2 % variability 

relativního počtu obětí v zemích. Rovnice vypadá: OBETOBROK = -2,450 + 0,031 

OTEVR + 0,048 ETNIC2. Ačkoli je vliv veličin na tvar přímky nevýrazný, přece jen se 

objevuje významný prvek etnické heterogenity. Také otevřenost ekonomiky může 

umožňovat aktivitu i nejhorší formy mezinárodního terorismu.   

26) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006 – makroregion 6 = Blízký Východ a severní Afrika – 

Maghreb: Blízký Východ, nechvalně proslavený terorismem, umožnil vytvořit deset 

modelů, z nichž všechny mají vysvětlovat nejméně 80 % (desátý až 99 %) variability 

závislé proměnné. Rovnice desátého modelu by měla tvar: OBETOBROK = 3,798 + 

33,361 NABBEZ + 0,934 IDPNAUPR06 + 0,312 IMPORT – 0,224 OTEVR + 8,004 

IRAKVKOAL – 5,614 ISAFVOJ. V jiných modelech byly přítomny ještě prediktory 

s kladnými hodnotami NABMUSL a VOJVYDHDP, což potvrzuje předpoklady. Opět 

se ukazuje vliv podílu bezvěrců v otevřenějších státech, které jsou cílem mezinárodního 

terorismu, zejména v Izraeli. Potvrzuje se frustrace v zemích s převažujícím importem 

zboží a služeb, avšak země vůbec zapojené do globálního obchodu jsou mírně 

bezpečnější. Významný je ale zejména vliv účasti na koalici v Iráku (ne nutně vojenská 

spolupráce s USA) a oproti tomu ovšem negativní vliv podílu na vojenské misi ISAF. 

Té se také účastní z regionu jako jediné Turecko, přece jen relativně stabilnější, se 

silnou armádou potlačující odpor i v zahraničí (výpady proti Kurdům na severu Iráku). 

27) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006 – makroregion 7 = subsaharská Afrika se Súdánem, 

Čadem i JAR, bez Západní Sahary: Pro subsaharskou Afriku, v současné době 

v mezinárodním terorismu na periferii zájmu, vznikl jen jeden model vysvětlující 

relativní počet obětí z 19,3 %. Možná regresní rovnice má podobu: OBETOBROK =     
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-0,232 + 0,25 ETNIC2. Potvrzuje se tedy očekávání vlivu přítomnosti silné druhé 

nejpočetnější etnické skupiny, která může mít zázemí v sousední zemi. Etnická 

různorodost je však typická pro většinu afrických států, kterým byly hranice vymezeny 

uměle v koloniální éře, vesměs nezávisle na rozmístění původních kmenů. 

28) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006 – makroregion 8 = Jižní Asie: Také pro vysvětlení 

relativního počtu obětí mezinárodního terorismu v zemích jižní Asie vznikl pouze 

jediný model, který by měl variabilitu vysvětlovat z 98,4 %. Podoba vztahu je:  

OBETOBROK = 0,068 + 0,036 OPIT. Ačkoli je model o jedné proměnné pochybný, 

potvrzuje alespoň v náznaku spojení mezinárodního terorismu s produkcí drog (opia), 

viz i Mathewson a Steinberg (2003). Jedná se zřejmě zejména o Pákistán. 

29) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006 – makroregion 9 = východní a  jihovýchodní Asie: Pro 

východní a jihovýchodní Asii tentokrát vzniklo šest regresních modelů. Poslední 

vystihuje variabilitu proměnné z 98,5 %. Extrémní hodnoty se také modelu vymykají 

pouze nepatrně, takže bylo dosaženo určité přesnosti. Regresní rovnice by měla podobu: 

OBETOBROK = -0,018 + 0,023 NABMUSL + 0,628 IRAKOPUST – 0,18 

LPSMNEPOD + 0,004 OPIT. V dalších modelech se objevila i veličina LPSMRATIF 

s mírně záporným vlivem. Ta se ovšem z části doplňuje s ukazatelem nepodepsaných 

smluv o lidských právech, ačkoli zde obě ovlivňovaly přímku stejně záporně, přesto 

však velice nepatrně. Opět se potvrzuje výše zmiňovaný očekávaný vliv významné 

muslimské populace a též produkce opia. Zajímavý je i dopad proměnné ukazující, zda 

země opustila iráckou koalici. Snad to značí i tlak mezinárodního terorismu, který 

stažení vojáků předcházel.    

30) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006 – makroregion 10 = Austrálie a Oceánie:  V Austrálii 

a Oceánii nebyly v daném období (2001-2006) zaznamenány ani žádné oběti 

mezinárodních teroristických útoků, a závislá veličina tak byla jako nulová vyřazena.  

 

Tento pokus o analýzu možných faktorů ovlivňujících výskyt a intenzitu 

mezinárodních teroristických útoků ve světě potvrdil, že jde o fenomén značně 

nevyzpytatelný, který lze takto exaktně predikovat jen obtížně. Přesto výsledky 

potvrdily některé předpoklady, geografická regionální specifika, stejně jako specifika 

při dělení zemí podle ekonomické vyspělosti. Lze říci, že regresní vztah bylo snazší 
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postihnout s klesající sledovanou řádovostní úrovní zkoumané skupiny států. Zatímco 

pro celý svět bylo hledání pravidelností a souvislostí velice obtížné, pro skupiny států 

podle vyspělosti již to bylo snazší, modely dosahovaly větší signifikace, vysvětlovaly 

variabilitu z větší části. To se ještě více projevilo v případě jednotlivých makroregionů. 

Také se ovšem ukázalo, že věrohodnější regresní model může vzniknout jen pro oblasti, 

kde se vyskytují mezinárodní teroristické útoky častěji. To platí ještě více v případě 

obětí a zraněných, jejichž distribuce je ještě selektivnější. Asi nejlepší modely, které 

přece jen mají určitou vypovídací hodnotu, vznikly pro skupinu nejméně rozvinutých 

států, z makroregionů pak pro Blízký Východ, částečně i pro jižní Asii. Jde o oblasti 

méně stabilní, kde se vyskytuje mnoho faktorů podporujících i lokální (domácí) 

terorismus, ale právě zde podle předpokladů sídlí i hlavní aktéři globálního terorismu. 

Z tohoto úhlu pohledu jde tedy o státy spíše zdrojové. Naopak pro vyspělejší státy 

západní Evropy či Severní Ameriky, které mají podobné základní charakteristiky, bylo 

již hledání faktorů ovlivňujících výskyt mezinárodního terorismu složité, s nepřesnými 

výsledky. Jde o země, kde dochází k incidentům, ač třeba rozsáhlým, spíše sporadicky. 

Rozhodnutí teroristů k útoku již místní podmínky tolik neovlivňují.  

Ze zjištěných možných dopadů vysvětlujících proměnných je zajímavý zejména 

význam podílu muslimů na populaci země, ovšem v jihovýchodní a východní Asii, ne 

tolik na „Západě“, stejně jako třeba účast v misi ISAF v Afghánistánu. Překvapivé je, že 

v případě účasti na vojenské koalici v Iráku je vztah s počtem útoků v zemi spíše 

nepřímo úměrný. Zdá se, že přísná bezpečnostní opatření v těchto zemích jsou účinná. 

Zřejmý je ale i očekávaný vliv delších hranic a neobdělávané půdy, znak přítomnosti 

nepřístupných oblastí, kde se mohou teroristé ukrývat (zejména v jižní Asii). Často se 

ale zejména u makroregionů bez teroristické aktivity buď ukázalo, že náznak 

rozhodujících faktorů ani nelze najít, nebo se potvrdila nějaká triviálnější závislost, daná 

ovšem již výběrem možných prediktorů. Vzhledem k charakteru mezinárodního 

terorismu však lze kvitovat s povděkem i takové výsledky. Mnohdy bohužel nelze 

zjistit, zda je prediktor skutečně příčinou, nebo spíše důsledkem mezinárodního 

terorismu (např. podíl vojenských výdajů na HDP). Více by mohla odhalit až mnohem 

hlubší analýza za pomoci případových studií a zákulisních informací možná 

i zpravodajského charakteru. Pozoruhodné je, že v souladu se zjištěními ekonomického 

výzkumu (Li a Schaub 2004) zapojení do globalizace spojené s vysokou mírou rozvoje 

země může pravděpodobnost útoku snižovat.  
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Závěr 

Geografické zpracování tématu terorismu, byť zejména „jen“ mezinárodního, se 

ukázalo jako velice obtížné. Značný podíl celkového času si vyžádalo shromažďování 

dat,  jejich zpracovávání do mapové podoby, následně pak sběr dalších ukazatelů pro 

regresní analýzu. Přesto se podařilo postihnout základní vývojové trendy zejména 

mezinárodního terorismu, ukázat změny v jeho globální distribuci i charakteru.  

Potvrdil se předpoklad, že od konce 60. let 20. století došlo k prostorovému 

přesunu nejžhavějších ohnisek terorismu ve světě, stejně jako vhodnost čtyř zvolených 

období sledování. Pokud do roku 1989 dominovaly zejména počtem útoků Evropa 

a Latinská Amerika, pak v dalších obdobích již převládala teroristická aktivita zejména 

v muslimském světě, v posledním desetiletí především v Iráku a Afghánistánu. 

V nestabilním Iráku, kde je přítomno množství zahraničních pracovníků podporujících 

poválečnou obnovu země, je navíc patrná koncentrace útoků do hlavního města, 

zatímco v Afghánistánu je vidět spíše větší počet útoků na různých místech bez takové 

koncentrace. To je zřejmě dáno působením opozičního islamistického Tálibánu 

a dalších skupin v odlehlých místech v horách. Je ovšem nutno upozornit, že zejména 

počtem zraněných a obětí i vzhledem k populaci po celé sledované období zůstávají 

výrazné země palestinsko-izraelského konfliktu a Libanon. Aktivita nábožensky 

motivovaných skupin se objevila spolu se sebevražednými útoky až v 80. letech, ale 

jejich dominance v souladu s druhou hypotézou nastala až po skončení studené války, 

utlumení působení levicových i pravicových skupin. V rámci aktivit náboženských 

skupin jde skutečně zejména o islamistické útoky, které nevynikají vlastní četností, ale 

spíše fanatickou brutalitou, počtem zraněných a obětí. Potvrzují se tak i předpoklady  

„nového paradigmatu terorismu“ (např. Šedivý 2003)  nebo o působení globální 

hegemonie USA (Flint 2003a, Eichler 2007). Objevuje se tím i nový typ velkých útoků 

na civilní cíle mimo typická ohniska (útoky v New Yorku, v Nairobi, na ostrově Bali). 

Zřejmě i vlivem zavedených přísných bezpečnostních opatření ostatní násilné 

teroristické útoky ztrácejí na intenzitě, a nakonec jsou i ty islamistické koncentrovány 

zejména v jediném iráckém ohnisku. Protože se ale současný boj, resp. „globální válka 

proti terorismu“ s USA v čele (viz Eichler 2007), střetává i s arabským a jiným 

nacionalismem, nelze jasně tvrdit, že by za většinou (mezinárodních) teroristických aktů 

stáli islámští extrémisté. Např. v Iráku působí řada nepříliš známých skupin, 

a v databázi TKB, ze které práce čerpá, není konkrétní strůjce identifikován u většiny 
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útoků (57 %), natož aby mohly být známy jeho motivy. Posun k náboženskému 

terorismu, odehrávajícímu se zejména v muslimských zemích, je ovšem velice zřetelný. 

Hlavně však velice brutální aktivity islamistů vyvolávají i v souvislosti s globální 

kampaní proti nim asi největší pozornost. 

Jako nejvhodnější pro vytvoření typologie terorismu se ukázal přístup vývojový, 

historicko-geografický, podle sledovaných převládajících typů v daných historických 

obdobích, se specifickým územním rozšířením. Nejstručněji tak lze vymezit 

1) sekulární ideologický terorismus v západní Evropě a Latinské Americe 60. až 80. let 

20. století,  2) nábožensky motivovaný zejména islamistický terorismus, který se 

prosazuje od 80. let 20. století. Od 90. let pak postupně získává tento typ globální 

rozměr, když vedle svého tradičního zázemí vykazuje aktivitu i v zemích světového 

jádra. Ta je sice nepravidelná, avšak jednotlivé útoky dosahují nebývalé intenzity. 

Mnohorozměrná lineární regresní analýza ukázala, že i u zdánlivě nahodilého 

jevu, jakým je mezinárodní terorismus, lze najít, zejména při rozdělení světa 

geograficky podle  makroregionů,  jisté možné příčiny nebo charakteristiky prostředí, 

které terorismus umožňují. Není však zcela jasné, zda nejde i o důsledek výskytu 

terorismu nebo jiných podmínek (vojenské výdaje na HDP, účast na vojenské koalici 

v Iráku, počet globálních měst apod.) Logicky vznikly lepší modely pro ty 

makroregiony, ve kterých se terorismus vyskytuje pravidelněji (Blízký Východ).  

Tato diplomová práce, i přes svůj rozsah, zejména množství grafických příloh, 

bohužel nemohla postihnout všechny aspekty terorismu, a to ani aspekty geografické. 

Ačkoli bylo již mnohé ve výzkumu terorismu vykonáno, a to i cestami blízkými 

geografii, nejen v této práci, bylo by vhodné se v dalším směřování výzkumů zaměřit 

i na srovnání většího množství databází, domácích a mezinárodních útoků. Velice 

prospěšné by bylo doplnění kartografické metody použité v této práci i o přehlednější 

tabulky. Vhodná by byla též snaha o ještě lepší identifikaci případných geografických 

faktorů terorismus ovlivňujících. I když jednou z charakteristik terorismu, v poslední 

době ještě zřetelnější, je právě nerespektování geografických hranic, klasických jasně 

vymezených válečných front. Naopak dochází k jejich překonávání. Výsledky této 

práce ale znovu potvrzují, že jistým geografickým vlivům neunikne ani mezinárodní či 

globální terorismus, jeho zázemí je stále zřejmé. Z praktického hlediska by bylo pro 

výzkum i prevenci terorismu přínosné, ovšem také zřejmě značně obtížné a nebezpečné, 

např. podchycení pohybu klíčových teroristů i ve spojení s psychologickým pohledem 

na jejich motivace v konceptu časoprostorové geografie. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu útoků a ideového zaměření 

teroristické skupiny od února 1968 do 10.12.2006 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 

 

Příloha č. 2: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu útoků a ideového zaměření 

teroristické skupiny od února 1968 do konce roku 1975 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 
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Příloha č. 3: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu útoků a ideového zaměření 

teroristické skupiny v období let 1976 až 1989 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 

 

 

Příloha. č. 4: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu útoků a ideového zaměření 

teroristické skupiny v období let 1990 až 2000 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 
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Příloha č. 5: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu útoků a ideového zaměření 

teroristické skupiny od roku 2001 do 10.12.2006 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 

 

 

Příloha č. 6: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu zraněných a ideového zaměření 

teroristické skupiny od února 1968 do 10.12.2006 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 

 



 105 

Příloha č. 7: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu zraněných a ideového zaměření 

teroristické skupiny od února 1968 do konce roku 1975 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 

 

 

Příloha č. 8: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu zraněných a ideového zaměření 

teroristické skupiny v období let 1976 až 1989 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 
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Příloha č. 9: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu zraněných a ideového zaměření 

teroristické skupiny v období let 1990 až 2000 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 

 

 

Příloha č. 10: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu zraněných a ideového zaměření 

teroristické skupiny od roku 2001 do 10.12.2006 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 
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Příloha č. 11: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu obětí a ideového zaměření 

teroristické skupiny od  února 1968 do 10.12.2006 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 

