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Anotace 

 Má práce s názvem Trolling a další nestandardní chování na internetu pojednává o 

deviantním chování uživatelů internetu v českém i zahraničním kontextu. Trolling a hate se stal 

neodmyslitelnou součástí online prostředí, je jakýmsi vedlejším produktem vývoje technologií. 

Cílem práce je odhalit strategie skrývající se za praktikami uživatelů sociálních sítí, kteří cíleně 

narušují jejich kontinuitu (trolling a tak podobně), vykreslit „portrét“ tohoto uživatele a 

charakterizovat ho, pokusit se popsat, jakým způsobem tito uživatelé jednají a zároveň ovlivňují 

ostatní uživatele sociálních sítí.  

 V teoretické části charakterizuji základní pojmy, které se tohoto tématu týkají. Patří 

mezi ně mimo jiné například flame wars, hoax, meme a další. Pokusila jsem se také zmapovat 

pohnutou historii online deviantního chování, kterou můžeme datovat až do osmdesátých let 

minulého století. Historický výzkum, který jsem provedla prostřednictvím nezměrného 

množství internetových článků, mi byl v tomto úkolu velice nápomocný, neboť souhrnná 

literatura na toto téma není k dispozici.  

 V empirické části práce jsem využila kvantitativní a kvalitativní analýzu. Pomocí 

dotazníkového šetření, do kterého se zapojilo 225 respondentů, jsem zkoumala postoj veřejnosti 

k deviantnímu chování (trollingu). Skrze kvalitativní rozhovory s pěti trolly jsem zjišťovala, co 

uživatele k deviantnímu chování vede, jejich ovlivnění anonymitou internetu a mnoho dalšího. 

Díky výzkumu vyšlo také najevo, do jaké míry sdělení médií ovlivňují svoje konzumenty.  

 

 

 



 

 

Abstract 

 My thesis is titled Trolling and other unusual online behaviours. It focuses on deviant 

behaviours of internet users in Czech and foreign context. Trolling and hate became inseparable 

part of online environment, it is sort of a side product of the development of technology. The 

aim of this thesis is to reveal strategies hidden behind behaviour of users of the internet who 

intentionally disrupt the continuity of online environment (trolling etc.), also depicting the 

profile of this kind of internet user, characterizing him and describing his way of doings and 

his impact on other users. 

 In the theoretical part I characterize fundamental terms which are related to the topic. 

These include terms like flame wars, hoax etc. In this part I also attempted to describe the 

troubled history of online deviant behaviour which dates back to the eighties. Historic analysis 

of huge amount of online articles was a big help in this task because the scientific literature 

related to the topic is not available. 

 In the practical part I used quantitative and qualitative analysis. Using questionnaire 

survey in which 225 respondents took part I explored public attitude to deviant behaviour 

(trolling). By qualitative interviews with five trolls I investigated the motives of deviant users 

of internet, how they are influenced by internet anonymity and many more. Thanks to the 

research came also to the light to what extent media affect its consumers.  
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Úvod 

 

Nekrmte trolly! 

Don’t Feed the Trolls! 

 

 Diplomová práce pojednává o trollingu a dalším nestandardním chování v internetovém 

prostředí.  

O trollingu a dalších chováních tohoto typu na internetu se začalo více diskutovat 

s příchodem webu 2.0, tedy od roku 2004. Většina z nás tyto pojmy internetového slangu 

zaznamenala, ovšem ne všichni tuší, co přesně se za nimi skrývá. Uživatelé, kteří anonymně 

vystupují na internetu v diskusních fórech, chatech a dalších místech a záměrně provokují, 

urážejí či vkládají příspěvky, které se tématu netýkají, se nazývají trollové. Jejich cílem je 

vyprovokovat ostatní uživatele k reakci a narušit tak rozvíjející se diskusi. Tato činnost se 

v prostředí internetového diskurzu nazývá trolling. S trollingem souvisí i další nestandardní 

chování na internetu, týkají se ho zejména pojmy flame wars, computer vandalism, hoax, meme 

a další, které ve své práci objasním. Nastíním také historii online deviantního chování. Uvedu 

příklady z českého i zahraničního prostředí. Krátce se rovněž dotknu regulace internetu a 

důležitých okamžiků, které ovlivnily následující vývoj. 

V této práci také představím výsledky svých výzkumů. V kvantitativním dotazníkovém 

šetření jsem se zabývala pojmem trolling a chováním uživatelů na internetu. Pomocí 

kvalitativního rozhovoru s několika trolly jsem se hledala odpovědi na své výzkumné otázky. 

Mým cílem bylo odhalit strategie, které se skrývají za praktikami uživatelů internetu, 

kteří cíleně narušují diskuse, vykreslit portrét tohoto uživatele, charakterizovat ho, popsat, 

jakým způsobem tito uživatelé ovlivňují ostatní uživatele internetu.  

O typech chování v online prostředí se v posledních letech mluví čím dál tím hlasitěji, 

ovšem výzkumníci jsou stále v začátcích svých bádání. Nedostatek zdrojů a odborné literatury 

byl také, kromě vlastního zájmu o tematiku, jedním z podnětů vydat se tímto směrem, byť jsem 

si takto svou práci velmi zkomplikovala. Opravdovým oříškem bylo zmapování historického 

vývoje online deviantního chování, které jsem do práce zařadila za účelem hlubšího pochopení 

motivace trollů, haterů a dalších. V tomto případě jsem zvolila historický výzkum, pomocí 
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kterého jsem z velkého množsví informací z internetových článků vytvořila souvislý text. 

Historický vývoj jsem zařadila také proto, že jsem na něj v takto ucelené podobě nikde 

nenarazila, a proto doufám, že právě tento ucelený výčet historických událostí pomůže dalšímu 

badateli, který se vydá touto cestou online deviace.  

 

1. Teoretická část 

 

 V této práci se budu zabývat různými online deviacemi, nejrůznějším případy, kdy si ze 

sebe uživatelé na internetu vystřelovali, i takovými případy, kdy cílený internetový útok vedl 

k neblahým událostem. Ovšem není to pouze online prostředí, kde se obdobné situace stávají. 

Trollové, hateři a jim podobní existovali již mnohem dříve, než jsme si schopni uvědomit. I 

přes to, že se těmito názvy neoznačovali, konali podle srovnatelného scénáře, a to i v jiných 

stoletích. Nemám na mysli století dvacáté, ale dobu i mnohem dřívější. Jako příklad mohu uvést 

případ profesora lékařské fakulty Johanna Beringera ve Wirzburgu z počátku osmnáctého 

století. Beringer se zajímal o zkameněliny. Nebyl ovšem jediný. Jeho konkurenty byli profesor 

Ignatz Roderick a Johann von Eckhartem. Spolu se rozhodli Beringera zesměšnit. S dalšími 

kumpány začali vyrábět padělky zkamenělin, které na Beringera nastražili. Nacházel stále 

odvážnější zkameněliny včetně kopulujících žab, až jednoho dne objevil kámen se svým 

jménem. Případ skončil u soudu, kde oba obžalovaní vypověděli, že si z kolegy vystřelili, aby 

potrestali jeho aroganci.1 Nechovají se dnešní trollové stejným způsobem? Jednalo se o klasický 

hoax. Těmto pojmům a mnoha dalším se v práci také budu věnovat.  

 

1.1. Regulace internetu – povzbuzení pro online devianty?  

 

V poslední době se stále hlasitěji ozývají otázky, zda by se internet měl nějakým 

způsobem regulovat – zda by se jeho obsahy měly prověřovat, zakazovat a jejich tvůrci trestat. 

Tato diskuse ovšem pramení z offline prostředí. Stále se vracíme k problematice svobody slova 

a projevu, která je zakotvena v právních řádech téměř všech zemí. Pokud ale toto téma nebude 

                                                           
1 DRÁBEK, Karel. Tajemná tvořivá síla (vis plastica). In: Bigbloger Lidovky.cz [online]. 2012 [cit. 2016-04-03]. 

Dostupné z: http://drabek.bigbloger.lidovky.cz/c/308496/Tajemna-tvoriva-sila-vis-plastica.html 
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zcela vyřešeno a protesty neutichnou ve všech řadách, problematika regulace internetu, 

svobody slova a projevu na internetu nemůže být objektivně posuzována.  

Se vznikem Webu 2.02, tedy od doby, kdy se uživatelé internetu začali aktivně zapojovat 

do tvorby online obsahů,  se začalo ve společnosti hovořit o vzniku prostoru, kde je svoboda 

slova a projevu konečně dokonalá. Byla to myšlenka do jisté míry naivní. Problémy a názorové 

srážky na sebe nenechaly dlouho čekat, internet začal „žít vlastním životem“ a nikdo již nemohl 

tento proces zastavit.  

Internet a World Wide Web se staly přispěvateli kultury online nenávisti (hate) a násilí. 

Různé názorové skupiny začaly internetu využívat jako vlastní ring, kde se dennodenně 

utkávaly. Mnozí velice rychle pochopili, co přechod na Web 2.0 znamená, a tento potenciál 

využili. Pomocí internetu lze během několika málo kliků a vteřin přenést vlastní světonázor 

milionům uživatelů, ale pouze někteří budou pátrat po tom, zda je správný nebo ne. Internet se 

tedy stal nástrojem ovlivňování mas. Diskusní fóra, blogy, jednoduché či složitější osobní 

stránky, chatovací místnosti či sociální sítě rostly neuvěřitelnou rychlostí a lidé prahli po 

sdělování informací světu „tam venku“. Názorové skupiny se přes internet začaly sdružovat a 

samozřejmě také vyhledávat konflikty se skupinami jiného smýšlení. V současné době 

mluvíme o další vývojové fázi – o Webu 3.03, po přesné definici bychom ale prozatím pátrali 

jen těžko. 

Od úplného nastolení Webu 2.0 uběhlo již více než deset let (tento termín používáme 

od roku 2004). V článku právníka Jána Matejky z června roku 2004 na serveru itpravo.cz se 

dočteme: „Nepochybně nejvýznamnější technologií, která vyvolává řadu otázek týkajících se 

jeho právního režimu, je fenomén zvaný Internet. Jeho existence však zatím stabilitu a 

nezměnitelnost práva příliš nenarušuje.“4 Tento výrok naznačuje, že na začátku nové etapy 

vývoje internetu regulace online prostředí hlavy mnoha lidí příliš netížila. Autor nicméně 

pokračuje, že by mohly vyvstat problémy týkající se autorského práva. Podle článku bude muset 

                                                           
2 Označení pro etapu vývoje webu, kdy se uživatelé začali aktivně podílet na tvorbě obsahu stránek. Toto období 

datujeme od roku 2004 do současnosti. 
3 Web 3.0 lze označit jako plynule navazující etapu vývoje webu Web 2.0. Ve své podstatě se Web 3.0 liší od 

Webu 2.0 rozšířením jeho možností. Například z internetových prohlížečů se staly malé aplikace, které mohou 

jednoduše běžet na téměř každém zařízení včetně mobilních telefonů. Služby jsou vysoce personalizované, stále 

více se rozšiřuje cloud computing, tedy například podklady pro práci zaměstnanců firmy jsou sdíleny na síti, 

nemusí si je posílat kupříkladu emailem, jsou jednoduše dostupné všem najednou. Je kladen důraz na 

videoobsah. Hranice mezi profesionály a amatéry, kteří tvoří online obsah, je rozostřen. 
4  MATEJKA, Ján. Právní režim a regulace Internetu – stav, perspektivy. In: IT právo [online]. 8. 6. 2004 [cit. 

22. 2. 2016]. Dostupné z: http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=183068 

http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=183068
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v budoucnu nastat právní úprava také v ochraně soukromí, ochraně domén a doménových jmen. 

Lze také očekávat výrazný nárůst soudních sporů. 

V internetovém archivu článků Jiřího Peterky5 lze najít texty zabývající se snahami 

regulovat či cenzurovat internet od roku 2005 do roku 2014. Jiří Peterka je uznávaný expert na 

telekomunikace a pedagog, v současné době je členem Rady Českého telekomunikačního 

úřadu.  

Od roku 2004 se na poli internetového práva a regulací online prostředí událo mnoho, 

proto níže uvedu pouze několik zásadnějších témat, které mohly mít větší vliv na internet v 

České republice, případně ve světě, a znamenaly by zásadní nárůst nevole ze strany uživatelů 

internetu. 

Peterka zmiňuje první pokus o regulaci ze strany Evropské komise již v roce 2005.6 Jde 

ale pouze o obecné informace, že tato situace jednou nastane. Evropská komise konkrétnější 

strategii jednotného evropského digitálního trhu představila v květnu roku 2015. Česká 

republika se nicméně řadí ke státům, které by se takto přísné regulaci internetu chtěly vyhnout.7 

V roce 2007 Jan Kasal, tehdejší místopředseda poslanecké sněmovny za KDU-ČSL, 

vyzval Poslaneckou sněmovnu, aby vytvořila alianci proti zneužívání internetu: 

Čeho by se měla činnost této aliance týkat? Minimálně tří oblastí. Víme, že 

se po internetu začíná šířit násilí. Násilí, které není výsledkem kinematografických 

umělců, ale lidí a dětí, kteří si vyměňují navzájem po internetu tyto věci. Dále by se 

měla zaměřit proti šíření dětské pornografie a proti zneužívání pornografie dětmi. 

A v neposlední řadě něčeho, co zneklidňuje i naše kriminalisty, to je skutečnost, že 

na internetu je běžně k dostání návod, jak vyrobit bombu, jak se vypořádat s 

nepohodlným sousedem, jak vyrobit nástražné zařízení. Včetně návodu, co máte v 

kterém obchodě si pořídit a co s tím máte potom udělat.8 

Jan Kasal měl v roce 2007 na mysli pouze lehkou formu regulace spíše ze strany uživatelů 

(dobrovolné nastavení filtrů).9 

                                                           
5 PETERKA, Jiří. eArchiv.cz [online]. Dostupné z: http://www.earchiv.cz/ 
6 PETERKA, Jiří. Chce Evropská komise regulovat Internet? In: eArchiv.cz [online]. 27. 9. 2005 [cit. 22. 2. 

2016]. Dostupné z: http://www.earchiv.cz/b05/b0927001.php3 
7 Regulace internetu v EU In: dsl.cz [online]. 9. 7. 2015 [cit. 22. 2. 2016]. Dostupné z: 

http://www.dsl.cz/clanky/3300-regulace-internetu-v-eu 
8 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. 14. schůze, Středa 2. května 2007 [online]. 2. 5. 2007 [cit. 

22. 2. 2016]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/014schuz/s014142.htm 
9 PETERKA, Jiří. Stalo se: chce EU (znovu) cenzurovat Internet? In: eArchiv.cz [online]. 17. 9. 2007 [cit. 22. 2. 

2016]. Dostupné z: http://www.earchiv.cz/b07/b0917001.php3 

http://www.earchiv.cz/b05/b0927001.php3
http://www.dsl.cz/clanky/3300-regulace-internetu-v-eu
http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/014schuz/s014142.htm
http://www.earchiv.cz/b07/b0917001.php3
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V témže roce na podobné myšlenky přišel i komisař Evropské unie Franco Frattini. Jeho 

návrhy média jasně interpretovala jako pokus o zavedení cenzury internetu. Franco Frattini byl 

září 2007 komisařem Evropské unie pro oblast svobody, bezpečnosti a spravedlnosti (Freedom, 

Security and Justice). Regulaci internetu navrhl kvůli zabraňování teroristickým útokům, či 

spíše jejich napomáhání. Podle jeho slov teroristé internet využívají a zneužívají pro svoje 

účely. Den před výročím teroristických útoků z 11. září 2001 vyšel s Frattinim rozhovor, který 

poskytl Reuters: „I do intend to carry out a clear exploring exercise with the private sector ... 

on how it is possible to use technology to prevent people from using or searching dangerous 

words like bomb, kill, genocide or terrorism,“10 tedy v překladu Jiřího Peterky: „Spolu se 

soukromým sektorem hodlám prozkoumat to, jak je možné využít technologie k tomu, aby se 

lidem zabránilo používat a vyhledávat nebezpečná slova jako bomba, zabít, genocida či 

terorismus.“11 Tento krok by vyžadoval ustavení autority, která by určovala, která slova lze a 

nelze na internetu vyhledávat, tedy jakýsi cenzurní úřad. 

V průběhu let 2008 a 2009 začali tuzemští operátoři poskytující mobilní a „pevné“ 

připojení Vodafone, T-mobile a Telefónica O2 používat „blacklist“ britské Internet Watch 

Foundation. Internet Watch Foundation je jakýmsi online hlídacím psem, který se snaží 

minimalizovat výskyt dětské pornografie a dalšího potenciálně trestného online obsahu. IWF 

vytvořila tajný seznam stránek (blacklist), které vyhodnotila jako závadné. Operátoři tento 

blacklist přejali a nelegální obsahy svým zákazníkům začali blokovat.12 Po nějaké době striktní 

blokace operátoři přehodnotili, přiklonili se pouze k blokování stránek s dětskou pornografií. 

18. ledna 2012 se internet zahalil do černé barvy. Sedm tisíc serverů včetně anglické 

Wikipedie se na protest proti dvěma chystaným americkým zákonům přebarvily do černé. Akce 

je dnes známá jako Protests against SOPA and PIPA – tedy protest proti antipirátským zákonům 

Stop On-line Piracy Act a Protect IP Act. Protest podpořily i některé české servery, například 

webová stránka Pirátské strany, server klaboseni.cz nebo česká odnož organizace Greenpeace. 

Tyto zákony vytvořili reprezentanti a senátoři obou komor amerického parlamentu. Pokud by 

byly zákony přijaty, ohrozily by svobodu internetu. Ovšem ne pouze na území Spojených států 

amerických, ovlivnilo by to svobodu internetu na celém světě. Internet funguje jako spojené 

                                                           
10 Web search for bomb recipes should be blocked: EU. In: Reuters [online]. 10. 9. 2007 [cit. 22. 2. 2016]. 

Dostupné z: http://www.reuters.com/article/us-eu-bombs-internet-

idUSL1055133420070910?feedType=RSS&feedName=internetNews&sp=true 
11 PETERKA, Jiří. Stalo se: chce EU (znovu) cenzurovat Internet?. In: eArchiv.cz [online]. 17. 9. 2007 [cit. 22. 2. 

2016]. Dostupné z: http://www.earchiv.cz/b07/b0917001.php3 
12 PETERKA, Jiří. Stalo se: Už i Telefonica přistoupila k blokování. In: eArchiv.cz [online]. 17. 8. 2009 [cit. 22. 

2. 2016]. Dostupné z: http://www.earchiv.cz/b09/b0817001.php3 

http://www.reuters.com/article/us-eu-bombs-internet-idUSL1055133420070910?feedType=RSS&feedName=internetNews&sp=true
http://www.reuters.com/article/us-eu-bombs-internet-idUSL1055133420070910?feedType=RSS&feedName=internetNews&sp=true
http://www.earchiv.cz/b07/b0917001.php3
http://www.earchiv.cz/b09/b0817001.php3
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nádoby – co se stane na jedné straně, ovlivní i tu druhou.13 Podle Lukáše Václavíka ze serveru 

cnews.cz by umožnil zákon SOPA například blokovat na příkaz federálního soudu jakýkoliv 

web byť za jediné porušení zákona nebo za podezření na porušení – stačilo by například, kdyby 

kterýkoli uživatel sdílel odkaz na nelegální odkaz v komentáři kdekoli na stránce. Weby by 

musely takovéto stránky blokovat, a to by služby kteréhokoli vyhledávače omezilo téměř 

likvidačně. Zákon PIPA byl podobný zákonu SOPA, zaměřoval se ale více na zahraniční sítě a 

jejich blokování v USA. Za obsah uložený na stránkách by byli zodpovědní jejich 

provozovatelé, v případě například sociálních sítí jejich uživatelé. Václavík uvádí příklad – 

pokud by někdo na sociální síť Facebook vložil například odkaz směřující na autorsky chráněný 

odkaz bez uvedených licencí, uživateli by hrozily problémy.14 Po sílících protestech byly 

zákony z hlasování vyřazeny. 

V březnu 2009 slavil web, či přesněji World Wide Web15 dvacáté výročí. Jeho autor 

Tim Berners-Lee silně varoval před narůstajícím sledováním aktivit uživatelů na internetu. Sám 

se považuje za ochránce soukromí a bojuje spolu s dalšími proti snahám sbírat údaje o chování 

uživatelů.16 V roce 2009 byla „zájmově-orientovaná“ reklama od společnosti Google novinkou, 

dnes patří ke standardu internetového marketingu. V dnešní době, o sedm let později, zachází 

tento typ reklamy mnohem dál. Můžeme mluvit také o Facebooku a pokusech, které Mark 

Zuckerberg údajně provádí na svých uživatelích. Adam Romaňák ve svém článku na 

Markething.cz mluví o neustálém testování uživatelů. Facebook nás dnes nutí například jít k 

volbám anebo nám cíleně vylepšuje náladu, aniž bychom o tom věděli.17 To je pouze několik 

příkladů za všechny. Samotný Facebook od doby svého vzniku (únor 2004) prošel obrovským 

vývojem, včetně blokování určitých informací a obrazového materiálu. V září roku 2015 Mark 

Zuckerberg slíbil v New Yorku na zasedání OSN kancléřce Angele Merkelové, že „přijme 

opatření proti nenávistným projevům“. Tento výrok padl v souvislosti s uprchlickou krizí, která 

propukla v dubnu 2015.18 Před několika málo dny, v únoru 2016, Zuckerberg v Berlíně svoje 

                                                           
13 PETERKA, Jiří. Čeká nás cinknuté DNS?. In: Lupa.cz [online]. 21. 11. 2011 [cit. 22. 2. 2016]. Dostupné z: 

http://www.lupa.cz/clanky/ceka-nas-cinknute-dns/ 
14 VÁCLAVÍK, Lukáš. SOPA a PIPA: proč dnes nejede Wikipedia a další weby. In: cnews.cz [online]. 18. 1. 

2012 [cit. 22. 2. 2016]. Dostupné z: http://www.cnews.cz/sopa-pipa-proc-dnes-nejede-wikipedia-dalsi-weby 
15 WWW, zkráceně web je označení pro službu Internetu. Díky němu máme přístup k informacím založených na 

hypertextových dokumentech. Tyto informace prohlížíme pomocí prohlížečů, aplikací k tomu určených. 
16 PETERKA, Jiří. Tim Berners-Lee varoval před špehováním. In: eArchiv.cz [online]. 17. 3. 2009 [cit. 22. 2. 

2016]. Dostupné z: http://www.earchiv.cz/b09/b0317001.php3 
17 ROMAŇÁK, Adam. Všichni jsme jenom Zuckerbergovy pokusné krysy. Přemek ADAMEC, editor. 

In: Markething [online],  2015. ISSN 1805 – 4991. Dostupné z http://www.markething.cz/modri-laboratorni-

kralici 
18 Cenzura "nevhodného" obsahu v médiích a na sociálních sítích. Hrozí vysoké tresty. In: Security Magazín 

[online]. 27. 09. 2015 [cit. 22. 2. 2016]. Dostupné z: http://www.securitymagazin.cz/zpravy/cenzura-

nevhodneho-obsahu-v-mediich-a-na-socialnich-sitich-hrozi-vysoke-tresty-1404047524.html 

http://www.cnews.cz/sopa-pipa-proc-dnes-nejede-wikipedia-dalsi-weby
http://www.earchiv.cz/b09/b0317001.php3
http://www.securitymagazin.cz/zpravy/cenzura-nevhodneho-obsahu-v-mediich-a-na-socialnich-sitich-hrozi-vysoke-tresty-1404047524.html
http://www.securitymagazin.cz/zpravy/cenzura-nevhodneho-obsahu-v-mediich-a-na-socialnich-sitich-hrozi-vysoke-tresty-1404047524.html
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slova týkající se nenávistných komentářů zesílil: „Myslím, že jsme v Německu donedávna 

neodváděli dost dobrou práci a že bude třeba ji zlepšit,“ řekl Zuckerberg a dodal, že „pro 

nenávistné příspěvky není na Facebooku a v naší komunitě místo.“19 

 V roce 2012 plnila média kontroverzní dohoda ACTA. Anti-Counterfeiting Trade 

Agreement, česky Obchodní dohoda proti padělatelství, je dohoda mezi Evropskou unií a jejími 

členskými státy, dále Austrálií, Novým Zélandem, Kanadou, Japonskem, Korejskou lidovou 

republikou, Mexikem, Marokem, Singapurem, Švýcarskem a Spojenými státy americkými.20 

Podle Daniela Dočekala z Lupa.cz by se ACTA významně dotkla osobních a digitálních práv, 

práva na svobodu projevu a soukromí. Dohoda si klade za cíl řešit existující problémy – 

autorská práva, prodej padělků a tak podobně, ale zároveň zasahuje do řady oblastí, do kterých 

vůbec zasahovat nemusí. „Digitálního prostředí“ se v ACTA týkají Oddíl 5, Článek 27, který 

mluví o porušování autorského práva, takzvaném pirátství, o porušování práv k ochranné 

známce, tedy o padělání a dalších právech s tímto spojených. Podle dohody by poskytovatel 

internetu byl povinen poskytovat informace vedoucí k identifikaci účastníka, který jedná 

protizákonně. ACTA také zmiňuje například tvoření kopií DVD. Nově by jakékoli vypalovací 

programy byly protizákonné, tudíž vlastník DVD sice má právo si vytvořit jeho kopii, ale 

ACTA mu tuto činnost znepříjemňuje – ke kopírování by musel použít nezákonné prostředky. 

Podle dohody by také každý uživatel, který by narazil na internetu na jakékoli porušování 

autorských práv, musel toto chování nahlásit.21 Dohoda obsahovala mnohem více šokujících 

opatření, která vyvolala veliké demonstrace, hackerské hnutí Anonymous vyřazuje z provozu 

některé důležité weby, například web slovenské vlády, která se chtěla k podpisu dohody 

připojit. Evropský parlament v srpnu 2012 smlouvu definitivně odmítl.  

 Ministr vnitra Milan Chovanec pronesl na začátku roku 2016 několik nepopulárních 

výroků týkajících se svobody internetu. Podle Chovance by přístup k internetu neměl být 

anonymní. Reagoval takto na nabourání se do účtu na Twitteru předsedy vlády Bohuslava 

Sobotky a jeho e-mailové komunikace. Pachatel následně obsah zveřejnil na rasistických 

stránkách White Media. „Kdybych teď řekl, že bych chtěl, aby každý uživatel internetu byl 

identifikován, tak se na mě vrhnou všichni. Ale podle mě nastala doba k debatě, jak se tímto 

                                                           
19 BĚLKA, Michal. Příspěvky a komentáře útočící na uprchlíky? Facebook přitvrdí cenzuru. In: iDNES.cz 

[online]. 26. 2. 2016 [cit. 27. 2. 2016]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/zuckerberg-priznal-chyby-pri-

posuzovani-nenavistnych-prispevku-p93-/zahranicni.aspx?c=A160226_153714_eko-zahranicni_rts 
20 KUDLÁČEK, Luboš. Dohoda ACTA – co to je a co znamená? In: Netzin.cz [online]. 27. 1. 2012 [cit. 27. 2. 

2016]. Dostupné z: http://www.netzin.cz/dohoda-acta-co-to-je-a-co-znamena 
21 DOČEKAL, Daniel. Co je to ACTA a proč se této "dohody" bát? In: Lupa.cz [online]. 30. 1. 2012 [cit. 27. 2. 

2016]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/co-je-to-acta-a-proc-se-teto-dohody-bat/ 

http://zpravy.idnes.cz/zuckerberg-priznal-chyby-pri-posuzovani-nenavistnych-prispevku-p93-/zahranicni.aspx?c=A160226_153714_eko-zahranicni_rts
http://zpravy.idnes.cz/zuckerberg-priznal-chyby-pri-posuzovani-nenavistnych-prispevku-p93-/zahranicni.aspx?c=A160226_153714_eko-zahranicni_rts
http://www.netzin.cz/dohoda-acta-co-to-je-a-co-znamena
http://www.lupa.cz/clanky/co-je-to-acta-a-proc-se-teto-dohody-bat/
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směrem posunout,“22 řekl Chovanec Lidovým novinám. Podle Chovance ti, kteří stojí za 

svobodným internetem, chtějí, aby se z něj stalo rejdiště zločinců a semeniště hnutí 

propagujících zlo. Robert Malecký ze serveru HlídacíPes.org označuje Milana Chovance za 

Velkého bratra, neboť obdržel anticenu Velký bratr v tradiční anketě ochránců soukromí Big 

Brother Awards. Jak píše Robert Malecký, sdružení Iuridicum Remedium mu ji na základě 

hlasování odborné poroty udělilo za snahy omezit anonymitu internetu.23 20. února 2016 

demonstrovala Česká pirátská strana proti snahám regulovat aktivity na síti – kromě snahy o 

de-anonymizaci internetu také kvůli návrhu ministerstva financí. Ministerstvo se chystá 

vytvořit v souvislosti s loterijním zákonem seznam stránek, které bude moci stát cenzurovat.24 

 

1.2. Základní pojmy  

 

Abychom se mohli v historii online deviantního chování lépe orientovat, je nutno 

nejprve rozebrat některé pojmy, které se nestandardního chování na internetu přímo týkají. 

Určitá pravidla, jak se na internetu chovat, najdeme pod pojmem netiketa.  Je to sada 

doporučení, jak se slušně chovat na internetu a brát ohledy i na ostatní uživatele internetu. 

Internet na první pohled doopravdy je anonymním prostředím, dnes ovšem víme, že ne tak 

docela. Mnozí uživatelé jsou technicky zdatní, nemluvě o hackerech a jim podobným, dokáží 

kohokoli v internetové síti najít a lokalizovat. Proto je třeba mít na paměti, že na internetu by 

se uživatel měl chovat podle nejlepšího vědomí a svědomí, tak jako v reálném životě. Pavel 

Satrapa ve svém článku na Lupa.cz shrnul základní pravidla netikety:  

 Dodržujte v elektronické komunikaci stejná pravidla, konvence a zásady jako 

v běžném životě.  

 Nebuďte zbytečně útoční či agresivní. 

 Nejste středem kybervesmíru. Neočekávejte, že každý hned všeho nechá, jen 

aby odpověděl na váš dotaz. 

                                                           
22 MALECKÝ, Robert. Rejdiště zločinců a semeniště zla. Chovanec vyhlásil válku anonymitě na internetu. In: 

HlídacíPes.org [online]. 8. 1. 2016 [cit. 27. 2. 2016]. Dostupné z: http://hlidacipes.org/rejdiste-zlocincu-a-

semeniste-zla-chovanec-vyhlasil-valku-anonymite-na-internetu/ 
23 MALECKÝ, Robert. Velký bratr 2015: Ministr vnitra Chovanec za snahy omezit internet, policie za plošné 

šmírování řidičů. In: HlídacíPes.org [online]. 18. 2. 2016 [cit. 27. 2. 2016]. Dostupné z: 

http://hlidacipes.org/velky-bratr-2015-ministr-vnitra-chovanec-za-snahy-omezit-internet-policie-za-plosne-

smirovani-ridicu/ 
24 MALECKÝ, Robert. 10 věcí, které ohrožují svobodný internet: Hloupost politiků, cenzura, kriminalizace 

projevů… In: HlídacíPes.org [online]. 19. 2. 2016 [cit. 27. 2. 2016]. Dostupné z: http://hlidacipes.org/10-veci-

ktere-ohrozuji-svobodny-internet-hloupost-politiku-cenzura-kriminalizace-projevu/ 

http://hlidacipes.org/rejdiste-zlocincu-a-semeniste-zla-chovanec-vyhlasil-valku-anonymite-na-internetu/
http://hlidacipes.org/rejdiste-zlocincu-a-semeniste-zla-chovanec-vyhlasil-valku-anonymite-na-internetu/
http://hlidacipes.org/velky-bratr-2015-ministr-vnitra-chovanec-za-snahy-omezit-internet-policie-za-plosne-smirovani-ridicu/
http://hlidacipes.org/velky-bratr-2015-ministr-vnitra-chovanec-za-snahy-omezit-internet-policie-za-plosne-smirovani-ridicu/
http://hlidacipes.org/10-veci-ktere-ohrozuji-svobodny-internet-hloupost-politiku-cenzura-kriminalizace-projevu/
http://hlidacipes.org/10-veci-ktere-ohrozuji-svobodny-internet-hloupost-politiku-cenzura-kriminalizace-projevu/
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 Pokud se dostanete do sporu a ten se přiostří, argumentujte k věci. 

