


Proč nemám být blbcem? 

• vždy toho někdo využije 

• lidé na internetu nejsou vaši 
kamarádi 

• je plný lidí, kteří na vaše selhání 
čekají (já) 

• internetová guerilla může rozložit 
vaši pověst, produkt, osobnost, 
zbytky důstojnosti 

• blbce nemá nikdo rád 

 



Kdo nebo co je troll? 

• Původně někdo, kdo naschvál postováním zcestných příspěvků chce 
v druhém vyvolat emtoivní výbcuh (tzv. splašení hoven v hlavě) 

• V současném kontextu se jedná spíš o internetovou guerillu, která 
číhá na selhání, chyby a přešlapy druhých a tvrdě je za to trestá 

• Většinou sociálně-politické motivy, nevyhýbá se ani ale stupidním 
kampaním 

• Motivem je především zábava, lajky i snaha blbce potrestat za jeho 
blbost (která sama o sebe není pro blbce dostatečným trestem) 

• Někdy bohužel může přerůst do organizované šikany -> z nevinných 
ale většinou jen laskavé utahování si 



Trouba Zlo Šílenec 



Trouba 
• Neví, co dělá a dělá to tedy špatně 

• Většinou kampaně různých produktů, něco 
prodávají 

• Pravopisné chyby, slohové kotrmelce, 
naivita, nesmyslné soutěže, směšné 
slogany, lenost 

• Guerilla je většinou spíše laskavá, neútočí 
přímo na terč, posmívá se 

• Zlý úmysl na straně trouby není, u guerilly 
může sranda dosáhnout krutých dimenzí 

• Smarty Drink, Olga Lounová, Anežka a 
Jiřík, Robert Němec 

 



• Rasismus, xenofobie, homofobie, nesnášenlivost, 
úmyslné lhaní 

• Většinou politická agenda a ambice 

• Někdy rychlí v reakci, guerillu banují, trolling 
berou jako boj, výhružky trollům 

• V současnosti asi nejčastější terč, žádné slitování, 
žádná milost, náročné 

• Trollové spíše vtipně vyvrací jejich lži, snaží se je 
odmaskovat jako nebezpečné a prolhané blbce 

• Klára Samková, Aleš Brichta, Tomio Okamura, Otto 
Chaloupka a bezpočet dalších 



ŠíLENeC 

• často skřížený se zlem a troubou, někdy 
neškodní 

• nelze ho předvídat, nikdo neví, co se v jeho 
hlavě děje 

• vědci zcela bezradní, nedává to smysl 

• vážně, wtf 

• možná jiná planeta, možná drogy 

• Trollové se někdy baví, někdy pláčou, uchylují 
se k alkoholismu 

• Někdy šílenci trollí sami sebe 

• Jiří Vyvadil, Vít Zvánovec, Jiří Ovčáček, Petr 
Cibulka, Filip Grznár, Michal Kolesa (RIP) 





Nechci být trouba!  

• Kontrolujte po sobě pravopis a sloh, gramatičtí nacisté nepromíjí 

• Uživatelé na sociálních sítích nejsou děti, nechovejte se tak k nim 

• Pokud už uděláte nějakou blbost, omluvte se, upřímně si sypte popel na 
hlavu 

• Humor jen pokud jste si jistí, křečovitost a trapnost je už jen krůček od toho 
být úplný blbec 

• Když už troubové jste, přečkejte to 

• Nedělejte ze sebe víc, než jste 

• Vyhýbejte se citlivým tématům, můžete spustit lavinu 

 



Nechci být zlo!  

• Tak nebuďte, není to tak těžké 



Nechci být šílenec!  

• Najděte odbornou pomoc 



Jejda! Jsem někdy trouba, už mi sem lezou! 

• Okamžitě se zamyslete nad tím, co vlastně děláte 

• Vyvoďte z nájezdu důsledky, zkuste personální změny, úplně změnit 
přístup 

• Nájezd musíte přečkat, hlavně nebanovat, vždy se to vrátí 

• Zvažte, zda na stránce nechat recenze, nelze je mazat a mohou vám 
poškodit hodnocení navěky 

• Dejte si chvíli pauzu, přežene se to, pak začněte znova 

• Neztrapňujte se dále 



Jde to vůbec vyhrát? 

• Jakmile se jednou stanete terčem guerilly, v podstatě jste už prohráli 

• Smysl má jen prevence, jakmile jste jednou za blbce, budete už pořád 

• Není to zas taková tragédie, obchod může jet dál, jde spíš o jméno 

• Vést boj proti trollovi je předem prohrané, vše je voda na jeho mlýn 

 



Na co dávat pozor 

• Žádný rasismus nebo rasistický a sexistický humor = guerilla vždy přijde 

• Vždy jednat s fanoušky slušně a bez vulgarit 

• Uznávat chyby, nesnažit se je křečovitě napravovat, připomínat 

• Nebýt žoviální, přehnaně familiární 

• Nejsem k lidem nepřátelský, sarkastický, trolly neprovokuju 

• Být politicky korektní, citlivý 

• Co je vtipné s kamarády v hospodě, není vtipné na soc. sítích 

• Nesnažte se nikoho napodobovat, krást materiály, vtipy nebo kampaně, 
přijde se na to 

 