 

 

Příloha č. 12: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu obětí a ideového zaměření 

teroristické skupiny od  února 1968 do konce roku 1975 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 
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Příloha č. 13: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu obětí a ideového zaměření 

teroristické skupiny v období let 1976 až 1989 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 

 

 

Příloha č. 14: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu obětí a ideového zaměření 

teroristické skupiny v období let 1990 až 2000 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 
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Příloha č. 15: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu obětí a ideového zaměření 

teroristické skupiny od roku 2001 do 10.12.2006 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 

 

Příloha č. 16: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu útoků a typů  jejich cílů od 

února 1968 do 10.12.2006 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 
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Příloha č. 17: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu útoků a typů  jejich cílů od 

února 1968 do konce roku 1975 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 

 

 

Příloha  č. 18: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu útoků a typů  jejich cílů 

v období let 1976 až 1989 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 
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Příloha č. 19: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu útoků a typů  jejich cílů 

v období let 1990 až 2000 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 

 

 

 

Příloha č. 20: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu útoků a typů  jejich cílů od 

roku 2001 do 10.12.2006 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 
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Příloha č. 21: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu zraněných a typu cíle útoku od 

února 1968 do 10.12.2006 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 

 

 

Příloha č. 22: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu zraněných a typu  cíle útoku  

od února 1968 do konce roku 1975 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 
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Příloha č. 23: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu zraněných a typu  cíle útoku  

v období let 1976 až 1989 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 

 

 

Příloha č. 24: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu zraněných a typu  cíle útoku  

v období let 1990 až 2000 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 
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Příloha č. 25: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu zraněných a typu  cíle útoku  

od roku 2001 do 10.12.2006 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 

 

 

Příloha č. 26: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu obětí a typu  cíle útoku  od 

února 1968 do 10.12.2006 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 
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Příloha č. 27: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu obětí a typu  cíle útoku  od 

února 1968 do konce roku 1975 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 

 

 

Příloha č. 28: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu obětí a typu  cíle útoku  

v období let 1976 až 1989 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 
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Příloha č. 29: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu obětí a typu  cíle útoku  

v období let 1990 až 2000 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 

 

 

 

Příloha č. 30: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu obětí a typu  cíle útoku od roku 

2001 do 10.12.2006 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 
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Příloha č. 31: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu útoků  a jejich taktiky od 

února 1968 do 10.12.2006 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 

 

 

Příloha č. 32: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu útoků  a jejich taktiky od 

února 1968 do konce roku 1975 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 
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Příloha č. 33: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu útoků  a jejich taktiky v období 

let 1976 až 1989 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 

 

Příloha č. 34: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu útoků  a jejich taktiky v období 

let 1990 až 2000 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 
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Příloha č. 35: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu útoků  a jejich taktiky od roku 

2001 do 10.12.2006 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 

 

Příloha č. 36: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu zraněných a taktiky útoku od 

února 1968 do 10.12.2006 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 
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Příloha č. 37: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu zraněných a taktiky útoku od 

února 1968 do konce roku 1975 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 

 

Příloha č. 38: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu zraněných a taktiky útoku 

v období let 1976 až 1989 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 
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Příloha č. 39: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu zraněných a taktiky útoku 

v období let 1990 až 2000 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 

 

Příloha č. 40: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu zraněných a taktiky útoku od 

roku 2001 do 10.12.2006 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 
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Příloha č. 41: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu obětí a taktiky útoku od února 

1968 do 10.12.2006 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 

 

Příloha č. 42: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu obětí a taktiky útoku od února 

1968 do konce roku 1975 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 
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Příloha č. 43: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu obětí a taktiky útoku v období 

let 1976 až 1989 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 

 

Příloha č. 44: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu obětí a taktiky útoku v období 

let 1990 až 2000 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 
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Příloha č. 45: Místa výskytu mezinárodních teroristických útoků ve světě podle počtu obětí a taktiky útoku od roku 

2001 do 10.12.2006 

 
Zdrojová data: TKB32 Mapový podklad: 1; 21; 22; 23; 31; 33; 36; 43; 44; 45; 46; 47; 50 

 

Příloha č. 46: Proměnné použité v mnohorozměrné lineární regresní 

analýze faktorů ovlivňujících distribuci mezinárodních teroristických 

útoků 

 

1) ISAFVOJ: Podíl na všech vojácích ISAF v Afghánistánu v procentech, podle stavu 

k listopadu 2006, podle International Security Assistance Force, Updated-Placemat 10 

Nov 06. International Security Assistance Force, NATO, Brussels 2006. 

Předpokládáme, že angažovanost na misi v Afghánistánu proti hnutí Tálibán, které 

hostilo za své vlády v Aghánistánu vedení Al-Káidy, by se měla projevit vyšší mírou 

terorismu proti dané zemi i na její půdě. (Pokud stát neměl v misi žádné vojáky, byla 

mu přidělena hodnota nulová, ačkoli z matematického hlediska nelze nulou dělit.)  

2) ISAFOBET: Podíl obětí na životě v misi ISAF v Afghánistánu na všech obětech 

mise v letech 2001-2006, podle Operation Enduring Freedom, By Year nad Country. 

Iraq Coalition Casualty Count (iCasualties.org) 2008. Opět se předpokládá, že více 

obětí bude mít země v Afghánistánu vojensky aktivnější, na kterou se pak zaměří více 

mezinárodní teroristé, pokud ovšem vyšší počet obětí terorismu v Afghánistánu není již 

důsledkem vyšší averze teroristů a jim blízkých bojovníků vůči dané zemi účastnící se 

intervence.  
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3) ROZVOJSKUP: Vedle zmíněné aktuální míry vyspělosti země podle HDI byl 

vybrán ještě další ukazatel dělící státy do skupin podle dosaženého stupně rozvoje, 

ovšem spíše z tradičního podhledu. Podle členění viz FAOSTAT Countries -  Codes. 

FAOSTAT (2003), jde o čtyři skupiny zemí: 1=rozvinuté industrializované, 2=ostatní 

rozvinuté, 3=rozvojové, 4=rozvojové nejméně rozvinuté. Např. Jižní Korea zde ještě 

patří mezi rozvojové země. Mělo by se ukázat, zda má toto tradiční vymezení nějaký 

vliv. Rozvinuté země měly patřit mezi cíle mezinárodních teroristů, avšak ti, se 

zázemím mnohdy v hůře spravovaných rozvojových zemích, by mohli více útočit i na 

své „domácí“ půdě na návštěvníky - občany z vyspělých zemí.  

4) HDI_stup:  Jak bylo uvedeno výše, jde o dělení zemí podle Human Development 

Index (HDI) pro rok 2005 podle Human Development Report 2007/2008 do tří skupin 

podle vyspělosti. Shluková analýza ukázala, že se toto dělení přece jen liší od tradičního 

vymezení zemí rozvinutých a rozvojových, i když předpoklady jeho vlivu jsou podobné. 

(Hodnoty 1-70 odpovídají zemím vysoce rozvinutým, 71–155 středně rozvinutým, 156 

a více pak náleží zemím nejméně rozvinutým. Dle skupin jsou přiděleny stupně 1 až 3.) 

5) HDI: Podobně je Human Development Index (HDI) pro rok 2005 podle Human 

Development Report 2007/2008 použit jako plná, nikoli jen pořadová, hodnota, aby se 

ukázalo, zda se jako vlivnější projeví přesnější míra vyspělosti. Předpoklady jinak 

odpovídají předchozím dvěma příbuzným veličinám. 

6) FH_PRUM: Jde o průměr míry dodržování lidských práv a občanských svobod dle 

hodnocení organizace Freedom House viz Freedom in the World Country Ratings 1972-

2006. Předpokládáme, že v zemích respektujících lidská práva by měla být i celkově 

vyšší míra bezpečnosti, a menší míra frustrace, což by mělo nakonec bránit 

i mezinárodnímu terorismu. Na druhou stranu může jít o vyspělé země, které se např. 

pro svou mezinárodní politiku, vojenské a ekonomické aktivity v zahraničí, mohou 

stávat cíly zahraničních teroristů.  

7) HDP: Jde o průměrnou hodnotu hrubého domácího produktu (HDP) z let 2001 až 

2004 v běžných cenách na obyvatele podle směnných kursů podle World Economic 

Outlook Database, October 2007 Mezinárodního měnového fondu. Ovšem pro 

Somálsko, Irák a KLDR jde o odhad k pozdějšímu roku 2007 podle CIA - The World 

Factbook -- Field Listing - GDP (official exchange rate) (2008). Předpoklad je podobný 

jako u předchozích veličin, přičemž ovšem vyšší HDP může znamenat i více prostředků 

na protiteroristickou represi v nedemokratickém státě. 
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8) OTEVR: Otevřenost ekonomiky, vysvětlení viz Heston, Summers a Aten 2008. Jde 

o podíl součtu objemu exportu a importu, tedy celkového zahraničního obchodu země, 

v procentech na HDP, průměr za léta 2001-2006, v případě nedostatku dat i s použitím 

starších údajů. Zdrojem je databáze University of Pennsylvania, Philadelphia (Heston, 

Summers a Aten 2006). Očekáváme, že otevřenost ekonomiky by mohla podporovat 

mezinárodní terorismus. Do čile obchodující země mohou teroristé nejen snáze 

pronikat, ale zároveň mohou, jako občané daného státu, cítit závislost na nenáviděném 

zahraničí, nebo mohou útočníci naopak negativně vnímat příliv výrobků z dané země 

apod.  

9) GLOBMBODRE: Jde o součet celkového počtu bodů dané země za tzv. globální 

města k roku 2000, ovšem přepočtený na 10000000 obyvatel.  Podle míry zapojení měst 

do sítí nadnárodních korporací původní ukazatel vypočítali a poskytli Catalano a Taylor 

2007. Pro relativizaci údajů byl použit počet obyvatel viz zdroje uvedené u nezávislých 

proměnných a u veličiny 2004OBYV. Lze očekávat, že globální města by měla být pro 

mezinárodní teroristy přece jen atraktivnější jak počtem významných cílů kulturních, 

hospodářských a dalších, tak i přítomností světových médií, jak čekali i někteří výše 

zmínění autoři (např. Enders a Sander 2006). 

10) VOJUSAREL: Počet příslušníků ozbrojených sil a vojenského personálu USA 

v dané zemi v průměru let 2001-2005 na 10000000 obyvatel (populace opět dle veličiny 

2004OBYV). Zdrojem byl Kane (2004, resp. v aktualizaci k roku 2005). Předpokladem 

je, že vojska USA ve světě zejména jako symbol války proti terorismu budou přitahovat 

mezinárodní teroristické útoky (i pokud vyloučíme válečné akty). Nelze však úplně 

odlišit příčinu a až následek teroristických činů (útok na Afghánistán jako reakce na 

zničení WTC 11.9.2001, posílení počtu vojsk USA jako reakce na zhoršenou 

bezpečnostní situaci, napadání cizinců apod.) 

11) ETNIC2: Podíl druhé nejpočetnější etnické skupiny na populaci země 

v procentech, podle CIA - The World Factbook -- Field Listing - Ethnic groups. Central 

Intelligence Agency, Washington (2008). Pokud byl v zemi větší počet dalších 

etnických skupin, avšak údaj spojoval všechny nerozlišeně pod „other“ (jiné), tak 

skupiny započítány nebyly. Předpokládáme, že přítomnost silné druhé nejvýznamnější 

etnické skupiny, často navíc spřízněná např. s majoritou v sousední zemi, může 

podporovat sváry řešené až mezinárodním terorismem (se zapojením sousedních států). 

12) ETNICNAD5: Počet etnických skupin s podílem nad 5 % populace, podle CIA - 

The World Factbook -- Field Listing - Ethnic groups. Central Intelligence Agency, 
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Washington (2008). Opět není brána v úvahu skupina „other“ (jiné). Lze očekávat, že 

i přítomnost většího počtu etnických skupin, z nichž pouze některé mohou mít vazby na 

zahraničí, může vést hlavně v rozvojových zemích k nestabilitě a vhodným podmínkám 

pro mezinárodní terorismus. Bohužel i více etnických skupin ve vyspělých zemích 

s sebou nese nutné riziko toho, že se v kulturně, jazykově a nábožensky odlišných 

komunitách terorista z dané země snáze ukryje, nalezne zázemí, ačkoli pro teroristy je 

typické spíše samotářství, malé vazby na místní populaci (viz např. Mareš 2005).  

13) NABOZ2: Podíl druhé nejpočetnější náboženské skupiny na populaci země 

v procentech, „other“ (jiné), se opět nepočítá, podle CIA - The World Factbook -- Field 

Listing - Religions. Central Intelligence Agency, Washington (2008) a Lahmeyer 

(1999-2006). Lze předpokládat podobné vlivy významné náboženské „opozice“ jako 

v případě etnické. Geograficky se ale oblasti nemusí zcela krýt (např. v Iráku jsou sice 

Kurdové jako významná jiná etnická skupina, ale jinak je nábožensky výrazněji 

rozdělena arabská většina na sunnity a šíity). 

14) NABMUSL: Podíl muslimů (všech odnoží) na populaci v procentech,  podle CIA - 

The World Factbook -- Field Listing - Religions. Central Intelligence Agency, 

Washington (2008) a Lahmeyer (1999-2006). Tímto bude částečně ověřena i jedna 

z hypotéz této práce, souvislost islámu s mezinárodním terorismem (je-li toto 

náboženství přítomno výrazně, pak by se měly objevit i jeho extrémní formy), viz již 

první kapitola. 

15) NABBEZ: Podíl obyvatel nevěřících či bez vyznání v procentech, opět podle CIA - 

The World Factbook -- Field Listing - Religions. Central Intelligence Agency, 

Washington (2008) a Lahmeyer (1999-2006). Předpokládáme, že vysoký podíl 

nevěřících by mohl zejména v očích nábožensky zaměřených globálních teroristů 

představovat vhodný cíl. Na druhou stranu to může být známka všeobecného 

liberalismu dané vyspělé společnosti, která naopak není ostře vyhraněna vůči zahraničí, 

a nemá tak tolik „nepřátel“. 

16) NABNAD5: Počet náboženských skupin (bez nevěřících) s podílem nad 5 % 

populace země, „other“ (jiné), se opět nepočítá, podle CIA - The World Factbook -- 

Field Listing - Religions. Central Intelligence Agency, Washington (2008) a Lahmeyer 

(1999-2006). Vysvětlení výběru této proměnné je podobné jako pro případ výskytu 

většího počtu významných etnických skupin v zemi (proměnná ETNICNAD5). 

17) OPIT: Produkce opia v tunách, průměr let 2001-2006, podle World Drug Report 

2007. United Nations Office on Drugs and Crime, Vinna (2007). Jak předpokládají 
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i výše zmínění autoři (Mathewson a Steinberg 2003), produkce drog může být 

významným zdrojem financí terorismu (Kolumbie, Afghánistán, Pákistán). Uvidíme, 

zda to potvrdí (spíše alespoň naznačí) model i pro mezinárodní terorismus. Protože jsou 

zvoleny proměnné s jednotlivými drogovými plodinami zvlášť, lze očekávat pozitivní 

výsledky spíše až v modelech geograficky rozdělených podle makroregionů, kde by se 

měla projevit lokální produkce specifické drogy.  

18) KOKT: Produkce suchých listů koky v tunách (průměr za léta 2001-2006), podle  

World Drug Report 2007. United Nations Office on Drugs and Crime, Vinna (2007). 

Zde platí poznámka jako u předchozí proměnné s opiem. 