Nepoužívejte osobní invektivy nesouvisející s předmětem sporu.25 

 

1.2.1.  Haters gonna hate 

 Podle Cambridge slovníku je hater osoba, která píše o jiné osobě či skupině nepříjemné, 

protivné či odporné věci nebo kritizuje jejich konání.26 Podle serveru about.com jsou to hlasití 

a škodliví uživatelé internetu, kteří vysílají do světa urážky a nenávist vždy, když s někým nebo 

něčím nesouhlasí. Své negativní názory šíří a útočí na konkrétní osoby nebo nápady. Na jedné 

straně se mohou být uživatelé sledující určitý cíl, na druhé to ale mohou být tací, kteří ostatní 

provokují pouze pro svou (dětinskou) zábavu. Mírnějším projevem online nenávisti (hate) jsou 

trollové, na druhé straně spektra se nacházejí například rasisté a militantní uživatelé, které jejich 

hněv a nenávist dohání k online násilí nebo stalkování.27 Nezisková organizace HateWatch 

v roce 1998 definovala hate groups, skupiny haterů, jako organizace, které obhajují násilí či 

bezdůvodný odpor proti lidem nebo organizacím určité rasy, násilí, původu, sexuální orientace 

nebo pohlaví.28 Hateři se nechtějí stát osobou, kterou „hejtují“, mnohdy ani neupozorňují na 

konkrétní věci například v článku, tedy místo konkrétně cílené kritiky smetou vše ze stolu, často 

se slovy „To je teda pěkný shit!“, „Lamo29! Co to píšeš?“30 

 Jako příklad mohu použít část vzorové konverzace hatera Palpa s uživatelem Tha-tch ze 

serveru about.com:  

Tha-tch: Oh, I'm going to score tickets to the Ultra Music Festival in Miami!  

(„Hurá, chystám se koupit lísky na Ultra Music festival v Miami!“) 

Palp: You and your stupid techno music! Enough, already. We're sick of hearing about 

this, and nobody cares about your music. 

                                                           
25 SATRAPA, Pavel. Netiketa. In: Lupa.cz [online]. 2005 [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 

http://www.lupa.cz/clanky/netiketa/ 
26 Hater. In: Cambridge Dictionaries online [online]. [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hater 
27 GIL, Paul. Who Are 'Haters'? In: About [online]. [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 

http://netforbeginners.about.com/od/h/f/who-are-haters.htm 
28 DUFFY, Margaret E. Web of Hate: a Fantasy Theme Analysis of the Rhetorical Vision of Hate Groups 

Online. Journal of Communication Inquiry [online]. 2003, July 27: 291-312 [cit. 2016-04-10]. DOI: 

10.1177/0196859903252850. Dostupné z: http://jci.sagepub.com/content/27/3/291.abstract 
29 Verze internetové zkratky LMAO (Laughing My Ass Off). 
30 RUBBERDUCK. Definice českého internetu? Haters, haters a zase haters. In: Security-portal.cz [online]. 2009 

[cit. 2016-04-03]. Dostupné z: http://www.security-portal.cz/blog/definice-%C4%8Desk%C3%A9ho-internetu-

haters-haters-zase-haters 
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(„Ty a ta tvoje blbá techno hudba! Už stačí! Máme až po krk toho, jak o tom pořád 

posloucháme, nikdo tu o tvoji hudbu nestojí.“)31 

Anonymita internetu a domnělá důvěryhodnost společně vytvářejí mocný 

přesvědčovací nástroj. Skupiny haterů na svých internetových stránkách „balili“ své klíčové 

sdělení do vizuálně zajímavého vizuálního obalu, který rozptýlil ostražitost nejednoho 

návštěvníka stránky. Přesvědčivá vizuální stránka sdělení přispívala a přispívá k tomu, že je do 

ní vložená informace jednodušeji zapamatována a přijatá. Tyto skupiny stejným způsobem 

rekrutovali další členy.32 

Historicky jsou hate groups technologicky zdatné. Již v roce 1985 jedna ze skupin 

vlastnila počítač Commodore 64, jeden z nejprodávanějších a nejoblíbenějších domácích 

počítačů, a telefonní modem. Volající si tak mohli stahovat materiály, díky kterým mohli 

skinheadi, členové Ku-Klux-Klanu a Neonacisté komunikovat se svými stávajícími a 

potencionálními členy. V roce 1995 člen KKK Don Black spouští první neonacistickou stránku. 

Do listopadu 1998 bylo na internetu aktivních více než 200 stránek hate groups. Tyto stránky 

monitorovala organizace HateWatch.33  

S výzkumem online hate groups je spojena Symbolická konvergentní teorie (Symbolic 

convergence theory) Ernesta Bormanna z roku 1972. Bormann vystavěl svou komunikační 

teorii na myšlence: členové skupin si musí navzájem vyměňovat své emoce, pohnutky 

významy, aby mohli vytvořit soudržnou skupinu. Skupina si tedy vytvoří fantazie o své skupině 

a dalších skupinách, aby mohla vystavět svou sdílenou identitu (shared identity). Pomocí 

příběhů a rituálů, které jsou v teorii popsané, si skupina vytváří sdílené vědomí – sdílené 

porozumění skupině a odpověď na otázku, co to znamená být členem skupiny. Bormann nazval 

sdílené příběhy Fantazijními tématy (fantasy themes). Tyto fantazie tvoří řetězec od člena ke 

členu a od skupiny ke skupině.34 Tyto fantazie se analyzují pomocí Fantasy theme analysis. 

S její pomocí lze analyzovat sdělení různého typu, včetně reklamních sdělení. Margaret E. 

Duffy použila tuto analýzu ve své studii. Zabývala se řečí internetových stránek online hate 

skupin. Duffy vybrala čtyři typy stránek – neonacistické, KKK, stránky bílých nacionalistů 

(White Nationalists) a černých separatistů (Black Separatists). Na vybrané stránky, jejich 

                                                           
31 GIL, Paul. Who Are 'Haters'? In: About [online]. [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 

http://netforbeginners.about.com/od/h/f/who-are-haters.htm 
32 DUFFY, Margaret E. Web of Hate: a Fantasy Theme Analysis of the Rhetorical Vision of Hate Groups 

Online. Journal of Communication Inquiry [online]. 2003, July 27: 291-312 [cit. 2016-04-10]. DOI: 

10.1177/0196859903252850. Dostupné z: http://jci.sagepub.com/content/27/3/291.abstract 
33 Tamtéž 
34 BROCK, Bernard L, Robert Lee SCOTT a James W CHESEBRO. Methods of rhetorical criticism: a 

twentieth-century perspective. Str. 177 
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vizuální obsah a textace, aplikovala Fantasy theme analysis. Potvrdila výskyt Bormannem 

popsaných fantazií – objevují se témata jako čestnost, spravedlnost a mravnost, aby 

ospravedlnila činy skupiny. Duffy zmiňuje také téma znovuvzkříšení počestnosti a původního 

řádu (černí separatisté tvrdí, že byli prvními lidmi na zemi, oproti tomu KKK představuje 

koncept „nového bílého světa“).35 

„Haters gonna hate“ („hejtři budou hejtovat“) je oblíbená fráze, která reflektuje chování 

haterů. Mnozí uživatelé již pochopili, že přít se s haterem nemá smysl, debatu tedy uzavírají 

touto frází, obrázkem (meme)36, který tuto frázi obsahuje, nebo GIFem, rozpohybovaným 

animovaným obrázkem mnohdy vtipného charakteru. 

 

1.2.2.  Don’t Feed the Trolls 

Trolling skvěle definoval Kamil Kopecký na stránce E-Bezpečí, projektu, který si klade 

za cíl prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu týkající se rizikového chování na 

internetu a s ním souvisejícími fenomény37.  

Termínem „troll“ označujeme uživatele internetu, který úmyslně narušuje 

diskusi/chat vkládáním nevhodného obsahu s cílem vyprovokovat ostatní účastníky 

chatu a rozpoutat emocionálně vypjaté ohlasy od ostatních účastníků diskuse. 

Výsledkem chování trolla je pak destrukce diskusního fóra, které se změní v prostor 

tzv. „hate speech“ čili nenávistné komunikace. Někdy se termínem trolling označuje 

též obtěžování jako takové.38 

Ostatní dostupné vymezení se s tímto definování shodují.  

 Jaký je tedy rozdíl mezi haterem a trollem? Rozdíl není příliš veliký, obě skupiny 

balacují na hraně té druhé. Troll vkládá například do internetové diskuse příspěvek, nemusí být 

urážlivý. Stačí, aby položil jednoduchou kontroverzní otázku (například jestli je lepší operační 

systém Windows nebo Mac), která rozhýbe celou diskusi určitým směrem, což troll zamýšlel. 

Dalo by se také říct, že troll nemá zdánlivě na komentovanou záležitost vlastně žádný názor a 

                                                           
35 DUFFY, Margaret E. Web of Hate: a Fantasy Theme Analysis of the Rhetorical Vision of Hate Groups 

Online. Journal of Communication Inquiry [online]. 2003, July 27: 291-312 [cit. 2016-04-10]. DOI: 

10.1177/0196859903252850. Dostupné z: http://jci.sagepub.com/content/27/3/291.abstract 
36 Obrazová příloha 1 a 2 
37 KOPECKÝ, Kamil. Základní informace o projektu. In: Ebezpečí [online]. [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 

http://www.e-bezpeci.cz/index.php/o-projektu/oprojektu 
38 KOPECKÝ, Kamil. Úvod do boje s internetovým trollingem. In: Ebezpečí [online]. 2011 [cit. 2016-04-03]. 

Dostupné z: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/dali-rizika/296-uvod-do-trollingu 
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komentuje pouze proto, aby vyvolal reakci. Haterův názor je přesně daný a vyhraněný – haters 

gonna hate. Troll může také provokovat přímo hatera, tento spor může vyústit k takzvaným 

flame wars. Tedy cílem trolla není pouze urazit konkrétní osobu, organizaci nebo čin, ale začít 

válku a zapojit do ní co nejvíce lidí a rozhádat je mezi sebou.39 Aktivita trolla není skryta, 

trollové chtějí, aby okolí poznalo, že bylo „vytrolleno“. Pokud troll myslí trollení vážně, už se 

nejedná o trolling. 

 Termín trolling vychází z techniky chytání ryb zvané trolling – na lanku je navázáno 

několik návnad, toto lanko je poté taženo za lodí a rybář čeká, až se úlovek sám chytí.40 Tento 

proces je tedy po přenesení významů stejný, jako proces internetového trollingu. Odtud tedy 

pochází známá fráze „Don’t Feed the Trolls“ – „Nekrmte trolly“. Jiný výklad také uvádí, že 

slovo troll vychází ze severských pohádek pro děti, kde se tito vypočítaví skřítkové vyskytovali. 

S oblibou vnášeli do příběhu vtipné i urážející poznámky na účet jiných tvorů nebo okolí 

komplikovali život.  

 Fráze „Don’t Feed the Trolls“ nabádá uživatele, aby trollům nedávali podněty k tomu, 

aby mohlo k trollingu dojít, aby uvažovali nad tím, co je obsahem jejich sdělení. Whitney 

Phillips ovšem upozorňuje, že k trollingu by došlo za jakýchkoliv okolností, tedy i v okamžiku, 

kdyby troll nebyl přímo krmen.  

Whitney Phillips je výzkumnice zabývající se online deviacemi a chováním s ním 

spojeným. Publikovala mnoho studií, o které se budu v této práci opírat.  

Phillips také navrhuje, abychom jednoduše nepřistupovali na pravidla trollům a postavili 

se jim hrou s názvem „Ruining This Asshole’s Day,“ v překladu „Zkazte tomu debilovi den“. 

Podle něj je nejlepší obrana útok, v tomto případě nemilosrdné mazání komentářů trollů, takto 

se jejich komentáře nedostanou k očím publika, po kterém trollové touží.41  

 Údajně je termín troll datován do osmdesátých let minulého století, ale podle 

Oxfordského anglického slovníku se poprvé tento termín objevil 14. prosince 1992 v usenetové 

skupině alt.folklore.urban (o těchto skupinách se zmíním podrobněji dále). Některý z uživatelů 

měl napsat větu toto slovo obsahující: „Maybe after I post it, we could go trolling some more 

                                                           
39 FICHMAN, Pnina a SANFILIPPO, Madelyn Rose. The Bad Boys and Girls of Cyberspace: How Gender and 

Context Impact Perception of and Reaction to Trolling. Social Science Computer Review [online]. 2014, 2015 

33: 163-180 [cit. 2016-04-10]. DOI: 10.1177/0894439314533169. Dostupné z: 

http://ssc.sagepub.com/content/33/2/163.abstract 
40 PORTER, David. Internet Culture. Str. 40 
41 PHILLIPS, Whitney. Don't feed the trolls? It's not that simple. In: The Daily Dot [online]. 2013 [cit. 2016-04-

03]. Dostupné z: http://www.dailydot.com/opinion/phillips-dont-feed-trolls-antisocial-web/ 
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and see what happens.” – „Možná až to postnu, mohli bychom jít ještě trochu trollit a uvidíme, 

co se stane.“42 

 Díky aplikaci Google Trends lze sledovat, jak uživatelé vyhledávali klíčové slovo 

„internet troll“. Na výsledném grafu43, který jsem umístila do obrazové přílohy, je patrné, že od 

roku 2011 se zájem o internetový trolling velice zvýšil. 

 Whitney Phillips tvrdí, že trollové nemusí doopravdy myslet vážně, co říkají. Ovšem je 

zcela irelevantní, co si o svém chování vážně myslí. Trollové by měli jednat s úctou, protože 

jsou jakýmisi arbitry významů. I tehdy, kdy tvrdí, že pouze „trollí“, muže mít jejich aktivita 

veliké důsledky pro ty, kteří jsou cílem jejich trollení.44 Zoe Williams ve svém článku pro online 

The Guardian s názvem What is an internet troll?45 (Co je internetový troll?) uvádí několik 

příkladů, kdy trolling vedl k smrti trollené osoby. Olivia Penpraze, devatenáctiletá Australanka 

z Melbourne, si psala online deník týkající se osobních depresí, prozradila také, že přemýšlí o 

sebevraždě. V roce 2012 jí přišlo mnoho uklidňujících a pozitivních zpráv, ovšem mezi nimi 

byly i opakované zprávy od trollů nabádajících k činu. Podle slov otce Olivia byla jeho dcera 

šikanována, což vedlo k její sebevraždě.46 Olivia Penpraze se tak stala obětí kyberšikany 

(cyber-bullying). Dva roky po její smrti rodiče Penprazovi založili projekt, jehož cílem je 

potlačení šikany a kyberšikany, s názvem No More Angels Lost for Bullying47. Zoe Williams 

zmiňuje také patnáctiletou Natashu MacBryde, která si vzala život za podobných příčin. Troll 

Sean Duffy po její smrti uveřejnil několik videí a zpráv, které zesměšňovaly smrt teenagerky, 

na vzpomínkové stránky, kde lidé vyjadřovali svůj smutek a soustrast. Jeho zprávy se týkaly i 

dalších zesnulých teenagerů, mezi nimi například Jordana Coopera, kterého ubodal jeho strýc 

k smrti.  Fotografie MacBrydové a Coopera se po propuknutí celé kauzy objevily v mnohých 

médiích. Troll Sean Duffy byl za toto necitlivé chování odsouzen na osmnáct týdnů do vězení. 

Bylo mu také uděleno pětileté nařízení proti antisociálnímu chování (anti-social behaviour 

                                                           
42 FEINBERG, Ashley. The Birth of the Internet Troll. In: Gizmodo [online]. 2014 [cit. 2016-04-03]. Dostupné 

z: http://gizmodo.com/the-first-internet-troll-1652485292 
43 Obrazová příloha 3 
44 PORTER, David. Internet Culture. Str. 43 
45 WILLIAMS, Zoe. What is an internet troll? In: The Guardian [online]. 2012 [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 

http://www.theguardian.com/technology/2012/jun/12/what-is-an-internet-troll 
46 WHITE, Alex. Parents warn about online trolls. In: Herald Sun [online]. 2012 [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 

http://www.heraldsun.com.au/ipad/parents-warn-about-online-trolls/story-fn6bfkm6-1226321201044 
47 www.angels4olivia.com.au 
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order) a byl mu zakázán přístup na některé stánky včetně Facebook, Twitter, YouTube nebo 

Myspace.48  

Právní rámec týkající se trollingu je podle Phillipsové velice problematický určit. Ve 

spojených státech je trolling chráněn prvním dodatkem z roku 1789 (Svoboda vyznání, tisku, 

projevu, právo lidu pokojně se shromažďovat a právo podávat státním orgánům žádosti o 

nápravu křivd). V USA i Británii je ovšem trolling spojován s kyberšikanou a tedy by mohl být 

postihnutelný jako „fighting words“ (hádka nebo boj slovy), který je v Americe přestupkem, 

nebo jako obtěžování (harassment). Umlčení trollů by ale vyžadovalo závažná opatření, po 

kterých by nutně muselo dojít k cenzuře internetu.49 

Pnina Fichman a Mayden Rose Sanfilippo popsaly ve své knize několik typů trollů. 

Prvním z nich je Grief nebo RIP troll, v nepřesném překladu smuteční troll, který trollí na 

stránkách určených pozůstalým po zesnulých (memorial pages). Tito trollové nacházejí zálibu 

v komentování bolestných událostí neupřímným nevítaným způsobem. Jejich zprávy mají vliv 

na pozůstalé.50 Příklad tohoto typu trolla jsem popsala o několik odstavců výše. Druhým typem 

je ideologický troll, tedy takový uživatel, který chce dosáhnout nějakého ideologického cíle, 

neváhá kontaktovat různé protestní skupiny nebo hacktivisty51. LOL52 trollové jednají pouze za 

účelem pobavení a legrace, používají sarkasmus a ironii, svoje oběti někdy nazývají lolcows 

(lolkrávy). Lolcows jsou jednotlivci či skupiny, kteří se nechají „podojit“ pro zábavu. 

Neideologičtí trollové trollí většinou z dlouhé chvíle. Jejich činy nejsou podníceny žádnou 

ideologií, vystupují často jako LOL trollové, ovšem tito zacházejí o něco dál, ovšem stále 

v určitých mezích slušnosti. Tito trollové například odhalují nováčky ve svých řadách. Patří 

mezi ně hráči MMOG53 her. Trollové vyznávající nějaké náboženství jsou další skupinou 

dělení. Pokud tito trollové nesouhlasí s určitou vírou, přistupují k trollení. Jako příklad mohu 

uvést Project Chanology z roku 2008, kdy členové hackerské skupiny Anonymous napadli 

stránky Scientologické církve. Církev chtěla odstranit určité materiály ze známého interview 

                                                           
48 Internet 'troll' jailed for mocking dead teenagers on Facebook. In: The Telegraph [online]. 2011 [cit. 2016-04-

03]. Dostupné z: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/8760504/Internet-troll-jailed-for-mocking-

dead-teenagers-on-Facebook.html 
49 PHILLIPS, Whitney. Meet the trolls. Index on Censorship [online]. 2011, 40: 68-76 [cit. 2016-04-10]. DOI: 

10.1177/0306422011409641. Dostupné z: http://ioc.sagepub.com/content/40/2/68.abstract 
50 FICHMAN, Pnina a Madelyn R. SANFILIPPO. Online trolling and its perpetrators: under the cyberbridge. 

Str 12 
51 Aktivisté hackeři, kteří k vyjádření vlastního názoru a přesvědčení využívají online prostředí včetně 

hackerských útoků. Jako příklad mohu uvést skupinu Anonymous. 
52 Zkratka pro Laughing Out Loud hojně používaná uživateli v online prostředí. 
53 Zkratka Massively Multiplayer Online Game. MMOG je typ počítačové hry, do které se může zapojit velké 

množství hráčů ve stejný čas. 
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s Tomem Cruisem, členem Scientologie. Anonymous zakročili, nenechala Scientology 

cenzurovat internet. Anonymous církev varovali videem na síti Youtube s názvem „Message to 

Scientology“ v lednu 2008. Anonymous požadovali stažení církve z internetu. Ta tak 

samozřejmě neučinila, jejich stránky byly napadeny hromadným DDoS útokem, jejich centrála 

nahranými telefonáty, nepravými faxy. Poslední skupinou jsou političtí trollové. Tito trollové 

uveřejňují protijdoucí argumenty, vysmívají se oponentům, snaží se začít vyhrocený dialog.54 

Také Suler a Phillipsová vyslovili ve své studii z roku 1998  rozsáhlou typologii online 

deviantního chování. Spadají sem například Clueless Newbies (Zmatení nováčci), Parodists 

(Vtipálci), Sleepers (Spáči) nebo Ghosts (Duchové).55  

Studie autorů Buckelse, Trapnella a Paulhuse z roku 2014 s názvem Trolls just want to 

have fun (Trollové se chtějí prostě bavit) se zabývala osobnostmi samotných trollů. Zkoumali 

několik rysů osobnosti: machiavellismus, psychopatie, narcismus a sadismus. Podle autorů je 

machiavellismus schopnost manipulovat a klamat ostatní, psychopat necítí lítost a neumí se 

vcítit do druhých, narcista upřednostňuje svoje zájmy před zájmy druhých, sadista má sklony 

ke krutosti. Výzkumníci měli za to, že právě sadismus bude v online trollingu hrát největší roli. 

Ve svém výzkumu pracovali se dvěma studiemi. Hypotéza se autorům potvrdila. Nejsilnější 

spojení s trollingem měl povahový rys sadismus. Výzkumníci prohašují, že trollové jsou 

„každodenní sadisté“. Svými výsledky potvrdili, že sadisté mají sklon k trollingu, protože si 

tuto činnost užívají. Trollové i sadisté cítí škodolibou radost v trápení ostatních. Jak výzkumníci 

říkají: „Sadisté se chtějí prostě bavit…a internet je jejich hřiště!“56 

Podle Phillipsové mnoho nezáleží na dalším vývoji internetu, vždy budou tací, kteří si 

budou chtít z ostatních utahovat. Co ovšem můžeme ovlivnit je administrace platforem samých. 

Záleží na tom, koho se administrátoři, zadavatelé reklamy a další rozhodnou privilegovat – zda 

ty, kteří se stávají cílem nepatřičného chování nebo ty, kteří se takto chovají.57 

 

                                                           
54 FICHMAN, Pnina a Madelyn R. SANFILIPPO. Online trolling and its perpetrators: under the cyberbridge. 

Str 12 
55 SULER, J.R. and PHILIPS, W. The Bad Boys of Cyberspace: Deviant Behavior in Multimedia Chat 

Communities. CyberPsychology and Behavior, 1, 275-294. [online]. 1998 [cit. 2016-04-03]. Dostupné z 

http://users.rider.edu/~suler/psycyber/badboys.html 
56 BUCKELS, Erin E., TRAPNELL, Paul D., PAULHUS Delroy L. Trolls just want to have fun [online]. 

Elsevier, 2014 [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: http://scottbarrykaufman.com/wp-content/uploads/2014/02/trolls-

just-want-to-have-fun.pdf 
57 PHILLIPS, Whitney. This is Why We Can't Have Nice Things: Mapping the Relationship Between Online 

Trolling and Mainstream Culture. Str. 156 
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1.2.3.  Cyberbullying (kyberšikana) 

Definice cyberbullyingu či česky kyberšikany se pohybuje v rozmezí trapných či krutých online 

příspěvků nebo obrázků, online vyhrožování, harassmentu a negativních komentářů, až po 

stalking skrze emaily, webové stránky, sociální sítě a telefon.58 Kyberšikana znamená úmyslné 

a opakované způsobování újmy pomocí počítačů, mobilních telefonů a dalších elektronických 

přístrojů. Toto pronásledování trvá tak dlouho, dokud to jeho oběť dovolí. Uživatelé mohou 

předejít přijímání nevyžádaných zpráv mnoha způsoby, například blokování telefonního čísla 

útočníka. Mnoho obětí ovšem tyto kroky nevykoná, a tak může k jejich šikanování docházet po 

velice dlouhou dobu.  

Kyberšikana se nevyznačuje fyzickými újmami, ovšem psychické důsledky online 

šikany mohou být o mnoho vážnější. Oběť netuší, kdy další útok přijde a nemůže se na něj 

připravit. Jsou známé takové případy, kdy měla oběť kyberšikany po útocích problémy se 

sebevědomím a důvěrou k ostatním, u těchto jednotlivců je také pravděpodobnější výskyt 

deprese, v krajních případech se oběti uchylovaly i k sebevraždám. Útočník se často skrývá za 

anonymní přezdívkou, je možné, že se se svým cílem šikany nikdy nesetkal, v útocích ho 

podporuje online publikum, které často situaci sleduje.59 

Podle stránek Affordable colleges online existuje několik typů kyberšikany: flaming (v 

tomto případě útočník nebo útočníci atakují svou oběť veřejně, například v chatovacích 

místnostech, kde se vysmívají jejím názorům a připomínkám), exclusion (vynechávání či 

odepírání vstupu oběti do chatovacích místností, diskusí apod., útočníci se o těchto 

ignorovaných uživatelích často negativně vyjadřují „za jejich zády“), harassment (nastane 

tehdy, pokud se obtěžování (kyberšikana) znovu opakuje, útočníci mohou využít i dalších míst 

k pronásledování oběti – SMS zprávy, emaily a tak podobně), cyberstalking (je typ 

harrasmentu, kdy útočníci zacházejí do krajnosti a svou oběť pronásledují po všech 

platformách; tento typ kyberšikany je srovnatelný s fyzickým stalkingem), outing (zahrnuje 

škodolibé zveřejnění osobních informací o oběti za účelem jejího zesměšnění a ztrapnění; tyto 

informace zahrnují obrázky, fotky, videa a další materiály, které mohou oběť poškodit; stejným 

způsobem funguje i rozšíření očerňující nepravdivé informace o oběti) a masquerading (k 

tomuto dochází, pokud si útočník vytvoří nepravou identitu (sockpuppet), pod kterou oběť 

                                                           
58 Cyberbullying & Harassment. In: Stay Safe Online [online]. 2012 [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 

https://staysafeonline.org/stay-safe-online/for-parents/cyberbullying-and-harassment 
59 HALL, Claire K. Understanding Cyberbullying in College. In: Affordable colleges online [online]. [cit. 2016-

04-03]. Dostupné z: http://www.affordablecollegesonline.org/college-resource-center/cyberbullying-awareness/ 
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kontaktuje; může například předstírat, že je jeho známý, aby se dostal k intimním informacím, 

které poté proti oběti použije).60 

Podle výzkumu Pew Research Center 73 % dotazovaných dospělých se setkalo s online 

harrasmentem či kyberšikanou, 40 % z nich ji osobně zažilo.61 Kyberšikana se samozřejmě týká 

nejrůznějších témat, nejčastěji se jedná o sexuální obtěžování, na dalším místě žebříčku je 

znehodnocování profesionálních schopností oběti, následují rasové a náboženské narážky, 

útočníci také využívají citlivých témat jako je politika, homofobie a tak podobně.62 

Jeden z nejznámějších případů kyberšikany se odehrál v polském Gdaňsku v roce 2006. 

Anna Halmanová, studentka gymnázia, páchá sebevraždu poté, co její spolužáci uveřejnili 

video ze třídy, na kterém lze rozeznat Annu, jak je zneužívaná před zraky celé třídy, spolužáci 

simulují znásilnění. Video koluje po internetu. Ráno poté nalézá matka Halmanové studentku 

v pokoji oběšenou na švihadle.  

V posledních letech je pojem kyberšikana stále častěji skloňován ve společnosti i 

v médiích. Je zcela aktuálním problémem, který ovšem není ještě zcela detailně prozkoumán. 

Odborná literatura toto téma ještě zcela dokonale nepokryla. Nicméně je velice důležité a 

nezbytné o kyberšikaně informovat. Toho si byla vědoma i známá kanadská investigativní 

novinářka Paula Todd. V roce 2014 napsala knihu s názvem Extreme Mean: trolls, bullies and 

predators online 63, která byla nominována na prestižní kanadskou literární cenu. Tato kniha 

pomohla čtivým stylem problematiku kyberšikany a dalšího online deviantního chování 

vsunout do podvědomí veřejnosti a donutila ji, aby začala nad problémem přemýšlet.  

 

1.2.4.  Computer vandalism 

Computer vandalism, v překladu počítačový vandalismus, vychází z tradičního užití 

slova vandalismus, tedy bezdůvodné bezohledné ničení. Vandalové fungují tímto způsobem i 

v kyberprostoru. Počítačoví vandalové vyvíjejí softwary, které jsou schopny po infikování 

počítače poškodit osobní data či ovlivnit jeho funkčnost. Jejich motivace se různí. Můžou být 

                                                           
60 HALL, Claire K. Understanding Cyberbullying in College. In: Affordable colleges online [online]. [cit. 2016-

04-03]. Dostupné z: http://www.affordablecollegesonline.org/college-resource-center/cyberbullying-awareness/ 
61 Online Harassment. In: Pew Research Center [online]. 2014 [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 

http://www.pewinternet.org/2014/10/22/online-harassment/ 
62 The Rise of Online Harrasment [online]. [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: http://onlineharassmentdata.org/ 
63 TODD, Paula. Extreme mean: trolls, bullies and predators online. S.l.: Signal, 2014. ISBN 978-0-7710-8403-

4. 
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hnáni vidinou ilegálního zisku, může se také jednat o nevinný vtip, ale také o aktivistický čin 

nebo dokonce o špionáž.64 

Dříve byli tvůrci malwarů (počítačových programů určených ke vniknutí do 

počítačového systému nebo jeho poškození), jako například Trojských koní a dalších virů, 

studenti a mladí programátoři. Dnes se dají tvůrci malwarů rozdělit do několika skupin, jak 

uvádí stránky společnosti Kaspersky (společnosti, která se zabývá vývojem ochranného 

softwaru proti počítačovým virům, spamu, útoky hackerů a jinými kybernetickými hrozbami): 

šikovní studenti, kteří zvládli programovací jazyk a chtějí vyzkoušet svoje dovednosti, dále 

nezkušení mladí, kteří přesně nevědí, jak programovat, ale s pomocí návodů na internetu jsou 

schopni virus sestrojit, profesionální vývojáři jsou samozřejmě ti nejnebezpečnější, poslední 

skupinou jsou výzkumníci, jednotlivci, kteří jsou schopni vyvinout nové cesty a formy malwarů 

a chtějí testovat jejich funkčnost. Tito uživatelé se nazývají různými termíny: vandals, 

swindlers, blackmailers a tak dále.65 

Podle společnosti Kaspersky existuje kromě jiných tři základní důvody, proč se 

jednotlivci uchylují k vývoji malwarů. Stránky zmiňují zavádění nových zákonů regulujících 

internet, které mohou vyvolat odvetu uživatelů internetu. Dalším důvodem jsou počítačové hry. 

Poslední příčinou je složitost vývoje malwarů, která testuje uživatele. V devadesátých letech 

bylo mnohem snazší počítačový virus vytvořit, dnešní operační systémy tolik prostoru 

nenabízejí.66 

   

1.2.5.  Flame wars 

Pojem flame war lze do češtiny přeložit jako plamenná válka nebo také svatá válka či 

příliš ohnivá diskuse. Diskuse mnohdy přerůstá v neorganizovanou hádku a stává se plamennou 

válkou. K flame war může dojít téměř v každém online prostředí – na diskusních fórech, 

v chatovacích místnostech, v diskusích pod články, na YouTube a dalších sociálních sítích a 

tak dále. Flame war byla velice rozšířena na Usenetu, války se vedly i pomocí elektronické 

pošty.67 

                                                           
64 Who Creates Malware? In: Kaspersky lab [online]. [cit. 2016-04-04]. Dostupné z: 

https://usa.kaspersky.com/internet-security-center/threats/who-creates-malware#.VwGOPI9OI2w 
65 Computer Vandalism. In: Kaspersky lab [online]. [cit. 2016-04-04]. Dostupné z: 

https://usa.kaspersky.com/internet-security-center/threats/computer-vandalism#.VwGGp49OLSF 
66 Tamtéž 
67 Flaming. In: TechTarget [online]. [cit. 2016-04-04]. Dostupné z: 

http://searchsoa.techtarget.com/definition/flaming 
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Plamenné války obvykle otravují ty, kteří do nich nejsou zapojeni a popuzují ty, kteří se 

podílí na jejich průběhu. Baví se pouze uživatelé, kteří flame war cíleně iniciovali právě za 

tímto účelem. Těmto uživatelům se přezdívá flamers – flameři. Diskuse přerůstá ve flame war 

obvykle na základě jednoduché otázky týkající se na první pohled nevinného a nekonfliktního 

tématu, například politiky, náboženství nebo filosofie. Do diskuse se také s oblibou zapojují 

takzvaní grammar nazis (gramatičtí nazisté), kteří upozorňují na gramatické chyby 

v příspěvcích ostatních, čímž přispívají k všeobecnému naštvání.  

