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Jazyk v originále český 
Název  
  

v originále 
Boj proti terorismu. Projekt EU: Improving Security by Democratic Participation – ISDEP 

v angličtině The fight against terrorism. The EU project: Improving Security by Democratic Participation – 
ISDEP 

Anotace  
  

v originále 
Kniha se zabývá bezpečím lidí s ohledem na škodlivé jevy v lidské společnosti. Aplikuje poznatky 
shromážděné v rámci projektu ISDEP na podmínky v ČR. Projekt ISDEP, financovaný Evropskou 
unií, na základě poznání procesů radikalizace chování jedinců i skupin jedinců, se zabývá včasnou 
reakcí, která používá legitimních zdrojů, sil a prostředků k odvrácení násilného prosazování cílů 
jedinců či skupin jedinců. Jeho cílem je vytváření nástroje pro veřejné instituce a nevládní 
organizace, který spočívá v tom, že veřejné instituce a nevládní organizace po rozpoznání kritického 
chování jedinců či skupin jedinců podají pomocnou ruku zranitelným jedincům či skupinám 
jedinců, a tím zamezí jejich náboru do teroristických skupin. Předmětná včasná intervence vhodně 
doplňuje politiku veřejných institucí v demokratických zemích Evropské unie zacílenou na prevenci 
úmyslných činů a zajišťuje, že se sníží náklady na zvládnutí dopadů úmyslných činů a obnovu 
přijatelné sociální situace a veřejného blaha.     
 

v angličtině The book deals with the human security with regard to harmful phenomena in the human society. It 
applies the knowledge collected in the framework of the ISDEP project on the conditions in the 
Czech Republic. The ISDEP project was funded by the European Union, was based on knowledge 
of the processes of radicalisation behaviour of individuals and groups of individuals, it deals with 
early response that uses the legitimate resources, forces and means to avert the violent enforcement 
of targets of individuals or groups of individuals. Its goal is to create the tools for public institutions 
and non-governmental organizations, which lies in the fact that public institutions and non-
governmental organization after recognizing the critical behaviour of individuals or groups of 
individuals shall give a helping hand to the vulnerable individuals or groups of individuals, and thus 
they prevent their recruitment into terrorist groups. This early intervention in question complements 
the policies of public institutions in democratic countries of the European Union aimed at the 
prevention of intentional acts and it ensures that it  reduces the cost of managing the impacts of 
intentional acts and restore acceptable social situations and the public good. 
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