19) KONHA: Podíl na světových plochách osetých (nikoli technickým) konopím 

(průměr za léta 2003-2005) v procentech, podle  World Drug Report 2007. United 

Nations Office on Drugs and Crime, Vinna (2007). Platí poznámky jako u proměnných 

vyjadřujících produkci jiných drog, viz výše. Ačkoli je konopí pěstováno nelegálně 

např. i v Česku, kolem příhodnějších míst hlavní světové či (makro)regionální produkce 

by se opět mohl rozvíjet i mezinárodní terorismus.   

20) AMFET: Průměrný podíl na světové produkci amfetaminů v procentech v letech 

2003-2005, opět podle World Drug Report 2007. United Nations Office on Drugs and 

Crime, Vinna (2007). Lze očekávat, že i výroba a export syntetických drog může 

financovat mezinárodní terorismus, popřípadě značit nestabilitu daného státu, slabou 

ochranu proti mezinárodnímu zločinu a dalším nelegálním činnostem. Na druhou stranu 

jsou ale podobné látky příbuzné léčivům zřejmě produkovány v mnoha vyspělých 

zemích. 

21) 2004OBYV:  Počet obyvatel země k roku 2004, resp. průměr za období 2001 až 

2006. Jak již bylo uvedeno, zdroji byly Demographic Yearbook 1960-2004. United 

Nations Statistics Division, United Nations (1960-2004, 2007).  Lahmeyer (1999-2006), 

Population, Resources, Environment and Development:  The 2005 Revision. United 

Nations (2006) a CIA - The World Factbook -- Field Listing – Population, CIA (2008). 

Ačkoli mnohé nezávislé veličiny jsou relativizovány právě tímto počtem obyvatel, 

uvidíme, zda mezinárodní terorismus nelákají i přesto více právě populačně silné země, 

jejichž vlivná média pak o případu dále šíří teroristické poselství (viz např. 

Souleimanov 2006, Mareš 2005). Nicméně na druhou stranu populačně významná 

země, i v jakkoli periferní poloze, v sobě může spojovat i další významné ukazatele 

(množství globálních měst, etnická a áboženská rozmanitost apod.) 
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22) IDPNAUPR06: Podíl vnitřně přemístěných osob internally displaced persons 

(IDP) na všech osobách vztažených k UNHCR roku 2006, podle země původu. Údaj se 

ale vztahuje jak na zemi původu, tak i na zemi azylu či pobytu osob, protože zůstávají 

ve stejné zemi. Zdrojem je UNHCR Statistical Yearbook 2006 – Statistical Annex. 

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Geneva (2007). Ačkoli jde 

spíše o údaj týkající se vnitřních záležitostí země, může ukazovat na konflikt 

mezinárodních rozměrů, spojený třeba i s akty mezinárodního terorismu. 

23) UPRAZ100OB: Osoby vztažené k UNHCR (uprchlíci, žadatelé o azyl, vnitřně 

přemístěné osoby) - průměr údajů za léta 2001 a 2006 podle země azylu, relativní údaj 

v procentech  populace (2004OBYV), tedy de facto na 100 obyvatel. Viz UNHCR 

Statistical Yearbook 2006 – Statistical Annex. United Nations High Commissioner for 

Refugees (UNHCR), Geneva (2007) a UNHCR Statistical Yearbook 2001 – Statistical 

Annex. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Geneva (2002). 

Předpokládáme, že také významný počet uprchlíků a dalších podobných osob, které 

v zemi získaly azyl, může pro stát znamenat bezpečnostní riziko vedoucí např. až 

k mezinárodnímu terorismu. 

24) UPRPU100OB: Osoby vztažené k UNHCR 2001-2006 podle země původu,  

průměr let 2001 a 2006 (2001 uprchlíci), podíl na populaci (2004OBYV) v procentech. 

Zdrojem jsou  UNHCR Statistical Yearbook 2006 – Statistical Annex. United Nations 

High Commissioner for Refugees (UNHCR), Geneva (2007) a UNHCR Statistical 

Yearbook 2001 – Statistical Annex. United Nations High Commissioner for Refugees 

(UNHCR), Geneva (2002). Lze očekávat, že země, ze které pochází velké relativní 

množství uprchlíků, bude čelit nestabilitě, např. vyvolané konfliktem apod. K vedlejším 

projevům může patřit i mezinárodní terorismus.  

25) PRIM: Podíl primárních surovin na celkovém exportu země v procentech, podle 

dat, která shromáždil Jiří Tomeš pro sovu disertační práci, viz elektronický zdroj 

(Tomeš 2008)
40

. Lze očekávat, že v zemi závislé více na exportu primárních surovin 

může převládat pocit vykořisťování, zejména v rozvojových zemích nenávist vůči 

„Západu“, podněcující až mezinárodní terorismus. Je ovšem otázkou, do jaké míry např. 

v muslimských „ropných“ státech hraje i toto svou roli, spolu s nerovnoměrným 

rozdělením zisků z exportu ropy a velkými sociálními rozdíly v některých zemích 

tohoto typu. 

26) HRAN: Délka pozemních hranic v kilometrech, podle CIA - The World Factbook -

- Field Listing - Land boundaries. Central Intelligence Agency, Washington (2008). 
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V době letecké dopravy a globálního terorismu už podobný údaj de facto podmíněný 

vedle politickohistorického vývoje i fyzickogeograficky, asi nebude hrát velkou roli. 

Přesto je možné, že stát s větší délkou pozemní hranice může být vystaven většímu 

pozemnímu přílivu mezinárodních teroristů. Dlouhou a odlehlou hranici může být 

obtížné dostatečně hlídat, a teroristé se u ní mohou i dlouhodobě zdržovat  (pomezí 

Pákistánu a Afghánistánu či Indie).  

27) HRANSTAT: Počet hraničních států a území podle CIA - The World Factbook -- 

Field Listing - Land boundaries. Central Intelligence Agency, Washington (2008). 

Proměnná do jisté míry souvisí s předchozí uvedenou. Lze předpokládat, že v některých 

oblastech může i sousedství více států vést k pohraničním sporům, obtížné ostraze 

hranic apod. Zároveň se může střetávat více kultur. Vliv této a předchozí veličiny je 

však značně pochybný. 

28) OSTATPUDA: Podíl trvalých pastvin a nezemědělské půdy lesní a jiné na celkové 

rozloze souše v procentech, tj. podíl ne trvale obdělávané či jinak obhospodařované  

půdy na celkové půdě státu. Zdroji dat jsou FAOSTAT Data Archives - Land - Land 

Use. Food and Agriculture Organization of The United  Nations (FAO), Rome (2008), 

CIA - The World Factbook -- Field Listing - Area. Central Intelligence Agency, 

Washington (2008) a CIA - The World Factbook -- Field Listing - Land use. Central 

Intelligence Agency, Washington (2008). Lze předpokládat, že vysoký podíl nijak 

nevyužívané půdy, daný např. nepříznivým terénem ať už vlivem geomorfologického 

reliéfu, tak i vlivem vegetace (hory, pouště, pralesy apod.), může poskytovat teroristům 

včetně mezinárodních vhodný úkryt. 

29) ZALID: Hustota zalidnění souše (rozloha souše 2003, populace 2004) je udávána 

v počtu obyvatel na km
2
, kdy je rozloha souše získána opět z údajů FAOSTAT Data 

Archives - Land - Land Use. Food and Agriculture Organization of The United  Nations 

(FAO), Rome 2008 a CIA - The World Factbook -- Field Listing - Area. Central 

Intelligence Agency, Washington (2008). Údaje o počtu obyvatel pocházejí ze zdrojů 

viz proměnná 2004OBYV. Uvidí se, zda mezinárodní teroristé vyhledávají spíše místa 

s velkou hustotou zalidnění, a tedy mnoha potenciálními cíly, ale také s vyšší, byť třeba 

nedostatečnou ostrahou, nebo spíše místa odlehlá, kde je snazší provést útok, možná 

i skrýt se, avšak čin nemusí být ani dostatečně medializován, jak ukazuje výše 

zmiňovaná studie (Enders a Sander 2006). 

30) IRAKOBEKOA: Podíl na všech obětech koaličních vojsk v Iráku při misi Irácká 

svoboda v procentech, za léta 2003 až 2006, viz Operation Iraqi Freedom, Fatalities By 
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Country. Iraq Coalition Casualty Count (iCasualties.org) (2008). Podobně jako 

v případě afghánské mise ISAF lze očekávat, že větší bojové nasazení země v Iráku 

může vést i k většímu množství obětí, a v konečném důsledku i k většímu povědomí 

o aktivitách dané země, která se tak může stát terčem „odplaty“ mezinárodního 

terorismu. 

31) IRAKMAXVOJ: Podíl maximálního stavu vojáků dané země na misi Irácká 

svoboda v Iráku na maximálním stavu všech vojáků v dané misi v procentech, podle 

The Coalition of the Willing: Numbers and News, DeJoannis (2008) a U.S.- Led 

Coalition Forces in Iraq. U.S.- IRAQ ProCon.org. Jde opět o podobný ukazatel. Ačkoli 

nějaká země nemá vojáky nasazeny v místě nejtěžších bojů, i jejich celkový počet, 

vysoký podíl na celé misi, může vyvolat zájem globálních teroristů. 

32) IRAKOPUST: Pokud se země rozhodla opustit koalici vojsk  pod vedením USA 

v Iráku, nabývá veličina hodnoty 1, jinak je nulová, ať už země je členem koalice či 

nikoli. Zdrojem je The Coalition of the Willing: Numbers and News. Předpokládáme, že 

pokud země opustila koalici, mohl ji k tomu donutit i dříve páchaný mezinárodní 

terorismus, na druhou stranu po stažení vojáků lze očekávat spíše uklidnění. Veličina 

však nabývá pouze dvou hodnot, a tak se svou nízkou variabilitou  pro analýzu moc 

nehodí. Přesto ale může pomoci v pokusu o odhalení zkoumaných souvislostí výskytu 

mezinárodního terorismu. 

33) IRAKVKOAL: Pokud daná země někdy byla členem vojenské koalice v Iráku 

v operaci Irácká svoboda (2003 až dosud), nabývá hodnoty 1, jinak je její hodnota 0. 

Zdroji jsou The Coalition of the Willing: Numbers and News, DeJoannis (2008) a U.S.- 

Led Coalition Forces in Iraq. U.S.- IRAQ ProCon.org. Předpoklady jsou podobné jako 

u počtu vojáků v Iráku. Je otázkou, zda se více projeví právě míra angažovanosti 

v Iráku, nebo pouze přítomnost v misi daná touto minimálně variabilní veličinou. 

34) SOUCASKOLO: Současné závislé území, podle CIA - The World Factbook -- 

Field Listing - Independence. Central Intelligence Agency, Washington (2008). 

Závislému území byla přidělena hodnota 1, ostatním 0. Veličina by mohla ukázat vliv 

odporu obyvatelstva současných závislých území proti koloniální mocnosti. Na druhou 

stranu ale její nízká variabilita hrozí tím, že bude „prediktor“ z modelu vyloučen jako 

vůbec nepoužitelný (když většina závislých území byla stejně ze souboru pro nedostatek 

dat vyřazena, takže naprosto převládají nulové hodnoty). 

35) KOLONMIMOE: Bývalé nebo současné závislé území mimo Evropu, opět podle 

CIA - The World Factbook -- Field Listing - Independence. Central Intelligence 
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Agency, Washington (2008). Evropa je známá jako sídlo bývalých koloniálních 

mocností, avšak i zde se z přísného úhlu pohledu nacházejí dnes vyspělé demokratické 

státy, které byly ještě na začátku minulého století de facto závislými územími jiných 

zemí (Česko, Slovensko a další dnešní národní státy pod nadvládou Rakouska-

Uherska). Šlo ale spíše o podmanění sousedy podobné úrovně vyspělosti, ne 

zámořskými státy. Protože tak jde vesměs o jinou povahu jevu a specifikum Evropy, 

byly Evropské země vyřazeny přidělením nulové hodnoty. Předpokládáme, že 

i v bývalých koloniích by mohla dodnes panovat nevraživost právě vůči Evropanům či 

jiným obyvatelům zejména „Západu“, což by mohlo vést spolu s dalšími faktory až 

k teroristickým útokům vůči cizincům. 

36) LPSMRATIF: Procento ratifikovaných smluv ze sedmi hlavních mezinárodních 

smluv o lidských právech, jak je uvádí Human Development Report 2007/2008. United 

Nations Development Programme, New York (2007). Mělo by se jednat o podobný vliv 

jako v případě ukazatele míry dodržování lidských práv Freedom House (FH_PRUM). 

Možná je i blízkost ukazatelů ekonomických či kvality života (HDP, HDI atd.) 

Formální podpis smlouvy ovšem nemusí odpovídat skutečnému stavu dodržování 

lidských práv. Může jít i o důsledek zapojení do války proti terorismu a nutnosti čelit 

hrozbám. Zatímco země jako USA, ač demokratické, v konfliktu s globálním 

terorismem přitvrzují a odmítají mezinárodní smluvní závazky, mírumilovnější státy 

stojící ovšem alespoň zdánlivě v klidu mimo ohrožení, nemají s ratifikací problém. 

Z dané úvahy by se mohlo zdát, že je odmítání mezinárodních závazků hodnoceno 

pozitivně nebo jako nutnost. To je ovšem výklad jen z jednoho úhlu pohledu. Brutální 

postupy vůči terorismu, které vedou k porušování lidských práv a nevinným obětem, 

nerespektování psaného práva, to vše samozřejmě může mezinárodní terorismus naopak 

podnítit, viz hodnocení přístupu USA k válce s terorismem (Eichler 2007, Flint 2004, 

Hoffman 2006).  

37) LPSMNEPOD: Procento nepodepsaných ze sedmi hlavních mezinárodních smluv 

o lidských právech, jak je uvádí Human Development Report 2007/2008. United 

Nations Development Programme, New York (2007). Nejde jen o čistý opak předchozí 

veličiny. Země, která podobné mezinárodní dokumenty ani nepodepsala, může být 

i sponzorem mezinárodního terorismu, což naše údaje nezjistí, ale zároveň může být 

podobný represivní, nebo zcela rozvrácený režim i cílem, popřípadě vhodným 

útočištěm, mezinárodního terorismu.  
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38) IMPORT: Podíl importu zboží a služeb na HDP za rok 2005 podle Human 

Development Report 2007/2008. Pro Afghánistán, Irák, Somálsko, Libérii a KLDR šlo 

o odhad  k roku 2007 dle CIA - The World Factbook -- Field Listing - Imports. Central 

Intelligence Agency, Washington (2008). Použita pak byla hodnota HDP dle World 

Economic Outlook Database, October 2007. International Monetary Fund, Washington 

(2007), CIA - The World Factbook -- Field Listing - GDP (official exchange rate) 

Central Intelligence Agency, Washington (2008). Pro zpětné přepočty HDP na 

obyvatele na celkovou výši byl použit počet obyvatel viz veličina 2004OBYV. Jde 

o podobný případ jako u otevřenosti ekonomiky, avšak tentokrát pouze o jednu ze 

složek této proměnné. V zemi příliš závislé na importu může, jak očekáváme, za jistých 

okolností docházet k útokům na představitele zahraničních firem, poskytovatele služeb 

z vyspělejších zemí apod. 