Flame je jeden z pomůcek trolla. Takzvaný Flame trolling troll odstartuje pomocí 

flamebait (flame návnadou), provokativní zprávou, která vyvolá rozhořčené odpovědi (flame) 

ostatních nic netušících uživatelů. Troll poté může diskusi opustit (hit-and-run posting) nebo ji 

„přiživovat“ dalšími názory. Uživatel, který první odpověděl na trollovu poznámku „sežral“ 

trollovu návnadu a zároveň trolla „nakrmil“ (feeding the troll).68 Některý z uživatelů v tento 

moment může trolla odhalit poznámkou „YHBT“, tedy „You have been trolled“ (byl jsi 

vytrollen). 

 

1.2.6.  Meme 

Autorství pojmu je připisováno Richardu Dawkinsovi, který ho poprvé použil ve své 

knize Sobecký gen v roce 1976: 

Potřebujeme jméno pro nový replikátor, jméno, které by vystihlo jednotku 

kulturního přenosu, jednotku imitace. „Mimeme" pochází z vhodného řeckého 

slova, ale dal bych přednost jednoslabičnému pojmu, který by zněl podobně jako 

gen („gene“). Doufám, že mi moji vzdělaní přátelé odpustí, když to zkrátím na 

meme. Pokud je to nějak utiší, můžeme to považovat za odvozené od slova 

„memory" (paměť), nebo z francouzského slova même. Mělo by být vyslovováno 

tak, aby se rýmovalo se slovem „cream“ (smetana).69 

Podle slovníku Merriam-Webster pojem meme označuje nápad, chování, styl nebo užití, 

které se šíří od uživatele k uživateli mezi kulturami.70 Meme je dozajista internetový fenomén, 

který se v online prostředí velice jednoduše virálně šíří. Od uživatele nevyžaduje větší zapojení 
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myšlení, je snadno pochopitelný a vtipný. Zaujme v oněch třech sekundách, které uživatelé 

například sociálních sítí příspěvkům věnují. Nejúspěšnější memy obsahují příběhy, který každý 

uživatel důvěrně zná z vlastního života. V prostředí internetu na sebe může meme vzít podobu 

obrázku, odkazu, videa, celé webové stránky nebo dokonce to může být i jen nějaké slovo, které 

se začne objevovat a šířit na internetu (mnohé chatovací zkratky).71 Musíme mít ovšem na 

paměti, že za mnohými meme se skrývá marketingová strategie některé firmy s cílem 

propagovat produkt.  

Obrazové meme se vždy skládají z fotografie nebo obrázku a popisku. Protože na text 

není mnoho místa, začaly se na internetu používat nejrůznější textové zkratky, například yolo 

– zkratka pro You Only Live Once – žiješ jen jednou, lol – Laugh Out Loud – Směju se nahlas, 

gf – Girlfriend – přítelkyně, dunno – I don’t know – Nevím72 a tak dále. 

Meme tvořili již uživatelé Usenetu, ale fenomén přetrvává dodnes zejména díky 

stránkám jako Something Awful nebo 4chan, o kterých budu podrobněji hovořit dále v textu. 

Mezi nejznámější meme patři video Nyan cat z roku 2011, ve kterém se setkáváme 

s animovanou barevnou postavičkou kočky, která letí vesmírem a zanechává za sebou stopu 

v podobě duhy. Video je doplněnou japonskou písní, která se vám po poslechu vryje do 

paměti.73 Video se v roce svého vzniku umístilo na pátém místě nejsledovanějších videí na 

YouTube.74 Mezi slavné meme patří také Rage Comics, komiksové postavičky prožívající 

každodenní situace, kterým níže věnuji několik odstavců. Do historie internetu vešly i videa 

s názvem Harlem Shake z roku 2013. Jsou to krátká taneční videa, kde několik úvodních sekund 

tančí pouze jedna osoba na úsek písně „Harlem Shake“ od hudebníka Baauera, pak následuje 

střih a pohled na mnoho dalších osob, často v kostýmech, které se k bláznivému tanci přidali.75 

Tisíce lidí po celém světě začalo původní video napodobovat.  

Oblíbených a známých meme je doopravdy neuvěřitelné množství. Zabývá se jimi 

stránka Know Your Meme76, na které je možné nalézt profil každého meme a jeho příběh. I 

v českém prostředí vzniklo několik populárních meme. Patří mezi ně i „Já bych všechny ty 
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internety a počítače zakázala“. Slavný výrok důchodkyně Věry Pohlové pro deník Metro ze září 

199977. Tento výrok je dodnes jedním z nejslavnějších a nejparodovanějších na českém 

internetu.78 

 

1.2.7.   Hoax 

Hoax znamená v překladu falešnou zprávu, mystifikaci, novinářskou kachnu, podvod, 

poplašnou zprávu, výmysl, žert, kanadský žertík. Na internetu se s hoaxem setkáváme na 

každém kroku, často ovšem nerozpoznáme, že jde o hoax. V online prostředí se nejčastěji jedná 

o poplašnou zprávu, která varuje před neexistujícím nebezpečím. Tyto zprávy obsahují 

zkreslené informace, polopravdy nebo lži.  

Hoaxy se mohou šířit jako zprávy po všech online platformách nebo například jako 

varovný email, který informuje o nebezpečném viru. V tom to případě hoaxy obsahují 

požadavek, abychom email rozeslali mezi co nejvíce známých.79 Hoaxy v první řadě jejich 

příjemce obtěžují, mohou je ale i poškodit – obsahují nepodložené či nebezpečné rady. Může 

se jednat o falešné poplašné zprávy, kterým by důvěřivý uživatel mohl jednoduše uvěřit. Mezi 

hoaxy spadají i takzvané řetězové emaily (dříve dopisy) upozorňující například, že pokud email 

nepošleme, budeme mít deset let smůlu. Tyto hoaxy mají ale spíše zábavný charakter. Hoax 

může i apelovat na city a prosit například o darování kostní dřeně.  

Do historie hoaxů se zapsala i žádost o krev typu A1B RH neg pro onkologicky 

nemocného pacienta Alexadera Gála. Poprvé se email s prosbou objevil jako řetězový email 

v roce 2000. Tato žádost byla myšlena zcela seriózně, ovšem email se rozšířil mnohem dál, než 

jeho pisatel zamýšlel. V roce 2004 vyšla v deníku Právo zpráva obsahující téměř identické 

informace jako původní email. Zahrnovala například stejné telefonní číslo jako původní zpráva. 

Novináři z Práva si ale patrně zprávu neověřili. Jinak by pravděpodobně zjistili, že v článku 

uvedené telefonní číslo již několik let neexistuje a že pacient Alexander Gál zemřel.80 

Jak tedy rozpoznat, zda se jedná o hoax? Je třeba užívat zdravý rozum, být podezřívaví 

a nedůvěřiví. Podle stránek UPC je typickým znakem hoaxu věta „nenechávejte si to pro sebe, 

                                                           
77 Obrazová příloha 4 
78 Obrazová příloha 5 a 6 
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sdílejte mezi všechny své známé.“ Hoax také neobsahuje většinou konkrétní informace, událost 

se například stala známému či příteli.  

Stránky UPC také vyjmenovávají nejznámější české hoaxy, které stále mnozí z nás 

berou vážně. Jedná se například o jehly zapíchané v sedačkách městské hromadné dopravy: 

„Před několika týdny si muž v tramvaji sedl na zapíchnutou jehlu. Když vstal, našel vzkaz: 

Právě jsi byl nakažen virem HIV! Podobných případů bylo po republice víc a testy ukázaly, že 

některé jehly byly nakažené virem HIV.“ Tento hoax se dostal i do různých českých médií. 

Odborníci ho ovšem rychle vyvrátili, úřady žádný případ tohoto typu nezaznamenaly v České 

republice ani v zahraničí.81 

 

1.2.8.   Internetové „zákony“  

Existuje velké množství zákonů v uvozovkách, které se v online prostředí vyvinuly. 

Mezi ty nejznámější patří Poeův zákon a Godwinův zákon. Dále je možno se dočíst o Pravidlu 

34, Skittově zákoně a mnoha dalších. 

Poeův zákon tvrdí, že je téměř nemožné od sebe rozeznat extrémní názory od jejich 

parodie. Tento zákon vyslovil v roce 2005 Nathan Poe v diskusi o kreacionismu. Bez 

jakéhokoliv náznaku humoru, například mrkajícího umívajícího se emotikonu, lze jen těžko 

rozpoznat, zda autor příspěvku vyslovuje seriózně svůj názor či si pouze z ostatních utahuje.82  

Tento zákon se poprvé objevil na serveru Urban Dictionary v roce 2006. Nathan Poe 

zde svůj zákon upřesňuje, že nezáleží na tom, jak bizarní, urážlivý nebo prostě idiotský názor 

je, vždy se najdou tací, kteří nepoznají, že se jedná o parodii.83 

Kromě Poeova zákona mohu zmínit i Godwinův zákon, formulovaný Mikem 

Godwinem v roce 1990. Zákon zní: „As a Usenet discussion grows longer, the probability of a 

comparison involving Nazis or Hitler approaches 1,” tedy v překladu „Pravděpodobnost, že se 

v online diskusi objeví porovnání s Hitlerem či nacisty, se s růstem délky diskuse blíží jedné.“ 

Tímto výrokem chtěl Godwin říci, že pokud se v diskusi takovéto srovnání objeví, uživatel, 
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který ho použil, debatu prohrál. Toto srovnání se tedy používá při snaze diskusi ukončit, ovšem 

tento způsob ukončení diskuse se považuje nevhodný a nebývá úspěšný.84 

 

1.2.9.   I did it for the lulz 

Lulz je modifikace internetové slangové zkratky LOL, „Laugh Out Loud“, tedy „Směju 

se nahlas“. Frází I did it for the lulz (IDIFTL) vysvětlují uživatelé svoji aktivitu, kterou chtěli 

pobavit sebe a svoje okolí. Ovšem také je tato fráze používána jako vysvětlení, proč uživatelé 

například publikovali urážlivé či jinak poškozující příspěvky – zkrátka pouze proto, že jim to 

přišlo vtipné. Fráze tedy funguje jako jaksi ospravedlnění trollingu a konkrétních akcí trollů.    

Lulz tvoří podle Phillipsové základní stavební kámen trollingu. Pro trolly je to podstatný 

důvod a smysl, proč něco dělat - for the lulz. LOL se v komunitě trollů změnil v lulz tehdy, 

přidalo-li se do vystřelování si z ostatních uživatelů jejich trápení. Lulz funguje mezi trolly jako 

odměna i jako trest, záleží na směru, kterým je „útok“ veden.85 

 

V poslední době se zdá, že se trolling stal obecným zástupcem online nenávistných řečí 

(hate speech). Ovšem mluvíme-li o online nenávisti (hate), je třeba rozlišovat i některé další 

pojmy, jako například šikanovaní, obtěžování, nesnášenlivost, hateblogging a tak dále. Každý 

z pojmů nicméně zastupuje odlišný fenomén, motivaci či chování. Hater se nechová stejně jako 

troll, trollové a šikanující agresoři bývají shrnováni do stejné kategorie i přes to, že jejich 

definice i chování jsou odlišné. Trolling by se mnohdy dal zaměnit s obtěžováním (harassment), 

oba druhy chování jsou motivovány určitým pocitem nadřazenosti. Nenávist a lulz by se také 

dali jednoduše propojit, motivace je ale opět jiná. Mnohdy je velice těžké určit, o který druh 

online deviace jde. Co je pro jednu skupinu snesitelné a je bráno pouze jako konstruktivní 

kritika je pro jinou skupinou hate.  

Jako příklad nám může posloužit blog s názvem Get Off My Internets (GOMI), 

v překladu Vypadni z mých internetů. GOMI by se dalo označit za hateblog nebo internet hate 

site. Klade si za cíl kritizovat takzvané egobloggery, tedy autory blogů, kteří si svou kariéru 
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vybudovali publikováním popisu svého života minutu za minutou. Ten v roce 2013 zařadil 

časopis Forbes GOMI mezi sto nejlepších blogů pro ženy. Editorka GOMI blog považuje za 

„nezbytný servis bloggerům, kteří totálně vypadli z denní reality.“86 Mnoho příspěvků se 

zabývá chováním, které komunita považuje za neetické nebo jim jde na nervy, například 

očividný konzumerismus. Profesionální bloggerka Morgan Shanahan se v roce 2013 nechala 

slyšet, že se sice GOMI mnohdy povedlo dostat se na kobylku některým internetovým 

nešvarům, v jiných případech ale přispělo k prokazatelnému zničení či narušení životů těch, 

kterým se vysmívalo.87  

 

1.2.10.  Internetové komunity 

Většina uživatelů internetu je členem určité internetové komunity – například přátel na 

Facebooku či majitelé blogů, kteří tvoří blogosféru. Členové online komunit spolu komunikují 

pomocí internetu. Tato uskupení mají polopropustné hranice. Pokud se uživatel chce začlenit 

do některé z komunit, musí obvykle splnit nějaký úkol – například požádat o přijetí 

administrátora. Podle van Dijka mají členové virtuální komunity společnou jednu věc – zájem, 

který je spojuje dohromady. Ve všem ostatním jsou heterogenní. Na druhou stranu mají členové 

„přírodně“ vytvořené komunity (organické komunity) mimo kyberprostor například několik 

společných zájmů, což komunitu dělá do jisté míry homogenní.88  Virtuální komunity nemohou 

nahradit organické komunity, protože jsou omezeny svou podstatou – internetem – a jsou 

nestabilní. Virtuální komunity také nemohou bez těch organických existovat. Můžeme tedy 

rozlišit tři typy komunit – organickou komunitu, virtuální komunitu (online komunitu) a 

komunitu online. Virtuální komunita se od komunity online liší existující organickou 

komunitou v reálném světě. Komunita online existuje pouze na internetu.89  

V důsledku vzájemné komunikace se dynamika komunity mění, v průběhu času se může 

změnit i její vnitřní charakter. Členy propojuje stejný zájem. Tehdy, když si začnou vzájemně 

vyměňovat informace, mluvíme o učící se komunitě. Dojde-li k situaci, kdy se komunita již 
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nemá co se od sebe vzájemně naučit, přemění se v komunitu praxe, která začíná sama vytvářet 

produkty svého zájmu.90 

Online komunikace je rychlá a stále se zrychluje. Uživatelé těchto komunit si před 

publikováním informace neověřují, chtějí být rychlí a aktuální. Je velice těžké určit, která 

z publikovaných informací v rámci těchto komunit lze považovat za relevantní a pravdivé, 

neexistuje žádný editor, který by příspěvky posuzoval.91 

V České republice jsou pravděpodobně nejznámější komunity maminek starající se o 

svoje ratolesti (Mimibazar). V rámci této komunity vznikl i specifický žargon, nad kterým se 

ušklíbají ti, které do komunit nepatří. Jako příklad mohu uvést slova jako „přítulka“, „manža“, 

„čekanka“, „snažilka“ nebo „bydlenka“. Tyto pojmy se již dostaly za hranice komunity a 

používají je, byť ironicky, i ti, kteří se s Mimibazarem nikdy nesetkali.  

 

1.2.11.  Jak se vypořádat s online deviacemi 

 Jak se nejlépe vypořádat s výše zmíněným nestandardním chováním uživatelů na 

internetu? Nejčastěji se opakuje jediné doporučení – je vhodné je ignorovat (a nejlépe vůbec 

„nekrmit“ -  Don´t feed the trolls)92, protože jejich cílem je, jak jsem již několikrát zmínila, 

vyvolat reakci a rozzlobit své okolí. Jestliže se i tak dostanete do konfliktu s trollem, 

argumentujte co nejméně. Troll se ve své podstatě nedá porazit, skáče od tématu k tématu a 

vždy má poslední slovo. Mnohdy je ale velice těžké rozlišit mezi trollem, například nazlobeným 

zákazníkem a idiotem. Několik vodítek nám trollové ale přeci jen dávají. Snaží se vyvolat 

emocionální reakci, neargumentují konstruktivně. Mají také tendence vše zveličovat a přehánět, 

používají silně zabarvená slova jako „nikdy“, „vždy“ a tak podobně. Trollové se také snaží 

utočit takzvaně ad hominem, napadají oponentův charakter či vzhled častěji než vyslovené 

argumenty. Trollové také často chybují v gramatice, používají velká písmena, tuto 

charakteristiku ovšem nelze generalizovat.93  

Pokud není jisté, zda se jedná o trolla, nejlépe je nejprve vyslechnout jeho argumenty, 

pokud doopravdy došlo k nějakému pochybení na vaší straně, chybu napravte, nastalou situaci 
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jasně vysvětlete. Pokud se jednalo pouze o rozzlobeného zákazníka, tato reakce ho 

pravděpodobně uspokojí. V případě, že odhalíte trolla, ignorujte ho a již dále nereagujte. Troll 

staví na odpovědích své oběti. Jestliže si přejete na trollovo očerňování odpovědět, učiňte tak 

klidně, věcně, konstruktivně a bez emocí. Vhodné je do vaší odpovědi zapojit chytrý vtip, díky 

kterému můžete stoupnout v očích u ostatních uživatelů, kteří online přestřelku sledují. Pokud 

žádná z výše uvedených rad nefungovala, trolla zablokujte. Je ovšem silně doporučeno jejich 

příspěvky nemazat, v tomto případě by totiž mohla přijít další vlna narážející na cenzuru 

diskuse.94 

Trolling je vedlejší produkt stále se rozšiřujícího online prostředí. Nelze se mu 

doopravdy žádným způsobem vyhnout, a pokud na internetu nějakým způsobem vyčníváte, 

s trolly se pravděpodobně dříve či později setkáte. Zachovejte chladnou hlavu - trolls just want 

to have fun.95 

 

1.3.  Internet jako bitevní pole 

 

Historie online haterů, trollů a jim podobných je ovšem delší, než bychom čekali. Online 

obtěžování je doslova tak staré jako samotný Internet. Již v roce 1994, když World Wibe Web 

byl relativní novinkou, bylo poprvé použito pojmu „flamewars“. Ovšem již mnohem dříve, 

v roce 1987, kdy několik málo uživatelů komunikovalo na bázi CMC (computer-mediated 

communication)96, některý z nich zveřejnil text s názvem „guide to flaming BBS“, tedy 

v překladu „příručka k flamigu BBS“.  

Než budeme ale v historickém vývoji online deviací pokračovat, musíme se na chvíli 

zastavit u internetové komunikace a její psychologie.  

 

1.3.1.  Maspersonální komunikace  

Tradičně je proces masové komunikace popisován jako jednosměrná zpráva 

(jednosměrný tok komunikace), která je přenášena z jednoho zdroje velkému, do určité míry 

                                                           
94 WECKERLE, Andrea. Civility in the digital age: how companies and people can triumph over haters, trolls, 

bullies, and other jerks. 
95 Tamtéž 
96 Computer-mediated communication; jakákoliv komunikace mezi dvěma a více uživateli, k jejímuž 

zprostředkování je užíván počítač (email, chatovací místnosti a tak dále). 
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nediferencovanému, anonymnímu publiku. Mezilidská komunikace na druhou stranu zahrnuje 

menší množství zúčastněných, kteří si vyměňují zprávy, které jsou pro ně určené, na sebe 

vzájemně cílené. Tato komunikace je obousměrná (obousměrný tok komunikace). Na 

pravidlech a strategii komunikace se podílí vzájemné vztahy mezi zúčastněnými.97 V online 

prostředí jsou zastoupeny oba typy komunikace. Cílený útok trollů za účelem vyvolání flame 

war bychom mohli označit za jednosměrný tok komunikace, komunikaci mezi jednotlivými 

členy komunity trollů na druhé straně za obousměrný tok komunikace.  

Nová média ovšem v době svého vzniku přesně nezapadala do žádné vhodné kategorie, 

spojovala oba typy komunikace. Cathcart a Gumpert tuto nově vzniklou kategorii nazvali v roce 

1986 jako „mediated interpersonal communication“ – mediovaná interpersonální komunikace. 

Popsali ji jako interakci osoby s jinou osobou, do které bylo zahrnuto médium, aby překročilo 

limitující hranice času a prostoru.98 Tvrdili, že pro studium tohoto typu komunikace jsou nutné 

nové analytické metody. Do té doby se výzkumníci nesetkali s tak rychlým vývojem 

technologie, tak velkým množstvím rychle vyměňovaných informací, unikátní chování 

uživatelů s přístupem na síť a tak dále. Na všechny tyto neznámé odpovědělo až studium CMC, 

tedy computer-mediated communication z přelomu dvacátého a jednadvacátého století 

(McQuail, Walther a další).99  

Patrick O’Sullivan ve své práci z roku 1999 prohlásil, že internet skvěle reprezentuje 

konvergenci masové a interpersonální komunikace. Internet podle něj obsahuje jakousi unikátní 

„masspersonal“ – maspersonální komunikaci, dodává, že tento typ komunikace neobsahuje 

pouze internet, ale ve své podstatě všechna konvergentovaná média. Jednotlivci užívají tradiční 

komunikační kanály masové komunikace pro interpersonální komunikaci a naopak tradiční 

interpersonální kanály komunikace pro masovou komunikaci. Nové komunikační kanály jsou 

používány pro oba typy komunikace současně.100 

 

                                                           
97 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Str. 84 
98 GUMPERT, Gary a CATHCART, Robert S. Inter/media: interpersonal communication in a media world. Str. 

30 
99 PAPACHARISSI, Zizi (ed.). A networked self: identity, community and culture on social network sites. Str. 20 
100 O'SULLIVAN, Patrick. Bridging the Mass-Interpersonal Divide: Synthesis Scholarship in HCR [online]. 

Human Communication Research, 1999 [cit. 2016-04-07]. Dostupné z: 

http://www.academia.edu/10093182/Bridging_the_Mass-Interpersonal_Divide_Synthesis_Scholarship_in_HCR 

 



30 

 

1.3.2.  Kyberpsychologie 

Psychologové, antropologové a sociologové se již dlouhá léta zabývají zkoumání 

mezilidských vztahů (například Goffman nebo Bateson). Ovšem nový typ psychologie, který 

se s rozvojem internetu vyvinul, se nazývá „cyberpsychology“, tedy kyberpsychologie. Tímto 

oborem se zabývá například Kent Norman nebo John Suler z katedry psychologie na Rider 

University ve Spojených státech, kterého v této práci několikrát zmíním. Kyberpsychologií se 

také zabývají čeští výzkumníci z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Jan 

Šamaj a Martin Zielina.  

Kyberpsychologie je podle slov Kenta Normana věda o lidech a počítačích a psychologii 

jejich interakce. Kyberpsychologové se tedy zabývají tím, jak jsou lidé ovlivněni technologiemi 

(počítači) a jaká jsou specifika takto zprostředkované komunikace. Pod kyberpsychogii spadá 

široké spektrum témat – formování online identit, vztahů, CMC, zkoumání virtuální reality, 

nestandardní rušivé chování (kyberšikana, trolling apod.), vliv technologie na psychiku 

jednotlivce nebo závislost na internetu.101 

John Suler mluví ve své knize The Psychology of Cyberspace o online identitě. Jsme to 

stále my nebo se z nás pod rouškou anonymity stává někdo jiný? V online prostředí můžeme 

jednoduše změnit svoje jméno, věk, změnit svůj styl komunikace a tak dále. Také avatar, 

obrázek, který se stává naším zobrazením na internetu, o nás může mnohé vypovídat. Protože 

„Na Internetu nikdo neví, že jsi pes“ (v originálu „On the Internet, nobody knows you're a 

dog“). Touto větou doplnil Peter Stainer svůj kreslený vtip102 pro magazín The New Yorker 

z roku 1993. Vtip se stal jednou z nejčastěji přetiskovaných kreseb tohoto magazínu. Tato věta 

se stala oblíbeným internetovým rčením, které jednoduše shrnuje problém anonymity online 

prostředí.103 

 

                                                           
101 ŠMAHAJ, Jan a ZIELINA, Martin (eds.). Úvod do kyberpsychologie. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4514-4. [cit. 2016-04-07]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/280938350_Introduction_to_Cyberpsychology_Uvod_do_kyberpsycho

logie 
102 Obrazová příloha 8 
103 JOINSON, Adam N (ed.). Oxford handbook of Internet psychology. Str. 47 
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1.3.2.1.  Psychologické koncepce aplikovatelné  

                        na výzkum online prostředí 

Internet je psychologický prostor, který může stimulovat procesy projekce. Projekce je 

jev popsaný Sigmundem Freudem, který ho používal při svých psychoanalytických terapiích. 

Projekce se projevuje připisováním vlastních negativních vlastností jiným - „podle sebe soudím 

tebe“.104 Internet může také stimulovat procesy přenosu - podle Freuda nevědomé přesměrování 

pocitů z jedné osoby na druhou105 či předvádění se. Freud se při studiu psychoanalýzy zabýval 

mimo jiné lidskými psychickými traumaty. Psychické či duševní trauma je ve své podstatě 

psychické zranění, ke kterému může dojít v důsledku traumatické zkušenosti z minulosti 

(například úraz, úmrtí blízké osoby, znásilnění a tak dále). Internet je pro jednotlivce trpícím 

tímto onemocněním jakousi Pandořinou skřínkou. Jakýkoliv podnět pak může vyvolat reakci, 

která pramení z potlačených pocitů týkajících traumatu. Tyto osoby poté mohou jednat 

nepředvídatelně.106 Internet, respektive jeho obsah či například útoky na uživatele, může také 

traumata vytvořit (například oběti kyberšikany se prokazatelně potýkaly se závažnými 

psychickými problémy). 

Mohu zmínit také teorii osobnosti Carla Junga, žáka Sigmunda Freuda, který dál rozvíjel 

studium psychoanalýzy. Podle Jungovy teorie se lidská osobnost skládá ze dvou protikladných 

částí – extroverze a introverze. Internet napomáhá introvertům najít vlastní hlas a extrovertně 

vyslovovat své názory, což by ve fyzickém světě pravděpodobně neudělali. Výzkumy dokázaly, 

že introvertní jednotlivci například posílají zprávy přes internet, které mají jasně extrovertní 

tón. Nezřídka se tedy stává, že uživatel, který na internetu vystupuje sebevědomě a suverénně, 

je v offline životě uzavřený introvert.107  

Mnoho psychologů, sociologů a dalších výzkumníků, kteří dnes patří mezi elitu, položili 

základy kyberpsychologie, aniž by si to uvědomovali. Zmínila jsem Freuda a Junga, ale výčet 

všech, kteří ovlivnili studium internetu, by byl mnohem delší. Nesmíme zapomenout na Carla 

Rogerse nebo Ericha Fromma. Fenomenolog Carl Rogers vytvořil v šedesátých letech 

dvacátého století strukturu osobnosti (koncept „self“). Jeho teorii lze na prostředí internetu 

skvěle aplikovat – lze rozlišit mezi uživateli, kteří na internetu představují svoje pravé já (true 

self) a mezi těmi, kteří ukazují své pravé já při offline mezilidské komunikaci. Podle toho, kde 

                                                           
104 ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti: obor v pohybu. Str. 142 
105 Tamtéž 
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jednotlivec naplno představuje svoje pravé já, lze určit, které vztahy jsou pro něj důležitější – 

ty online nebo offline. Uživatelé upřednostňující online vztahy mají tendence přenést tyto 

vztahy i mimo online prostředí a vytvořit si tak svou sociální realitu.108  

Erich Fromm tvrdil, že lidé usilují o svobodu a autonomii a zároveň o vztah se 

„significant other“. Boj mezi těmito dvěma protipóly podle Fromma vede k pěti základním 

lidským potřebám – potřebě vztahovat se k někomu, starat se o něj, vše s ním sdílet, dále 

k potřebě transcendence – nutnost povznést se nad naši animální podstatu, být kreativní,  

k potřebě zakořeněnosti – jednotlivec potřebuje pocit, že je nepostradatelný a potřebný, potřebu 

identity lze naplnit identifikací se skupinou nebo jiným jednotlivcem, a nakonec k potřebě 

orientačního rámce – jednotlivec potřebuje určitou strukturu v životě, která dopomůže 

k porozumění zkušeností, chce vnímat svět stálým rámcem vztahů. Internet ve vnitřním boji 

mezi svobodou a usilováním o bezpečí představuje určitou spojku. Díky internetu lze ve své 

podstatě naplnit všechny potřeby definované Erichem Frommem, samozřejmě jiným 

způsobem, než zamýšlel.109 Lidé v nejbližší době pravděpodobně nezačnou používat internet 

výlučně k naplnění svých pěti základních potřeb, ovšem až se tak stane, izolace uživatelů od 

okolního světa se mnohonásobně prohloubí. 

V běžném každodenním životě si o ostatních lidech tvoříme názor na základě našich 

smyslů, předchozích zkušeností, vzhledu člověka a tak dále. V online prostředí všechny tyto 

výhody osobní komunikace ztrácíme. S možností telefonovat přes internet se tato nevýhoda 

mírně zmenšila, ovšem otázkou je, zda uživatelé internetu chtějí být odhaleni. Anonymita 

poskytuje mnohé výhody, které naopak ve fyzickém světě využívat nemůžeme.110 Vytvoření a 

udržení si vztahu s druhými vyžaduje důvěru v druhé a důvěru druhých v nás. Jednou z lidských 

vlastností je víra, že se druzí ve skutečnosti chovají tak, jak se prezentují. Tato vlastnost se ale 

v internetovém prostředí mnohdy potvrdila jako špatná až nebezpečná.111 V online prostředí 

tedy nemůže fungovat Jungův pojem individualizace – co je vně, je také uvnitř, co je uvnitř, je 

také vně. Podle Carla Junga nemáme být určování společenskými hodnotami ani vlastním 

nevědomím.112 Můžeme mluvit o deindividualizaci. Ta vzniká ztrátou vlastní identity a 

unikátnosti, na čemž je online prostředí založeno. Jung tvrdil, že ztráta vlastní identity vede 
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k primitivnímu a násilnému chování. V kyberprostoru se tato myšlenka potvrzuje díky flame 

wars, kyberšikaně a dalším typům chování.113 

 

1.3.2.2.  Kyberprostor jako rozšíření vlastní mysli 

Online prostředí může ovlivnit senzorické aktivity (aktivity, při kterých užíváme svoje 

smysly, tedy každodenní život), podle Sulera může také dojít k nastolení snového stavu mysli 

(zjednodušeně lze říci, že si uživatel připadá jako ve snu). Do jisté míry lze opět vycházet 

v těchto případech ze studia psychoanalýzy. V momentě, kdy uživatelé zapnou svůj počítač, 

přihlásí se do emailu nebo na sociální síť, cítí vědomě či nevědomě, že vstupují do určitého 

místa nebo prostoru, který je podle Sulera zaplněn množstvím významů a účelů. Uživatelé 

mohou mít pocit jistého „cestování“ nebo „objevování nových míst“. Tomu nahrává i 

názvosloví online prostředí -  „rooms“, „worlds“ a tak dále. Uživatelé také v některých 

případech popisují počítač jako rozšíření jejich mysli a osobnosti, prostor, který odráží jejich 

vkus, postoje a zájmy. V termínech psychoanalýzy tedy hovoříme o přechodovém objektu 

(termín Donalda Winnicottiho popisující vztah dítěte k určitému objektu, který mu pomáhá 

překlenout prostor mezi jím a cizím okolo; dítě může například utišit jeho oblíbená 

přikrývka114), který je rozšířením intrapsychického světa jednotlivce, tedy mezičlánek mezi 

„mnou“ a „ostatními“. Někteří mohou mít při čtení emailu, příspěvku v diskusi a tak podobně 

pocit, že se jejich mysl setkala s myslí spřízněného uživatele.115  

Pokud tedy uživatelé vnímají kyberprostor jako rozšíření vlastní mysli, mají zde 

možnost vyzkoušet své fantazie a sny v praxi. Podle Sulera by bylo ideální, kdyby uživatelé 

internetu tento prostor využívali k lepšímu pochopení sebe sama, jako cestu k objevení a 

pochopení vlastní identity. Lidé ovšem kyberprostor užívají jako místo, kde mohou ventilovat 

a ztvárňovat své frustrace, úzkosti, touhy a podněcovat své fantazie.116  
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myšlení. Str. 133 
115 SULER, J. The Psychology of Cyberspace. Rider university, 1996. [cit. 2016-04-07]. Dostupné z: 

www.rider.edu/suler/psycyber/basicfeat.html 
116 Tamtéž 



34 

 

1.3.2.3.  Collective action 

O několik odstavců výše jsem mluvila o komunitách na internetu. Tyto komunity jsou 

spojovány společným zájmem a díky tomuto zájmu také společně jednají. Lze hovořit o 

kolektivních akcích (collective action), které jsou psychology již dlouho zkoumány. 