39) EXPORT: Podíl exportu zboží a služeb na HDP za rok 2005 podle Human 

Development Report 2007/2008. United Nations Development Programme, New York 

(2007). Za Afghánistán, Irák, Somálsko, Libérii a KLDR jde opět o odhad za rok 2007 

podle CIA - The World Factbook -- Field Listing - Exports. Central Intelligence 

Agency, Washington (2008), kdy pak hodnota HDP pochází z World Economic 

Outlook Database, October 2007. International Monetary Fund, Washington (2007). Pro 

zpětné přepočty HDP na obyvatele na celkovou výši byl použit počet obyvatel viz 

veličina 2004OBYV. Na rozdíl od závislosti na exportu primárních surovin, nebo 

možná spolu s ní, se tady může projevit naopak situace „západních“ vyspělých zemí, 

jejichž výrobky mohou být v zahraničí vnímány negativně, což může přispívat 

i k mezinárodnímu terorismu na jejich vlastní půdě (mj. kulturní vliv USA šířících do 

celého světa produkty svého filmového průmyslu apod.)  

40) VOJVYDHDP: Výše podílu vojenských výdajů na HDP (zhruba k roku 2005) 

podle CIA - The World Factbook -- Rank Order - Military expenditures - percent of 

GDP, Washington (2008). Vysoký podíl vojenských výdajů na HDP může ukazovat mj. 

i na zvýšenou hrozbu globálního terorismu, tedy spíše až jeho důsledek. Na druhou 

stranu se země s vysokým vojenským rozpočtem, podnikající vojenské akce ve světě, 

může stát i proto cílem teroristů. Zároveň však přísná vojenská opatření mohou 

teroristům do jisté míry bránit v útoku na půdě daného státu. 

41) PZIHDPVEN: Podíl přímých zahraničních investic (PZI) odcházejících ze země na 

HDP státu v procentech. Pro hodnotu PZI ze země v amerických dolarech (USD) byl 

vypočítán průměr let 2001-2005 z dat Investment abroad, direct, US$ (balance of 
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payments) (IMF) [code 6880]. United Nations Statistic Division, United Nations, New 

York (2007). Záporná hodnota znamená, že jsou větší přílivy (zisků) domácích firem ze 

zahraničí. Hodnota HDP byla získána z dat World Economic Outlook Database, 

October 2007. International Monetary Fund, Washington (2007), CIA - The World 

Factbook -- Field Listing - GDP (official exchange rate). Central Intelligence Agency, 

Washington (2008), opět po přepočtu zpětně přes počet obyvatel podle 2004OBYV. 

Obecně jsou přímé zahraniční investice vnímány pozitivně, jako podpora transformující 

se i vyspělé ekonomiky. Země, které investují v zahraničí, se ovšem mohou setkat i se 

zápornými ohlasy, ačkoli asi spíše přímo s útoky na své zahraniční pobočky apod. 

Mezinárodní terorismus pak může mít podhoubí zejména v zemích se sociálními 

problémy, kde obyvatelstvo necítí, že by mělo podíl na bohatnutí země. Zároveň může 

jít o již zmiňovaný odpor k přílivu cizí kultury. 

42) PZIHDPDO: Podíl PZI přicházejících do země na HDP v procentech. Celková 

hodnota PZI v USD byla získána z Investment, direct, from abroad to reporting 

economy, n.i.e., US$ (IMF) [code 6890]. United Nations Statistic Division, United 

Nations, New York (2007), z čehož byl vypočítán průměr za léta 2001 až 2005. Záporná 

hodnota znamená, že jsou větší odlivy zahraničního kapitálu vně zemi. Hodnota HDP 

byla získána a zpracována stejně jako u předchozí proměnné. Na vlivu této veličiny by 

se právě mělo ukázat, zda přece jen nejsou přímé zahraniční investice zejména např. 

v rozvojových zemích či v muslimských zemích Blízkého Východu vnímány spíše 

negativně, a nemohou být proto cílem mezinárodního terorismu. Nutno ale uznat i to, že 

právě ony zahraniční investice představují jeden z mála možných zahraničních cílů, na 

které by teroristé mohli zaútočit tak, aby se jednalo o mezinárodní incident. 

43) VEK15: Procento obyvatel ve věku nižším patnácti let podle Human Development 

Report 2007/2008. United Nations Development Programme, New York (2007) CIA - 

The World Factbook -- Field Listing - Age structure. Central Intelligence Agency, 

Washington (2008). Jde o ukazatel, který by asi spíše vysvětloval výskyt lokální 

zločinnosti či vnitřního terorismu. Přesto lze očekávat, že v zemích s extrémně vysokým 

podílem nezletilých (s takovou demografickou strukturou vesměs v zemích 

rozvojových) mohou být příslušníci nezaopatřené mládeže rekruty teroristických 

skupin, i za účelem páchaní sebevražedných atentátů apod. včetně těch mezinárodních. 
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Příloha č. 47: Výsledky mnohorozměrné lineární regresní analýzy 

Viz i kapitola č. 5, metodika (kapitola 2) a příloha č. 46, kde jsou uvedeny 

významy jednotlivých proměnných a zdroje vstupních dat. Jedná se o vybrané výsledky 

regresní analýzy, výstup z programu SPSS, členěný postupně tak, jak je komentován 

v páté kapitole. V první tabulce „Model Summary(e)“ je vždy uveden přehled 

vybraných modelů. „Adjusted R Square“ vyjadřuje hodnotu opraveného koeficientu 

determinace. Po vynásobení stem udává v procentech, do jaké míry vysvětluje model 

variabilitu závislé proměnné „Dependent Variable“ s pomocí postupně do modelu 

přidávaných nezávislých proměnných „Predictors“. V tabulce „Coefficients(a)“ jsou u 

jednotlivých modelů opět uvedené závislé proměnné. Hodnota nestandardizovaného 

regresního koeficientu „B“ pak vstupuje do regresní rovnice ve tvaru Y´ = a + b1 X1 + a 

+ b2 X2  atd. „Y´“ je přitom hodnota vysvětlované závislé proměnné, „b“ je výše 

zmíněný regresní koeficient „B“ (odlišné značení v programu SPSS) a „X“ jsou 

hodnoty jednotlivých nezávislých proměnných. Tabulka „Casewise Diagnostics(a)“ pak 

ukazuje hodnoty, které vybočují z regresního modelu o více než dvě směrodatné 

odchylky. „Residuals Statistics(a)“ shrnuje a srovnává modelem vysvětlenou 

a nevysvětlenou variabilitu.  

Ad 5.1. Vlivy na výskyt mezinárodního terorismu v celém světě 

 

1) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006 

 

Model Summary(e)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,322(a) ,104 ,097 5,8004676 

2 ,360(b) ,130 ,116 5,7373472 

3 ,422(c) ,178 ,159 5,5960051 

4 ,471(d) ,221 ,197 5,4686220 

a Predictors: (Constant), vojvydhdp 

b Predictors: (Constant), vojvydhdp, rozvojskup 

c Predictors: (Constant), vojvydhdp, rozvojskup, irakvkoal 

d Predictors: (Constant), vojvydhdp, rozvojskup, irakvkoal, uprpu100ob 

e Dependent Variable: utok16obro 

 

Coefficients(a)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) -1,289 ,813 

 

 
-1,585 ,115 

vojvydhdp ,942 ,241 ,322 3,908 ,000 

2 

(Constant) 1,374 1,567 
 

 
,877 ,382 

vojvydhdp ,985 ,240 ,337 4,115 ,000 

rozvojskup -,998 ,504 -,162 -1,980 ,050 
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3 

(Constant) 4,584 1,917 
 

 
2,392 ,018 

vojvydhdp 1,088 ,236 ,372 4,600 ,000 

rozvojskup -1,744 ,560 -,283 -3,113 ,002 

irakvkoal -3,085 1,112 -,253 -2,775 ,006 

4 

(Constant) 5,360 1,896 
 

 
2,828 ,005 

vojvydhdp 1,051 ,232 ,359 4,540 ,000 

rozvojskup -2,116 ,565 -,344 -3,746 ,000 

irakvkoal -3,367 1,091 -,276 -3,085 ,002 

uprpu100ob ,604 ,226 ,215 2,670 ,009 

a Dependent Variable: utok16obro 

 

Casewise Diagnostics(a)  
Case Number jmzem_cj Std. Residual utok16obro Predicted Value Residual 

65 Irák 3,564 31,8953 12,407558 19,4877422 

67 Izrael 9,412 62,4040 10,933525 51,4704745 

a Dependent Variable: utok16obro 

 

Residuals Statistics(a)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -3,934613 12,407557 1,179344 2,7979078 149 

Residual -7,6285281 51,4704742 -,0664342 5,1439648 149 

Std. Predicted Value -1,792 3,897 -,012 ,974 149 

Std. Residual -1,395 9,412 -,012 ,941 149 

a Dependent Variable: utok16obro 

 

2) Vlivy na počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na obyvatele 

a rok v období let 2001 až 2006 

 

Model Summary(b)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,232(a) ,054 ,046 561,0621015 

a Predictors: (Constant), vojvydhdp 

b Dependent Variable: zran016obr 

 

Coefficients(a)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) -36,753 80,166 

 

 
-,458 ,647 

vojvydhdp 62,595 23,445 ,232 2,670 ,009 

a Dependent Variable: zran016obr 

 

Casewise Diagnostics(a)  
Case Number jmzem_cj Std. Residual zran016obr Predicted Value Residual 

15 Bolívie 7,775 4444,4444 82,177296 4362,2671042 

73 Keňa 3,714 2222,2222 138,512613 2083,7095870 

91 Mexiko 2,485 1388,8889 -5,455420 1394,3443198 

116 Saúdská Arábie 5,874 3885,1351 589,195151 3295,9399494 

125 Srí Lanka 65,128 36666,6667 125,993654 36540,6730464 

a Dependent Variable: zran016obr 

 

Residuals Statistics(a)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -36,752819 676,827881 125,310401 131,1912307 142 

Residual -676,8278809 36540,6718750 259,8451403 3113,8487239 142 

Std. Predicted Value -1,257 4,090 -,043 ,983 142 

Std. Residual -1,206 65,128 ,463 5,550 142 

a Dependent Variable: zran016obr 
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3) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006 

 

Model Summary(d)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,334(a) ,111 ,105 12,1017838 

2 ,378(b) ,143 ,129 11,9331049 

3 ,438(c) ,192 ,173 11,6308075 

a Predictors: (Constant), vojvydhdp 

b Predictors: (Constant), vojvydhdp, rozvojskup 

c Predictors: (Constant), vojvydhdp, rozvojskup, irakvkoal 

d Dependent Variable: obetobrok 

 

Coefficients(a)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) -3,119 1,696 

 
 

-1,839 ,068 

vojvydhdp 2,047 ,503 ,334 4,068 ,000 

2 

(Constant) 2,982 3,259 
 

 
,915 ,362 

vojvydhdp 2,146 ,498 ,350 4,307 ,000 

rozvojskup -2,286 1,048 -,177 -2,181 ,031 

3 

(Constant) 9,739 3,984 
 
 

2,445 ,016 

vojvydhdp 2,361 ,492 ,385 4,803 ,000 

rozvojskup -3,857 1,164 -,299 -3,312 ,001 

irakvkoal -6,493 2,310 -,254 -2,810 ,006 

a Dependent Variable: obetobrok 

 

 

Casewise Diagnostics(a)  
Case Number jmzem_cj Std. Residual obetobrok Predicted Value Residual 

65 Irák 3,656 60,9989 18,470980 42,5279198 

67 Izrael 9,438 132,8927 23,115977 109,7767229 

a Dependent Variable: obetobrok 

 

Residuals Statistics(a)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -7,696529 23,115976 2,286272 5,4612131 149 

Residual -18,5885487 109,7767258 -,1883475 10,9884748 149 

Std. Predicted Value -1,788 3,715 -,005 ,975 149 

Std. Residual -1,598 9,438 -,016 ,945 149 

a Dependent Variable: obetobrok 

 

 

Ad 5.2. Vlivy na výskyt mezinárodního terorismu podle stupně lidského rozvoje států 

 

1) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006 – skupina nejrozvinutějších států podle HDI dle HDR 2007/2008 

(k roku 2005, pořadí do 70) 

 

Model Summary(f,g)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,316(a) ,100 ,081 8,4612117 

2 ,427(b) ,183 ,148 8,1476510 

3 ,501(c) ,251 ,202 7,8850650 
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4 ,593(d) ,352 ,294 7,4153054 

5 ,565(e) ,320 ,275 7,5139487 

a Predictors: (Constant), vojvydhdp 

b Predictors: (Constant), vojvydhdp, lpsmratif 

c Predictors: (Constant), vojvydhdp, lpsmratif, irakvkoal 

d Predictors: (Constant), vojvydhdp, lpsmratif, irakvkoal, fh_prum 

e Predictors: (Constant), vojvydhdp, irakvkoal, fh_prum 

f Dependent Variable: utok16obro 

g hdi_stup = 1,0000 

 

Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) -1,388 1,832 

 
 

-,757 ,452 

vojvydhdp 1,143 ,496 ,316 2,305 ,026 

2 

(Constant) -19,854 8,641 
 

 
-2,298 ,026 

vojvydhdp 1,889 ,587 ,522 3,217 ,002 

lpsmratif ,177 ,081 ,354 2,183 ,034 

3 

(Constant) -15,759 8,599 
 

 
-1,833 ,073 

vojvydhdp 1,954 ,569 ,540 3,433 ,001 

lpsmratif ,175 ,079 ,350 2,227 ,031 

irakvkoal -5,357 2,619 -,262 -2,045 ,047 

4 

(Constant) -5,831 8,914 
 

 
-,654 ,516 

vojvydhdp 2,794 ,622 ,772 4,491 ,000 

lpsmratif ,116 ,077 ,231 1,494 ,142 

irakvkoal -7,712 2,619 -,377 -2,945 ,005 

fh_prum -2,178 ,822 -,457 -2,648 ,011 

5 

(Constant) 6,840 2,778 
 
 

2,462 ,018 

vojvydhdp 2,488 ,595 ,687 4,179 ,000 

irakvkoal -8,148 2,637 -,398 -3,090 ,003 

fh_prum -2,536 ,797 -,532 -3,181 ,003 

a Dependent Variable: utok16obro 

b hdi_stup = 1,0000 

 

Casewise Diagnostics(a,b)  
Case Number jmzem_cj Std. Residual utok16obro Predicted Value Residual 

44 Izrael 5,596 62,4040 20,356088 42,0479122 

a Dependent Variable: utok16obro 

b hdi_stup = 1,0000 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -8,174350 20,356089 1,818773 5,0458898 58 

Residual -13,1130581 42,0479126 -,2120848 7,0118759 58 

Std. Predicted Value -2,001 3,717 ,002 1,011 58 

Std. Residual -1,745 5,596 -,028 ,933 58 

a Dependent Variable: utok16obro 

b hdi_stup = 1,0000 

 

2) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006 – skupina středně rozvinutých států podle HDI dle HDR 

2007/2008 (k roku 2005, pořadí 71-155) 

 

Model Summary(g,h)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,684(a) ,468 ,459 ,8291170 

2 ,768(b) ,589 ,575 ,7343263 

3 ,812(c) ,660 ,642 ,6743249 

4 ,841(d) ,708 ,688 ,6299616 
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5 ,861(e) ,741 ,718 ,5989163 

6 ,877(f) ,769 ,744 ,5701035 

a Predictors: (Constant), globmbodre 

b Predictors: (Constant), globmbodre, uprpu100ob 

c Predictors: (Constant), globmbodre, uprpu100ob, otevr 

d Predictors: (Constant), globmbodre, uprpu100ob, otevr, export 

e Predictors: (Constant), globmbodre, uprpu100ob, otevr, export, nabmusl 

f Predictors: (Constant), globmbodre, uprpu100ob, otevr, export, nabmusl, pzihdpven 

g Dependent Variable: utok16obro 

h hdi_stup = 2,0000 

 

Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) -,007 ,126 

 

 
-,057 ,955 

globmbodre ,023 ,003 ,684 7,261 ,000 

2 

(Constant) -,036 ,112 
 
 

-,319 ,751 

globmbodre ,017 ,003 ,499 5,284 ,000 

uprpu100ob ,235 ,056 ,395 4,182 ,000 

3 

(Constant) -,583 ,189 
 

 
-3,089 ,003 

globmbodre ,016 ,003 ,468 5,374 ,000 

uprpu100ob ,223 ,052 ,374 4,309 ,000 

otevr ,007 ,002 ,269 3,459 ,001 

4 

(Constant) -,187 ,218 
 
 

-,857 ,395 

globmbodre ,015 ,003 ,448 5,487 ,000 

uprpu100ob ,171 ,051 ,287 3,338 ,001 

otevr ,014 ,003 ,517 4,762 ,000 

export -,023 ,008 -,336 -3,075 ,003 

5 

(Constant) -,354 ,217 
 
 

-1,632 ,108 

globmbodre ,016 ,003 ,465 5,965 ,000 

uprpu100ob ,155 ,049 ,261 3,171 ,002 

otevr ,015 ,003 ,526 5,098 ,000 

export -,024 ,007 -,342 -3,294 ,002 

nabmusl ,005 ,002 ,182 2,658 ,010 

6 

(Constant) -,507 ,215 
 

 
-2,361 ,022 

globmbodre ,016 ,003 ,483 6,489 ,000 

uprpu100ob ,249 ,059 ,418 4,230 ,000 

otevr ,013 ,003 ,460 4,526 ,000 

export -,017 ,007 -,246 -2,331 ,023 

nabmusl ,006 ,002 ,212 3,204 ,002 

pzihdpven ,267 ,102 ,231 2,608 ,012 

a Dependent Variable: utok16obro 

b hdi_stup = 2,0000 

 

Casewise Diagnostics(a,b)  
Case Number jmzem_cj Std. Residual utok16obro Predicted Value Residual 

63 Kyrgyzstán 3,088 1,9225 ,161953 1,7605467 

94 Botswana -2,314 ,0000 1,319248 -1,3192482 

126 Fidži -4,976 ,0000 2,836624 -2,8366241 

a Dependent Variable: utok16obro 

b hdi_stup = 2,0000 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -,512819 7,110464 ,542499 1,0033683 66 

Residual -2,8366241 1,7605467 -,0646843 ,6428007 66 

Std. Predicted Value -1,025 6,686 ,042 1,015 66 

Std. Residual -4,976 3,088 -,113 1,128 66 

a Dependent Variable: utok16obro 

b hdi_stup = 2,0000 
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3) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006 – skupina nejméně rozvinutých států podle HDI dle HDR 

2007/2008 (k roku 2005, pořadí 156 s více) 

 

Model Summary(d,e)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,994(a) ,987 ,987 ,7960299 

2 1,000(b) ,999 ,999 ,1831443 

3 1,000(c) 1,000 1,000 ,1428431 

a Predictors: (Constant), vojusarel 

b Predictors: (Constant), vojusarel, opit 

c Predictors: (Constant), vojusarel, opit, vojvydhdp 

d Dependent Variable: utok16obro 

e hdi_stup = 3,0000 

 

Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) ,208 ,175 

 
 

1,192 ,247 

vojusarel ,001 ,000 ,994 39,514 ,000 

2 

(Constant) ,062 ,041 
 
 

1,505 ,149 

vojusarel ,001 ,000 ,985 169,581 ,000 

opit ,001 ,000 ,110 18,943 ,000 

3 

(Constant) -,107 ,056 
 

 
-1,899 ,074 

vojusarel ,001 ,000 ,972 169,088 ,000 

opit ,001 ,000 ,113 24,550 ,000 

vojvydhdp ,068 ,019 ,021 3,638 ,002 

a Dependent Variable: utok16obro 

b hdi_stup = 3,0000 

 

Casewise Diagnostics(a,b)  
Case Number jmzem_cj Std. Residual utok16obro Predicted Value Residual 

137 Eritrea 3,235 ,7876 ,325523 ,4620771 

a Dependent Variable: utok16obro 

b hdi_stup = 3,0000 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -,089951 31,895140 1,868173 6,9065258 22 

Residual -,1916298 ,4620771 ,0000000 ,1322470 22 

Std. Predicted Value -,284 4,348 ,000 1,000 22 

Std. Residual -1,342 3,235 ,000 ,926 22 

a Dependent Variable: utok16obro 

b hdi_stup = 3,0000 

 

4) Vlivy na počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na obyvatele 

a rok v období let 2001 až 2006 – nejrozvinutějších států podle HDI dle HDR 

2007/2008 (k roku 2005, pořadí do 70) 

 

Model Summary(b,c)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,438(a) ,192 ,174 529,5968977 

a Predictors: (Constant), vojvydhdp 

b Dependent Variable: zran016obr 

c hdi_stup = 1,0000 

 

Coefficients(a,b)  
Model  Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 
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B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) -166,633 115,366 

 

 
-1,444 ,155 

vojvydhdp 103,629 31,046 ,438 3,338 ,002 

a Dependent Variable: zran016obr 

b hdi_stup = 1,0000 

 

Casewise Diagnostics(a,b)  
Case Number jmzem_cj Std. Residual zran016obr Predicted Value Residual 

14 Španělsko 2,194 1119,7339 -42,278423 1162,0123227 

38 Mexiko 2,839 1388,8889 -114,818415 1503,7073154 

49 Saúdská Arábie 5,694 3885,1351 869,652915 3015,4821854 

a Dependent Variable: zran016obr 

b hdi_stup = 1,0000 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -166,632690 1014,732910 104,546886 247,6668532 57 

Residual -1014,7329102 3015,4821777 26,4823913 527,2737157 57 

Std. Predicted Value -1,139 3,491 -,077 ,971 57 

Std. Residual -1,916 5,694 ,050 ,996 57 

a Dependent Variable: zran016obr 

b hdi_stup = 1,0000 

 

 

5) Vlivy na počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na obyvatele 

a rok v období let 2001 až 2006 – skupina středně rozvinutých států podle HDI dle 

HDR 2007/2008 (k roku 2005, pořadí 71-155)  

 

Pomocí daných kritérií se nepodařilo najít regresní vztah. 

 

Variables Entered/Removed(a,b)  
a Dependent Variable: zran016obr 

b hdi_stup = 2,0000 

 

6) Vlivy na počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na obyvatele 

a rok v období let 2001 až 2006 – skupina nejméně rozvinutých států podle HDI viz 

HDR 2007/2008 (k roku 2005, pořadí 156 s více) 

 

Model Summary(c,d)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,956(a) ,914 ,909 47,1886112 

2 ,969(b) ,938 ,931 41,1750500 

a Predictors: (Constant), vojusarel 

b Predictors: (Constant), vojusarel, vojvydhdp 

c Dependent Variable: zran016obr 

d hdi_stup = 3,0000 

 

Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) 7,462 10,903 

 
 

,684 ,502 

vojusarel ,027 ,002 ,956 13,832 ,000 

2 

(Constant) -26,934 16,390 
 

 
-1,643 ,119 

vojusarel ,024 ,002 ,839 11,122 ,000 

vojvydhdp 13,794 5,352 ,194 2,577 ,020 
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a Dependent Variable: zran016obr 

b hdi_stup = 3,0000 

 

Casewise Diagnostics(a,b)  
Case Number jmzem_cj Std. Residual zran016obr Predicted Value Residual 

137 Eritrea 3,187 191,2691 60,043009 131,2260915 

a Dependent Variable: zran016obr 

b hdi_stup = 3,0000 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -24,112238 678,674500 45,442115 151,7043962 20 

Residual -54,6597595 131,2260895 ,0000000 38,9476982 20 

Std. Predicted Value -,458 4,174 ,000 1,000 20 

Std. Residual -1,327 3,187 ,000 ,946 20 

a Dependent Variable: zran016obr 

b hdi_stup = 3,0000 

 

 

7) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006 – nejrozvinutějších států podle HDI viz HDR 2007/2008 

(k roku 2005, pořadí do 70) 

 

Model Summary(d,e)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,307(a) ,094 ,075 18,1555245 

2 ,417(b) ,174 ,139 17,5206157 

3 ,558(c) ,311 ,266 16,1713209 

a Predictors: (Constant), vojvydhdp 

b Predictors: (Constant), vojvydhdp, fh_prum 

c Predictors: (Constant), vojvydhdp, fh_prum, irakvkoal 

d Dependent Variable: obetobrok 

e hdi_stup = 1,0000 

 

Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) -3,188 3,931 

 

 
-,811 ,421 

vojvydhdp 2,378 1,064 ,307 2,235 ,030 

2 

(Constant) ,288 4,129 
 
 

,070 ,945 

vojvydhdp 4,200 1,336 ,542 3,144 ,003 

fh_prum -3,749 1,759 -,368 -2,131 ,038 

3 

(Constant) 14,240 5,979 
 
 

2,382 ,021 

vojvydhdp 5,255 1,281 ,678 4,101 ,000 

fh_prum -5,427 1,716 -,532 -3,164 ,003 

irakvkoal -17,188 5,676 -,393 -3,028 ,004 

a Dependent Variable: obetobrok 

b hdi_stup = 1,0000 

 

Casewise Diagnostics(a,b)  
Case Number jmzem_cj Std. Residual obetobrok Predicted Value Residual 

44 Izrael 5,580 132,8927 42,648766 90,2439341 

a Dependent Variable: obetobrok 

b hdi_stup = 1,0000 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
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Predicted Value -17,864943 42,648766 3,484969 10,6613600 58 

Residual -28,7802677 90,2439346 -,4970901 15,1938548 58 

Std. Predicted Value -2,025 3,719 ,002 1,012 58 

Std. Residual -1,780 5,580 -,031 ,940 58 

a Dependent Variable: obetobrok 

b hdi_stup = 1,0000 

 

8) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v 

období let 2001 až 2006 – skupina středně rozvinutých států podle HDI viz HDR 

2007/2008 (k roku 2005, pořadí 71-155) 

 

Model Summary(d,e)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,375(a) ,140 ,126 2,7472416 

2 ,508(b) ,258 ,233 2,5743402 

3 ,555(c) ,308 ,272 2,5078155 

a Predictors: (Constant), import 

b Predictors: (Constant), import, vojvydhdp 

c Predictors: (Constant), import, vojvydhdp, globmbodre 

d Dependent Variable: obetobrok 

e hdi_stup = 2,0000 

Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) -1,344 ,837 

 
 

-1,605 ,114 

import ,051 ,016 ,375 3,130 ,003 

2 

(Constant) -2,692 ,900 
 

 
-2,990 ,004 

import ,049 ,015 ,361 3,218 ,002 

vojvydhdp ,570 ,187 ,343 3,055 ,003 

3 

(Constant) -3,090 ,898 
 

 
-3,439 ,001 

import ,051 ,015 ,373 3,403 ,001 

vojvydhdp ,526 ,183 ,316 2,874 ,006 

globmbodre ,020 ,010 ,225 2,042 ,046 

a Dependent Variable: obetobrok 

b hdi_stup = 2,0000 

 

Casewise Diagnostics(a,b)  
Case Number jmzem_cj Std. Residual obetobrok Predicted Value Residual 

63 Kyrgyzstán 2,575 7,0491 ,590971 6,4581294 

87 Jordánsko 4,844 19,7956 7,647037 12,1485631 

113 Maledivy -2,149 ,0000 5,388372 -5,3883721 

a Dependent Variable: obetobrok 

b hdi_stup = 2,0000 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -1,253169 7,647037 1,146721 1,6841175 66 

Residual -5,3883719 12,1485634 -,1379192 2,5004811 66 

Std. Predicted Value -1,406 4,055 ,066 1,033 66 

Std. Residual -2,149 4,844 -,055 ,997 66 

a Dependent Variable: obetobrok 

b hdi_stup = 2,0000 
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9) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v 

období let 2001 až 2006 – skupina nejméně rozvinutých států podle HDI viz HDR 

2007/2008 (k roku 2005, pořadí 156 s více) 

Model Summary(l,m)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,999(a) ,999 ,998 ,5065059 

2 1,000(b) ,999 ,999 ,4279802 

3 1,000(c) ,999 ,999 ,3839310 

4 1,000(d) ,999 ,999 ,3422900 

5 1,000(e) 1,000 ,999 ,2996090 

6 1,000(f) 1,000 1,000 ,2589218 

7 1,000(g) 1,000 1,000 ,2747496 

8 1,000(h) 1,000 1,000 ,2389452 

9 1,000(i) 1,000 1,000 ,2119648 

10 1,000(j) 1,000 1,000 ,1840618 

11 1,000(k) 1,000 1,000 ,1857172 

a Predictors: (Constant), vojusarel 

b Predictors: (Constant), vojusarel, irakvkoal 

c Predictors: (Constant), vojusarel, irakvkoal, nabmusl 

d Predictors: (Constant), vojusarel, irakvkoal, nabmusl, uprpu100ob 

e Predictors: (Constant), vojusarel, irakvkoal, nabmusl, uprpu100ob, export 

f Predictors: (Constant), vojusarel, irakvkoal, nabmusl, uprpu100ob, export, lpsmnepod 

g Predictors: (Constant), vojusarel, nabmusl, uprpu100ob, export, lpsmnepod 

h Predictors: (Constant), vojusarel, nabmusl, uprpu100ob, export, lpsmnepod, prim 

i Predictors: (Constant), vojusarel, nabmusl, uprpu100ob, export, lpsmnepod, prim, upraz100ob 

j Predictors: (Constant), vojusarel, nabmusl, uprpu100ob, export, lpsmnepod, prim, upraz100ob, konha 

k Predictors: (Constant), vojusarel, nabmusl, uprpu100ob, lpsmnepod, prim, upraz100ob, konha 

l Dependent Variable: obetobrok 

m hdi_stup = 3,0000 

Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) ,154 ,111 

 
 

1,384 ,182 

vojusarel ,002 ,000 ,999 117,899 ,000 

2 

(Constant) ,001 ,107 
 

 
,006 ,995 

vojusarel ,002 ,000 1,001 139,425 ,000 

irakvkoal ,655 ,218 ,022 3,002 ,007 

3 

(Constant) -,304 ,161 
 

 
-1,895 ,074 

vojusarel ,002 ,000 ,994 141,099 ,000 

irakvkoal ,686 ,196 ,023 3,499 ,003 

nabmusl ,007 ,003 ,017 2,369 ,029 

4 

(Constant) -,396 ,148 
 

 
-2,671 ,016 

vojusarel ,002 ,000 ,989 148,020 ,000 

irakvkoal ,565 ,182 ,019 3,100 ,006 

nabmusl ,007 ,003 ,017 2,639 ,017 

uprpu100ob ,053 ,022 ,015 2,376 ,030 

5 

(Constant) -,209 ,150 
 

 
-1,391 ,183 

vojusarel ,002 ,000 ,988 169,015 ,000 

irakvkoal ,410 ,171 ,013 2,392 ,029 

nabmusl ,005 ,002 ,013 2,206 ,042 

uprpu100ob ,084 ,023 ,024 3,629 ,002 

export -,004 ,002 -,016 -2,488 ,024 

6 

(Constant) -,469 ,165 
 
 

-2,835 ,013 

vojusarel ,002 ,000 ,984 184,636 ,000 

irakvkoal ,273 ,157 ,009 1,737 ,103 

nabmusl ,008 ,002 ,019 3,387 ,004 

uprpu100ob ,095 ,020 ,027 4,668 ,000 

export -,004 ,001 -,016 -2,927 ,010 

lpsmnepod ,015 ,006 ,013 2,534 ,023 

7 
(Constant) -,450 ,175 

 