Psychologové vyjmenovali tři typy motivace, které mohou vést ke kolektivní akci: pocit 

nespravedlnosti nebo křivdy, pocit účinnosti (mají pocit, že jejich snaha je účinná) a pocit 

sdílené sociální identity. Pocit nespravedlivosti je klíčovým konceptem, který vede ke 

kolektivní akci. Tato motivace pramení z teorie relativní deprivace. Teorii pravděpodobně jako 

první vyslovil sociolog Robert K. Merton. Relativní deprivace vzniká tehdy, když jednotlivci 

srovnávají sebe (např. svůj životní styl či finanční zabezpečenost) s ostatními. Ve srovnání 

s nimi vnímají svou situaci jako nepříznivou.117 Pocit účinnosti se zakládá na dojmu, že realita 

může být změněna s pomocí kolektivní moci, kterou skupina realizuje pomocí kolektivní akce 

(například zásahy hackerů apod.). Poslední motivace – pocit sdílené sociální identity – se týká 

teorie sociální identity, kterou formulovali Henri Tajfel a John Turner v sedmdesátých letech 

dvacátého století. Týká se vnitřního vnímání skupiny. Přiřazení do skupiny a definice sebe jako 

člena skupiny vede k vytvoření sociální identity. Sociální identita je určitý aspekt sebepojetí 

jedince, který je založený na členství ve skupině.118 Díky sociální identitě jednotlivců skupiny 

může komunita konat kolektivní akce. Jednotlivci se se skupinou identifikují, tvoří kolektiv.119 

Již v úplných začátcích komunikace CMC se vědci začali zabývat otázkou, jak nás tento 

nový druh komunikaci ovlivňuje. Zkoumali proces kolektivního rozhodování při používání 

počítačových sítí. Vědci odhalili čtyři vlastnosti zkoumané skupiny: 1) Lidé se zapojovali více 

než z očí do očí, 2) Hovořili častěji k těm, kteří stáli nad nimi výše v hierarchii, 3) Bylo 

komplikované dojít ke konečnému rozhodnutí, 4) Lidé se chovali mnohem hruběji než při 

osobním kontaktu.120  

 

                                                           
117 GIDDENS, Anthony. Sociologie. Str. 102 
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1.3.2.4.  Online disinhibition effect 

Psycholog John Suler tyto čtyři rysy chování uživatelů počítačových sítí shrnul jako 

„Online disinhibition effect“. Toto sousloví označuje uvolnění či úplně odbourání 

společenských omezení a zábran, které by nikdy nemohly být zapomenuty při osobní 

komunikaci z očí do očí.  

Suler vyjmenovává několik faktorů, které Online disinhibiton effect způsobují. Patří 

mezi ně neviditelnost - „Nevidíš mě“; pomyslný štít uživatele; přezdívka či pseudonym nemusí 

mít nic společného s osobou, který se za ní skrývá; při komunikaci s druhým také uživatelé 

nemohou číst například jednoduché výrazy tváře a tak dále. 

Disociativní anonymita - „Neznáš mě“; anonymita uživatele mu poskytuje ochranu a 

zároveň umožňuje takové jednání, které by si jinak nikdy nedovolil. 

Asynchronicita - „Uvidíme se později“; internetová komunikace ne vždy probíhá 

v reálném čase, někdy ovšem může trvat i měsíce, než jiný uživatel zareaguje proto je jednoduší 

vyjádřit anonymně svůj názor a odhlásit se; uživatel se také k vlastnímu příspěvku nemusí již 

nikdy vrátit. 

Solipsistická introjekce - „Je to jenom v mé hlavě“; kvůli nedostatku osobní 

komunikace z očí to očí si uživatelé intuitivně představují a charakterizují jiné uživatele, tento 

obraz si uživatelé upravují k obrazu svému tak, jak by chtěli, aby druhý účastník komunikace 

vypadal, myslel, mluvil apod.; ve skutečnosti se tyto naděje samozřejmě málo kdy doopravdy 

vyplní. 

Disociativní představivost -  „Je to jenom hra“; uživatelé mnohdy takto o online prostoru 

uvažují, z tohoto důvodu si dovolí mnohem více - například svou osobnost vykonstruovat zcela 

odlišně od reality, vytvoří si tak jakési alterego, za které se případně mohou schovat nebo se 

jednoduše odhlásit. 

Minimalizace postavení a autority - „Tvá pravidla na mě tady neplatí“; anonymní 

prostřední internetu neumožňuje přesnou identifikaci jiných uživatelů, nevíme, s kým máme tu 
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čest a jaké je jeho postavení například v profesionální hierarchii, všichni jsou si při komunikaci 

rovni; pokud ovšem uživatel zjistí, že je mu jiný uživatel nadřazen, nebojí se mluvit otevřeně.121   

Jedním z vedlejších účinků Online disinhibiton effect je kyberšikana, trolling a tak dále. 

 

V předešlých dvou kapitolách jsme si představili několik konceptů, které do jisté míry 

vysvětlují chování uživatelů v kyberprostoru. Můžeme se tedy vrátit k pohnutému vývoji online 

deviantního chování. 

 

1.3.3.  The Meow Wars – Války Mňau 

V osmdesátých letech začala fungovat skupina uživatelů pod přezdívkou Meowers. 

Meowers byli předchůdci dnešních trollů. Používali Usenet122, tedy komunikační médium, kam 

uživatelé vkládali textové příspěvky, které se sdružovaly do jakéhosi bulletinu zvaného 

newsgroups. Meowers se sdružovali v newsgroup s názvem alt.fan.karl-malden.nose a pořádali 

organizované „nájezdy“ na jiné nic netušící newsgroups, které zaplavovali textovými zprávami 

ve znění: „meow“, tedy „mňau“.123 Stáli u zrodu praktiky zvané „crap-flooding“ – přidávali do 

skupin tolik irelevantních příspěvků, že původní členové skupin již newsgroup nemohli 

používat k diskusi nad původně nastoleným tématem.124 Osoby věnující se crap-floodingu se 

v internetovém slangu označují jako floodeři. Tyto aktivity vešly do dějin pod názvem The 

Meow Wars – Války Mňau – a byly jedny z největších flamewars v historii Usenetu.  Tyto 

Války Mňau zahrnovaly uživatele z více než osmdesáti newsgroups a trvaly čtyřicet pět týdnů. 

Meowers tvořili studenti americké univerzity Harvard, kteří začali ve svém volném čase 

používat Usenet. Tato skupina studentů začala do své newsgroup alt.fan.karl-malden.nose 

přidávat každý den aktuální příspěvky týkající se jejich životů – o škole, akcích, kterých se 

                                                           
121 SULER, John. The online disinhibition effect. Cyber Psychology & Behavior [online] Mary Ann Liebert, 

2004 [cit. 2016-04-03]. Volume 7, Number 3. Dostupné z: 

http://www.academia.edu/3658367/The_online_disinhibition_effect 
122 Původní diskusní systém, předchůdce současných diskusních fór. Uživatelé mohou číst a psát veřejné zprávy 

a tak dále v jedné nebo více kategoriích známých jako diskusní skupiny (newsgroups). Je to jakási mezistanice 

mezi diskusním fórem a emailem. Jednalo se o samostatnou síť, ale s rozvojem Internetu došlo v devadesátých 

letech k integraci Usenetu do Internetu. 
123 ALLIE-CAT. Meower. In: Urban Dictionary [online]. 2011 [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 

http://cs.urbandictionary.com/define.php?term=meower 
124 SHEPHERD, Tamara, SRAUY, Sam a MILTNER, Kate. Histories of Hating. Social Media + Society 

[online]. 2015, July-December 2015 [cit. 2016-04-10]. DOI: 10.1177/2056305115603997. Dostupné z: 

http://sms.sagepub.com/content/1/2/2056305115603997.abstract 
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účastnili a tak dále. Zanedlouho na sebe strhli pozornost ostatních newsgroups a jejich řady se 

začaly rozšiřovat. Z rozmaru se zrodil nápad rozzlobit některou z jiných oblíbených 

newsgroups. Do vybraných newsgroups tedy vkládali vzkazy, v mnohých z nich se objevovala 

slova „meow, meow“ („mňau, mňau“), jako odkaz na oblíbený dětský seriál Mister Rogers' 

Neighborhood a postavu Henriettu Pussycat. Čím více se ostatní skupiny bránily, tím více 

Meowers přidávali na intenzitě přidávání příspěvků a příspěvky ostatní newsgroups doslova 

zaplavovali. Někteří z útočníků se dokonce označovalo za „Meow meow army“ – „Armáda 

Mňau Mňau“. Po těchto útocích se Usenet otřásl v základech a Meoweři dosáhli svého.125 

 

1.3.4.  Warlording 

Ranní trollové, kteří užívali Usenet také vytvořili unikátní formu trollingu zvanou 

warlording. Warlording prováděla hlavně newsgroup s názvem alt.fan.warlord. Název vznikl 

podle přezdívky uživatele Death Star, War Lord of the West. Tento uživatel se pod svými 

příspěvky podepisoval seskupením znaků do konkrétního obrazce – ASCII art. Zkratka ASCII 

znamená v překladu americký standardní kód pro výměnu informací, z těchto kódů uživatelé 

tvořili svoje ASCII umění. Death Star měl ve svém podpisu ze znaků sestavený meč Barbara 

Conana z filmu Johna Miliuse z roku 1981.126 Takto vznikl warlording. Uživatelé začali 

zaplavovat i jiné newsgroups svými ASCII obrazy.127128 Členové alt.fan.warlord porušovali 

tehdejší netiketu, konkrétně podmínku zvanou McQuary limit, pojmenovanou po jednom z 

uživatelů. Tento limit definoval délku příspěvku na Usenetu (maximálně čtyři řádky textu, 

každá o osmdesáti znacích).129 

 

1.3.5. Brice Wellington – legenda Usenetu 

Jedním z nejznámějších uživatelů Usenetu byl Brice Wellington. Svůj volný čas trávil 

v newsgroups s názvy alt.atheism, talk.origins nebo alt.christnet, které spammoval (trollil) na 

denní bázi. Wellingtonův medailonek sepsal uživatel Psycho Dave na své stránce 

                                                           
125 THE 2-BELO. The One True History of Meow. In: Xahlee.info [online]. [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 

http://xahlee.info/Netiquette_dir/_/meow_wars.html 
126 Obrazová příloha 9 
127 Obrazová příloha 10 a 11 
128 FEINBERG, Ashley. The Birth of the Internet Troll. In: Gizmodo [online]. 2014 [cit. 2016-04-03]. Dostupné 

z: http://gizmodo.com/the-first-internet-troll-1652485292 
129 McQuary limit. In: Catb.org [online]. [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 

http://www.catb.org/jargon/html/M/McQuary-limit.html 
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www.weirdcrap.com, která si svou vizuální podobu drží již od roku 1994. Dnes je již neaktivní, 

ovšem stále obsahuje archivní informace týkající se internetu či spíše usenetu, jeho podoby a 

uživatelů, které bychom dnes již velice obtížně dohledávali. Slouží tedy jako skvělý zdroj 

informací. Psycho Dave je přesvědčen, že Wellington doopravdy nevěděl nic o věcech, o 

kterých čile ve skupinách diskutoval, ovšem jeho argumenty byly nezničitelné a 

nepřekonatelné. Wellington se pohyboval ve skupinách katolíků, ateistů a tak podobně, stal se 

jakýmsi znovuobjeveným věřícím, který si dal za cíl obrácení všech uživatelů, kteří mu zkříží 

jeho online cestu, na víru.130 Dnes se můžeme pouze dohadovat, zda Brice Wellington psal své 

příspěvky úmyslně (lulz) či je doopravdy myslel vážně. Psycho Dave je toho názoru, že 

Wellington byl obyčejný hlupák, který svou omezeností vešel do dějin Usenetu. Jako příklad 

tónu Wellingtonových příspěvků použiji citát:  

„Je sobota ráno a já klečím na kolenou, zatímco píšu, slzy mi dopadají na 

klávesnici, téměř nevidím na obrazovku. Chci vás všechny zachránit od hlubin 

hříchu, včetně masturbace, obscénního jazyka, kterým všichni tak plynule mluvíte. 

Vrátím se, až budu schopen zůstat v klidu…“131 

   

1.3.6. alt.tasteless VS rec.pets.cats 

V článku z roku 1994 na serveru Wired popsal Josh Quittner flame war mezi 

newsgroups alt.tasteless a rec.pets.cats. Alt.tasteless byla prostorem bez pravidel, jednoduše 

řečeno dřívější verze random boardu /b/ na 4chanu, o které budu hovořit o několik stránek dále 

dopodrobna. Rec.pets.cats byla územím milovníků koček, proto od ní odvetu nikdo nečekal. 

Alt.tasteless vznikla v roce 1990 a představovala se jako: „skupina oddaná nevkusným či 

nechutným fenoménům ve všech jejich formách. Místo pro všechny se zvráceným smyslem pro 

humor.“132 Podle dánského novináře Stevena Snedkera byl zbytek Usenetu díky alt.tastless, 

stejně jako alt.sex, ušetřen mnohým nekorektnostem, protože uživatelé se koncentrovali 

v těchto newsgroups.  

Flame war odstartoval student Adam Steele z Kanady pomocí „stealth attack“ 

(nenápadný útok), jak první krok nazval. Do skupiny rec.pets.cats publikoval těžce uvěřitelný 

                                                           
130 PSYCHO DAVE. The Brice Wellington FAQ. In: www.weirdcrap.com [online]. [cit. 2016-04-03]. Dostupné 

z: http://www.weirdcrap.com/recreational/bricefq1.htm 
131 Tamtéž 
132 QUITTNER, Josh. The War Between alt.tasteless and rec.pets.cats. In: Wired [online]. 1994 [cit. 2016-04-

03]. Dostupné z: http://archive.wired.com/wired/archive/2.05/alt.tasteless.html?pg=1&topic=&topic_set 
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smyšlený příběh o jeho dvou kočkách a žádal o radu. Někteří uživatelé vzali příspěvek vážně a 

snažili se pomoci, jiní pochopili skrytý útok a odpovídali na příspěvek stylem skupiny 

alt.tasteless. Flame war tímto způsobem pokračovala dál. Jiný uživatel alt.tasteless například 

žádal uživatele rec.pets.cats o dobrý recept na polynéskou kočku. O nějakou dobu později 

rec.pets.cats odpověděla publikováním textu do alt.tasteless, na tento příspěvek reagoval jeden 

z nejznámějších uživatelů alt.tasteless Trashcan Man velice nevybíravým, až nevkusným 

způsobem. Jako příklad mohu uvést odpověď Trashcan Mana na zcela seriózně myšlenou 

otázku uživatele rec.pets.cats, zda někdo z uživatelů netuší, jak odradit psa sousedů od dorážení 

na jejich kočku. Trashcan Man doporučil: „Posprejujte mu hlavu kyselinou solnou, formou 

kyseliny chlorovodíkové.“ Tento typ odpovědí samozřejmě milovníky koček velice rozrušoval. 

Válka se rozhořela naplno. Tento komentář byl impulzem pro členku rec.pets.cats Karen 

Kolling, aby rázně zakročila.  

Karen Kolling je softwarová inženýrka pro systémy Adobe. Krátce po invazi 

alt.tasteless začala spoluuživatele rec.pets.cats učit, jak vytvořit „kill file“. Kill files byly určité 

filtry, které na Usenetu uživatelům dovolily filtrovat zprávy, které nebyly vítané. Alt.tasteless 

ovšem našli způsob, jak se dostat k osobním datům Kollingové (email, telefon a tak dále). 

Emailová schránka Kollingové byla znenadání zahlcena, začala přijímat výhružky, telefonovali 

jí anonymy.  

Karen Kolling s pomocí několika přátel kontaktovala provozovatele připojení, kteří ji 

v boji vyšli vstříc. Kollingová věděla, že výhrůžky policie nebudou uživatelé alt.tasteless brát 

v potaz, ovšem více než cokoliv jiného si váží svého přístupu na síť. Takto taktika fungovala. 

Trashcan Man, stejně jako desítky dalších, dostal výhrůžku emailem od svého poskytovatele 

připojení. „Tak jsem to skončil,“ poznamenal Trashcan Man a dodal: „protože si vážím svého 

přístupu na síť… Víte, když mě podmínečně vyhodili ze školy, největší ztráta pro mě nebyla 

škola, na tu úplně kašlu. Byl to přístup na Net – nemoci postovat, nemoci přijímat emaily… Je 

to hodně účinný nástroj, jak mě kontrolovat.“133 Karen Kolling tedy porazila jednu 

z nejvýraznějších osobností Usenetu a newsgroup milovníků koček porazila kontroverzní 

alt.tasteless. Podle vlastních slov Trashcan Man zmírnil po této zkušeností své chování na 

Usenetu: „Stále používám flame, ale už ne jako návnadu. Změnil jsem svoje flaming návyky, 

teď flamuji pouze ty, u kterých cítím, že si to zaslouží ve skupinách, kde se pohybuji.“134  

                                                           
133 QUITTNER, Josh. The War Between alt.tasteless and rec.pets.cats. In: Wired [online]. 1994 [cit. 2016-04-

03]. Dostupné z: http://archive.wired.com/wired/archive/2.05/alt.tasteless.html?pg=1&topic=&topic_set 
134 Tamtéž 
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1.3.7.  Something Awful: The Internet Makes You Stupid 

Jak jsem se již zmínila výše, s nástupem jednadvacátého století se z internetu stává 

masové médium, a tedy různé bouřící se skupiny začaly vystupovat do popředí. Tyto skupiny 

vznikaly na stránkách, jako například Something Awful135. Stránka Something Awful, SA, 

s podtitulkem „The Internet Makes You Stupid“ – „Internet z vás dělá hlupáky“ je jedno 

z nejstarších fungujících fór a webová stránka zaplněná vtipným až drsným obsahem. Je známá 

pro svou dlouhou dobu fungování a svým vlivem na online komunity. SA založil v roce 1999 

Richard „Lowtax“ Kyanka více či méně jako svou osobní stránku, kterou plnil vtipným 

obsahem. Netrvalo příliš dlouhou dobu, než se ke Kyankovi přidali další, kteří stránku 

rozšiřovali. SA se proslavila svým fórem, humorným upravováním obrázků, vtipnými texty a 

tak podobně. Pro návštěvníky stránky byl nabízený obsah jednoduše pochopitelný, zábavný, 

snadno zapamatovatelný, a tak popularita webu stoupala. V roce 2001 zavedl Kyanka dokonce 

do fóra registrační poplatek $9.99. SA pomohlo zařadit meme mezi standardní a vyhledávaný 

obsah zábavních webů. Proslavilo se například meme Tourist guy (v překladu Turista) a mnoha 

dalšími.136 Členové SA také založili 4chan, internetový bulletin, kde kdokoliv může vkládat, 

komentovat a sdílet obrázky. Podle statistik stránky 4chan navštěvují desítky tisíc uživatelů 

denně. Do internetové historie se zapsalo také uváděním videí formátu Let's Play137, ze kterých 

je dnes celosvětový fenomén. 

 

1.3.7.1.  9/11 Tourist guy 

Meme 9/11 Tourist guy, známý také jako WTC Guy či Tourist of Death, je digitálně 

upravený obrázek, ze kterého se stal internetový hoax. Meme zachycuje muže turistu stojícího 

na jedné z věží Světového obchodního centra (WTC) v New Yorku138. Na fotografii je vidět 

datum jejího pořízení – 1. září 2001. Za turistou vidíme panorama Manhattanu a letadlo blížící 

se směrem k věži WTC. Tato upravená fotografie byla rozeslána skrze email, který tvrdil, že je 

autentická. Email obsahoval následující sdělení: „We’ve seen thousands of pictures concerning 

the attack. However, this one will make you cringe. A simple tourist getting himself 

photographed on the top of the WTC just seconds before the tragedy … the camera was found 

                                                           
135 http://www.somethingawful.com/ 
136 Something Awful. In: Know Your Meme [online]. [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 

http://knowyourmeme.com/memes/sites/something-awful 
137 Videa zobrazující průběh určité počítačové hry. Autor videa hru komentuje. Účelem videa je divákům hru 

představit, případně ji zrecenzovat nebo ukázat triky užitečné pro ostatní hráče. 
138 Obrazová příloha 12 
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in the rubble!!”139 – ve volném překladu „Viděli jsme tisíce fotek týkajících se útoku, ale z téhle 

vám půjde mráz po zádech. Turista se fotí a střeše Světového obchodního centra několik sekund 

před tragédií … fotoaparát se našel v sutinách.“ 26. září 2001 vzniklo na fóru Something Awful 

komunikační vlákno s názvem „Help me debunk this photo… ppl think it’s real“ („Pomozte mi 

odhalit skutečnou podstatu této fotky… lidé si myslí, že je pravá“). Uživatelé začali do vlákna 

vkládat vlastní upravené fotografie, kde se turista ze střechy WTC objevoval i při dalších 

významných světových událostech, například při potopení Titanicu, atentátu na Kennedyho či 

při pádu vzducholodě Hindenburg. Meme vyvolalo obdobnou reakci jako GIF zmateného Johna 

Travolty „Confused Travolta“ z listopadu 2015. Na začátku října 2001 vznikla stránka 

TouristofDeath.com, která byla zasvěcena neznámému turistovi, který se od září objevoval na 

všech místech světa. Ze stránky je ovšem patrné, že se jedná o hoax. Vše je vysvětleno již na 

domovské stránce. Až o deset let později, v roce 2011, byla odhalena pravá totožnost turisty. 

Šlo pravděpodobně maďarského mladíka Pétera Guzliho, který New York skutečně navštívil 

v roce 1997. Po atentátu na WTC si na svou fotografii vzpomněl a jako žert ji pro své přátele 

upravil. Podle jeho slov ho nikdy nenapadlo, že by se fotografie mohla takto rychle rozšířit. 

Guzli se také veřejně omluvil za nevědomé šíření paniky. „It was a private matter – I assumed 

my friends would recognise me and call me to see if I was alright, but they didn’t, they posted 

it on to other friends and suddenly it was all over the world.“140 („Byla to soukromá záležitost 

– Myslel jsem, že mě mí přátelé poznají a zavolají mi, jestli jsem v pořádku, ale to oni neudělali. 

Rozeslali si to mezi sebou a najednou to objevovalo po celém světě.“). Na této citaci lze 

poukázat na to, jak velice málo stačí k vytvoření online paniky a hoaxů, které se pak 

nezadržitelně šíří. 

V roce 2003 SA zablokoval Spam Prevention Early Warning System (SPEWS). SPEWS 

byla servisní služba, která shromažďovala IP adresy spammerů141a ty následně blokovala, aby 

dále neškodili online komunitám. Something Awful se proti blokování ohradila a vyzvala své 

fanoušky a uživatele, aby hlasitě nesouhlas s blokováním vyjádřili. Reakce uživatelů se 

dostavily velice rychle, stránky SPEWS zaplavila vlna trollingu a crap-floddingu. SA byla po 

této „záchranné akci“ ze seznamu SPEWS odstraněna a vše se vrátilo do normálu.142  

                                                           
139 9/11 Tourist Guy. In: Know Your Meme [online]. [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 

http://knowyourmeme.com/memes/911-tourist-guy 
140 9/11 Tourist Guy. In: Know Your Meme [online]. [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 

http://knowyourmeme.com/memes/911-tourist-guy 
141 Ten, který rozšiřuje spam, tedy nevyžádané sdělení šířené internetem. Spammer například vkládá odkazy na 

určité stránky do diskusních fór, aby si tak vytvořil bezplatnou reklamu nebo aby obtěžoval ostatní uživatele. 
142 Something Awful. In: Know Your Meme [online]. [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 

http://knowyourmeme.com/memes/sites/something-awful 
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V roce 2005 se stránka na nějakou dobu odmlčela. Její centrála se nacházela v New 

Orleans a v tomto roce území zasáhl hurikán Katrina. Na základě této katastrofy  uživatelé SA 

zorganizovali ve spolupráci s Červeným křížem sbírku na pomoc přeživším hurikánu. „I když 

jsme velice cynická a zahořklá stránka plná humoru pro dospělé, když se stane tragédie, 

snažíme se držet pospolu a pomoct,“143 komentoval Kyanka. Za půl dne uživatelé SA vybrali 

27,695 dolarů. Sám Kyanka věnoval $3000. Krátce poté sbírku ukončila společnost PayPal, 

přes kterou byla sbírka realizována, kvůli podezření z podvodu. Vyšlo najevo, že společnost 

PayPal kvůli vnitřním pravidlům nemůže převést peníze Červenému kříži, ale charitativní 

organizaci United Way of America. Vybrané finance se tedy navrátily všem dárcům.144 

V roce 2014 prohlásilo American Folklife Center, organizace pro zachování a předávání 

amerického tradičního života, Something Awful za jednu ze stránek, kterou začne archivovat 

pro zaznamenání a zachování digitální kultury.145 

 

1.3.7.2.  /4chan/ 

Jak jsem již zmínila výše, uživatelé SA vytvořili stránku 4chan. Ta je stejně jako 

Something Awful známá jako „továrna na meme“. 4chan vznikl  roce 2003. Na začátku své 

existence byla stránka dělena pouze na několik sekcí (označovaných jako boards): of /a/ 

(anime), /b/ (random), /c/ (cute), /h/ (hentai) and /y/ (yaoi manga). Každá sekce byla označena 

písmenkem mezi lomítky. A právě board /b/ se do dějin stránky a online kultury zapsal 

nejvíce146. Tato kategorie je zdaleka nejpopulárnější, třicet procent uživatelů stránky směřují 

právě do tohoto random boardu, pravděpodobně kvůli své legendární „no rule policy“ - žádná 

pravidla zde neexistují, pouze obsahy týkající se například dětské pornografie jsou zakázány. 

Moderátoři boardu /b/ si ze svých uživatelů také střílejí. Používají specifické slovní filtry, které 

určitá v komunitě nadužívaná slova změní na jiný termín. Například napíše-li uživatel slovo 

„meme“, filtrací se změní na „cliche“ (klišé), slovo „rules“ (pravidla) se změní na „sucks“ (stojí 

za houby), emotikona „:(“ se promění na „:)“ a tak dále.  4chan je stejně jako Something Awful 

považován za jednu z nejvlivnějších stránek v oblasti digitální kultury a jejího rozvoje. 4chan 
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vytvořil nesčetně známých meme. proslavil některé internetové osobnosti. Jedním 

z nejznámějších meme 4chanu jsou Rage Comics.147  

 

1.3.7.3.  Rage Comics 

Rage Comics jsou populární a dnes již legendární komiksové příběhy. Velice jednoduše 

načrtnuté komiksové postavičky vyprávějí příběhy, které jsou zakončeny úderně a vtipně. 

Vznikly v roce 2008 a od té doby plní všechny online komunity. Příběhy jsou velice krátké, 

nejčastěji se skládají ze čtyř komiksových okýnek. V příbězích se vyskytují stále stejné 

charaktery, každý z nich ovšem vyjadřuje jinou emoci. Hlavními postavami jsou Trollface, Me 

Gusta, Forever Alone, Rage guy (známá také jako "FFFFUUUUU-") a F*ck that b*tch (známý 

také jako B*tch please).148149 

 

1.3.7.4.  Anonymous 

V neposlední řadě je 4chan označován jako rodiště hackerské a aktivistické skupiny 

Anonymous. K publikování jakéhokoliv obsahu se uživatelé nemusí registrovat, v tomto 

případě ale přidávají příspěvky anonymní uživatelé, tedy jako „Anonymous“. Zde se tedy tito 

online aktivisté inspirovali již v roce 2003 ke svému názvu.  

Do podvědomí lidí i médií se skupina dostala v roce 2010 v souvislostí s WikiLeaks 

(společnost zveřejňující utajené informace). Tato akce je známá jako Operace odplata. 

Hackerským útokům předcházela celá série událostí, včetně zatčení zakladatele serveru Juliana 

Assange. Mnoho velkých firem se k WikiLeaks nezachovalo patřičně (například Švýcarská 

banka PostFinance zrušila účet, kam proudily peníze od podporovatelů serveru). Fanoušci 

Assange a WikiLeaks poté podnikli útok na stránky těchto společností, například na stránky 

MasterCard nebo Amazon.com. Anonymous distribuovali software, aby se k protestu mohl 

připojit každý, kdo vlastní počítač. Jednalo se o útoky DDoS.150 (Distributed Denial of Service), 

v překladu Odmítnutí služby. Útok DDoS spočívá s propojení většího množství počítačů, které 
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se najednou snaží zahltit svůj cíl. Mnohdy uživatelé počítačů, ze kterých je útok veden, ani 

netuší, co se děje. V těchto případech jsou počítače infikovány virem, který odvede sám celou 

práci. Cílová stránka, na kterou je útok prováděn, je zahlcena, případně se bortí, pro její 

uživatele je tak nedostupná.151  Anonymous také v roce 2015 vyhlásili válku hnutí Islámský 

stát, stejně jako kontroverznímu kandidátovi na prezidentský post v USA Donaldu Trumpovi 

v březnu 2016. 

 

V listopadu 2011 zaznamenal 4chan útoky charakteru DDoS. V září 2015 musel 4chan 

čelit dalšímu útoku, ovšem v tomto případě vedenému z vlastních řad. DDoS útok vedla stránka 

Imgur. Imgur funguje na stejném principu jako 4chan, je ovšem mnohem mladší, vznikl v roce 

2009. Proslavil se v poslední době množstvím virálních GIFů. Imgur tento útok ovšem nevedl 

vědomě. Hackerům se povedlo do křehkého kódu stránky Imgur vložit HTML152 kód, který 

spustil DDoS. Imgur se okamžitě po vyřešení situace omluvil a oznámil, že udělali vše proto, 

aby se situace nikdy neopakovala. Hackeři, kteří napadli zdrojový kód Imgur se k činu nikdy 

nepřihlásili, po útoku tedy zůstalo pouze tisíce rozzlobených uživatelů 4chan.153 

Whitney Phillips upřesnila serveru Gizmondo, že trolling samozřejmě existoval ještě 

před vznikem 4chan a Anonymous, ale tenkrát se uživatelé, kteří se jako trollové chovali, tímto 

způsobem neoznačovali, pokud se vůbec nějakým způsobem označovali.154 Můžeme tedy 

konstatovat, že právě servery Something Awful a 4chan definovaly trolling jako takový a 

zakořenily ho do internetového povědomí. 

Článek o historii trollingu na serveru Gizmodo napsala Ashley Feinberg v roce 2014. 

Sama se v diskusi pod článkem stala obětí trollingu.155 
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  1.3.8. Online rasismus  

Jak jsem již výše zmínila, skupiny haterů využívají internet k vyjádření vlastních 

názorů, rekrutování nových členů nebo k prodeji produktů. Tento fenomén se nazývá cyberhate. 

Vyvinul se z klasické nenávisti vůči určitým skupinám, například gayům a lesbám, 

Afroameričanům nebo například jako obhajoba terorismu.156  

Pokud bychom pátrali do hloubky, Jessie Daniels ve své studii upozorňuje, že rasismus, 

či určitá vztahová nevyváženost, je zakódována přímo do počítačových technologií. Operační 

systém DOS obsahuje master disk a slave disk, tedy disk nadřazený a podřazený. Celý operační 

systém funguje na vzájemné kooperaci obou disků. V roce 2008 nadto vznikl internetový 

prohlížeč s názvem Blackbird pro Afroameričany. Mohu také zmínit twitterové hashtagy157 

#blacktwitter nebo #browntwitterbird.158 Tyto hashtagy vyvolal kontroverzní článek z roku 

2010 autora Farhada Manjoo ze serveru Slate s titulkem How Black People Use Twitter159 – 

Jak černí lidé používají Twitter. Článek byl také doplněn o ne zcela korektní ilustraci ptáčka 

podle loga Twitteru, ovšem tento je hnědý, na hlavě má usazenou velkou baseballovou čepici, 

v ruce drží mobilní telefon160. 

Nejběžnější případy cyberhate mají rasistický základ. Jako příklad mohu zmínit 

americké White supremacist groups – skupiny, které věří, že lidé s bílou pletí jsou nadřazeni 

všem ostatním. Raymond A. Franklin založil v roce 2000 online databázi zvanou The Hate 

Directory. Na této stránce mohli zájemci vyhledávat odkazy, archivy, online skupiny a další 

materiály spadající do kategorie online hate group.161 Franklin obsah databáze vybíral na 

základě svého přesvědčení, že stránka, archiv apod. „podporuje a obhajuje násilí, separuje se, 
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pomlouvá, klame nebo projevuje nepřátelství k jiným na základě rasy, náboženství, etnika, 

pohlaví nebo sexuální orientace“ 162. Databáze obsahuje odkazy na stránky například na dnes 

již nefunkční All Men Must Die, stránka zaměřená proti mužům, dále mohu zmínit mnoho 

stránek Ku-Klux-Klanu (American Knights of KKK), Aryan Dating Page, tedy árijská 

seznamka, stránky skupiny Blood and Honour, Imperial Klans of America nebo například 

odkaz na hru s názvem Ethnic Cleansing (etnická čistka).163 Studie z roku 2005 analyzovala 

vybrané stránky z této databáze. Vědci z britské Keele University a Australian National 

University vybrali čtyřicet tři stránek, které v roce 2005 stále fungovaly. Zjistili, že 91 % z 

vybraných stránek zaměřovalo svůj hněv na Afroameričany. 51 % z nich byly pouze online 

komunity, 72 % hate skupin existovalo i reálně. 79 % hate skupin bylo napojeno na akční 

skupiny164. 16 % stránek by se dalo označit jako extrémní, na většině stránek se objevily 

informace o božské, vědecké a sociálně zakotvené nadřazenosti skupiny.165 

Dalším příkladem může být případ uvězněného studenta z roku 2012, který po Twitteru 

šířil rasistické tweety na účet černošského fotbalisty Fabrice Muamby. Liam Stacey začal 

uveřejňovat rasistické tweety ihned poté, co fotbalista zkolaboval na hřišti („LOL, Fuck 

Muamba. He's dead.“). Staceyho nahlásili administrátorům Twitteru ostatní uživatelé. Stacey 

byl odsouzen na padesát šest dní za mříže.166  

 

1.3.9. Profesionální trolling GNAA 

I přes to, že je online rasismus, cyberhate, značně rozšířen, našly se i takové skupiny, 

které na tento fenomén odpověděly. Jednou z nich je Gay Nigger Association of America (ve 

volném překladu Americká asociace negrů a gayů). Oficiální stránka asociace hlásá: „Are you 

gay? Are you a nigger? If you answered "yes" to both of these questions, then GNAA might be 

exactly what you're looking for!“167 – „Jsi gay? Jsi negr? Pokud jsi na obě otázky odpověděl 
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„ano“, potom GNAA může být přesně to, co hledáš!“ Popis skupiny je samozřejmě myšlen 

zcela ironicky. Pro ty, kteří by si mohli myslet, že se stránky GNAA týkají jakýmkoliv 

způsobem rasismu, mají její členové vzkaz: „P.S. If you think this site is racist, you need your 

head checked.“168 – „P.S. Pokud si myslíš, že je tahle stránka rasistická, měl by sis nechat 

vyšetřit hlavu.“.  

O GNAA je k dispozici velice málo informací, o jejím vnitřním fungování téměř žádné. 

Vznikla pravděpodobně v roce 2002. Svůj název odvodila od filmu dánského režiséra Mortena 

Linberga z roku 1992 s názvem Gayniggers from Outer Space. Stáhnutí a zhlédnutí tohoto 

filmu mělo GNAA dokonce zakotveno v přijímacím protokolu nových členů, uchazeči jsou 

také předem varováni, že budou ze znalosti tohoto filmu přezkušováni. GNAA je známá 

především kvůli trollení mnoha důležitých internetových stránek včetně Wikipedie, CNN, 

Slashdot či stránku s kampaní Baracka Obamy. GNAA je zahrnuta na seznamu TRAC 

(Terrorism Research & Analysis Consortium) jako kyberteroristická organizace169. V GNAA 

působí či působilo několik osobností, které se trollingem proslavily: Daniel “JacksonBrown” 

Spitler, Sam Hocevar a snad nejznámější Andrew "weev" Auernheimer.  

GNAA využívali různých technik trollingu. Patřil mezi ně již zmiňovaný crap-flooding, 

ale i další techniky, které postihovaly IRC servery. Internet Relay Chat (IRC) byl jeden 

z předchůdců internetových chatů, jak je známe dnes. IRC byl první možnost komunikace po 

internetu s jinými uživateli v reálném čase. Vznikl již v roce 1988 v Helsinkách pod jménem 

EFnet. Jako další můžeme zmínit IRCnet nebo české stránky irc.felk.cvut.cz170. Floodeři 

z GNAA cíleně odpojovali uživatele IRC sítí pomocí určité formy Denial of service, o které 

jsem se již výše zmiňovala, nebo se v chatovací místnosti chovali natolik otravně, že ji ostatní 

uživatelé dobrovolně opouštěli. Členové skupiny také tvořili takzvané shock sites, doslova 

šokující stránky, na kterých se uživatelé setkávali s nevhodným, násilným, odpudivým 

obsahem, který sledoval jediný cíl – šokovat, když na to její návštěvník nebyl připravený. 

Odkazy na stránky se na první pohled tváří nevinně - Lemonparty.org nebo 2girls1cup.com171 

– po načtení stránky je ovšem uživatel zaplaven obrázky, zvuky, texty, fotografiemi mnohdy 

pornografického a až brutálního charakteru. Odkazy na shock sites kolovaly po emailech nebo 
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je trollové manuálně vkládali do internetových diskusí se zcela nezávadným popiskem.172 

GNAA do těchto shock sites vkládali malware, škodlivý virus, který spustil vlnu vyskakujících 

oken obsahujících pornografický materiál. Nejznámější shock site GNAA, která se chovala 

tímto způsobem, je Last measure. Při vstupu se kromě vlny vyskakujících oken začalo přehrávat 

audio: „Hey everybody, I´m looking at gay porno!“ – „Hej, koukám se na gay porno!“. Virus 

obsažený ve stránce se také pokusil rozeslat všem kontaktům v uživatelově adresáři odkaz na 

Last measure se vzkazem: „Hey everybody I'm looking..." – „Hej, právě se koukám na…“. 

Zároveň byl obsah schránky uživatele odeslán GNAA k prozkoumání.173  

Mezi nejznámější činy GNAA patří vynesení citlivých dat společnosti Apple na světlo 

světa. GNAA uveřejnili v roce 2004 informace o chystaném novém operačním systému Mac 

OS X 10.4 Tiger. O rok později přinesla GNAA další informace k tomuto operačnímu systému. 

Tento únik informací společnosti Apple zaujal mnohá média. V roce 2007 se GNAA podařilo 

přesvědčit reportérku CNN Paulu Zahn, že za teroristickými útoky v září 2001 stojí Židé174. 

Paula Zahn tuto informaci přinesla v živém vysílání, video je stále dostupné na síti YouTube175. 

GNAA se také dostali v únoru 2007 do zdrojového kódu stránky současného amerického 

prezidenta Baracka Obamy. Při vyhledávání na stránce se jako první zobrazilo několik návrhů, 

co by návštěvník stránky mohl hledat. Mezi možnostmi se objevilo i „Example: Gay Nigger 

Association of America -#@ for Obama, 16892”.176  

 

1.3.9.1.  Sandy Loot Crew 

Dále mohu zmínit trolling kampaň GNAA z října 2012 týkající se hurikánu Sandy. Po 

Twitteru se začaly šířit fotografie údajně rabujících lidí (looters). Fotografie byly opatřeny 

hashtagem #SANDYLOOTCREW.177 Netrvalo dlouho a informace se objevily v některých 

médiích. Britský Daily Mail uveřejnil na internetu článek s titulkem „'Even momma got outta 
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house to loot new shirt': Looters brag on Twitter”178 – „Dokonce i máma se vydala z domu pro 

nové tričko: Rabující se chlubí na Twitteru.“ Titulek vycházel z tweetu jednoho z looperů, autor 

článku Adam Shergold si pravděpodobně neověřil pravdivost celé kampaně. Ovšem mnohem 

více si své jméno novináře poškodil Američan Alex Jones. Na jeho serveru s názvem Infowars 

byl o „organizovaném gangu“ uveřejněn článek179 vyvolávající paniku. Alex Jones poté celou 

událost komentoval na kameru ve svém pořadu180. Jeho slova způsobila povolání oddílů New 

York National Guard, aby rabování zabránili181. Na rozdíl od několika novinářů uživatelé 

Twitteru velice rychle pochopili, o co jde, a s nadšením se k celé akci přidali.182 Další články, 

které se posléze objevovaly, už ale informovaly o vytrollení některých novinářů skupinou 

GNAA (například článek na serveru New Media Rockstars183 nebo Observer184). Novináři jako 

zdroj informací využili tiskovou zprávu, kterou GNAA vydalo.  

 

  1.3.9.2.  Tumblr na lopatkách 

V prosinci 2012 GNAA zaútočila na mikrobloggovací stránku Tumblr. Skupina Tumblr 

varovala několik týdnů předem, že jsou snadným cílem a jejich stránky jsou jednoduše 

napadnutelné. Protože Tumblr neudělal žádné změny, GNAA 3. prosince 2012 zaútočilo. 

Infikovaný malware se pravděpodobně šířil po emailu. V momentě, kdy na určitý odkaz klik 

uživatel Tumblr, jeho účet byl infikován virem. Na infikovaném účtu se objevila zpráva od 

GNAA, která vypadala, jako klasický Tumblr příspěvek185, ve které asociace vysvětlovala, proč 

na stránku zaútočila. Infikovaných účtů bylo pravděpodobně více než 14 tisíc.186 GNAA ve 

                                                           
178 SHERGOLD, Adam. 'Even momma got outta house to loot new shirt': Looters brag on Twitter. In: Mail 

Online [online]. 2007 [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: http://www.dailymail.co.uk/news/article-

2225663/Superstom-Sandy-looters-brag-Twitter-Even-momma-got-outta-house-loot-new-shirt.html 
179 WATSON, Paul Joseph. Shameless Looters Display Stolen Goods On Twitter. In: InfoWars [online]. 2012 

[cit. 2016-04-03]. Dostupné z: http://www.infowars.com/shameless-looters-display-stolen-goods-on-twitter/ 
180 Sandy Looters Display Stolen Items on Twitter. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=n54tP2YjbcE 
181 WATSON, Paul Joseph. Gangs Plan Hurricane Looting Spree Via Twitter. In: InfoWars [online]. 2012 [cit. 

2016-04-03]. Dostupné z: http://www.infowars.com/gangs-plan-hurricane-looting-spree-via-twitter/ 
182 Obrazová příloha 20 
183 KLIMA, Jeff. Drudge Gets Pranked By Hurricane Sandy ‘Looters’: Are Trolls Good For The News? In: 

Newmediarockstars [online]. 2012 [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 
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184 DILLON, Kit. Less Looting, More Trolling: Daily Mail, Drudge Get Pwnd By Twitter Pranksters 

#SandyLootCrew. In: Observer [online]. 2012 [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: http://observer.com/2012/11/less-
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185 Obrazová příloha 21 
186 2012 GNAA Tumblr Ruin. In: Encyklopedia Dramatica [online]. [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 

https://encyclopediadramatica.se/2012_GNAA_Tumblr_Ruin 
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sdělení sdělili, že se členové asociace již dále nemohou dívat na nevkusné strojené buržoazní 

dekadentní „kecy“ emo teenagerů a že toto je reakce na pandemii těchto typů příspěvků. GNAA 

ve sdělení nabízelo i řešení: „vypijte bělidlo a umřete … a opakujte po mně: Přeji si, aby mé 

příspěvky měly hloubku, ale nemají! Přeji si, abych byl originální, ale já nejsem! Přeji si, aby 

moje blížící se smrt byla bez jakýchkoliv následků, ale to určitě nebude!“187 Sdělení poté touto 

urážlivou notou pokračovalo. Za podpisem trollů bylo v P.S. zmíněno: „Pokus o vymazání 

tohoto příspěvku vymaže vás účet na Tumblr ;] Ale, v každém případě, zkuste to!“188 

Mikrobloggovací stránce se poměrně rychle podařilo problém vyřešit, ovšem vyděšených 

uživatelů zůstaly tisíce.189  Blogu Gawker (gawker.com), autorovi Adrianu Chanovi, se podařilo 

s mluvčím GNAA, pod pseudonymem Literal Ka, udělat rozhovor. Literal Ka prozrazuje, že 

útok na Tumblr byl pouze součástí větší akce, kterou nazývají War on blogs (Válka blogům).190 

Tématu se věnoval i The Guardian na své stránce. Ten mluvčího GNAA také kontaktoval, 

odpověděl jim pod jménem Leon Kaiser, pravděpodobně pravým jménem. Mluvčí vysvětlil, 

z jakého důvodu GNAA vyhlásila válku blogům: „in short, blogging is lowering journalistic 

standards to the point where the number of friends a murderer has on Facebook has become 

news.“191 – „ve zkratce, blogování snižuje žurnalistické standardy až na takovou míru, kde je 

zprávou to, kolik má vrah na Facebooku přátel.“ Dodává, že Tumblr odložil bezpečnost svých 

uživatelů na vedlejší kolej a to je nepřijatelné. „Blogging services everywhere need to step up 

and hire people who know what they're doing.“192 – „Všechny blogovací servery musí zvýšit 

své úsilí a zaměstnat lidi, kteří vědí, co dělají.“ S tímto výrokem GNAA se ovšem nedá jinak 

než souhlasit.  

Zmínit bych měla také zapojení Gay Nigger Association of America do kauzy 

Gamergate (Gamergate controversy).  

 

                                                           
187 GNAA / Goatse Security. In: Know Your Meme [online]. [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 
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  1.3.9.3.  #GamerGate 

Kauza GamerGate vypukla v srpnu 2014. Na začátku byla výhrůžka publikovaná na 

stránce 4chan, o které jsem již výše hovořila. Tato výhružka se týkala vývojářky počítačových 

her Zoe Quinn, jejího osobního a intimního života. Quinn vytvořila hru s názvem Depression 

Quest. Projekt založený na jejích vlastních zkušenostech s překonáváním deprese. V té době se 

o osobním životě vývojářky dostalo na povrch více informací, než by komukoliv z nás bylo 

příjemné. Uživatelé internetu začali tvořit vlastní urážlivé konspirace o jejím životě. V září 

uspořádaly servery 4chan, Reddit, YouTube a další IRC kanály hněvivou kampaň za jediným 

účelem – veřejný harassment Zoe Quinn. Kampaň ale rychle přerostla v něco většího. Do středu 

se dostala otázka korupce v herním žurnalismu a diskutovalo se na téma, zda nejsou počítačové 

hry zcela misogynním (ženám nepřátelským) prostředím. Cílem #GamerGate se stalo donucení 

herních novinářů, aby přijali stejné standardy jako „praví“ novináři. Online hateři si za cíl určili 

také jinou herní vývojářku, Briannu Wu, a feministku Anitu Sarkeesian, která na celou kauzu 

reagovala několika videi publikovaných na Youtube s názvem Tropes vs. Women in Video 

Games. V těchto videích se vyjadřovala k zastupování pohlaví v počítačových hrách 

a sexistických stereotypech. Pokud tedy hovoříme o aféře GamerGate, spojujeme ji s pojmy 

jako je sexismus, misogynie, kritika feminismu, transparentnost herního žurnalismu.193 

Jak jsem již výše naznačila, Gay Nigger Association of America konají své útoky s 

rozmyslem. Ani v tomto případě nezůstali stát takzvaně mimo hru. GNAA zaútočila proti 

samotným gamegaterům, tedy haterům, kteří celou aféru přiživovali svými, mnohdy 

anonymními, komentáři. V prosinci 2014 se celá GamerGate začala hroutit. Původní iniciátor 

celé aféry, který vystupuje pod přezdívkou Niko of Death, přidal mezi moderátory celé kauzy 

nevědomě člena GNAA. Ten začal rychle jednat. Niko of Death si myslel, že byl jeho účet 

napaden. Opak byl pravdou, dobrovolně a díky vlastní chybě nechal celou kauzu pomalu 

rozkládat s pomocí GNAA zevnitř.194  
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1.3.9.4.  Goatse Security 

Členové GNAA založili v roce 2009 Goatse Security (GoatSec). Je to takzvaná gray hat 

hackerská skupina, která se specializuje na odhalování a publikování chyb spojených 

s bezpečností. Své jméno odvodila od shock stránky Goatse.cx. Členové GNAA založili Goatse 

Security z jednoduchého důvodu – jimi uveřejněným datům nikdo nepřikládal váhu, nevěřil 

jim. Bylo třeba vytvořit uvěřitelnou sesterskou organizaci. Goatse Security je spojováno 

s velkým únikem informací společnosti Apple. GoatSec se podařilo v červnu 2010 získat 

přibližně 114 tisíc emailových adres uživatelů iPadů společnosti Apple, které uveřejnili. Mezi 

majiteli emailů byli i členové armády, vlády a dalších důležitých institucí.195 Tento obrovský 

únik informací ovšem vedl k vyšetřování celé kauzy FBI. Dva členové GNAA a GoatSec byli 

obviněni. FBI sledovala Andrewa “Weev” Auernheimera, po domovní prohlídce u něj nalezla 

nezákonné drogy, které byly záminkou k jeho uvěznění. V listopadu 2012 byl Auernheimer 

shledán vinným za spiknutí s cílem přístupu do počítače bez autorizace a zneužití totožnosti.196 

V dubnu 2014 byl Weev z vězení propuštěn.  

 

1.3.10.  Hackeři podle barev 

Zmínila jsem, že Goatse Security patří mezi takzvané gray hat skupiny hackerů. Ve 

skutečnosti existují tři barvy, podle kterých se rozdělují - black hats, white hats, and gray hats. 

Tyto skupiny popisují skupiny hackerů podle jejich chování. Hackeři nejsou ve své hlavní 

definici online kriminálníci, jedna ze skupin by ovšem tomuto stereotypu odpovídala – black 

hats.  

Black-hat hackers nebo black hats je skupina, které veškeré své jednání podřizuje 

vlastnímu zisku.  Narušují internetovou bezpečnost za účelem získání například čísel kreditních 

karet nebo osobních dat. Jsou zlomyslní, útočí kupříkladu na stránky pouze proto, že je nemají 

rádi, žádný vyšší cíl tím tedy black hats nesledují. Black hats jsou internetoví zločinci, jejich 

chování přesně zapadá do stereotypně zakotvené definice hackera, kterou média stále 

opakují.197  

                                                           
195 Obrazová příloha 22 a 23 
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White-hat hackers nebo white hats jsou přesným opakem black hats. Jsou to 

v uvozovkách eticky založení hackeři. Využívají svoje schopnosti pro dobro společnosti 

legálním způsobem. Mnoho z nich je zaměstnáno v organizacích zajišťujících internetovou 

bezpečnost. White hats sice také napadají určité stránky, ale ne za účelem zisku. Napadenou 

stránku kontaktují a varují ji, že je snadným cílem, doporučí ji, jak všechny nedostatky 

odstranit.198  

Poslední skupinou jsou Grey-hat hackers nebo gray hats. Jak název napovídá, tato 

skupina hackerů balancuje na pomezí mezi white hats a black hats. Tito hackeři nekonají útoky 

pro vlastní zisk, ale snadno se dostávají za hranici zákona i etiky. Black hat hacker by napadl 

bez předchozího dovolení stránku a zneužil by ji pro svoje účely, white hat hacker by stránku 

napadl s předchozím dovolením a informoval by o výsledcích majitele stránky, gray hat hacker 

by stránku napadl bez předchozího povolení, o výsledku by nicméně stránku informoval – takto 

učinila i GNAA při svém útoku na Tumblr. Nicméně napadat stránku bez předchozí domluvy 

je samozřejmě nelegální.199  

 

 

Zde si dovolím svůj historický exkurz doplněný o reálie z prostředí internetu ukončit. 

Pokusila jsem se vybrat ty nejzásadnější a nejzajímavější témata, která rozviřovala vody 

internetu (Usenetu) od samého začátku jeho vzniku. Doplnit by se dalo mnohé, další 

konkrétnější informace o chování trollů ale přinese můj výzkum, kterému bude věnována druhá 

část této práce.  
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2.  Metodická část 

 

 Výzkum online prostředí, sociálních sítí, chování uživatelů na internetu a tak podobně 

je velice aktuálním tématem a trendem. Lze očekávat, že se čím dál tím více výzkumníků pustí 

do neprobádaných vod internetu a odborné literatury. Článků a studií bude přibývat. Prozatím 

tyto oblasti nejsou zcela dostatečně pokryty literaturou, proto mají výzkumníci zcela unikátní 

příležitost objevovat dopodrobna neprobádané. Postupně se přidávají i další vědní obory jako 

například psychologie, od které se odštěpila celá odnož s názvem kyberpsychologie.  

 Zkoumat online prostředí je velice problematické. Toto prostředí se každým dnem 

proměňuje, aktualizuje, díky Webu 2.0 (případně Webu 3.0) uživatelé internetové obsahy 

neustále pozměňují. Stránky vznikají a zanikají, každým dnem vznikají nové trendy a jiné, které 

se tvářily jako stálice, zmizí. 

 V českém prostředí jsou k dostání odborné tituly zabývající se například působení 

internetu na mládež, bezpečnostních rizik, sdílení a stahování obsahů a legality tohoto úkonu. 

Jak jsem v práci zmínila, koncept trollingu není nový, ovšem až v posledních letech si získal 

pozornost. Několik bakalářských a diplomových prací se již ovšem této problematiky dotklo. 

Její autoři se potýkali se stejnými obtížemi jako já – s nedostatkem zdrojů. Věřím, že téma 

online deviací je natolik aktuální a ožehavé, že by si zasloužilo publikaci několika příruček. 

Nejen pro potřeby dalších výzkumníků, studentů, ale i pro potřeby médií, ve kterých se stále 

hlasitěji o haterech, trollech a dalších hovoří.  

 

2.1.  Cíl výzkumu a výzkumné otázky 

 

Cílem mé práce je odhalit strategie skrývající se za praktikami uživatelů internetu, kteří 

cíleně narušují jejich kontinuitu (trolling apod.), vykreslit „portrét“ tohoto uživatele a 

charakterizovat ho, pokusit se popsat, jakým způsobem tito uživatelé ovlivňují ostatní uživatele 

internetu.  

Zastavila jsem se u jednotlivých pojmů, které s tímto typem online chování souvisí, 

navrhla jsem možné postupy, jak se tomuto chován bránit, také jsem načrtla stručnou historii 
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online deviantního chování, která je podle mého názoru nezbytně nutná k pochopení celého 

konceptu.  

Cílem výzkumu je tedy odpovědět na tyto výzkumné otázky:  

V1: Jaké důvody (úmysly) vedou uživatele k nestandardnímu chování (trolling apod.) 

na internetu? 

V2: Přemýšlejí uživatelé nad důsledky svého nestandardního chování na internetu? 

V3: Je jejich chování ovlivňováno anonymním prostředím internetu? 

V4: Ovlivňují internetoví trollové apod. chování svého publika? 

 

2.2.  Metodika výzkumu 

 

Z důvodu nedostatku literatury jsem zvolila hned několik výzkumých metod – 

v teoretické částli jsem uplatnila historický výzkum, v empirické pak kvantitativní a kvalitativní 

výzkum. Pomocí historického výzkumu jsem v teorietické části mohla alespoň částečně popsat 

historii online deviantního chování. Kvantitativní výzkum prostřednictvím dotazníku jsem 

zařadila za účelem zjištění, do jaké míry mé okolí tuší, co znamenají slova jako trolling, jestli 

se s tímto chováním někdy na internetu setkalo, pokládala jsem také otázky obecnějšího 

charakteru týkající se osobních internetových rutin. Na základě tohoto kvantitativního výzkumu 

jsem mohla přikročit k výzkumu kvalitativnímu. V tomto případě jsem zvolila metodu 

hloubkového rozhovoru. V online prostředí jsem si vytipovala několik uživatelů, kteří 

vykazovali známky trollení. Ty jsem poté oslovila a poprosila je o zcela anonymní spolupráci. 

 

2.2.1.  Historický výzkum 

 Historický výzkum toho má hodně společného s výzkumem kvalitativním, na rozdíl od 

něj ale nezkoumá fenomény přítomnosti, ale to, co se stalo v minulosti. Je zapotřebí zkoumat 

historická data již v průběhu formulování výzkumných otázek. Kontext daného tématu a 

položené výzkumné otázky udávají, do jaké hloubky musí výzkumník při historickém výzkumu 

zajít. Důkladnost, s jakou se výzkumník rozhodne data shromažďovat, analyzovat a 

interpretovat, může také pomoci při objasňování kořenů, zdrojů nebo příčin současných 

fenoménů. Historický výzkum zároveň zabraňuje izolaci výzkumníka v přítomnosti. Je to 
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„proces systematického popisu a přezkoumávání minulých událostí nebo kombinací událostí 

s cílem podat zprávu o tom, co se v minulosti stalo.“200 Podle Hendla má historický výzkum 

několik cílů: odpovědět na otázky; odhalit neznámé souvislosti; nalézt vztahy mezi minulostí a 

přítomností; zaznamenat  vyhodnotit činy jedinců, skupin, institucí; navrhovat uplatňovat nebo 

hodnotit teorie při interpretaci událostí; přispět k porozumění kultury, v níž žijeme nebo která 

je nám cizí.201 

 Pomocí historické analýzy, která chápe text jako pramen, jsem prostřednictvím stovek 

neodborných internetových článků mohla alespoň částečně zmapovat historii online 

deviantního chování. Tato metoda se ukázala s ohledem na nedostatek odborné literatury 

k tématu jako velice vhodná. Teoretický výklad jsem se tedy rozhodla vést s využitím 

neakademických zdrojů, v jejichž případě jsem provedla historickou analýzu. Vycházela jsem 

s primárních i sekundárních pramenů, protože v případě stále se měnícího online prostředí a 

jeho nestálosti je primární pramen v mnoha případech velice těžké dohledat. Cílem bylo nalézt 

kořeny samotného deviantního chování na internetu a první případy tohoto jevu v osmdesátých 

letech. Zkoumala jsem také následný vývoj v letech devadesátých a začátku dvacátého prvního 

století, kdy byl nastolen Web 2.0.  

 

2.2.2.  Kvantitativní výzkum 

Kvantitativní výzkum je způsobem standardizovaného vědeckého výzkumu. Zkoumá 

větší množství informací, je zaměřen například na ověřování platnosti teorií, které jsou měřené 

čísly, analyzované pomocí statistických postupů. Kvantitativní výzkum pracuje s velkým 

množstvím respondentů. Jeho metodami jsou například dotazník, standardizovaný rozhovor, 

analýza dat a tak podobně. Logika kvantitativního výzkumu je deduktivní.202  

Jasnou výhodou kvantitativního výzkumu je možnost testování a validace teorií. Sběr 

dat je relativně rychlý a přímočarý. Získané informace lze zobecňovat. Výsledky jsou oproti 

kvalitativnímu výzkumu relativně nezávislé na výzkumníkovi.203 Je výhodný zejména při 

zkoumání velkých skupin. Použité teorie a kategorie ovšem nemusí odpovídat lokálním 

zvláštnostem. Výzkumník se zabývá pouze určitou teorií a jejím testováním, může tedy zcela 

                                                           
200 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Str. 135 
201 Tamtéž 
202 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Str. 287 
203 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Str. 286 
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opomenout příbuzné fenomény. Získané znalosti mohou být příliš abstraktní a obecné, než aby 

se daly přímo aplikovat.204  

 

2.2.3.  Kvalitativní výzkum  

Kvalitativní výzkum je opakem kvantitativního. Je chápán jako doplněk výzkumných 

strategií. Kvalitativní výzkum se provádí nejčastěji jako intenzivní a dlouhý kontakt s terénem 

nebo životní situací. Tyto situace mohou být zcela banální, týkající se každodenního života 

jedince, skupiny, společnosti nebo organizace. Výzkumník muže díky sebraným údajům 

izolovat určitá témata a konfigurace. Tato témata a konfigurace je pak možno vyjasňovat 

s informanty, tedy respondenty. Pracuje s malým souborem respondentů, využívá induktivní 

metody. Hlavním úkolem je ukázat, jak lidé v každodenních situacích rozumí probíhajícím 

procesům, jak je zvládají a jak na ně reagují.205   

Podle Hendla je kvalitativní výzkum velice pružný. Na jeho počátku je vybráno určité 

téma a výzkumníkem jsou položeny základní výzkumné otázky. V průběhu zkoumání může 

badatel své bádání modifikovat a zařazovat nové poznatky. 

Výhodou kvalitativního výzkumu je možnost získání podrobného popisu a vhledu při 

zkoumání, skupiny, události a tak dále. Výzkum probíhá v přirozeném prostředí. Nenásilným 

způsobem studuje procesy, díky němu je rovněž možné na základě sesbíraných dat tvořit vlastní 

teorie. Kvalitativní výzkum se jednoduše adaptuje na okolní podmínky a situace, hledá příčinné 

souvislosti.206 Jasnou nevýhodou je ovšem to, že získané vědomosti nemusí být přenositelné do 

jiného prostředí či na jinou populaci. Analýza dat i jejich sběr jsou mnohdy velice časově 

náročné, také získané výsledky mohou být ovlivněny samotným výzkumníkem a jeho 

preferencemi.207 „Výzkumník shromažďující a analyzující kvalitativní data, musí věnovat 

pozornost především potenciálním systematickým chybám, které jsou způsobeny tím, že se 

spoléhá na sebe samého jako na lidský instrument.“208 Mezi typy kvalitativního výzkumu patři 

                                                           
204 HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. 
205 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Str. 43 
206 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Str. 286 
207 HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. 
208 MILES, Matthew B. a A. Michael HUBERMAN. Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. 

Educational Evaluation and Policy Analysis [online]. 1986, 8, No. 3 (Autumn, 1986), pp. 329-331 [cit. 2016-04-

15]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/1163741 
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individuální hloubkový rozhovor, skupinový rozhovor (focus group) nebo etnografický 

výzkum. 

Kvalitativní výzkum je pro zkoumání online prostředí velice vhodný, protože na rozdíl 

od kvantitativního výzkumu pracuje s analýzou významů a hlouběji se zabývá tím, co 

respondenti činí, proč a jak. Pracuje také s tím, jak dotazovaní svému jednání rozumí a jak ho 

sami reflektují. V tomto případě musíme chování respondentů hodnotit velice opatrně, protože 

v mnoha případech s ním nemusíme souhlasit (například v případě RIP trollů). Pro zkoumání 

online obsahů a aktérů online komunikace jsem zvolila zakotvenou teorii.  

 

2.2.3.1.  Zakotvená teorie 

Zakotvená, či Grounded Theory, se řadí mezi již klasické kvalitativní metody. Tuto 

teorii vytvořili sociologové Glaser a Strauss ve druhé polovině šedesátých let. Výhodou 

zakotvené teorie je určitá jednoduchost  jejího použití. Je přístupná začínajícím výzkumníkům, 

stejně jako je skvěle aplikovatelná na oblasti, o kterých je známých málo informací. Zároveň 

umožňuje propojení poznatků z různých oblastí. „Zakotvenou teorii mohou požívat výzkumníci 

mnoha disciplín. K tomu, abyste ji mohli používat, nemusíte být sociologem ani zastáncem 

interakcionismu. Důležité jsou postupy a ty jsou na disciplíně nezávislé.“209 Důležitou roli hraje 

v zakotvené teorii tvořivost výzkumníka. „Nezačínáme teorií, kterou bychom následně 

ověřovali. Spíše začínáme zkoumanou oblastí a necháváme, ať se vynoří to, co je v této oblasti 

významné.“210 Zakotvená teorie je tedy velice pružná a její pomocí lze reagovat na neočekávané 

situace, které se při výzkumu objeví. Je rovněž velice vhodná  pro zkoumání oblastí, kde je 

k dispozici málo odborných poznatků.  