 
-2,569 ,021 

vojusarel ,002 ,000 ,982 177,962 ,000 
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nabmusl ,008 ,002 ,019 3,204 ,006 

uprpu100ob ,112 ,019 ,032 5,801 ,000 

export -,005 ,001 -,019 -3,553 ,003 

lpsmnepod ,018 ,006 ,016 3,135 ,006 

8 

(Constant) ,118 ,275 
 

 
,429 ,674 

vojusarel ,002 ,000 ,987 191,415 ,000 

nabmusl ,007 ,002 ,017 3,413 ,004 

uprpu100ob ,090 ,019 ,026 4,797 ,000 

export -,006 ,001 -,022 -4,515 ,000 

lpsmnepod ,017 ,005 ,015 3,389 ,004 

prim -,006 ,002 -,012 -2,481 ,025 

9 

(Constant) ,164 ,245 
 
 

,671 ,513 

vojusarel ,002 ,000 ,986 215,327 ,000 

nabmusl ,008 ,002 ,019 4,161 ,001 

uprpu100ob ,133 ,025 ,038 5,263 ,000 

export -,005 ,001 -,019 -4,470 ,001 

lpsmnepod ,016 ,005 ,014 3,388 ,004 

prim -,007 ,002 -,014 -3,073 ,008 

upraz100ob -,073 ,032 -,016 -2,250 ,041 

10 

(Constant) ,347 ,226 
 

 
1,535 ,149 

vojusarel ,002 ,000 ,991 220,914 ,000 

nabmusl ,006 ,002 ,015 3,466 ,004 

uprpu100ob ,138 ,022 ,040 6,268 ,000 

export -,002 ,002 -,007 -1,119 ,283 

lpsmnepod ,013 ,004 ,012 3,309 ,006 

prim -,008 ,002 -,016 -4,015 ,001 

upraz100ob -,179 ,053 -,041 -3,371 ,005 

konha ,165 ,070 ,021 2,359 ,035 

11 

(Constant) ,368 ,227 
 

 
1,618 ,128 

vojusarel ,002 ,000 ,992 230,145 ,000 

nabmusl ,006 ,002 ,014 3,301 ,005 

uprpu100ob ,140 ,022 ,040 6,303 ,000 

lpsmnepod ,013 ,004 ,011 3,167 ,007 

prim -,008 ,002 -,016 -4,115 ,001 

upraz100ob -,224 ,035 -,051 -6,378 ,000 

konha ,229 ,042 ,029 5,502 ,000 

a Dependent Variable: obetobrok 

b hdi_stup = 3,0000 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -,251413 60,998722 3,305127 13,0397076 22 

Residual -,2570302 ,2514132 ,0000000 ,1516374 22 

Std. Predicted Value -,273 4,424 ,000 1,000 22 

Std. Residual -1,384 1,354 ,000 ,816 22 

a Dependent Variable: obetobrok 

b hdi_stup = 3,0000 

 

 

5.3. Vlivy na výskyt mezinárodního terorismu podle světových makroregionů 

1) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006 – makroregion 1 = někdejší "Západ" v Evropě a Grónsko 

 

Model Summary(d,e)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,942(a) ,887 ,878 ,5576723 

2 ,973(b) ,947 ,938 ,3979581 

3 ,983(c) ,967 ,957 ,3304747 

a Predictors: (Constant), fh_prum 

b Predictors: (Constant), fh_prum, globmbodre 

c Predictors: (Constant), fh_prum, globmbodre, naboz2 
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d Dependent Variable: utok16obro 

e makror = 1,0000 

 

Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) -9,601 1,081 

 
 

-8,882 ,000 

fh_prum 9,775 1,005 ,942 9,728 ,000 

2 

(Constant) -11,700 ,972 
 

 
-12,032 ,000 

fh_prum 10,990 ,795 1,059 13,828 ,000 

globmbodre ,005 ,001 ,271 3,545 ,005 

3 

(Constant) -11,845 ,810 
 

 
-14,630 ,000 

fh_prum 11,106 ,662 1,070 16,784 ,000 

globmbodre ,006 ,001 ,339 4,888 ,001 

naboz2 -,021 ,009 -,154 -2,439 ,035 

a Dependent Variable: utok16obro 

b makror = 1,0000 

 

Casewise Diagnostics(a,b)  
Case Number jmzem_cj Std. Residual utok16obro Predicted Value Residual 

7 Island -6,403 ,0000 2,115937 -2,1159374 

10 Malta 2,235 ,0000 -,738655 ,7386553 

a Dependent Variable: utok16obro 

b makror = 1,0000 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -,738655 6,150095 ,798293 1,5529217 16 

Residual -2,1159375 ,7386553 -,0860801 ,6322648 16 

Std. Predicted Value -,988 3,397 -,010 ,989 16 

Std. Residual -6,403 2,235 -,260 1,913 16 

a Dependent Variable: utok16obro 

b makror = 1,0000 

 

2) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006 – makroregion 2 = postkomunistické státy střednmí a východní 

Evropy bez bývalého SSSR kromě Pobaltí 

 

Model Summary(b,c)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,731(a) ,535 ,468 ,2182132 

a Predictors: (Constant), idpnaupr06 

b Dependent Variable: utok16obro 

c makror = 2,0000 

Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) ,077 ,077 

 

 
1,000 ,351 

idpnaupr06 ,171 ,060 ,731 2,838 ,025 

a Dependent Variable: utok16obro 

b makror = 2,0000 

 

Casewise Diagnostics(a,b)  
Case Number jmzem_cj Std. Residual utok16obro Predicted Value Residual 

25 Slovensko 2,475 ,6172 ,077150 ,5400500 

a Dependent Variable: utok16obro 
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b makror = 2,0000 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value ,077150 ,733900 ,150122 ,2189167 9 

Residual -,0771500 ,5400500 ,0000000 ,2041197 9 

Std. Predicted Value -,333 2,667 ,000 1,000 9 

Std. Residual -,354 2,475 ,000 ,935 9 

a Dependent Variable: utok16obro 

b makror = 2,0000 

 

3) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006 – makroregion 3 = bývalý SSSR bez Pobaltí - SNS 

 

Model Summary(g,h)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,671(a) ,450 ,407 ,4834551 

2 ,802(b) ,643 ,583 ,4054081 

3 ,916(c) ,840 ,796 ,2836668 

4 ,961(d) ,924 ,893 ,2052242 

5 ,983(e) ,967 ,948 ,1425159 

6 ,992(f) ,984 ,971 ,1062039 

a Predictors: (Constant), vojusarel 

b Predictors: (Constant), vojusarel, hdi 

c Predictors: (Constant), vojusarel, hdi, prim 

d Predictors: (Constant), vojusarel, hdi, prim, otevr 

e Predictors: (Constant), vojusarel, hdi, prim, otevr, naboz2 

f Predictors: (Constant), vojusarel, hdi, prim, otevr, naboz2, nabnad5 

g Dependent Variable: utok16obro 

h makror = 3,0000 

 

Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) ,005 ,168 

 

 
,028 ,978 

vojusarel ,028 ,008 ,671 3,259 ,006 

2 

(Constant) 3,608 1,422 
 

 
2,538 ,026 

vojusarel ,035 ,008 ,859 4,576 ,001 

hdi -4,822 1,893 -,478 -2,547 ,026 

3 

(Constant) 6,999 1,357 
 
 

5,159 ,000 

vojusarel ,039 ,006 ,951 7,112 ,000 

hdi -8,191 1,611 -,812 -5,085 ,000 

prim -,018 ,005 -,541 -3,676 ,004 

4 

(Constant) 8,474 1,077 
 

 
7,865 ,000 

vojusarel ,042 ,004 1,018 10,299 ,000 

hdi -8,803 1,180 -,873 -7,461 ,000 

prim -,024 ,004 -,741 -6,057 ,000 

otevr -,007 ,002 -,343 -3,319 ,008 

5 

(Constant) 8,528 ,748 
 

 
11,395 ,000 

vojusarel ,042 ,003 1,013 14,757 ,000 

hdi -9,211 ,828 -,914 -11,125 ,000 

prim -,024 ,003 -,739 -8,691 ,000 

otevr -,006 ,002 -,287 -3,892 ,004 

naboz2 ,013 ,004 ,217 3,426 ,008 

6 

(Constant) 8,923 ,574 
 

 
15,532 ,000 

vojusarel ,042 ,002 1,025 19,976 ,000 

hdi -9,393 ,620 -,932 -15,143 ,000 

prim -,025 ,002 -,779 -12,005 ,000 

otevr -,006 ,001 -,302 -5,477 ,001 
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naboz2 ,016 ,003 ,283 5,389 ,001 

nabnad5 -,112 ,039 -,149 -2,865 ,021 

a Dependent Variable: utok16obro 

b makror = 3,0000 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -,090874 1,884597 ,373380 ,6228162 15 

Residual -,1849266 ,0908738 ,0000000 ,0802826 15 

Std. Predicted Value -,745 2,426 ,000 1,000 15 

Std. Residual -1,741 ,856 ,000 ,756 15 

a Dependent Variable: utok16obro 

b makror = 3,0000 

 

4) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006 – makroregion 4=Severní Amerika (bez Mexika) 

 

Model Summary(b,c)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 1,000(a) 1,000 . . 

a Predictors: (Constant), isafvoj 

b Dependent Variable: utok16obro 

c makror = 4,0000 

 

 

 

Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) -,008 ,000 

 

 
. . 

isafvoj ,001 ,000 1,000 . . 

a Dependent Variable: utok16obro 

b makror = 4,0000 

 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value ,000000 ,028200 ,014100 ,0199404 2 

Residual ,0000000 ,0000000 ,0000000 ,0000000 2 

Std. Predicted Value -,707 ,707 ,000 1,000 2 

Std. Residual . . . . 0 

a Dependent Variable: utok16obro 

b makror = 4,0000 

 

 

5) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006 – makroregion 5 = Latinská Amerika 

 

 

Model Summary(b,c)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,476(a) ,227 ,182 ,5870932 

a Predictors: (Constant), otevr 

b Dependent Variable: utok16obro 

c makror = 5,0000 

 

Coefficients(a,b)  
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Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) ,058 ,229 

 

 
,254 ,802 

otevr ,006 ,003 ,476 2,235 ,039 

a Dependent Variable: utok16obro 

b makror = 5,0000 

 

Casewise Diagnostics(a,b)  
Case Number jmzem_cj Std. Residual utok16obro Predicted Value Residual 

55 Ekvádor 2,194 1,6611 ,373018 1,2880819 

a Dependent Variable: utok16obro 

b makror = 5,0000 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value ,221871 1,599721 ,469314 ,2882106 23 

Residual -,8058672 1,2880819 -,0767705 ,5487626 23 

Std. Predicted Value -,806 3,650 -,006 ,932 23 

Std. Residual -1,373 2,194 -,131 ,935 23 

a Dependent Variable: utok16obro 

b makror = 5,0000 

 

 

6) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006 – makroregion 6 = Blízký Východ a severní Afrika - Maghreb 

 

Model Summary(e,f)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,879(a) ,773 ,760 7,3615238 

2 ,988(b) ,975 ,973 2,4876807 

3 ,994(c) ,988 ,986 1,7666385 

4 ,996(d) ,993 ,991 1,4507156 

a Predictors: (Constant), nabbez 

b Predictors: (Constant), nabbez, idpnaupr06 

c Predictors: (Constant), nabbez, idpnaupr06, pzihdpdo 

d Predictors: (Constant), nabbez, idpnaupr06, pzihdpdo, irakvkoal 

e Dependent Variable: utok16obro 

f makror = 6,0000 

Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) 3,333 1,689 

 

 
1,974 ,064 

nabbez 15,146 1,937 ,879 7,821 ,000 

2 

(Constant) 1,005 ,604 
 
 

1,665 ,114 

nabbez 15,743 ,656 ,914 23,985 ,000 

idpnaupr06 ,533 ,045 ,452 11,858 ,000 

3 

(Constant) 1,931 ,482 
 
 

4,008 ,001 

nabbez 15,960 ,469 ,926 34,033 ,000 

idpnaupr06 ,566 ,033 ,480 17,220 ,000 

pzihdpdo -,682 ,162 -,117 -4,208 ,001 

4 

(Constant) ,831 ,543 
 
 

1,529 ,147 

nabbez 16,230 ,396 ,942 41,004 ,000 

idpnaupr06 ,589 ,028 ,499 20,988 ,000 

pzihdpdo -,664 ,133 -,114 -4,987 ,000 

irakvkoal 2,058 ,697 ,070 2,954 ,010 

a Dependent Variable: utok16obro 

b makror = 6,0000 
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Casewise Diagnostics(a,b)  
Case Number jmzem_cj Std. Residual utok16obro Predicted Value Residual 

68 Kypr 3,717 2,0197 -3,373307 5,3930069 

a Dependent Variable: utok16obro 

b makror = 6,0000 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -3,373307 62,403999 5,826952 14,7438628 21 

Residual -2,8889627 5,3930068 ,2568099 1,7214555 21 

Std. Predicted Value -,645 3,748 -,031 ,985 21 

Std. Residual -1,991 3,717 ,177 1,187 21 

a Dependent Variable: utok16obro 

b makror = 6,0000 

 

7) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006 – makroregion 7 = subsaharská Afrika se Súdánem, Čadem i JAR, 

bez Západní Sahary 
Model Summary(c,d)  

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,902(a) ,813 ,807 ,1683339 

2 ,919(b) ,844 ,835 ,1559260 

a Predictors: (Constant), vojusarel 

b Predictors: (Constant), vojusarel, vojvydhdp 

c Dependent Variable: utok16obro 

d makror = 7,0000 

 

Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) ,066 ,028 

 

 
2,333 ,026 

vojusarel ,000 ,000 ,902 12,154 ,000 

2 

(Constant) -,041 ,049 
 

 
-,828 ,413 

vojusarel ,000 ,000 ,876 12,615 ,000 

vojvydhdp ,044 ,017 ,179 2,574 ,015 
a Dependent Variable: utok16obro 

b makror = 7,0000 

 

Casewise Diagnostics(a,b)  
Case Number jmzem_cj Std. Residual utok16obro Predicted Value Residual 

102 Togo 3,364 ,5566 ,032100 ,5245002 

112 Eritrea 3,536 ,7876 ,236259 ,5513413 

a Dependent Variable: utok16obro 

b makror = 7,0000 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -,036472 2,143422 ,121701 ,3485089 37 

Residual -,2002764 ,5513414 ,0009857 ,1494081 37 

Std. Predicted Value -,461 5,724 -,012 ,989 37 

Std. Residual -1,284 3,536 ,006 ,958 37 

a Dependent Variable: utok16obro 

b makror = 7,0000 
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8) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006 – makroregion 8 = jižní Asie 

 

Model Summary(c,d)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,970(a) ,941 ,921 ,1105846 

2 ,999(b) ,999 ,997 ,0198434 

a Predictors: (Constant), ostatpuda 

b Predictors: (Constant), ostatpuda, hdp 

c Dependent Variable: utok16obro 

d makror = 8,0000 

 

Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) -,519 ,148 

 

 
-3,517 ,039 

ostatpuda ,014 ,002 ,970 6,912 ,006 

2 

(Constant) -,407 ,029 
 

 
-14,064 ,005 

ostatpuda ,016 ,000 1,099 38,461 ,001 

hdp ,000 ,000 -,273 -9,548 ,011 

a Dependent Variable: utok16obro 

b makror = 8,0000 

 

Casewise Diagnostics(a,b)  
Case Number jmzem_cj Std. Residual utok16obro Predicted Value Residual 

128 Maledivy 21,323 ,0000 -,423121 ,4231208 

131 Srí Lanka 9,275 ,4863 ,302243 ,1840572 

a Dependent Variable: utok16obro 

b makror = 8,0000 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -,423121 ,823245 ,298403 ,4552870 7 

Residual -,0130164 ,4231208 ,0867397 ,1638238 7 

Std. Predicted Value -2,197 ,968 -,365 1,156 7 

Std. Residual -,656 21,323 4,371 8,256 7 

a Dependent Variable: utok16obro 

b makror = 8,0000 

 

9) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006 – makroregion 9 = východní a jihovýchodní Asie 

 

Variables Entered/Removed(a,b)  
a Dependent Variable: utok16obro 

b makror = 9,0000 

 

10) Vlivy na počet mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok v období 

let 2001 až 2006 – makroregion 10 = Austrálie a Oceánie 

 

Model Summary(c,d)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 1,000(a) 1,000 1,000 ,0000000 

2 1,000(b) 1,000 . . 

a Predictors: (Constant), etnicnad5 

b Predictors: (Constant), etnicnad5, pzihdpdo 

c Dependent Variable: utok16obro 

d makror = 10,0000 
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Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) -1,673 ,000 

 

 
. . 

etnicnad5 ,836 ,000 1,000 . . 

2 

(Constant) -1,673 ,000 
 

 
. . 

etnicnad5 ,836 ,000 1,000 . . 

pzihdpdo -3,41E-014 ,000 ,000 . . 

a Dependent Variable: utok16obro 

b makror = 10,0000 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value ,000000 ,836300 ,209075 ,4181500 4 

Residual ,0000000 ,0000000 ,0000000 ,0000000 4 

Std. Predicted Value -,577 1,155 -,144 ,866 4 

Std. Residual . . . . 0 

a Dependent Variable: utok16obro 

b makror = 10,0000 

 
11) Vlivy na počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na 

obyvatele a rok v období let 2001 až 2006 – makroregion 1 = bývalý "Západ" 

v Evropě a Grónsko 

 

Model Summary(d,e)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,986(a) ,972 ,970 54,1532975 

2 ,992(b) ,983 ,980 44,2164647 

3 ,995(c) ,990 ,986 36,7095305 

a Predictors: (Constant), uprpu100ob 

b Predictors: (Constant), uprpu100ob, hdi 

c Predictors: (Constant), uprpu100ob, hdi, isafobet 

d Dependent Variable: zran016obr 

e makror = 1,0000 

 

Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) -81,436 17,296 

 

 
-4,708 ,001 

uprpu100ob 202164,570 10325,185 ,986 19,580 ,000 

2 

(Constant) -1793,099 671,537 
 

 
-2,670 ,023 

uprpu100ob 203369,507 8443,808 ,992 24,085 ,000 

hdi 1808,164 709,240 ,105 2,549 ,029 

3 

(Constant) -1817,278 557,620 
 

 
-3,259 ,010 

uprpu100ob 191203,815 8718,590 ,932 21,931 ,000 

hdi 1823,153 588,862 ,106 3,096 ,013 

isafobet 23,705 10,101 ,100 2,347 ,044 

a Dependent Variable: zran016obr 

b makror = 1,0000 

 

Casewise Diagnostics(a,b)  
Case Number jmzem_cj Std. Residual zran016obr Predicted Value Residual 

7 Island -57,428 ,0000 2108,137772 -2108,1377725 

10 Malta -35,769 ,0000 1313,081370 -1313,0813705 
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a Dependent Variable: zran016obr 

b makror = 1,0000 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -43,481949 2108,137695 282,733769 639,3535138 16 

Residual -2108,1376953 43,4819489 -212,4397316 603,2665377 16 

Std. Predicted Value -,421 6,546 ,635 2,070 16 

Std. Residual -57,428 1,184 -5,787 16,434 16 

a Dependent Variable: zran016obr 

b makror = 1,0000 

 

12) Vlivy na počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na 

obyvatele a rok v období let 2001 až 2006 – makroregion 2 = postkomunistické 

státy střední a východní Evropy bez býv. SSSR kromě Pobaltí 

 

 Model Summary(b,c)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 1,000(a) 1,000 1,000 ,0000000 

a Predictors: (Constant), idpnaupr06 

b Dependent Variable: zran016obr 

c makror = 2,0000 

 

 

Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) -1,62E-016 ,000 

 
 

. . 

idpnaupr06 2,377 ,000 1,000 . . 

a Dependent Variable: zran016obr 

b makror = 2,0000 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value ,000000 9,137400 1,015267 3,0458000 9 

Residual ,0000000 ,0000000 ,0000000 ,0000000 9 

Std. Predicted Value -,333 2,667 ,000 1,000 9 

Std. Residual . . . . 0 

a Dependent Variable: zran016obr 

b makror = 2,0000 

 

13) Vlivy na počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na 

obyvatele a rok v období let 2001 až 2006 – makroregion 3 = bývalý SSSR bez 

Pobaltí – SNS 

 

Model Summary(d,e)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,913(a) ,834 ,821 6,0005564 

2 ,956(b) ,915 ,901 4,4766326 

3 ,982(c) ,965 ,956 2,9845944 

a Predictors: (Constant), 2004obyv 

b Predictors: (Constant), 2004obyv, irakobekoa 

c Predictors: (Constant), 2004obyv, irakobekoa, vojusarel 

d Dependent Variable: zran016obr 

e makror = 3,0000 
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Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) -2,155 1,760 

 

 
-1,225 ,242 

2004obyv 3,55E-007 ,000 ,913 8,086 ,000 

2 

(Constant) -1,112 1,349 
 

 
-,824 ,426 

2004obyv 3,74E-007 ,000 ,964 11,261 ,000 

irakobekoa -28,804 8,547 -,288 -3,370 ,006 

3 

(Constant) -4,584 1,250 
 

 
-3,667 ,004 

2004obyv 4,00E-007 ,000 1,029 17,341 ,000 

irakobekoa -27,380 5,709 -,274 -4,796 ,001 

vojusarel ,219 ,055 ,235 4,000 ,002 

a Dependent Variable: zran016obr 

b makror = 3,0000 

 

Casewise Diagnostics(a,b)  
Case Number jmzem_cj Std. Residual zran016obr Predicted Value Residual 

41 Uzbekistán -2,030 ,0151 6,073566 -6,0584657 

a Dependent Variable: zran016obr 

b makror = 3,0000 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -2,204236 53,966419 4,594273 13,9504322 15 

Residual -6,0584655 4,3991485 ,0000000 2,6455601 15 

Std. Predicted Value -,487 3,539 ,000 1,000 15 

Std. Residual -2,030 1,474 ,000 ,886 15 

a Dependent Variable: zran016obr 

b makror = 3,0000 

 

14) Vlivy na počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na 

obyvatele a rok v období let 2001 až 2006 – makroregion 4 = Severní Amerika (bez 

Mexika) 

 

Model Summary(b,c)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 1,000(a) 1,000 . . 

a Predictors: (Constant), prim 

b Dependent Variable: zran016obr 

c makror = 4,0000 

 

Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) 375,837 ,000 

 

 
. . 

prim -16,264 ,000 -1,000 . . 

a Dependent Variable: zran016obr 

b makror = 4,0000 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value ,000000 172,047607 86,023800 121,6560246 2 

Residual ,0000000 ,0000000 ,0000000 ,0000000 2 

Std. Predicted Value -,707 ,707 ,000 1,000 2 

Std. Residual . . . . 0 

a Dependent Variable: zran016obr 

b makror = 4,0000 
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15) Vlivy na počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na 

obyvatele a rok v období let 2001 až 2006 – makroregion 5 = Latinská Amerika s 

Karibikem 

Variables Entered/Removed(a,b)  
a Dependent Variable: zran016obr 

b makror = 5,0000 

 

16) Počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006 – makroregion 6 = Blízký Východ a severní Afrika - 

Maghreb, bez Súdánu  

 

Model Summary(d,e)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,488(a) ,238 ,196 785,7103606 

2 ,636(b) ,405 ,335 714,6305711 

3 ,739(c) ,546 ,460 643,6936304 

a Predictors: (Constant), kolonmimoe 

b Predictors: (Constant), kolonmimoe, vojvydhdp 

c Predictors: (Constant), kolonmimoe, vojvydhdp, isafvoj 

d Dependent Variable: zran016obr 

e makror = 6,0000 

 

Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) 1321,085 453,630 

 

 
2,912 ,009 

kolonmimoe -1167,887 492,031 -,488 -2,374 ,029 

2 

(Constant) 594,369 530,292 
 

 
1,121 ,278 

kolonmimoe -1113,372 448,216 -,465 -2,484 ,024 

vojvydhdp 122,480 56,146 ,409 2,181 ,043 

3 

(Constant) 1221,095 554,481 
 

 
2,202 ,043 

kolonmimoe -1702,382 482,735 -,712 -3,527 ,003 

vojvydhdp 115,608 50,667 ,386 2,282 ,037 

isafvoj -1253,461 563,198 -,449 -2,226 ,041 

a Dependent Variable: zran016obr 

b makror = 6,0000 

 

Casewise Diagnostics(a,b)  
Case Number jmzem_cj Std. Residual zran016obr Predicted Value Residual 

74 Saúdská Arábie 2,343 3885,1351 2377,175099 1507,9600012 

78 Írán -2,343 2,1550 1510,115001 -1507,9600012 

a Dependent Variable: zran016obr 

b makror = 6,0000 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -319,435577 2377,175049 310,744255 636,0582871 21 

Residual -1507,9599609 1507,9599609 1,9988739 575,8099489 21 

Std. Predicted Value -1,001 3,165 -,027 ,983 21 

Std. Residual -2,343 2,343 ,003 ,895 21 

a Dependent Variable: zran016obr 

b makror = 6,0000 
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17) Vlivy na počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na 

obyvatele a rok v období let 2001 až 2006 – makroregion 7 = subsaharská Afrika se 

Súdánem 

 

Variables Entered/Removed(a,b)  
a Dependent Variable: zran016obr 

b makror = 7,0000 

 

18) Vlivy na počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na 

obyvatele a rok v období let 2001 až 2006 – makroregion 8 =  jižní Asie 

 

Model Summary(b,c)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,961(a) ,924 ,898 4,6765571 

a Predictors: (Constant), hran 

b Dependent Variable: zran016obr 

c makror = 8,0000 

 

 

Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) -2,605 3,404 

 

 
-,765 ,500 

hran ,003 ,000 ,961 6,029 ,009 

a Dependent Variable: zran016obr 

b makror = 8,0000 

 

Casewise Diagnostics(a,b)  
Case Number jmzem_cj Std. Residual zran016obr Predicted Value Residual 

131 Srí Lanka 7841,083 36666,6667 -2,605176 36669,2718760 

a Dependent Variable: zran016obr 

b makror = 8,0000 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -2,605176 36,593349 8,958907 13,9598488 7 

Residual -4,6204824 36669,2734375 5238,8395789 13859,5183381 7 

Std. Predicted Value -1,149 1,632 -,328 ,990 7 

Std. Residual -,988 7841,083 1120,234 2963,616 7 

a Dependent Variable: zran016obr 

b makror = 8,0000 

 

19) Vlivy na počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na 

obyvatele a rok v období let 2001 až 2006 – makroregion 9 = východní a 

jihovýchodní Asie 

 

Model Summary(e,f)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,928(a) ,860 ,845 65,2498395 

2 ,958(b) ,918 ,898 52,9140370 

3 ,981(c) ,963 ,947 38,1998327 

4 ,994(d) ,988 ,979 23,8904626 

a Predictors: (Constant), irakobekoa 

b Predictors: (Constant), irakobekoa, nabmusl 

c Predictors: (Constant), irakobekoa, nabmusl, upraz100ob 

d Predictors: (Constant), irakobekoa, nabmusl, upraz100ob, ostatpuda 

e Dependent Variable: zran016obr 

f makror = 9,0000 

Coefficients(a,b)  
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Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) 29,971 20,634 

 

 
1,453 ,180 

irakobekoa 8284,258 1112,758 ,928 7,445 ,000 

2 

(Constant) 6,267 19,463 
 

 
,322 ,756 

irakobekoa 8566,550 910,119 ,959 9,413 ,000 

nabmusl 1,379 ,578 ,243 2,384 ,044 

3 

(Constant) 11,187 14,154 
 

 
,790 ,455 

irakobekoa 9901,987 803,290 1,109 12,327 ,000 

nabmusl 2,109 ,488 ,372 4,322 ,003 

upraz100ob -437,815 151,512 -,280 -2,890 ,023 

4 

(Constant) 237,690 66,263 
 

 
3,587 ,012 

irakobekoa 9185,312 543,657 1,028 16,895 ,000 

nabmusl 1,989 ,307 ,350 6,474 ,001 

upraz100ob -486,256 95,792 -,311 -5,076 ,002 

ostatpuda -2,629 ,762 -,187 -3,449 ,014 

a Dependent Variable: zran016obr 

b makror = 9,0000 

 

Casewise Diagnostics(a,b)  
Case Number jmzem_cj Std. Residual zran016obr Predicted Value Residual 

142 Myanmar (Barma) 13,720 ,0000 -327,765730 327,7657296 

a Dependent Variable: zran016obr 

b makror = 9,0000 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -327,765717 539,452515 42,418509 187,2003427 13 

Residual -40,0472412 327,7657166 22,1321913 94,0260778 13 

Std. Predicted Value -2,455 2,814 -,206 1,137 13 

Std. Residual -1,676 13,720 ,926 3,936 13 

a Dependent Variable: zran016obr 

b makror = 9,0000 

 

 

20) Vlivy na počet zraněných při mezinárodních teroristických útocích na 

obyvatele a rok v období let 2001 až 2006 – makroregion 10= Austrálie a Oceánie 

 

For models with dependent variable zran016obr, the following variables are constants 

or have missing correlations in split file makror=10,0000 : zran016obr, opit, kokt, 

konha, amfet, idpnaupr06, soucaskolo, kolonmimoe. They will be deleted from the 

analysis. 

 

21) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006 – makroregion 1 = bývalý západní blok v Evropě a 

Grónsko 

 

Model Summary(c,d)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,988(a) ,977 ,975 ,3179403 

2 ,993(b) ,986 ,984 ,2559513 

a Predictors: (Constant), uprpu100ob 

b Predictors: (Constant), uprpu100ob, hdi 

c Dependent Variable: obetobrok 

d makror = 1,0000 

 



 158 

Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) -,534 ,098 

 

 
-5,461 ,000 

uprpu100ob 1350,486 60,431 ,988 22,347 ,000 

2 

(Constant) -11,188 3,887 
 

 
-2,878 ,015 

uprpu100ob 1357,927 48,725 ,994 27,869 ,000 

hdi 11,256 4,105 ,098 2,742 ,019 

a Dependent Variable: obetobrok 

b makror = 1,0000 

 

Casewise Diagnostics(a,b)  
Case Number jmzem_cj Std. Residual obetobrok Predicted Value Residual 

7 Island -58,806 ,0000 15,051593 -15,0515929 

10 Malta -37,341 ,0000 9,557436 -9,5574362 

a Dependent Variable: obetobrok 

b makror = 1,0000 

 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -,392828 15,051593 1,878549 4,4241256 17 

Residual -15,0515928 ,3928281 -1,4267667 4,2140739 17 

Std. Predicted Value -,474 7,325 ,673 2,234 17 

Std. Residual -58,806 1,535 -5,574 16,464 17 
a Dependent Variable: obetobrok 

b makror = 1,0000 

 

22) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006 – makroregion 2 = postkomunistické státy střední a 

východní Evropy bez býv. SSSR kromě Pobaltí 

 
The dependent variable obetobrok has been deleted in split file makror=2,0000. Statistics cannot be computed. 