Většina problematik a témat už povětšinou jistou teorii má. V jiných případech se 

tématu může dotýkat i více teorií, které se vzájemně ovlivňují. Ovšem i v tomto případě je 

bezpečné použít právě zakotvenou teorii. 

 

                                                           
209 STRAUSS, Anselm L a Juliet M CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Str. 16 
210 Tamtéž 
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Jak jsem již výše zmínila, v kvantitativní části svého výzkumu jsem provedla 

dotazníkové šetření a v kvalitativní jsem se pokusila uskutečnit několik hloubkových 

rozhovorů.  

 

2.2.4.  Dotazníkové šetření a kvalitativní rozhovor 

Dotazník je podle Dismana vysoce efektivní technikou, která může postihnout velký 

počet lidí při malých nákladech. Díky dotazníku lze informace získat poměrně snadno, 

v krátkém čase. Výzkum může probíhat zcela anonymně, anonymita je v tomto případě 

přesvědčivá. Lze se vyvarovat podnětovým situacím, „interview bias“ je tedy téměř vyloučen. 

Dotazník také klade vysoké nároky na ochotu dotazovaného. Ten totiž může otázku jednoduše 

ignorovat a přeskočit nebo celé dotazování ukončit.211 

Nestrukturovaný či hloubkový rozhovor je jednou z nejčastěji využívaných metod 

kvalitativního výzkumu. Na rozdíl od dotazníkového šetření je prováděn s menší skupinou 

respondentů. Typickými otázkami jsou kdo, proč nebo jak. Výzkumník nejčastěji naslouchá 

vyprávění a klade otázky na jeho základě.  V případě rozhovoru přes internet je tato podmínka 

pochopitelně problematická. Respondent může volně vyjádřit svoje názory na zkoumané téma, 

čímž badateli dopomáhá k dalším detailům a nahrává k následující otázce. Cílem je odhalit 

často hluboce skryté příčiny určitých názorů nebo chování, které si respondent sám vůbec 

nemusí uvědomovat.212  

Kvalitativní hloubkové rozhovory nejsou standardizovány, v mém případě bych ho 

nicméně označila za polostandardizovaný či polostrukturovaný. Kvůli online interview jsem 

několik zastřešujících otázek vytvořila předem. Na základě odpovědí na tyto základní otázky 

se pak rozhovor odvíjel dál. U všech respondentů jsem se ovšem snažila dodržet stejná témata, 

abych mohlo dojít ke srovnání jednotlivých názorů.  

 „Tento rozhovor je ze strany tazatele volně usměrňován podle připraveného 

návodu. Návod k rozhovoru představuje seznam otázek nebo témat, které je nutné 

v rámci interview probrat. Tento návod má zajistit, že se skutečně proberou všechna 

pro tazatele zajímavá témata.“213 

                                                           
211 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Str. 141 
212 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Str. 164 
213 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Str. 111 
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Při vyhodnocování odpovědí jsem musela vzít v úvahu i několik dalších teorií: 

 

2.2.4.1.  Dvoustupňový tok komunikace (Lazarsfeld) 

V roce 1944 publikovali Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson a Hazel Gaudetová 

koncept dvoustupňového toku komunikace. Tento koncept sledoval, jak se utváří názory lidí v 

závislosti na konzumaci obsahu masových médií a působení opinion leaderů. Podstatou teorie 

je představa, že se mediovaná sdělení často nedostávají přímo ke všem adresátům, ale že jsou 

nejednou zachycena a zpracována aktivnějšími členy publika (opinion leadery), kteří je pak 

dále šíří mezi těmi, kdo k nim mají důvěru. Trollové se v online prostředí snaží být opinion 

leadery, tedy tvůrci mínění, ale tohoto postavení zneužívají. 

 

2.2.4.2.  Teorie síly slabých vazeb  

 Sílu slabých vazeb (v originále Strength of weak ties) definoval v roce 1973 

ekonomický sociolog Mark Granovetter. Grenovetter se zabýval rolí slabých vazeb. Tyto vazby 

představují spojnice ve hledání specifických informací. Grenovetter se ještě jako doktorand na 

Harvardu v šedesátých letech zabýval tím, jak lidé hledají nové zaměstnání. Vycházel z toho, 

že nejvíce nápomocni mohou být blízcí přátelé. Při analýze dat ale zjistil, že ve většině případů 

to byly práce slabé vazby, tedy známosti jednotlivců, přes které nové pracovní místo získali.214  

 Grenovetter již v roce 1973 vytvořil ve své podstatě teorii sociálních sítí. Vyslovil vizi 

společnosti jako sítě složené z mnoha „modulů“ neboli těsně propojených shluků uzlů, kde se 

každý zná s každým, přičemž moduly jsou spolu navzájem spojeny malým počtem vzdálených 

slabých vazeb.215 Podle Grenovettera můžeme rozeznat sílu vazby následovně: „síla vazby je 

pravděpodobně lineární kombinace množství času, emocionální intenzity, oboustranně sdílené 

intimity a vzájemných služeb, které vazbu charakterizují.“216 Lidé, se kterými má jedinec silné 

vazby, se pohybují ve stejném prostředí a mají přístup k podobným nebo ke stejným informacím 

a zdrojům.  

                                                           
214 SLANINA, František. Teorie sítí: společný jazyk buňky a internetu [online]. Fyzikální ústav AV ČR, 2006 [cit. 

2016-04-15]. Dostupné z: http://docplayer.cz/491258-Teorie-siti-spolecny-jazyk-bunky-a-internetu.html 
215 Tamtéž 
216 GRANOVETTER, Mark. The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology [online]. 1973, 78, No. 

6., May, 1360-1380 [cit. 2016-04-15]. Dostupné z: 

https://sociology.stanford.edu/sites/default/files/publications/the_strength_of_weak_ties_and_exch_w-gans.pdf 
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 Jak ovšem tato teorie souvisí s předmětem mého zkoumání? Odpověď přinese studie 

Stanleyho Milgrama s názvem The Small World. Milgram zkoumal, jak „daleko“ mají od sebe 

či k sobě dva občané USA. Milgram se pokoušel zjistit, kolik slabých vazeb (známostí) je 

potřeba, aby se dva náhodně vybraní lidé mohli kontaktovat. Výsledkem bylo průměrné číslo 

5,5 známostí (touto vzdáleností se inspirovala divadelní hra Six degrees of separation – Šest 

stupňů odloučení).217  

Největší sociální sít Facebook toto číslo zmenšila a kontakt neznámých uživatelů 

mnohonásobně zrychlila a ulehčila. Společnost Facebook v roce 2011 uskutečnila gigantický 

průzkum, ve kterém zkoumala slabé vazby 721 milionů aktivních uživatelů Facebooku. 

Výsledky pak Facebook porovnal se stejným výzkumem z roku 2008. V roce 2008 nás dělilo v  

průměru 5,28 skoků od známého, v roce 2011 to bylo již 4,74 skoků. Z šesti stupňů odloučení 

jsme se posunuli na pět stupňů.218 Jinými slovy stačí pět kliků na profily přátel neznámých lidí 

proti dřívějším šesti, abychom se dostali ke známé tváři. Facebook tedy doopravdy svět 

propojuje a zároveň zmenšuje. 

Tohoto všeobecného zmenšování a propojování světa jsou si trollové a další velice 

dobře vědomi. Ovšem také právě kvůli tomuto propojení mohou být mnohem snáze ovlivněni 

dominantním názorem, který může být využitý jako zbraň proti nim samotným. Ve svém 

výzkumu tedy musím brát tuto teorii na vědomí. Pokud se budou odpovědi trollů v hloubkovém 

rozhovoru shodovat, nemusí to tedy nutně znamenat, že jejich případná komunita sdílí stejné 

názory. Mohou být ovlivněni „zvenčí“ a nevědomě.  

 

2.2.4.3.  Teorie morální paniky  

  Termín morální panika pojmenovává hromadné znepokojení, tedy sociální reakci, která 

je založená na pouhém dojmu, že něco nebo někdo představuje hrozbu. Autor teorie Stanley 

Cohen nabízí následující definici: „Stav, epizoda, osoba nebo skupina osob je definována jako 

ohrožení společenských zájmů a hodnot.“219 Jde ovšem o ohrožení domnělé. Tato panika je 

posilována médii a tématy, která předkládají. „Morální barikády jsou obsazeny editory, 

biskupy, politiky a dalšími správně-smýšlejícími lidmi, kteří vyslovují svoje diagnózy a 

                                                           
217 LUNT, Peter K. Stanley Milgram: understanding obedience and its implications. Str. 124 
218 BACKSTROM, Lars. Anatomy of Facebook. In: Facebook [online]. 2011 [cit. 2016-04-15]. Dostupné z: 
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řešení.“220 A právě online deviantní chování a způsob, jakým ho média prezentují, je jedním 

z důvodů hromadného znepokojení lidí, které může vést k panice. V mnoha případech také 

vedla, jak jsme si ukázali například na Sandylooters GNAA.  

 Tuto teorii musím mít v případě mého výzkumu na paměti především u první 

kvantitativní části. Několik otázek, které jsem pokládala různorodému publiku, bylo 

otevřených. Z některých reakcí bylo patrné, že respondenti byli ovlivněni právě zprávami 

z médií. U kvalitativní části se tohoto ovlivnění obávat nemusím, všichni respondenti jsou 

členové skupiny, která morální paniku může způsobovat – tedy trollů.  

 

2.2.4.4.  Sociální chování  

 Posledním konceptem, který by mohl výsledky mých výzkumů ovlivnit, je koncept 

sociálního chování popsaný Ervingem Goffmanem. Goffman v roce 1959 uveřejnil práci 

s názvem Všichni hrajeme divadlo (v originále The Presentation of Self in Everyday Life). 

V této práci rozděluje pomocí analogie s divadelním představením sociální chování na dvě části 

- přední a zadní, lépe řečeno na veřejnou a privátní sféru ve smyslu prezentace informací vůči 

našemu okolí. Goffman tvrdí, že i přestože se v přední části jednotlivci často snaží působit 

idealizovaným dojmem, ve svém soukromí, tedy v zadním prostoru, nebývají tolik zásadoví. 

Goffman se zabývá sebeprezentací jednotlivců v obvyklých pracovních situacích, a jak se 

jedinec prezentuje před ostatními.221  

 Již několikrát jsem zmínila, že v online prostředí je pouze minimum uživatelů samo 

sebou. Internet je veřejným prostředím, kde sice uživatelé nejsou vidět, ale jejich 

sebeprezentace se mnohdy odlišuje od chování v privátní sféře. Je tedy nezbytně nutné počítat 

s tím, že toto chování trollů můj výzkum jistě ovlivní, respondentům jsem kladla otázky právě 

na základě jejich „trollství“, lze tedy počítat s tím, že se neprezentovali tak, jak by to udělali 

v privátní sféře. Lze tedy říct, že to, jak se trollové prezentují na internetu, příliš nesouvisí s její 

opravdovou osobností.  
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3.  Empirická část 

 

3.1.  První část výzkumu – dotazníkové šetření 

 Nejprve jsem v rámci svého průzkumu provedla dotazníkové šetření. Na základě 

informací, které jsem uvedla v teoretické části, jsem vytvořila sedmnáct otázek, které jsem do 

dotazníku zahrnula. Otázky byly ve většině případů uzavřené a respondenti vybírali jednu nebo 

více odpovědi. Několik otázek mělo polouzavřenou strukturu, dotazovaní mohli případnou 

vlastní variantu vepsat slovy. Zařadila jsem také otázku zcela otevřenou, do které  respondenti 

mohli vpisovat vlastní názor. Právě tato otázka byla zdrojem mnoha užitečných, zajímavých a 

mnohdy překvapujících informací. Při sestavování dotazníku jsem si nebyla vědoma, do jaké 

míry je moje okolí obeznámeno s problematikou online deviací, a proto mají otázky obecnější 

charakter. Některé otázky jsem také rozštěpila a respondentům se podle jejich odpovědí 

zobrazovaly různé varianty. Plné znění dotazníku je k dispozici v příloze222.  

Dotazník jsem umístila na internetovou platformu, která zprostředkovává online 

výzkumy – Vyplňto.cz223. Průzkum probíhal dva týdny na přelomu prosince 2015 a ledna 2016. 

Zúčastnilo se ho celkem 225 osob, kterým vyplňování dotazníku trvalo téměř sedm minut. 

  

3.1.1.  Hypotéza 

Vycházela jsem z domněnky, že veřejnost do jisté míry tuší, co se za pojmem trolling 

skrývá. Měla také za to, že internet veřejnost používá na každodenní bázi v práci, ve škole, 

k získávání informací, komunikaci či zábavě a tudíž se s online deviačním chováním museli 

nutně setkat. Předpokládala jsem také, že většina lidí ignoruje diskuse například na 

zpravodajských serverech (Novinky.cz, ihned.cz, iDnes.cz) a nezapojuje se do nich. Také, že 

tyto stránky navštěvují pouze za účelem získání informací či rozšíření svých vědomostí. 

Sociální sítě založené na obecné diskusi (Facebook, Twitter) veřejnost pravděpodobně sleduje 

a pročítá. Stránku YouTube zaměřenou na přehrávání videí, kterou uživatelé nejčastěji 

navštěvují kvůli přehrávání hudebních videoklipů, nepovažuji za prostředí pro trolling zcela 

vhodné. Kvůli způsobu, jakým média podávají zprávy o nebezpečí online prostředí a tak dále, 

jsem také počítala s tím, že veřejnost bude mít do jisté míry zakořeněnou tuto mediovanou 

                                                           
222 Textová příloha 1 
223 Vyplňto.cz. Dostupné z: https://www.vyplnto.cz/ 
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představu, kterou převzala za svou vlastní. Domnívala jsem se tedy, že bude převažovat odpor 

vůči trollům a jejich činům. 

Všechny tyto hypotézy jsem určila na základě rozhovorů s přáteli na toto téma a také 

z vlastních zkušeností. Ovšem první část výzkumu mnoho z výše vysloveného vyvrátila.  

  

3.1.2.  Výsledky 

 Úvodní otázky výzkumu měly obecný charakter. Díky výsledkům této části dotazníku 

jsem identifikovala, o jakou skupinu dotazovaných se jedná. Většina z nich (148 ku 77) byly 

ženy. Tento fakt přičítám především tomu, že ženy jsou obecně k účasti ve výzkumech 

otevřenější a vstřícnější. Průzkumu zcela dominovala věková skupina 21 – 25 let s 98 účastníky. 

Následovala věková skupina 27 – 35 s 45 účastníky let a 15 – 20 let s 38 respondenty.224 Tyto 

výsledky jsou do jisté míry ovlivněny šířením průzkumu mezi mými vrstevníky. I tak ale 

nejvíce zastoupené věkové skupiny nejsou překvapením, právě tyto skupiny jsou na internetu 

nejaktivnější. Má další otázka se týkala dosaženého vzdělání. Účastníci výzkumu 

s vysokoškolským vzděláním a středoškolským vzděláním s maturitou byli početně téměř 

vyrovnáni (92 ku 84)225. Poslední identifikační otázka se týkala bydliště respondenta. Většina 

z nich uvedla, že bydlí v Praze (75), dále ve Středočeském (28) a Moravskoslezském (21) 

kraji.226 Průměrný respondent mého dotazníku je tedy ženského pohlaví, vysokoškolsky nebo 

středoškolsky vzdělán, zapadá do věkové kategorie 21 – 25 let a bydlí v Praze.  

Další série otázek se týkala internetu a rutin s ním spojených. Všichni účastníci 

výzkumu kromě čtyř uvedli, že internet používají každý den. Tato hypotéza se tedy potvrdila. 

Pokusila jsem se také zjistit, za jakým účelem účastníci výzkumu internet používají. U této 

otázky bylo možno vybrat více možností, výsledky jsou tedy vyrovnané, mírně v pozadí se 

nachází využívání internetu v zaměstnání (157).227 Dotazovaní využívají internet převážně 

k vyhledávání informací (206), k zábavě (202) a ke komunikaci s dalšími uživateli (195). 205 

účastníků také uvedlo, že internet používají nejvíce ve volném čase. Právě tyto odpovědi dávaly 

mně jako autorovi studie určitou naději, že se mezi respondenty najdou také samotní trollové. 

Výzkum prokázal, že tento vzorek uživatelů internetu by k tomu měl skvělé předpoklady. 

                                                           
224 Graf 1 v příloze Vyhodnocení dotazníku 
225 Graf 2 v příloze Vyhodnocení dotazníku 
226 Graf 3 v příloze Vyhodnocení dotazníku 
227 Graf 4 v příloze Vyhodnocení dotazníku 
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Následovala řada otázek, které se zabývaly již konkrétnějším pohybem respondentů 

v online prostředí. 172 účastníků výzkumu uvedlo, že sociální síť Facebook pravidelně 

navštěvuje. V těsném závěsu následoval YouTube se 167 hlasy. O třetí místo se dělily 

zpravodajské servery Novinky.cz a iDnes.cz. Twitter a ihned.cz měli hlasů minimálně. Tato 

otázka byla polouzavřeného charakteru, dotazovaní měli možnost vpisovat své odpovědi. Mezi 

dopsanými odpověďmi se objevily stránky jako například zpovědnice.cz, diskusní fórum 

s podtitulkem Stránka pro všechny smutné lidičky a pro ty, co chtějí pomoci, kde se kdokoliv 

a zcela anonymně může podělit o svůj příběh, trápení a tak dále. Tedy ideální prostředí pro 

trolling. Jak jsem ale zjistila na stránce samotné – pokud je troll odhalen, jeho zpověď je 

nemilosrdně vymazána. V tomto prostředí je ovšem velice těžké určit, které zpovědi jsou 

míněné vážně a které nikoliv.  Několikrát se objevil také Instagram, 9gag a pornografické 

servery.  

Výsledky příští otázky částečně vyvrátily mou hypotézu. 169 respondentů uvedlo, že je 

zajímá diskuse na vybraných stránkách. Pouze 56 uvedlo, že nikoliv228. Respondenti se tedy 

proti očekávání zajímají i o diskuse na zpravodajských serverech a YouTube. Zájem o diskuse 

na Facebooku -  respondenty nejnavštěvovanější stránky – naopak hypotézu potvrdil. 

Následující otázka narážela na zapojení se do těchto diskusí. V tomto případě bylo skóre 

opačné, či spíše téměř vyrovnané. Více respondentů uvedlo, že se do diskusí nezapojují (129), 

96 z nich se do diskusí aktivně zapojuje229. Dotazovaní se tedy o diskuse zajímají, ale nevstupují 

do nich.  

Další blok otázek se zabýval trollingem samotným. Zajímalo mě, zda účastníci výzkumu 

vědí, co pojem trolling znamená. Vyslovila jsem hypotézu, že veřejnost do jisté míry tuší, co 

toto slovo znamená, výsledky byly ovšem natolik suverénní, že je třeba tuto domněnku 

přehodnotit. 191 respondentů odpovědělo, že ví, co trolling znamená. Jen zbývajících 34 

dotazovaných nevědělo230. Tento nepoměr mě překvapil. Výsledek ukázal, že můj zkoumaný 

vzorek uživatelů je tedy do oblasti online deviací zasvěcený. Pro 34 respondentů jsem připravila 

speciální vysvětlovací otázku, ve které jsem koncept trollingu nastínila, aby mohli i tito 

dotazovaní v dotazníku pokračovat.  
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230 Graf 7 v příloze Vyhodnocení dotazníku 
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Naprostá většina se s trollingem na internetu již setkala (209), 16 lidí se s ním nesetkalo 

nebo si toho nebylo vědomo231. Poté mě zajímalo, kde konkrétně se s trollingem setkali. 

Poprosila jsem o odpověď vlastními slovy, tato otázka byla tedy otevřená. Opět převládala 

sociální síť Facebook, mnohokrát se mezi odpověďmi se objevily Novinky.cz, YouTube, 

zmíněna byla i zpovědnice.cz, iDnes.cz a Parlamentní listy. Několikrát se překvapivě objevila 

i stránka Vinted.cz – online obchod s použitým oblečením. Jeden z respondentů zmínil i 

maminkovské weby a internetové stránky pro nevěsty. Dotazovaní odpověděli v několika 

případech také věcně: „všude“ a „všude tam, kde se dá diskutovat“. Jakýmsi synonymem 

trollingu v českém prostředí je tedy sociální síť Facebook, diskuse pod články na 

zpravodajském serveru Novinky.cz a překvapivě a zcela proti mé domněnce i YouTube.  

Vyhodnocení navazující otázky mě obzvlášť potěšilo – 187 účastníku výzkumu sice 

prohlásilo, že se za trolly nepovažují, ale 22 zbývajících by se tak samo označilo232. 22 

respondentů bylo poté přesměrováno na další otázku, ve které mě zajímalo, proč se za trolly 

pokládají. Tato otázka měla opět otevřený charakter. Trollové nejčastěji uváděli jako důvod 

vlastního trollení zábavu a legraci, což potvrzuje výrok z teoretické části – Trolls just want to 

have fun – ale i jakýsi trest pro ty, kteří se chovají hloupě. Ti si podle slov trollů z dotazníku 

zasluhují lekci. Za nejzajímavější odpovědi považuji: 

„Dělám si srandu z lidí.“  

„Občas je to potřeba udělat si srandu z idiotů a lidé co si myslí, že všude byli a 

všechno znají nejlíp :)“  

„Občas lidi svými komentáři schválně uvádím do mezí, kde být nechtějí, matu je a 

jsou pak i hrubý.“ 

„Píši rádoby vtipné komentáře ke statusům uživatelů Facebooku, provokuji lidi na 

diskusích CSFD.cz, posílám často vtípky a provokace přátelům do soukromých 

zpráv, někdy do e-mailu.“ 

„Většinou se tedy diskusí neúčastním, ale někdy si říkám, jestli to ti lidi myslí vážně 

a mám chuť se pobavit nad jejich hloupostí, tak si zatrolluju.“ 

Objevily se i obecnější odpovědi: „Rád experimentuji s lidma,“ jeden troll mi v odpovědi 

zanechal dokonce vzkaz: „protože vás právě trollím.“ 
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232 Graf 9 v příloze Vyhodnocení dotazníku 
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 Příští otázka opět cílila na všechny respondenty. Mým cílem bylo zjistit, jaké pohnutky 

vedou trolly, podle názoru veřejnosti, k nestandardnímu chování na internetu – tedy proč to 

trollové vůbec dělají. Otázka byla polouzavřená, dotazovaní mohli vybrat více odpovědí i 

připsat vlastní. Z mnou nabídnutých odpovědí nejvíce hlasů získala možnost „Anonymita 

internetu jim dovoluje, na rozdíl od běžného života, říct, cokoli chtějí“ (146), „Kvůli 

zábavě/recesi“ (141) a „Z nudy“ (135)233. Objevilo se také 38 dalších odpovědí, vlastních 

názorů účastníků výzkumu. Tyto názory byly mnohdy velice erudované:  

„Vlastni frustrace a pocit nespokojenosti, kterou asi chtějí přenést na ostatní, v 

některých případech to taky může byt určitě forma recese.“ 

„Forma manipulace veřejným míněním (trollové pracující na zakázku).“ 

„Pocit osamění, nedostatek jiné zábavy, nedostatek vlastních podnětů a nápadů - 

troll jen trollí - to jest jen reaguje na něčí myšlenku, s ničím vlastním nepřichází.“ 

V některých odpovědích zaznívalo oněch 22 v průzkumu zúčastněných trollů: „ruský pokus o 

ovlivnění veřejného mínění“ nebo „Jsou to výhradně retardovaní sociopati bez přístupu k sexu. 

Taky bych trollil.“ 

 Většina dotazovaných tedy souhlasila, že  trollové přikračují k nestandardnímu chování 

tehdy, jsou-li podníceni anonymním prostředím internetu a tehdy, když se nudí a chtějí si 

z někoho vystřelit. Z doplňujících odpovědí naopak vyplývá, že se jedná o jednotlivce 

s nějakým osobním problémem, komplexem, psychickou poruchou či poruchou osobnosti – 

tyto odpovědi se objevily dokonce několikrát v různých variacích. Zajímavá je také zmínka o 

trollech na zakázku a proruské propagandě. Tyto odkazy směřují na několik kauz, které se 

odehrály v nedávné historii.  

Na začátku loňského roku vyšlo najevo, že  v Rusku existují lidé, kteří jsou nemálo 

placeni za to, aby doslova trollili a pomocí tisíců falešných identit a účtů šířili propagandu 

kremelského režimu. Mohli jsme se dočíst také o Lucii Bittalové, které právě díky trollingu 

získala práci na Úřadu vlády. Podařilo se jí vytrollit organizátory extremistických pochodů: 

„Pro mě je trolling spojený s děláním něčeho pozitivního. Je to nástroj, který používám, abych 

prosadila nějakou myšlenku nebo upozornila na nějaký problém,“234 uvedla Bittalová v článku 

na stránkách Masarykovy univerzity. Známý je také případ Jaroslava Cermana, který společně 
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234 RUMANOVÁ, Jolana. Díky trollingu pracuje pro vládu [online]. 2015 [cit. 2016-04-16]. Dostupné z: 
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s dalšími trolly rozvrátil bojkotní akci proti průjezdu amerického obrněného konvoje Českou 

republikou. 

Citaci Bittalové do jisté potvrzují výroky trollů z předchozí otázky – chtějí se pobavit 

hloupostí ostatních. Trollové, kteří se účastnili tohoto dotazníkového šetření, ovšem zřejmě 

nemají natolik vyvinuté sociální cítění a smysl pro dobrou věc, aby trolling používali pro pouze 

pozitivní a užitečné účely.  

Nejkomplexnější otevřenou otázku jsem položila ke konci dotazníku: „Co si vy osobně 

myslíte o trollingu? V jakém případě by vás toto chování rozčílilo a kdy byste ho považovali 

za správné (spravedlivé)?“ Mnoho respondentů se otázky zaleklo a nechalo ji nevyplněnou. 

Mnoho ostatních mi ale poskytlo dlouhou a velice zajímavou odpověď. Rozdílných názorů se 

sešlo téměř 200. Uvedu několik příkladů různě názorově zabarvených odpovědí: 

Negativní postoj: 

„Já bych toho schopna rozhodně nebyla. Je to „neetické“ chování. Myslím si, že si 

tak léčí sví mindráky nebo je to tzv. závist.“ 

„Člověk, který chce vyjádřit jakýkoli názor a musí schovávat za cizí identitu, či 

anonymitu, by neměl do diskusí vstupovat.“ 

„Jestli-že by trolling vyhecoval lidi k zamyšlení a k novým závěrům z diskuse. Zatím 

ale vyvolává pouze agresivní reakce, které nejsou k ničemu dobré.“ 

„Když troll vyloženě píše, co ho zrovna napadlo a nedává to vůbec smysl, naváží se 

do ostatních a ještě třeba neumí psát, to mi vadí.“ 

Pozitivní postoj:  

„Fandím mu!! Považuju to za správné, protože nabourává představu toho, že vše, 

co je na internetech, je pravda. A je to zábava :D.“ 

„Myslím si, že je to zábavné a že by to nikdo neměl brát vážně.“ 

„Nevadí mi, když má troll trefné a vtipné poznámky, umí gramatiku a ví, co přesně 

chce říct, nemění názory.“ 

„Příjemné osvěžení ve stojatém rybníčku internetových diskusí plného upjatých a 

vážně se beroucích diskutérů, kteří v něm reflektují svoje komplexy.“ 

Neutrální postoj: 

„Jako boj proti stupidním názorům je v rozumné míře v pořádku. Většinou je však 

používán tak, aby diskutujícím otravoval na internetu život.“ 
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„Je to průvodní jev existence anonymního prostředí. Ignoruji ho, nerozčiluje mě 

ani jej nepokládám za správné.“ 

„Myslím, že trolling je subjektivní. Když má hranice, pobaví, nevadí mi.“ 

„Někdy odlehčí příliš dusnou atmosféru, někdy jsou trollové obzvlášť vtipní a trefní, 

ale většinou jsou to otravní jedinci, co zahlcují internet blbinami... Ale nerozčiluji 

se nad nimi, ani je nepovažuji za spravedlivé... Jsou součástí internetu a jako 

vizuálně gramotný člověk dokáži rozeznat důležité věci od těch nepodstatných...“ 

Pečlivě jsem pročetla všechny odpovědi. Pokud pominu 22 odpovědí, které psali trollové a které 

jsou poměrně snadno rozpoznatelné („Trolling je super, alespoň se blbci přestanou nadmíru 

projevovat“), převažoval obecně spíše negativní postoj vůči trollingu a činům, které trollové 

v online prostředí páchají. Tento názor může být a pravděpodobně i je ovlivněn médii a typy 

zpráv, které o online prostředí přinášejí. Názory byly ovšem mnohdy velice smířlivé, 

respondenty baví vtipné, chytré a ironické příspěvky s patrnou nadsázkou, považují trolly za 

celkem zábavnou součást internetových komunit. Trolling tolerují, pokud je za činy trolla 

patrný určitý cíl (například nasměrovat diskusi k důležitějším tématům). Na druhou stranu je 

ale rozčiluje přehnané a nevhodné vysmívání, irelevantní urážky a jiné formy anonymní 

provokace. Dotazovaným také vadí evidentní prvoplánovitost a často vulgární či primitivní 

projev. Trolling absolutně odsuzují ve chvílích smutku (úmrtí, výročí, trestný čin a podobně). 

V momentě, kdy je trolling na místě, respondenti od trollů vyžadují správou gramatiku, 

přesvědčivé argumenty a vtip – „inteligentní trolling“.  Má hypotéza byla tedy do jisté míry 

potvrzena. Na druhou stranu počet pozitivních názorů byl překvapivý, trolling podporuje či se 

jím výrazněji nezabývá více osob, než jsem při vyslovení domněnek předpokládala.   

 Závěrečnou otázku na téma internetového pojmosloví jsem zařadila pro potřeby 

teoretické části této práce. Mým cílem bylo zjistit, s jakými termíny se veřejnost setkává 

v online prostředí nejčastěji. Dotazovaní mohli vybrat více možností, stejně tak dopsat vlastní 

termín. Nejvíce respondentů se již setkalo s termínem hoax (173), následovalo meme (128) a 

flame wars (80). 27 účastníků výzkumu žádné ze slov nikdy nezaznamenalo235. Nejčastěji 

dopisovaným termínem byla kyberšikana a spam. 

S pomocí mnohdy velice znalých odpovědí respondentů na otevřené otázky dotazníku 

se mi v další fázi výzkumu podařilo lépe formulovat otázky pro hloubkový rozhovor. Mě 

samotnou výsledky právě těchto kvalitativně zabarvených otázek překvapily. Proto myslím, že 
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mnou formulované otázky budou objektivnější – před provedením tohoto dotazníku by mě 

pravděpodobně nenapadlo se dotýkat určitých témat, která v dotazníku zazněla, jako například 

politický podtext trollingu. 

 

3.2.  Druhá část výzkumu – kvalitativní rozhovor 

Zakotvená teorie a výzkum jejím prostřednictvím probíhá paralelně s teoretickým 

zkoumáním problému. Výzkumník tedy nepřichází do terénu zcela neinformovaný. Badatel by 

se ovšem neměl nechat teorií ovlivnit. V tomto případě výzkum nezačíná formulací hypotéz 

jako v předchozí části výzkumu, k potřebám této části využiji okruh témat, která je mým cílem 

osvětlit. Takový výzkum je možno ukončit tehdy, pokud máme pocit, že se již žádné nové 

informace neobjevují.236 

Rozhodla jsem se po zvážení všech výhod a nevýhod pro kvalitativní dotazování, 

konkrétně metodou rozhovoru. Mým úmyslem bylo provést několik hloubkových rozhovorů, 

ovšem omezenost online komunikace mi v tomto okamžiku stála v cestě. Výsledný tvar 

rozhovorů, které jsem provedla, stojí na pomezí nestrukturovaného a polostrukturovaného, tedy 

částečně řízeného, rozhovoru. Na základě výsledků dotazníkového šetření a také informací, 

které jsem se díky teoretické části této práce dozvěděla, jsem vytvořila několik základních 

otázek, které měly ambici pokrýt dle mého názoru to nejdůležitější. Nejprve jsem tedy vytvořila 

seznam témat, kterých bych se chtěla v rozhovoru s trolly dotknout. V úvahu jsem vzala i 

předpokládaný charakter respondentů, aby jim otázky takzvaně „seděly“.  

Zkoumání pomocí kvalitativního rozhovoru se mi zdálo velice výhodné, s respondentem 

jsem byla v přímém kontaktu (rozhovory probíhaly v reálném čase skrze chat na sociální síti 

Facebook), mohla jsem se ujistit, zda dotazovaný opravdu rozumí pokládaným otázkám, sám 

pak mohl přicházet s vlastními tématy a rozhovor tak obohacovat. Na dotazované, tedy trolly, 

jsem nenaléhala, abychom se setkali osobně. Kontakt pomocí internetu se mi zdál jako 

nejvhodnější variantou. Jak jsem již výše zmínila, trollové se v reálném životě mohou chovat 

zcela odlišně, výsledky této části výzkumu by nutně musely být zkreslené a nepřesné. Online 

prostředí je pro trolly přirozeným habitatem. Ovšem i právě tato anonymita odpovědi do určité 

míry ovlivnila, na což poukážu při vyhodnocování  samotných rozhovorů. 

                                                           
236 STRAUSS, Anselm L a Juliet M CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. 
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Určitou výzvou bylo sehnat dostatek trollů, kteří by byli ochotni se na výzkumu podílet. 

Od samého začátku jsem osloveným respondentům zaručovala absolutní anonymitu – jejich 

přezdívky, případně jméno, věk i bydliště tedy zůstanou skryty. Pro potřeby práce uveřejním 

pouze prostor, kde trollí (nejčastěji Facebook, Novinky.cz a několik dalších stránek 

umožňujících diskusi). Ochrana identity je pro trolly pravděpodobně hned po přístupu 

k internetu druhou nejdůležitější skutečností.  

Vyhledávání respondentů pro kvalitativní rozhovor byl v porovnání s dotazníkovým 

šetřením zdlouhavý proces. Nejprve jsem oslovila své přátele, o kterých jsem se domnívala, že 

trolling podporují. Skrz síť kontaktů (tedy přes Grenovetterovy slabé vazby) jsem získala 

kontakt na několik trollů, které jsem oslovila. Dva z nich souhlasili, že se do mého výzkumu 

zapojí. Tito dva trollové jsou aktivní v diskusích zpravodajských serverů, především na 

Novinky.cz. Za tyto kontakty jsem byla nesmírně vděčná, další tři trollové, kteří souhlasili 

s rozhovorem, jsou aktivní na Facebooku. Na tyto uživatele jsem narazila při procházení 

různorodých facebookových stránek, které měly dle mého názoru největší sklon k trollení. 

Trend poslední doby mi v mém výzkumu velice nahrával.  

Mohu prohlásit, že rok 2015 se nesl ve znamení trollingu. Na Facebooku se objevovaly 

stále nové absurdní události, kterých se chtěly zúčastnit tisíce lidí. Na pomyslné startovací čáře 

stála událost vytvořená herečkou a zpěvačkou Olgou Lounovou. Událost se měla uskutečnit 24. 

května 2015, měla nést název „Jak uspět v umění“237. Reakce stovek uživatelů na sebe 

nenechala dlouho čekat. Objektivně řečeno, Olga Lounová nepatří mezi celebrity, které by „v 

umění výrazně uspěly,“ není obecně známou herečkou či zpěvačkou, uspěla spíše na poli 

českého bulváru. A právě na tento fakt uživatelé Facebooku upozorňovali. Event napadli 

trollové. Tento útok byl pravděpodobně organizovaný, usuzuji tak z názvů sockpuppet profilů 

uživatelů, kteří na event přidávali příspěvky (Vlastík Plamínek, Cígánská věštkyně Jolanda, 

brzy se ozval Jan Hus a Jan Palach, nechyběl ani Mistr Theodorik). Několik nejpovedenějších 

slovních výměn, které jsem si stačila v dubnu loňského roku uložit, přidávám mezi obrazové 

přílohy238. Tito anonymní uživatelé strhli vlnu trollingu, do které se zapojily stovky 

neanonymních reálných uživatelů. Výsledkem byla diskuse bez struktury, tématu, spojovala je 

pouze humorná linka. Událost byla na konci dubna 2015 zdrojem zábavy, které se nemohl 

vyhnout téměř žádný Čech na Facebooku. O celé akci informovala také média (například 

                                                           
237 Obrazová příloha 24 
238 Obrazová příloha 25, 26 a 27                                                                      
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Respekt). Olga Lounová nejprve příspěvky z události mazala, čímž si ale vysloužila další 

potrestání. Situace se Lounové zcela vymkla z rukou. Event po několika hodinách zrušila. 

Nájezd trollů měl ale ještě mnoho dozvuků, na základě události vzniklo mnoho stránek, které 

variovaly název původní události (například Olga Lounová mi vzala možnost být umělcem 

nebo Olga Lounová ze mě udělala umělce). Právě i tato událost a dokonalé provedení trollingu 

byli jedním z podnětů, proč jsem se tímto tématem začala zabývat.  

Od této doby začaly vznikat na sociální síti události, u kterých bylo ovšem na první 

pohled patrné, že nejsou míněny vážně – například Sraz hráčů na prádelní hrnec, Výstava 

morčat v Žilině a následná Degustace morčat v Žilině, velice oblíbená byla událost Rozjímání 

nad slovem „brokolice“ a tak podobně. Na všech událostech tohoto typu trolling bujel, 

přistupovali na něj i ostatní uživatelé. Všudypřítomná otázka „Bude tombola?“ je také 

charakteristickým rysem těchto diskusí.  

Procházela jsem tyto události a obsažené diskuse a vyhledávala uživatele, kteří by se do 

výzkumu nejlépe hodili. Měla jsem veliké štěstí, z pěti oslovených uživatelů tři s rozhovorem 

souhlasili. Moje skóre se tedy navýšilo na pět respondentů. Jak jsem již několikrát zmínila, 

skupina informantů, která se účastnila mého výzkumu, je specifickou skupinou, která je 

zaměřena velice úzce. Tato skupina neodpovídá průřezu společnosti, nemůžeme tedy hovořit o 

reprezentativním vzorku.  

V této části výzkumu jsem ještě neoperovala s vyslovenými výzkumnými otázkami. Po 

shromáždění všech rozhovorů jsem se snažila najít vztahy a souvislosti mezi jednotlivými 

názory respondentů. Jak navádí zakotvená teorie, rozhovory je třeba nejprve analyzovat – tedy 

kódovat. Postupným kódováním jsem vyselektovala několik společných témat či kategorií. 

Nejprve jsem tedy zvolila základní témata, kterých jsem se v rozhovorech chtěla 

dotknout:  

 Důvod trollení  

 Online komunity 

 Chování v anonymním prostředí  

 Koncept svobody slova a projevu 

 Zneužívání osobních údajů 

 Politické zatížení trollingu 

 Trestnost trollingu  
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Na úvod vyhodnocování kvalitativních rozhovorů je třeba uvést, že dva z respondentů 

(druhý a čtvrtý dotazovaný) byli mnohem hovornější než zbylí tři. Všechny rozhovory byly 

skvělým přínosem celé práci, dva z nich ovšem obsahovaly informace mnohem hlubšího 

charakteru.  

Jeden z respondentů (druhý) se také zcela odlišoval od zbylých čtyř, celý rozhovor 

obsahuje známky trollingu směřovaného k mé osobě, od kterých se ovšem při vyhodnocování 

pokusím zcela oprostit. I tak je pravděpodobné, že odpovědi tohoto respondenta závěry 

výzkumu ovlivní.  

Pro potřeby textu respondenty označím písmenem T a příslušným číslem.  

První otázka, kterou jsem pěti respondentům položila, se zabývala podněty, které je 

k trollení vedou. Odpovědi samotných trollů se zcela lišili od obecných předpokladů, které 

vyplynuly z dotazníkového šetření (zábava, nuda).  

T4: „Internetové diskuse, jak kdysi výstižně prohlásil Miloš Zeman (asi ho zrovna 

nechválili), jsou plné zakomplexovaných idiotů, tedy bohatým zdrojem inspirace 

pro toto nestandardní chování.“  

Nejsilnějším podnětem je pro trolly hloupost a omezenost ostatních účastníků diskuse. 

Trolling berou jako jakýsi trest za jejich omezené názory. Faktor zábavy zde samozřejmě hraje 

také svou roli, ale troll nejčastěji zareaguje, pokud narazí na názor zcela hloupý, nelogický či 

absurdní.  

T3: „Politický názory některých maniodepresivních typů jako zemanovci mi 

nedávají v noci spát. Špatně se smiřuji s faktem, že žijeme v obklopení tak 

nebetyčného množství inteligenčně negramotných jedinců chovajících se do 

jednoho jak stádo ovcí.“ 

Zcela specificky laděný názor projevil dotazovaný T2:  

„Nejčastějším podmětem pro mě obvykle bývá pitomý komentář nebo otázka. V 

takovou chvíli neodolám a zapojím se ve snaze dané opice povznést. Jak jsem řekl, 

důležitá je  pro mě především otázka selského rozumu.“ 
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Respondenti se shodují, že účastníci diskusí sami trollům nahrávají – krmí trolly. 

Trollové tedy nemusí zanechat onu návnadu ve tvaru kousavého příspěvku či zcela nevinně 

vyhlížející poznámky. Vmísí se do diskuse a rozehrají svou hru. Ostatní účastníci rychle reagují. 

T4 uvádí příklad z vlastní zkušenosti:  

„Krásně je to vidět na sportovních diskusích - kdysi jsem tam anonymně přispíval 

a rozrušil diskutéry tím, že v hokeji fandím Slavii a ve fotbale Spartě. Začali mi říkat 

„sparvista“. Někteří si mysleli, že provokuju, ale ona to byla pravda.“ 

Na tomto příkladu je patrné, že trollové si mnohdy nemusí vymýšlet vlastní příběhy, linky témat 

a tak dále, stačí, pokud projeví názor odlišný od dominantního diskurzu daného prostředí. 

Těchto dominantních témat trollové také využívají. Například v diskusích na iDnes.cz o 

prezidentovi Zemanovi se koncentrují jeho odpůrci. Na Novinky.cz se v diskusi pod článkem 

na stejné téma rozhoří diskuse na podporu prezidenta Zemana. Pokud by do jedné či druhé 

diskuse vstoupil kdokoli s odlišným názorem (nemusel by se ani považovat za trolla), vyrojily 

by se desítky až stovky nekorektních až urážlivých odpovědí. Neukáznění diskutéři si tohoto 

nejsou vědomi a bohužel slepě kopou kolem sebe. T2: „Lidé se vyskytují v mnoha formách 

blbosti, a čím vetší blbost, tím delší komentář si zaslouží.“ Mnohdy si ani neuvědomí,  že se 

stali obětmi trollingu – troll je v tomto případě zklamán (cílem trollingu je, aby si jeho oběť 

uvědomila, že byla napálena). Z rozhovorů také vyplynulo, že se trollové baví nejvíce, rozhoří 

se mezi diskutéry emoce a vášně (tedy způsobí-li trollové flame war). V momentech hysterie 

nejsou diskutující schopni dialogu, uchylují se k urážkám a vulgarismům a troll se v této chvíli 

směje jako poslední. 

 Dalším tématem, které jsem s respondenty v rozhovoru otevřela, se týkalo online 

komunit. Zajímalo mě, zda mají pocit, že do některé z nich patří. Oproti mým domněnkám  čtyři 

z pěti respondentů uvedlo, že se členy žádné z komunit necítí. Fungují pouze sami za sebe.  

T3: „Sympatizuji s ostatními se stejným názorem a stylem trollingu (se stejným 

vyhraněným názorem), ti s opačným jsou mým cílem jako zbytek ovcí.  Necítím se 

být součástí komunity, protože mezi námi neexistuje žádná vzájemná interakce.“ 

T1: „Ne. Neztotožňuji se s touto skupinou ani s žádnou jinou. Nedělám to, abych se 

cítil(a) součástí komunity. Popravdě mě spousta rádoby „trollů“ irituje a spoustu 

z nich za jejich reakce neuznávám, pro každého by měla existovat určitá hranice, 
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což u spousty ostatních trollů postrádám. Mezi sarkasmem a nenávistnou zlostí 

existuje markantní rozdíl.“ 

Z úst dotazovaného 1 zazněl velice zajímavý názor. Dovedl mě k myšlence, že ne všichni 

trollové souhlasí s tím, jakým způsobem jiní trollové útok vedou. Respondent 3 dodává, že ti, 

se kterými nesouhlasí a neztotožňuje se, jsou jeho cílem stejně jako ostatní „řadoví“ uživatelé 

internetu. Ovšem pokud narazí na kreativního kolegu trolla, dokáže ocenit jeho vynalézavost. 

Dotazovaný 3 se zmínil o určitých etických hranicích, za které by se již nemělo vstupovat. 

Mohu ho tedy označit za velice umírněného trolla se smyslem pro sociální cítění – 

pravděpodobně ten typ trolla, o kterém mluvila v rozhovoru, který jsem výše zmínila, Lucie 

Bittalová.   

Pokud bychom tedy generalizovali, lze uvést, že většina trollů tedy jedná takzvaně na 

vlastní pěst. Jistě existují i organizované skupiny trollů (o mnoha z nich jsem se zmínila 

v teoretické části této práce). V případě Olgy Lounové ovšem není možné zjistit, zda se jednalo 

o větší skupinu jednotlivců, či pouze pár uživatelů s mnoha sockpuppet profily.  

 Poslední z trollů, T5, uvedl, že je členem tajné komunity: „Určitě, ten pocit mám. Máme 

nejrůznější tajné skupiny, kde se domlouváme o dalším trollingu na určité skupiny.“ Tohoto 

dotazovaného jsem poprosila o charakteristiku této skryté skupiny: „Charakteristika je 

jednoduchá - jsme prakticky skupina cyniků. Máme vlastní humor a vlastní názory. Nejsou 

mezi námi jen mladí lidé okolo 20 let, ale i jiné věkové skupiny.“ 

 Zajímalo mě také, zda si trollové uvědomují změny svého chování v online prostředí. 

Tyto změny mohou být způsobeny anonymitou prostředí, ale i dalšími podněty, například 

nepřímou komunikací. Všichni dotazovaní se shodli, že toto unikátní prostředí jednoznačně 

ovlivňuje. Svorně ale dodávají, že nejde o absolutní změnu charakteru (pohlaví, věku a tak 

dále). Za názory, které zastávají v reálném životě, si stojí také v online prostředí, liší ale způsob 

jejich sdílení. Anonymita prostředí zažene stydlivost, trollové se tedy hlasitě vyjádří. Právě 

anonymita trollům umožňuje jít do větších extrémů a testovat meze lidské snesitelnosti. 

V online prostředí se nemusí řídit příkazy a zákazy společnosti, mohou se zcela volně 

vyjadřovat (bez ohledu na důsledky). T5 uvedl, že na internetu se nemusí chovat podle 

zaběhnutých klišé, jako například – nemusí pochválit fotky dětí maminek, nemusí mu být líto 

psů v útulku. V reálném životě si tlak společnosti ale právě tyto pocity vynucuje. Nadsazeně 
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řečeno – pokud jednotlivci není líto pejsků v útulku (a veřejně se k tomu dozná), je necitlivý 

tyran.  

T1: „V určitém slova smyslu ano, moje reakce v reálném životě by v mnohých 

případech určitě nebyly stejné, nicméně anonymita mi dovoluje zajít mnohem dál. 

Anonymita není prioritou, ale poskytuje mnohem větší možnosti.“ 

T2: „Asi ano. V internetovém prostředí jsou moje komentáře mnohem lépe 

přijímány.“ 

T5: „To určitě, jelikož se mohu vyjadřovat pod anonymními profily, jak chci. 

Nemusím respektovat nějaká pravidla společnosti. Z mého okolí nikdo neví, že jsem 

součástí trollí komunity.“ 

T5 uvedl, že jeho okolí netuší, čím se baví ve svém volném čase. Trollové se tedy 

pravděpodobně nesvěřují svým blízkým, jakým způsobem po internetu komunikují. Je to jejich 

svět, prakticky zcela oddělený od reálného světa, ze kterého vystoupí pouhým odhlášením či 

vypnutím počítače. Domnívám se, že by trollové se svými názory a přístupem v reálném životě 

neuspěli, právě online prostředí je jejich sílou. Možná z tohoto důvodu se dále nešíří o svém 

trollství, mohou se obávat kritiky a nepochopení. Toto téma by bylo skvělým podnětem pro 

provedení navazujícího výzkumu.  

Zajímalo mě také, jak velkou roli hraje v jejich chování na internetu koncept svobody 

slova a vyjadřování. Dotazovaní se shodují, že právě tento koncept je v online prostředí zásadní 

(T3: „určitě ano, každá má právo na svůj názor.“). Ve spojení s anonymitou mohou padnout 

veškeré limitace. V reálném světě je toto velkým a stále probíraným tématem, na konci všech 

diskusí se debatéři doberou téměř vždy ke stejnému závěru – svoboda slova a vyjadřování musí 

zůstat zachována, ale… Internet je stále vnímán jako svobodné prostředí. Modernizací 

technologií ale postupně ztrácí svoji anonymitu a možnost beztrestného vyjadřování, na což 

reagoval také respondent T2: 

„Svoboda slova je zásadní. V běžných mediích je cenzura, kterou si mnohdy 

neuvědomují ani ti, kteří se na tvorbě zpráv podílí. Internet je už touto sférou útlaku 

také zasažen a běžně se mi stává, že jsou mé komentáře mazány pro svůj „urážlivý“ 

charakter.“ 
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 Dalším tématem, které jsem v rozhovorech s trolly otevřela, bylo zneužívání osobních 

údajů. Zajímalo mě, zda jim nepřijde neetické zneužívat osobní údaje obětí proti nim, když si 

sami svoje vlastní osobní údaje tak pečlivě střeží. Názory pro i proti byly v tomto případě více 

méně vyrovnané. T3 a T1 explicitně uznali, že zneužívání osobních údajů považují za neetické. 

T1: „Určitě to neetické je, já si své osobní údaje chráním, snažím se proto 

respektovat i anonymitu ostatních uživatelů (nemluvě o jejich osobních údajích).“ 

T3: „Souhlasím, že je to neetické, nicméně se některým trollům občas nedivím, že 

je to pokouší.“ 

Ostatní tři respondenti se přiklánějí spíše k opačnému názoru. 

T2: „Pokud je někdo skutečně takový hlupák, aby nechával důležité informace o 

své osobě volně viset na internetu, musí byt taková blbost potrestaná.“ 

V rozhřešení tohoto tématu se trollové tedy neshodli. T3 uznává, že zneužívat proti oběti  

informace etické není, na druhou stranu ale uznává, že v některých případech rozumí kolegům 

trollům, že tyto informace využijí. S T2 souhlasí také respondent T4 – pokud se osoby vyjadřují 

veřejně nebo jsou obecně pokládané za veřejné osoby, musí počítat s tím, že nastanou chvíle, 

kdy informace, které na sebe sami prozrazují, budou použity proti nim samým.  T5 dodává, že 

právě ve využívání informací ve prospěch trollů je ten trik. Z výsledků této otázky vyplývá, že 

záleží na konkrétním zaměření trolla. Cílem T2 je veřejně trestat lidskou hloupost, tedy i 

nedbalé zacházení s informacemi musí být podle jeho názoru potrestáno.  

S tímto názorem souvisí i otázka uveřejňování příliš mnoha osobních informací na 

sociálních sítích, které jsou dostupné široké veřejnosti. Tyto informace může ovšem zneužít 

kdokoli, troufám si říci, že pokud dojde zneužití trolly, tato varianta patří mezi ty méně 

škodlivé. Zneužití informací hackery by mohlo mít dalekosáhlé následky – například neznámé 

platby z účtů poškozeného uživatele, půjčky na jméno uživatele a mnoho dalších, které se velice 

obtížně prokazují například policii. Příliš mnoho uveřejněných informací a fotografií také může 

stát v cestě nám samotným kupříkladu v kariérním postupu (mezi trendy HR oddělení firem 

patří také „lustrování“ zájemce o povolání). Na mediální výchovu ve školách by měl kladen 

mnohem větší důraz. Je třeba dětem, ale i dospělým připomínat, že internet, byť je neuvěřitelně 

nápomocný, může být i osobním nepřítelem.  

Tématem, které vyplynulo z dotazníkového šetření, je politicky zatížený trolling. 

Respondentů jsem se tedy zeptala, zda trolling právě tímto způsobem vnímají. Vyšlo najevo, 
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že záleží na poli, kde operují. Dotazovaní  T1 a T5 se pohybují na sociální síti Facebook. T1 

připouští také YouTube. T5 upřesňuje i svoje zaměření – skupiny maminek „bydlenek“ na 

mateřské dovolené, skupiny, kde se prodávají štěňata a tak podobně. Politice se nevěnuje, tudíž 

trolling jako politicky zatížený nevnímá. Doplňuje, že jeho skupina se politice nevěnuje. T2 

působí na mnoha stránkách včetně Facebooku, zpravodajských serverů, filmové databáze, 

seriálové servery a tak dále. T3 a T4 působí na zpravodajských serverech, konkrétně v diskusích 

na Novinky.cz. Ostatní respondenti se ovšem shodují, že trolling jako politicky zatížený 

vnímají. Malou výjimku tvoří T1, který se sice politických diskusí nezúčastňuje, ale připouští, 

že politicky zaměřených trollů je doopravdy mnoho.  

T3: „Ano, politika je jedním z nejčastějších předmětů trollingu a já jsem toho 

příkladem. Živé politické diskuse jsou v současné době určitou formou 

společenského tabu, protože každý má svůj názor, který se bojí nebo ani nechce 

vyslovit. Proto jsou internetové anonymní diskuse stále ve větší oblibě a trollové 

toho využívají.“ 

T2: „Trolling určíte je politicky zatížený, ale vzhledem k tomu, že politika je plna 

trollů a ten největší z nich je zároveň i jejich velitelem, nepřijde mi to jako důležité.“ 

Troll 2 s myšlenkou politické zatíženosti trollingu souhlasí, ale nepřijde mu to důležité oproti 

obecně rozšířené hlouposti mezi lidmi. Nepřekvapuje ho, že je tedy hloupost rozšířena i mezi 

politiky. Zároveň tvrdí, že někteří z politiků se chovají jako trollové.  

Poslední oblast, která mě zajímala, byla trestnost, respektive právní postihnutelnost, 

trollingu. Mým argumentem bylo, že trolling stojí na hranici mezi stalkingem a online 

harassmentem. Ovšem tyto dva typy chování mohou být zákonem trestány. Trolling ve své 

základní formě se prozatím vymyká jakémukoliv postihu. V teoretické části jsem zmínila 

několik trollů, kteří se za své činy za mříže dostali, tyto případy jsou ale zcela ojedinělé. Všichni 

dotazovaní vyvrátili, že by trolling, anebo trolling v jejich podání, byl nějakým způsobem 

obtěžující až do té míry, že by mohl být srovnán se stalkingem nebo harassmentem. Souhlasí, 

že tyto dva typy chování mají být postihnutelné zákonem, ovšem jak dodává T1, prostředky 

k zachycování těchto případů prozatím nejsou. Pokud oběť sama aktivně svou situaci neřeší 

například s policií, není téměř způsob, jak tato chování zachytit. T3 uznává, že trollové mnohdy 

překračují své „pravomoci“ a uchylují se k nepřípustnému chování - „já to ale nepodporuji, o 

tom dle mého názoru trolling není.“ 
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S čtvrtým respondentem jsem se více zastavila u zpravodajského serveru Novinky.cz. 

Ptala jsem se ho na konkrétní témata, která vždy rozvíří diskusi a mnohdy vyvolají flame war.  

T4: „Úplně nejradši zmiňuju Václava Havla. Jeho jméno je pro tuto dělnickou a 

lidově milicionářskou třídu jak příslovečný rudý (i když tu barvu by měli mít rádi) 

hadr na býka. Je pro ně zosobněním zločince, který „rozprodal naši zemi a rozsvítil 

tu pomatená sluníčka z neziskovek včetně „Šláfenberga“...). :-))“ 

Tento dotazovaný také mluví o poměrně snadném ovlivnění ostatních diskutující. Stačí jedna 

jednoduchá zmínka například o politiku Miroslavu Kalouskovi a diskuse nabírá obrátky. 

T4: „Nechci znít jako cynik, ale nejkrásnější je, když někdo zemře. To pak napíšu, 

že ten někdo se jistě setká s milovaným panem prezidentem VH v nebíčku. :) A oni 

mají záchvat, minusují můj příspěvek a skoro by mě chtěli zabít - a já se bavím. Oni 

v podstatě uvěří všemu, co někdo někam napíše, nemají smysl pro humor.“ 

Diskutující si na serveru Novinky.cz mohou navzájem hodnotit svoje příspěvky jednoduchým 

plusem a mínusem. Mnoho z nich se do „osobní“ konfrontace v diskusi nepouští, příspěvky 

nepíšou, ale řádně je ohodnotí. Tento systém má sloužit jako zpětná vazba diskutujícím, pro 

trolly je ovšem velikou pomocí – nejvíce „mínusované“ příspěvky jsou nejméně tolerovány, 

tedy obsahují pro trolly to pravé téma na vyzkoušení v praxi.  

Po analýze či kódování všech rozhovorů na povrch vyplynulo několik pro trolly klíčových 

témat:  

 Hloupost, naivita či ignorantství uživatelů 

 Anonymita 

 Změna chování pod vlivem anonymity 

 Emoce 

 Humor a legrace 

 Etické meze 

 Změna způsobu vyjadřování pod vlivem svobody slova a vyjadřování  

 Trest 

 Absurdita příspěvků ostatních 

Těchto devět pojmů by se dalo zahrnout do jedné kategorie: extrovertní antisociální 

komunikace. 
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3.3.  Diskuse  

Výzkum této diplomové práce měl dvě části – kvantitativní dotazníkové šetření a 

kvalitativní rozhovory. V těchto dvou částech jsem do protikladu postavila názory veřejnosti se 

zasvěcenými názory trollů. 

 Z dotazníkového šetření vyplynulo, že veřejnost je s termínem troll seznámená. 

Naprostá většina z nich se s trollingem na internetu již setkala. Ovšem do tohoto jejich 

obecného názoru se promítá dominantní názor, který prezentují média – trollové jsou psychicky 

narušení jedinci, kteří si prostřednictvím online prostředí léčí svoje mindráky. Nudí se a 

pravděpodobně nemají čím zaplnit svůj volný čas. Uchylují se proto na internet, kde se pod 

rouškou anonymity mnohdy nekorektně strefují do ostatních uživatelů. Jejich názory jdou proti 

dominantnímu diskurzu, provokují jimi a baví se na účet ostatních uživatelů. Skrývají se 

zbaběle za uživatelské jméno, pravděpodobně proto, že by „nahlas“ a veřejně svůj názor jinak 

nevyslovili.  

 Naopak z kvalitativní části výzkumu vyšlo najevo, že trollové se trollingu nevěnují 

proto, že by neměli co ve svém volném čase dělat, jsou to lidé s různorodými zájmy a přáteli. 

Jejich bližní ale pravděpodobně netuší, že se trollingu věnují. Trolling a tedy i kousavé či 

zdánlivě nevinné příspěvky v diskusích berou trollové jako odplatu, trest za hloupost některých 

diskutujících. Podnětem trollingu jsou pro ně nepodložené omezené názory a argumenty. 

Trollové si jsou vědomi určitých etických mantinelů, a i když je překročí, vědí, že se sami 

vnitřně s tímto chováním neztotožňují. Většina trollů také pravděpodobně „jedná na vlastní 

pěst“, nepatří do organizované skupiny, naopak s některými dalšími trolly nesouhlasí nebo jim 

při chytře vykonstruovaných argumentech fandí. Anonymita jim dává možnost zacházet do 

extrému a své názory „vyřvávat ve všech koutech,“ nicméně názory, které zastávají i v reálném 

životě, toto prostředí neovlivňuje. Trollové využívají slabých stránek účastníků diskuse, aby 

upozornili na zbytečně vyhrocenou hysterii, kterou může způsobit pár krátkých a dobře 

volených slov z úst trolla.  

 

3.4.  Výzkumné otázky 

 V této části diplomové práce zodpovím výzkumné otázky, které jsem si položila na 

začátku celého bádání. Odpovědi na tyto otázky zazněly již na několika místech této práce, zde 

je ale shrnu a zasadím je také do teoretického kontextu.  
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V1: Jaké důvody (úmysly) vedou uživatele k nestandardnímu chování (trolling apod.) na 

internetu? 

Pohnutky současných trollů jsou pravděpodobně do jisté míry odlišné od motivů těch, 

kteří se začali na Usenetu v osmdesátých létech minulého století bavit na účet jiných 

newsgroup. Usenet v té době nebyl využíván tak masově jako internet v současné době (či 

v roce 2004, od kdy datujeme vývojové stádium Web 2.0). Přístup na síť nebyl běžný, studenti 

díky univerzitnímu připojení byli jedni z mála, kteří si luxusu nové technologie mohli užít. 

Okruh uživatelů byl omezený, navíc se koncentrovali v newsgroups zaměřených na určité téma. 

Proto myslím, že prvním popudem k chování, které dnes označujeme jako trolling, byla 

zvědavost, chuť vyzkoušet meze Usenetu, touha překročit psaná pravidla a také obecně vrozená 

škodolibost. Postupem času tyto podněty doplnila zábava – trollové zjistili, že je baví vyvádět 

ostatní skupiny z konceptu a na jejich účet. V této době již možná začaly hrát roli konkrétní 

názory ostatních diskutujících. Tyto názory již nebyly názory jednotlivců, ale mnohdy celé 

newsgroup. 

Z výzkumu vyšlo najevo, že moderní trollové reagují svým jednáním na jistou 

omezenost ostatních diskutujících. Svým způsobem je trestají. Ovšem je třeba se zamyslet nad 

tím, zda hloupost účastníků diskuse trollové neposuzují příliš subjektivně. V online prostředí a 

v diskusích, kterých se účastní větší počet nesourodých jedinců, se stalo zvykem, že každý 

z nich považuje svůj názor za jediný možný a správný. V diskusích na Novinky.cz se jsou tito 

diskutéři schopni „rvát až do krve“ a trollové chtějí také upozornit na to, že tímto způsobem by 

se jakákoli (online či offline) diskuse neměla vést. Pod nátlakem trollů diskutujícím mnohdy 

dochází konstruktivní argumenty a uchylují se k vulgarismům a urážkám. V centru dalšího 

zkoumání by mohla stát otázka, do jaké míry trollové na internetu prosazují svoje vlastní názory 

a do jaké míry trollí – tedy říkají přesně to, co diskutující nechtějí slyšet a dávají jim tak důvod 

k rozčílení.  

Z předchozích řádek mohlo vyplynout, že zábava již není jedním z hlavních důvodů 

trollingu. Není tomu tak. Legrace je již od počátku dějin trollingu (ať už se nazýval takto či 

nikoliv) jedním z hlavních motivů, který navždy zůstane součástí nestandardního chování na 

internetu. 
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V2: Přemýšlejí uživatelé nad důsledky svého nestandardního chování na internetu? 

 

 Jak jsem výzkumem zjistila, trollové v sobě mají určité etické mantinely, za které by 

pravděpodobně nezacházeli. S chováním „přes čáru“ ostatních trollů nesouhlasí, na druhou 

stranu ale uznávají, že se mnohdy jejich činům nediví. Nad svým chováním a nad jeho účinky 

ale nepřemýšlejí. V teoretické části práce jsem zmínila několik případů, kdy se jednotlivci 

dostali za své nestandardní chování až do vězení (například případ Seana Duffyho). Uvedla 

jsem také příklad „napraveného“ trolla pod přezdívkou Trashcan Man, který po vytrestání 

uživatelkou Karen Kollingovou svoje návyky velice modifikoval. Připojení k síti pro něj bylo 

cennější než pokračování ve flame war. Ve vyvolávání flame wars bude sice pokračovat, ovšem 

jeho terčem budou pouze ti, kteří si to podle jeho slov zaslouží. 

Trollové stále napínají již tak tenkou hranici mezi zákonným a nezákonným. Jejich činy 

jsou ovšem v anonymním prostředí internetu velice problematicky dokazatelné. Zmíněné 

mantinely má ale každý troll nastavené různě široké, a pokud v předchozích případech jejich 

chování nedošlo k žádnému závažnému následku, nemají pocit, že by se čehokoliv dopustili (I 

did it for the lulz). Lulz hraje v problematice trollingu velkou roli. Funguje jako odůvodnění 

veškerých aktivit trollů. V překladu by ona „lulz fráze“ mohla znamenat „Udělal jsem to kvůli 

srandě“.  