 

23) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006 – makroregion 3 = bývalý SSSR bez Pobaltí - SNS 

 

Variables Entered/Removed(a,b)  
a Dependent Variable: obetobrok 

b makror = 3,0000 

 

24) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006 – makroregion 4 = Severní Amerika (bez Mexika) 

 

Model Summary(b,c)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 1,000(a) 1,000 . . 

a Predictors: (Constant), otevr 

b Dependent Variable: obetobrok 

c makror = 4,0000 

 

Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 
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1 
(Constant) 24,564 ,000 

 

 
. . 

otevr -,319 ,000 -1,000 . . 

a Dependent Variable: obetobrok 

b makror = 4,0000 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value ,000000 16,841499 8,420750 11,9087389 2 

Residual ,0000000 ,0000000 ,0000000 ,0000000 2 

Std. Predicted Value -,707 ,707 ,000 1,000 2 

Std. Residual . . . . 0 

a Dependent Variable: obetobrok 

b makror = 4,0000 

 

25) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006 – makroregion 5 = Latinská Amerika 

 

Model Summary(c,d)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,859(a) ,738 ,722 1,0661458 

2 ,908(b) ,824 ,802 ,9005737 

a Predictors: (Constant), otevr 

b Predictors: (Constant), otevr, etnic2 

c Dependent Variable: obetobrok 

d makror = 5,0000 

Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) -1,728 ,415 

 
 

-4,162 ,001 

otevr ,032 ,005 ,859 6,912 ,000 

2 

(Constant) -2,450 ,435 
 

 
-5,627 ,000 

otevr ,031 ,004 ,818 7,725 ,000 

etnic2 ,048 ,017 ,296 2,797 ,013 

a Dependent Variable: obetobrok 

b makror = 5,0000 

 

Casewise Diagnostics(a,b)  
Case Number jmzem_cj Std. Residual obetobrok Predicted Value Residual 

49 Panama -2,468 ,0000 2,222925 -2,2229250 

50 Trinidad a Tobago -2,613 ,0000 2,352780 -2,3527799 

a Dependent Variable: obetobrok 

b makror = 5,0000 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -1,018878 7,526295 ,667842 1,7031781 23 

Residual -2,3527799 1,3673048 -,1796372 ,9299938 23 

Std. Predicted Value -,877 3,778 ,042 ,928 23 

Std. Residual -2,613 1,518 -,199 1,033 23 

a Dependent Variable: obetobrok 

b makror = 5,0000 
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26) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006 – makroregion 6 = Blízký Východ a severní Afrika – 

Maghreb 

 

Model Summary(k,l)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,900(a) ,810 ,800 14,0902358 

2 ,974(b) ,949 ,943 7,4940722 

3 ,982(c) ,965 ,958 6,4390012 

4 ,987(d) ,974 ,967 5,6745983 

5 ,991(e) ,982 ,975 4,9325109 

6 ,994(f) ,987 ,982 4,2633299 

7 ,993(g) ,987 ,982 4,1845797 

8 ,996(h) ,991 ,987 3,5851371 

9 ,995(i) ,991 ,988 3,5157524 

10 ,997(j) ,993 ,990 3,0786098 

a Predictors: (Constant), nabbez 

b Predictors: (Constant), nabbez, idpnaupr06 

c Predictors: (Constant), nabbez, idpnaupr06, nabmusl 

d Predictors: (Constant), nabbez, idpnaupr06, nabmusl, vojvydhdp 

e Predictors: (Constant), nabbez, idpnaupr06, nabmusl, vojvydhdp, import 

f Predictors: (Constant), nabbez, idpnaupr06, nabmusl, vojvydhdp, import, otevr 

g Predictors: (Constant), nabbez, idpnaupr06, vojvydhdp, import, otevr 

h Predictors: (Constant), nabbez, idpnaupr06, vojvydhdp, import, otevr, irakvkoal 

i Predictors: (Constant), nabbez, idpnaupr06, import, otevr, irakvkoal 

j Predictors: (Constant), nabbez, idpnaupr06, import, otevr, irakvkoal, isafvoj 

k Dependent Variable: obetobrok 

l makror = 6,0000 

 

Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) 6,217 3,233 

 

 
1,923 ,070 

nabbez 32,481 3,707 ,900 8,763 ,000 

2 

(Constant) 2,177 1,818 
 

 
1,198 ,248 

nabbez 33,517 1,977 ,929 16,951 ,000 

idpnaupr06 ,925 ,135 ,374 6,829 ,000 

3 

(Constant) -35,001 14,111 
 
 

-2,480 ,025 

nabbez 41,405 3,427 1,147 12,084 ,000 

idpnaupr06 ,997 ,120 ,403 8,342 ,000 

nabmusl ,401 ,151 ,251 2,651 ,017 

4 

(Constant) -41,898 12,773 
 
 

-3,280 ,005 

nabbez 41,114 3,022 1,139 13,604 ,000 

idpnaupr06 ,969 ,106 ,392 9,148 ,000 

nabmusl ,413 ,133 ,259 3,100 ,007 

vojvydhdp 1,073 ,453 ,100 2,367 ,032 

5 

(Constant) -51,417 11,779 
 

 
-4,365 ,001 

nabbez 41,301 2,628 1,144 15,715 ,000 

idpnaupr06 ,977 ,092 ,395 10,596 ,000 

nabmusl ,439 ,116 ,275 3,769 ,002 

vojvydhdp 1,097 ,394 ,102 2,782 ,015 

import ,161 ,067 ,088 2,419 ,030 

6 

(Constant) -14,866 18,341 
 

 
-,811 ,432 

nabbez 34,500 3,636 ,956 9,490 ,000 

idpnaupr06 ,882 ,089 ,357 9,925 ,000 

nabmusl ,117 ,168 ,073 ,698 ,497 

vojvydhdp ,809 ,361 ,075 2,239 ,043 

import ,314 ,086 ,171 3,653 ,003 

otevr -,140 ,058 -,158 -2,396 ,032 

7 (Constant) -2,307 3,529 
 

 
-,654 ,524 
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nabbez 32,092 1,129 ,889 28,416 ,000 

idpnaupr06 ,853 ,077 ,345 11,104 ,000 

vojvydhdp ,736 ,339 ,068 2,168 ,048 

import ,348 ,070 ,190 4,969 ,000 

otevr -,173 ,034 -,195 -5,019 ,000 

8 

(Constant) ,964 3,302 
 

 
,292 ,775 

nabbez 33,072 1,046 ,916 31,614 ,000 

idpnaupr06 ,920 ,071 ,372 12,918 ,000 

vojvydhdp ,241 ,353 ,022 ,681 ,508 

import ,326 ,061 ,178 5,386 ,000 

otevr -,204 ,032 -,230 -6,355 ,000 

irakvkoal 5,714 2,319 ,093 2,464 ,028 

9 

(Constant) 2,464 2,411 
 
 

1,022 ,324 

nabbez 33,296 ,974 ,923 34,180 ,000 

idpnaupr06 ,934 ,067 ,378 13,983 ,000 

import ,326 ,059 ,178 5,486 ,000 

otevr -,212 ,029 -,239 -7,209 ,000 

irakvkoal 6,612 1,871 ,107 3,534 ,003 

10 

(Constant) 3,798 2,190 
 

 
1,734 ,106 

nabbez 33,361 ,853 ,924 39,088 ,000 

idpnaupr06 ,934 ,058 ,378 15,972 ,000 

import ,312 ,052 ,170 5,965 ,000 

otevr -,224 ,026 -,252 -8,523 ,000 

irakvkoal 8,004 1,747 ,130 4,581 ,001 

isafvoj -5,614 2,448 -,056 -2,293 ,039 

a Dependent Variable: obetobrok 

b makror = 6,0000 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -2,668149 132,892700 12,550465 31,3678438 20 

Residual -5,0769358 4,2402182 ,0000000 2,5465343 20 

Std. Predicted Value -,485 3,836 ,000 1,000 20 

Std. Residual -1,649 1,377 ,000 ,827 20 

a Dependent Variable: obetobrok 

b makror = 6,0000 

 

27) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006 – makroregion 7 = subsaharská Afrika se Súdánem, 

Čadem i JAR, bez Západní Sahary 

 

Model Summary(b,c)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,465(a) ,216 ,193 ,5508803 

a Predictors: (Constant), etnic2 

b Dependent Variable: obetobrok 

c makror = 7,0000 

Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) -,232 ,161 

 

 
-1,442 ,158 

etnic2 ,025 ,008 ,465 3,059 ,004 

a Dependent Variable: obetobrok 

b makror = 7,0000 

 

Casewise Diagnostics(a,b)  
Case Number jmzem_cj Std. Residual obetobrok Predicted Value Residual 

101 Súdán 4,384 3,1396 ,724518 2,4150820 

112 Eritrea 2,215 1,9690 ,749040 1,2199600 

a Dependent Variable: obetobrok 
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b makror = 7,0000 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -,231839 ,749040 ,165274 ,2836701 37 

Residual -,6264301 2,4150820 ,0019580 ,5354919 37 

Std. Predicted Value -1,418 2,027 -,023 ,996 37 

Std. Residual -1,137 4,384 ,004 ,972 37 

a Dependent Variable: obetobrok 

b makror = 7,0000 

 

28) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006 – makroregion 8 = Jižní Asie 

 

Model Summary(b,c)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,994(a) ,988 ,984 ,0601792 

a Predictors: (Constant), opit 

b Dependent Variable: obetobrok 

c makror = 8,0000 

 

Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) ,068 ,030 

 
 

2,269 ,108 

opit ,036 ,002 ,994 15,939 ,001 

a Dependent Variable: obetobrok 

b makror = 8,0000 

 

Casewise Diagnostics(a,b)  
Case Number jmzem_cj Std. Residual obetobrok Predicted Value Residual 

131 Srí Lanka 35,229 2,1883 ,068275 2,1200250 

a Dependent Variable: obetobrok 

b makror = 8,0000 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value ,068275 1,140700 ,221479 ,4053385 7 

Residual -,0682750 2,1200249 ,2931071 ,8071193 7 

Std. Predicted Value -,447 1,789 -,128 ,845 7 

Std. Residual -1,135 35,229 4,871 13,412 7 

a Dependent Variable: obetobrok 

b makror = 8,0000 

 

29) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006 – makroregion 9 = východní a  jihovýchodní Asie 

 

Model Summary(g,h)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,802(a) ,644 ,604 ,3410326 

2 ,894(b) ,799 ,749 ,2717639 

3 ,962(c) ,926 ,894 ,1767212 

4 ,989(d) ,978 ,964 ,1026578 

5 ,986(e) ,972 ,960 ,1088347 

6 ,995(f) ,991 ,985 ,0673150 

a Predictors: (Constant), nabmusl 

b Predictors: (Constant), nabmusl, lpsmratif 

c Predictors: (Constant), nabmusl, lpsmratif, irakopust 

d Predictors: (Constant), nabmusl, lpsmratif, irakopust, lpsmnepod 
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e Predictors: (Constant), nabmusl, irakopust, lpsmnepod 

f Predictors: (Constant), nabmusl, irakopust, lpsmnepod, opit 

g Dependent Variable: obetobrok 

h makror = 9,0000 

Coefficients(a,b)  

Model 
 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

 

 

1 
(Constant) ,035 ,119 

 

 
,295 ,775 

nabmusl ,015 ,004 ,802 4,032 ,003 

2 

(Constant) -,864 ,374 
 
 

-2,310 ,050 

nabmusl ,018 ,003 ,965 5,625 ,000 

lpsmratif ,010 ,004 ,426 2,484 ,038 

3 

(Constant) -1,368 ,284 
 

 
-4,822 ,002 

nabmusl ,020 ,002 1,098 9,303 ,000 

lpsmratif ,015 ,003 ,596 4,888 ,002 

irakopust ,458 ,133 ,395 3,452 ,011 

4 

(Constant) ,839 ,598 
 

 
1,404 ,210 

nabmusl ,023 ,001 1,238 15,951 ,000 

lpsmratif -,009 ,006 -,350 -1,367 ,221 

irakopust ,619 ,088 ,533 7,055 ,000 

lpsmnepod -,026 ,007 -1,077 -3,840 ,009 

5 

(Constant) ,024 ,045 
 
 

,539 ,607 

nabmusl ,022 ,001 1,202 15,518 ,000 

irakopust ,576 ,087 ,496 6,635 ,000 

lpsmnepod -,017 ,002 -,708 -8,628 ,000 

6 

(Constant) -,018 ,030 
 
 

-,580 ,583 

nabmusl ,023 ,001 1,257 24,934 ,000 

irakopust ,628 ,056 ,542 11,277 ,000 

lpsmnepod -,018 ,001 -,750 -14,381 ,000 

opit ,004 ,001 ,147 3,507 ,013 

a Dependent Variable: obetobrok 

b makror = 9,0000 

 

Casewise Diagnostics(a,b)  
Case Number jmzem_cj Std. Residual obetobrok Predicted Value Residual 

142 Myanmar (Barma) -18,986 ,0000 1,278054 -1,2780535 

145 Vietnam 4,051 ,0000 -,272713 ,2727127 

146 Severní Korea (Korejská lidově de 7,911 ,0000 -,532502 ,5325017 

a Dependent Variable: obetobrok 

b makror = 9,0000 

 

Residuals Statistics(a,b)  
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -,532502 1,734943 ,249103 ,6113453 14 

Residual -1,2780535 ,5325018 -,0337742 ,3924841 14 

Std. Predicted Value -1,495 2,708 -,046 1,133 14 

Std. Residual -18,986 7,911 -,502 5,831 14 

a Dependent Variable: obetobrok 

b makror = 9,0000 

 

 

30) Vlivy na počet obětí mezinárodních teroristických útoků na obyvatele a rok 

v období let 2001 až 2006 – makroregion 10 = Austrálie a Oceánie 

 

V Austrálii a Oceánii také nebyly v daném obodbí (2001-2006) žádné oběti 

mezinárodních teroristických útoků, a závislá veličina tak byla jako nuová vyřazena. 
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Příloha č. 48: Vývoj počtu mezinárodních teroristických útoků ve světových makroregionech od února 1968 do 

10.12.2006 
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Zdrojová data: TKB32 

 

Příloha č. 49: Vývoj počtu obětí mezinárodních teroristických útoků ve světových makroregionech od února 1968 do 

10.12.2006 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06

Rok

P
o

č
e
t 

o
b

ě
tí

Austrálie a Oceánie

Východní a jihovýchodní Asie

Jižní Asie

Subsaharská Afrika

Severní Afrika a Blízký Východ

Latinská Amerika

Severní Amerika

Bývalý SSSR bez Pobaltí,

Postkomunistické státy Evropy

"Západ" v Evropě

 
Zdrojová data: TKB32 
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Příloha č. 50: Vývoj počtu zraněných při mezinárodních teroristických útocích ve světových makroregionech od 

února 1968 do 10.12.2006 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06

Rok

P
o

č
e
t 

z
ra

n
ě
n

ý
c
h

Austrálie a Oceánie

Východní a jihovýchodní Asie

Jižní Asie

Subsaharská Afrika

Severní Afrika a Blízký Východ

Latinská Amerika

Severní Amerika

Bývalý SSSR bez Pobaltí,

Postkomunistické státy Evropy

"Západ" v Evropě

 
Zdrojová data: TKB32 