 

V3: Je jejich chování ovlivňováno anonymním prostředím internetu? 

 

 Trolling ale i další typy nestandardního chování jsou založeny na anonymitě internetu. 

Jednotlivci vystupují pod neurčitými uživatelskými jmény, jejich profilový obrázek mnohdy 

ani vzdáleně neodpovídá jejich skutečnému vzhledu. Mnoho z nich také v online prostředí 

předstírá, že jsem zcela někým jiným, například i odlišného pohlaví. Anonymita je pro trolly 

jakýmsi neviditelným pláštěm – jeho pomocí proniknou kamkoliv, provedou útok, který 

zažehne flame war (hit-and-run posting) a sami neviděni mohou prostor opustit.  

 Z výsledků výzkumu vyšlo najevo, že anonymní prostředí je pro trolly klíčové. Díky 

němu mohou vyjádřit svůj názor, který se ovšem neliší od názorů, které zastávají v reálném 

životě. Tento názor mohou vyslovit hlasitě, toto prostředí jim umožňuje zacházet do extrému. 

Díky anonymnímu prostředí trollové nemusí jednat podle pravidel, nemusí respektovat 

společenské konvence a tabu. 
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 Podle výsledků dotazníkového šetření vnímá veřejnost anonymitu jako zbabělost a ty, 

kteří se pod její rouškou skrývají, za zbabělce, kteří by se do diskusí vůbec neměli zapojovat, 

pokud nemají dostatek odvahy se za svůj názor postavit. Ovšem trollové nejsou jediní, kteří 

diskutují anonymně, mnoho dalších uživatelů tohoto benefitu online prostředí mohou využívat 

například proto, že se veřejně nechtějí či nesmí hlásit k určitým postojům. 

 O významnosti anonymity svědčí i jméno jedné z nejznámějších hackerských skupin 

Anonymous, která své jméno odvodila od anonymních přispěvatelů na serveru 4chan. 

  

V4: Ovlivňují internetoví trollové apod. chování svého publika? 

 

 Trollové jednoznačně ostatní uživatele přítomné v diskusi ovlivňují. Ať už negativně či 

pozitivně. Nad oběma stavy ovšem musíme uvažovat v pomyslných uvozovkách. Negativním 

ovlivněním mám na mysli vyprovokování reakce z jejich strany, což je podstatou samotného 

trollingu. Pozitivní ovlivnění je také velice časté, jeho příkladem může být událost Olgy 

Lounové. Trolling na eventu začal několika poměrně nevinnými přihlouplými otázkami či 

komentáři  na účet Olgy Lounové. Po útoku trollů se ale množství přidávaných komentářů 

několikanásobně zvětšilo právě vlivem trollů, kteří podnítili širokou veřejnost k dalším 

reakcím. Veřejnost se přidala na stranu trollů, kteří se stali jakýmisi moderátory celé diskuse. 

Jako příklad může posloužit kauza Sandylooters skupiny Gay Nigger Association of America. 

Uživatelé Twitteru začali sami od sebe postovat příspěvky ve stejném duchu jako GNA. Tyto 

příspěvky přispěly k všeobecnému zmatení médií i policie.  

 Můžeme tedy konstatovat, že pokud veřejnost rozpozná a uzná absurditu například 

plánované akce, jednání veřejně známé osobnosti nebo nesouhlasí s některými nepopulárními 

kroky politiků, přidá se obvykle na stranu trollů. Je také nutno podotknout, že se tím velice 

baví. V těchto případech veřejnost trolly slepě následuje. Ti mají při efektivně provedené akci 

možnost manipulovat až se stovkami lidí, kteří jejich názor šíří dál – ovšem vědomě. Na stejném 

principu jsou postavené i stránky Something Awful nebo 4chan.  
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Závěr 

 

 Online prostředí je specifický prostor, který jeho uživatelé plní osobitými, jim 

vlastními názory, nápady, příběhy a sny. Je to ale také mediální prostor, který informuje 

například pomocí zpravodajských serverů o nejaktuálnějším dění ve společnosti i ve světě. 

Zábava je rovněž jednou z neoddělitelných částí tohoto prostředí. Tyto části společně tvoří 

univerzum, ve kterém si každý našel své místo.  

Vedle sebe koexistují vědci, žurnalisté nebo například techničtí pracovníci, díky kterým 

se z jednotlivých internetových stránek stávají postupně uvěřitelné a relevantní zdroje, které 

nabízí obrovské množství informací, které lze bez obav využít. Na straně druhé ovšem toto 

prostředí doplňují laici, kteří na svých stránkách a blozích uveřejňují informace, které oni sami 

sice za korektní a pravdivé mnohdy považují, ovšem jejich kvalita a správnost bývá na hony 

vzdálena od reality. Mezi těmito dvěma světy čekají na svoji příležitost „skřítkové škodiči“ - 

trollové, vedlejší a nevyhnutelné produkty online prostředí, kteří si hoví ve znepřátelování a 

škádlení všech skupin uživatelů internetu a znevažování jejich názorů a autorit. 

Výsledkem této práce je pohled na specifickou skupinu uživatelů internetu, kteří svým 

deviantním chováním „vyčnívají z davu“. Není jich mnoho, ale pozornost, kterou na sebe 

například slovními útoky strhávají, tvoří iluzi masy. Média o nich šíří poplašné zprávy, které 

jsou sice mnohdy na místě, opomínají však dimenzi zábavy a vtipu, kterou se trolling ve většině 

případů vyznačuje. Trolling balancuje na rozhraní mezi téměř laskavým humorem a 

harassmentem.  

Trollové a jim podobní šíří pomocí internetu své názory a zároveň se snaží pozměnit 

názory ostatních. Důležitým poznatkem této práce je definování pohnutek, které trolly vedou 

k jejich činům. Svým chování „trestají“ hloupost a omezenost názorů spoludiskutujících, 

jednoduchou poznámkou na citlivé téma diskusi rozvrátí a zažehnou flame war, tedy velice 

intenzivní nekonstruktivní hádku. Troll se směje poslední, ovšem jeho cílem je zároveň to, aby 

diskutující poznali, že byli vytrolleni (YHBT - You have been trolled) a spolu s tímto poznáním 

také poučeni, že trollům nemají dávat záminku (Don't feed the Trolls). Faktor zábavy hraje při 

jejich útocích také neopomenutelnou roli (Trolls just want to have fun). Právě zábava byla 

nejdůležitějším motivem prvních trollů, kteří působili v diskusních skupinách na Usenetu. 

Vedle reakce na omezenost ostatních uživatelů zůstává zábava nejdůležitější pohnutkou trollů. 
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Ostatní skupiny deviatních uživatelů (například hateři) mají pohnutky zcela odlišné, v jejich 

činech hraje roli pouze vlastní nenávist vůči jednotlivcům či celým skupinám.  

Tito uživatelé většinou nepřemýšlejí nad následky svých činů, zábava a jejich „vyšší“ 

cíle mají přednost před dopady sdělení. Ale i přesto mají v sobě zabudovány určité etické 

mantinely, za jejichž hranice by nezacházeli. Zároveň ale mnohdy chápou, proč jiní za tyto 

hranice zacházejí. Dokud nejsou trollové potrestáni, neuvažují nad tím, co mohli způsobit či 

způsobili. V historii jsme se setkali s několika případy, kdy byli trollové i uvězněni. Ovšem i 

tak své činy ospravedlňovali konceptem „lulz“ (I did it for the lulz), tedy „udělal jsem to, 

protože mi to přišlo vtipné“.  Je třeba také říci, že jednotliví trollové si vyvinuli svůj vlastní 

specifický styl trollingu, který ovšem v každém případě zcela porušuje nepsané zásady netikety. 

Anonymita internetu umožňuje všem uživatelů vystupovat tak, jak by si v reálném 

životě nedovolili. Své názory mohou extremizovat a hlasitě provolávat. To platí také pro trolly 

a další devianty. Anonymita trollům poskytuje ochranu, díky které se nebojí klást do diskusí 

své návnady (flamebait). Z výzkumu ovšem vyšlo najevo, že trollové si za svými názory, které 

na internetu zastávají, stojí také v reálném offline životě. V offline prostředí se řídí 

společenskými konvencemi a dodržují tabu, internet je tedy osvobozuje. Veřejnost takto 

jednající uživatele považuje za zbabělce, kteří se skrývají za svou přezdívkou a profilovým 

obrázkem. Má za to, že by neměli odvahu se za svůj názor postavit pod svým vlastním jménem. 

Trollové a další uživatelé vyznačující se nestandardním chováním na internetu jsou 

velice vlivnou skupinou. Ostatní uživatele jednoznačně ovlivňují – na jedné straně je 

vyprovokují a zapříčiní flame war, na straně druhé je ale také mohou získat na svou stranu. 

V tomto případě uživatelé začnou jednat jako samotní trollové a podílí se na celé akci (jako 

například v případě Olgy Lounové nebo Sandylooters). Zároveň z první části mého výzkumu 

vyplynulo, že veřejnost zastává negativní postoj vůči trollingu. Trolly považuje za jednotlivce 

s psychickým problémem, komplexem či poruchou osobnosti, kteří si v anonymním prostředí 

vybíjejí vlastní frustraci.  

Navazující výzkum by se mohl zabývat příběhy jednotlivých trollů a otázkou, zda jejich 

deviantní chování nemá s jejich osobním životem určitou souvislost. Tento výzkum by jistě 

přinesl potřebný další rozměr, který by do jisté míry osvětlit celý koncept trollství. Nicméně 

tento typ výzkumu by byl velice problematický, anonymita internetu a také absolutní 

neidentifikovatelnost, kterou jsem jim v rozhovorech poskytla, by přestala být jejich 

„záchrannou vestou“. Mnozí by si tedy do výzkumu nepřáli být zahrnuti.  
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Internet je stále vnímán jako svobodné a ničím neregulované území. Toto tvrzení je do 

jisté míry stále platné, ovšem zákony, které jsou v současné době přijímány a formulovány po 

celém světě, by jeho svobodu mohly ovlivnit, ne-li zcela potlačit. Jistotou ale zůstává, že 

trollové a jim podobní si vždy svoji cestu najdou, i když budou zatlačeni na okraj společnosti a 

ilegality. Jedinou možnou obranou by bylo omezení online komunikace – v dnešní době se čím 

dál tím více izolujeme od světa „tam venku“ a skrýváme se za své monitory. Tento fakt trollům 

a dalším online deviantům výrazně nahrává. Ovšem řeč těla mluví více než samotná slova a 

tento fakt je stále nedostatkem online komunikace, díky kterému máme naději, že osobní 

kontakty nikdy nezaniknou.  
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Summary 

 

Online environment is a specific space which is full of opinions, ideas, stories or dreams 

of internet users. But it is also media space which informs for example through news servers 

about current events. Fun is one of the important parts of this environment. These parts form 

together a universe in which everybody found the right place – scientists, journalists or IT 

workers as well as amateurs who declare themselves specialists. There are also the deviant users 

who take advantages of other users and make fun of them. 

 My research revealed several facts. Among the most significant findings belong the 

motives of trolls which lead to online deviant behaviour. The trolls “punish” other users for 

their foolishness and dullness in online discussions. Trolls use easy comments for starting a 

flame war but they also want other users to understand that they have been trolled (YHBT – 

You have been trolled) and to realize that the users shouldn’t rise to the troll’s bait (flamebait) 

and that they also shouldn’t feed them (Don't feed the Trolls).  

 The online deviant users usually don’t think about the consequences of their deeds but 

they follow their own ethical limitations. If the trolls aren’t punished they don’t take into 

consideration what they caused or could cause.  They just did it for the lulz – they did it because 

they thought it is funny. Trolls and other deviant groups are really influential. They have an 

impact on other users – they either cause a flame war or win other users over so they cooperate 

with them. 

 The anonymity of the internet allow the users behave differently than in real life. They 

can go to extremes and loudly proclaim their opinions. Trolls and other deviants are aware of 

it. The anonymity represents a protection. Because of it they can let other user swallow their 

bait to cause the flame war. The findings of my research revealed that trolls hold the same view 

online and offline. They don’t change their opinions but online they can proclaim the opinions 

louder. According to public opinion the trolls are cowards who are hiding behind the nick and 

profile picture, they certainly have some psychological issues, complexes or personality 

disorders.  
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shirt.html     

 

19.  

Zdroj: Sandylooters. Dostupné z: https://encyclopediadramatica.se/File:311012twitter2.jpg 

https://images.encyclopediadramatica.se/2/2a/311012twitter2.jpg
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20.  

Zdroj: Sandylooters. Dostupné z: http://www.infowars.com/gangs-plan-hurricane-looting-

spree-via-twitter/ 
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21.  

Zdroj: Dearest ´Tumblr´ users. Dostupné z: http://knowyourmeme.com/photos/449099-gnaa-

goatse-security 

 

 

22.  
Zdroj: Únik emailových adres. Dostupné z: http://gawker.com/5559346/apples-worst-

security-breach-114000-ipad-owners-exposed 

http://i1.kym-cdn.com/photos/images/original/000/449/099/6b6.png
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23.  
Zdroj: Únik emailových adres. Dostupné z: http://gawker.com/5559346/apples-worst-

security-breach-114000-ipad-owners-exposed 

 

24.  
Zdroj: Facebook.com (událost bohužel již není k dispozici) 

 

25.  
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Textové přílohy 

 

Příloha č. 1: Plné znění dotazníku 

 

1) Uveďte, zda jste: 

muž  

žena 

 

2) Zaškrtněte svoji věkovou kategorii: 

Méně než 15 let 

15 – 20 let  

21 – 26 let 

27 – 35 let  

36 – 45 let  

46 – 55 let  

56 let a více 

 

3) Uveďte své nejvyšší dosažené 

vzdělání: 

základní   

střední s výučním listem 

střední s maturitou 

vyšší odborné 

vysokoškolské 

 

4) Z kterého kraje pocházíte: 

Praha   

Středočeský   

Jihočeský   

Plzeňský   

Karlovarský   

Ústecký   

Liberecký   

Královohradecký   

Pardubický   

Olomoucký   

Moravskoslezský   

Jihomoravský   

Zlínský   

Vysočina 

 

 

 

 

5) Jak často užíváte internet?  

Každý den 

Obden  

Několikrát do týdne 

Jednou týdně 

Málokdy 

 

6) Za jakým účelem využíváte internet? 

(možno vybrat více možností) 

Zábava 

Práce 

Informace 

Komunikace 

 

7) Kde nejvíce využíváte internet? 

(možno vybrat více možností) 

Ve škole 

V práci 

Ve volném čase 

 

8) Navštěvujete některé z následujících 

stránek pravidelně? (možno vybrat 

více možností) 

Facebook 

Twitter 

YouTube 

iDnes.cz 

Novinky.cz 

iHned.cz 

jiné – napište slovy 

 

9) Zajímají vás na vámi vybraných 

stránkách diskuse?  

Ano 

Ne 
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10) Jste aktivním uživatelem internetu 

(komentujete, zapojujete se do 

diskusí)?  

Ano  

Ne 

 

11) Víte, co znamená pojem trolling?  

Ano 

Ne  

 

a. --- pokud ne: Trollem je označován v 

internetovém slangu anonymní 

účastník online diskusních fór, chatů či 

blogů, který zasílá záměrně 

provokativní, urážlivé či takové 

příspěvky, které se cíleně netýkají 

tématu. Jejich hlavním smyslem je 

vyprovokovat ostatní uživatele k 

emotivní odezvě nebo jinak narušit 

normální, věcnou diskusi. Činnost 

trolla bývá v internetovém diskurzu 

nazývána trollingem či trollováním. 

 

b. --- už tedy víte? :)  

Ano 

Ne 

 

12) Setkal(a) jste se někdy s tímto 

chováním na internetu?  

Ano 

Ne 

 

a. --- pokud ano: Kde (na které 

stránce/sociální síti) to bylo?  

Vypište slovy 

 

 

13) Považujete se vy sám(sama) za 

trolla?  

Ano 

Ne 

 

a. --- pokud ano: Proč se za něj 

považujete? 

     Vypište slovy  

14) Jaké pohnutky myslíte, že trolly 

vedou k nestandardnímu chování na 

internetu (proč to dělají)? 

Z nudy 

Kvůli zábavě/recesi 

Anonymita internetu jim dovoluje, na 

rozdíl od běžného života, říct, cokoli 

chtějí 

Forma protestu 

Jiné (vypište slovy) 

 

15) Otevřená otázka: Co si vy osobně 

myslíte o trollingu? V jakém případě 

by vás toto chování rozčílilo a kdy 

byste ho považovali za správné 

(spravedlivé)? 

 

16) Setkal(a) jste se někdy s těmito 

pojmy týkajícími se nestandardního 

chování na internetu? (možno vybrat 

více možností) 

Flame wars 

Computer vandalism 

Meme 

Hoax 

Online deviance 

Poeův zákon 

Sockpuppet 

Napadá vás další pojem? Vypište slovy 

Nic z toho jsem nikdy neslyšel(a) 
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Příloha č. 2: Rozhovor s trollem 1 

 
Proč si začal s trollingem?  

Hloupost, jednoduchost a naivita spousty lidí na sociálních sítích mě irituje… Sarkasmem a 

ironií se bavím.  

 

Jakým způsobem nejčastěji trollíš? 

Nemám vyhraněný způsob, ve většině případů se jedná o komentáře příspěvků a videí, které 

mě z nějakého důvodu iritují.  

 

Jak se rozhoduješ, jak a kam budeš postovat příspěvky? 

Není v tom pravidelnost ani systém, záleží na situaci a konkrétním tématu/příspěvku/člověku. 

Jakým způsobem a kam přichází s konkrétní situací. Většinou rozhoduje míra hlouposti 

příspěvků či ostatních komentářů plus samozřejmě vyvolané reakce po zveřejnění komentáře. 

 

Máš pocit, že jsi součástí nějaké online komunity trollů?  

Ne. Neztotožňuji se s touto skupinou ani s žádnou jinou. Nedělám to, abych se cítil(a) 

součástí komunity. Popravdě mě spousta rádoby „trollů“ irituje a spoustu z nich za jejich 

reakce neuznávám, pro každého by měla existovat určitá hranice, což u spousty ostatních 

trollů postrádám. Mezi sarkasmem a nenávistnou zlostí existuje markantní rozdíl. 

 

Máš pocit, že se na internetu chováš jinak než v reálném životě?  

V určitém slova smyslu ano, moje reakce v reálném životě by v mnohých případech určitě 

nebyly stejné, nicméně anonymita mi dovoluje zajít mnohem dál. Anonymita není prioritou, 

ale poskytuje mnohem větší možnosti. 

 

Týká se tvůj postoj nějak svobody projevu nebo slova?  

Ano také, tomu se vyhnout nedá, ale nejčastěji trollím lidskou blbost, která mnohdy nezná 

mezí. 

 

Nepřipadá ti neetické, když trollové využijí osobní údaje svých obětí, ale svoje vlastní si 

tak úzkostlivě chrání?  

Určitě to neetické je, já si své osobní údaje chráním, snažím se proto respektovat i anonymitu 

ostatních uživatelů (nemluvě o jejich osobních údajích). 

 

Trollíš i na jiných místech než na Facebooku?  

Facebook je pro mě nejčastějším místem z důvodu množství veřejně přístupných profilů, kde 

si jejich majitelé o trolling vyloženě říkají. Z jiných kanálů je to občas i Youtube, zejména 

teen Youtuberů, kteří mě svou hloupostí a vlivem na ostatní vyloženě děsí. 

 

Vnímáš trolling jako politicky zatížený?  

V mém případě ne. Politických diskusí se nezúčastňuji, tato komunita má svých odpůrců již 

dost. 

 

Do jaké míry je podle tebe trolling spojen s harassmentem nebo stalkováním? Ty jsou 

totiž právně postihnutelné… 

Záleží na situaci, trollovi, uživateli… postihnutelné by mít měly, ale prostředky pro to jsou 

v online světě nedostačující. 

 

YHBT bro! 
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Příloha č. 3: Rozhovor s trollem 2 
 

Jak ses dostal k trollingu? 

Předně bych chtěl upozornit na význam slova trolling. Lidé se mnohdy mylně domnívají, že 

se to tyká nás přispěvatelů, ve skutečnosti ale tento název odkazuje na společnost hlupců, 

kterým prokazujeme svými komentáři laskavost. Podobnou tomu jako když učitel vede dítě k 

výuce základů, jež by mělo už několik let ovládat, povznáší ho na úroveň běžných lidských 

bytostí. Tím jsem vlastně i zodpověděl tvoji první otázku.  

 

Jak nejčastěji trollíš?  

Mam svůj selsky rozum a všeobecný přehled, takže se snažím moc nezaměřovat, i když se 

tomu mnohdy nevyhnu. Lidé s pitomými názory mají tendence se srocovat do skupin a časem 

davu, tudíž není překvapením, že na jistých serverech narážím na ohromné komunity hlupců.  

 

Co je pro tebe impulsem zasáhnout do diskuse?  

Nejčastějším podmětem pro mě obvykle bývá pitomý komentář nebo otázka. V takovou chvíli 

neodolám a zapojím se ve snaze dané opice povznést. Jak jsem řekl, důležitá je  pro mě 

především otázka selského rozumu. Lidé se vyskytují v mnoha formách blbosti, a čím větší 

blbost, tím delší komentář si zaslouží. Postuji v diskusích různých zpravodajských serverů, na 

Facebooku, ale samozřejmě vím o pár serverech a fórech, kde jsou komentáře pitomců na 

denním pořádku, například nejmenovaná filmová databáze, různé seriálové stránky a „tajný 

server klubu přátel Marvelu“.  

 

Co tě naštve nejvíc?  

Skutečně mě irituji poznámky lidí, kteří neznají podstatu příběhu a hraji si na Děda Vševěda... 

proti takovým lidem se mělo mnohdy uplatňovat nášili.  

 

Ty se tedy za trolla nepovažuješ, máš ale i tak pocit, že jsi součástí nějaké online 

komunity? 

Jak jsem řekl, nepovazuju se za trolla, jsem spis něco jako Ježíš, přináším Vám pravdu a 

lásku... i když někdy je to poněkud drsnější láska. Jestli patřím k nějaké komunitě, jedna se o 

komunitu intelektuálů s jasným názorem na život snažící se pomoci těm méně obdařeným 

jedincům a debilům. Veřejně se však k žádné skupině nehlásím. Lidé, které můj názor zajímá, 

přijdou nakonec sami. A než se zeptáš pár, už jich přišlo... opravdu!!!  

 

Máš pocit, že na internetu, v anonymním prostředí, se tvoje chování změní – stáváš se 

někým jiným než v reálném životě?  

Asi ano. V internetovém prostředí jsou moje komentáře mnohem lépe přijímány. Rodina má 

odlišné zájmy a práce je od toho, abych pracoval, ne se vybavoval.  

 

Vidím, že tvoje frustrace z hlouposti uživatelů je doopravdy velká… 

At mi políbí všichni ti páni inženýři. Jejich poznámky v sobě mají asi tolik tvořivosti jako ti 

hlupáci na internetu a tolerance vůči odlišnému názoru ještě méně, pokud je to vůbec možné...  

 

Je důležité vystupovat anonymně?  

Určitě ano. Lidé v sobě nemají toleranci a bohužel si to nikdy nepřipustí. Je to jako s jejich 

inteligencí. Nelze postrádat něco, co jste nikdy neměl.  

 

Týká se tvoje online aktivita nějak konceptu svobody projevu/slova?  
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Svoboda slova je zásadní. V běžných mediích je cenzura, kterou si mnohdy neuvědomují ani 

ti, kteří se na tvorbě zpráv podílí.  

 

Jak je to podle tebe se svobodou slova na internetu?  

Internet je už touto sférou útlaku také zasažen a běžně se mi stává, že jsou mé komentáře 

mazány pro svůj „urážlivý“ charakter. Ale řeknete sama. Je možné urazit blbce?  

 

Trollové si hodně chrání svoje osobní údaje, nepřipadá ti tedy neetické, když trollové 

využijí osobní údaje svých obětí?  

Pokud je někdo skutečně takový hlupák, aby nechával důležité informace o své osobě volně 

viset na internetu, musí byt taková blbost potrestaná. 

 

Jsi aktivní i na jiných místech než na těch, co jsi už zmínil?  

Jsem aktivní i jinde než na výše zmíněných webech, ale vzhledem k mým zájmům se věnuji 

primárně jim.  

 

Vyhýbáš se některým stránkám?  

Řadě domén se vyhýbám, protože jsou nacpané lidmi, kteří píší své komentáře jen proto, aby 

dali své blbosti tvar a podobu. Nad takovými už jsem zlomil hůl, protože by to bylo jako se 

snažit naučit psa zavěsit na koš. Skákat možná umí, ale to neznamená, že ho vezmou do 

NBA... těmhle lidem chybí jeden ze základních chromozomu... a jelikož je blbost nakažlivá, 

snažím se jí radši vyhnout. 

 

Vnímáš trolling jako politicky zatížený?  

Trolling určíte je politicky zatížený, ale vzhledem k tomu, že politika je plna trollů a ten 

největší z nich je zároveň i jejich velitelem, nepřijde mi to jako důležité. Lidská blbost nezná 

hranic a fakt, že je rozšířena i mezi našimi „drahými vůdci“ mě zneklidňuje mnohem méně 

než to, jak moc je rozšířena mezi obyvatelstvem. Koneckonců jen pitomec může nechat 

vládnout pitomce a ještě mu za to byt vděčný :). Mimochodem, kdo myslíte, že je z těch dvou 

větší pitomec? 

 

Souvisí podle tebe trolling s například s online harassmentem nebo stalkování,? Ty jsou 

totiž trestné…  
Podle mě příliš ne. Trolling je o tom vyvrátit něčí nepravdu. Kupříkladu já jsem nikdy neměl 

nutkání blbce pronásledovat a přesvědčovat je o tom, že jsou blbci. Troll je mnohdy 

spokojenější jako troll, nemá totiž žádnou zodpovědnost a může říkat, co chce. V jistém 

smyslu jsou mnohem mocnější lidé, než budeme kdy my. Ať si to užijou... 

 

Nevnímáš svoji diplomovou práci jako jistou formu trollingu? 

 

 

Příloha č. 4: Rozhovor s trollem 3 

 

Proč si začal s trollingem?  

Politický názory některých maniodepresivních typů jako zemanovci mi nedávají v noci spát. 

Špatně se smiřuji s faktem, že žijeme v obklopení tak nebetyčného množství inteligenčně 

negramotných jedinců chovajících se do jednoho jak stádo ovcí.  
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Vybíráš si způsob trollingu?  

Záleží na situaci, většinou v komentářích příspěvků. Nejčastěji v diskusích na zpravodajských 

serverech, velice oblíbené mám novinky.cz 

 

Jsi členem nějaké online komunity trollů?  

Sympatizuji s ostatními se stejným názorem a stylem trollingu (se stejným vyhraněným 

názorem), ti s opačným jsou mým cílem jako zbytek ovcí.  Necítím se být součástí komunity, 

protože mezi námi neexistuje žádná vzájemná interakce.  

 

Takže sleduješ i ostatní trolly a jejich styl?  

Ne pokaždé mě napadne vhodná reakce, o to víc dokážu ocenit vynalézavost ostatních trollů 

(těch co mě baví). 

 

Chováš se na internetu jinak než v reálném životě?  

Názory mám stejné, ale anonymita mi umožňuje jít do větších extrémů a překračovat určité 

v reálu společensky nepřijatelné meze. 

 

Vnímáš internet jako prostor, kde funguje koncept svobody projevu a slova?  

Určitě ano, každý má právo na svůj názor.  

 

A jaké typy uživatelů tedy nejčastěji trollíš?  

Nejčastěji trollím ty, kteří propagují jen svůj vlastní názor a nedávají prostor vyjádřit se 

ostatním.  

 

Není zneužívání informací o obětech trollingu proti nim neetické?  

Souhlasím, že je to neetické, nicméně se některým trollům občas nedivím, že je to pokouší. 

 

Jsi aktivní i někde jinde než na zpravodajských serverech?  

Nejčastěji se zdržuji právě na zpravodajských serverech, na sociální sítě nemám žaludek ani 

čas. 

 

Vnímáš trolling jako politicky zatížený?  

Ano, politika je jedním z nejčastějších předmětů trollingu a já jsem toho příkladem. Živé 

politické diskuse jsou v současné době určitou formou společenského tabu, protože každý má 

svůj názor, který se bojí nebo ani nechce vyslovit. Proto jsou internetové anonymní diskuse 

stále ve větší oblibě a trollové toho využívají. 

 

Trolling je mnohdy na pomezí harassmentu nebo stalkování…  

Ano, vím, že se to bohužel stává, já to ale nepodporuji, o tom dle mého názoru trolling není. 

 

 

Příloha č. 5: Rozhovor s trollem 4 

 

Jak ses dostal k trollingu? 

Internetové diskuse, jak kdysi výstižně prohlásil Miloš Zeman (asi ho zrovna nechválili), jsou 

plné zakomplexovaných idiotů, tedy bohatým zdrojem inspirace pro toto nestandardní 

chování. 

Diskuse na Novinkách jsou v tomto ohledu úplně absurdní, a to i když odmyslíme do silně 

levicové konzervy vyhraněnou povahu názorového spektra. Jejich zarputilost, nechápavost či 

extrémní názory mohou často vypadat jako trolling, jenže pak člověku dojde, že to myslí 
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vážně, navíc většina si přizvukuje. Mým cílem bylo trochu rozproudit vody a provokovat 

takové ty klasické české zaprděnce, co si nevidí dál než na špičku nosu. 

 

Myslíš si, že ostatní diskutující trollům nahrávají?   

Trollům nahrávají sami jednak obsahem, jednak tím, že na trolly reagují. Krásně je to vidět na 

sportovních diskusích - kdysi jsem tam anonymně přispíval a rozrušil diskutéry tím, že 

v hokeji fandím Slavii a ve fotbale Spartě. Začali mi říkat „sparvista“. Někteří si mysleli, že 

provokuju, ale ona to byla pravda. Takže velká inspirace pro mě do budoucna… Kdyby lidé 

na trolling (na sportovních diskusích se komicky strefující třeba do Jágra) nereagovali, troll 

by se nenažral, tudíž brzy zemřel hlady a přestal „zlobit“. :-) 

 

Jakým způsobem nejčastěji trollíš?  

Reaguju na tamní hysterii, na jejich neschopnost dialogu. I když jsem dřív nevěděl, co čekat, 

na všech diskusích se projevují obrovské vášně „fanoušků“. Je to provokace, je to zábava. 

 

V jakých diskusích jsi nejaktivnější?  

Aktivní jsem hlavně na politických diskusích, ale je pravda, že tamní diskutéři, byť je jich 

oproti čtenářům nepatrný zlomek, jsou vždy hlučně aktivní a politiku nacpou do všeho, 

protože „za všechno může Kalousek“. Připomenutí jeho jména je hezky nasere. :)) Z vážné 

věci (politika) se pak stává komedie.  

 

Vypozoroval jsi tam nějaká konkrétní témata, na která se ostatní vždy „chytnou“? 

Jasně. Zmiňuju převážně to, na co jsou alergičtí (Kalousek, starší Klaus, podporovatelé 

uprchlíků), ale cíleně chytře tak, aby nebylo hned na první pohled jasné, že to dělám schválně 

- to je důležitý faktor. Je tam jedno silné názorové spektrum. Ale vlastně pak debata vede tam, 

jakým směrem chci. Pak se pohádají sami. 

 

A co vždycky bezkonkurenčně na Novinkách zabere?  

Úplně nejradši zmiňuju Václava Havla. Jeho jméno je pro tuto dělnickou a lidově 

milicionářskou třídu jak příslovečný rudý (i když tu barvu by měli mít rádi) hadr na býka. Je 

pro ně zosobněním zločince, který „rozprodal naši zemi a rozsvítil tu pomatená sluníčka 

z neziskovek včetně „Šláfenberga“...). :-)) 

 

Poznáš předem, pod kterými články bude velká diskuse, do které se bude mít význam 

z tvé pozice trolla zapojit?  

Nechci znít jako cynik, ale nejkrásnější je, když někdo zemře. To pak napíšu, že ten někdo se 

jistě setká s milovaným panem prezidentem VH v nebíčku. :) A oni mají záchvat, minusují 

můj příspěvek a skoro by mě chtěli zabít - a já se bavím. Oni v podstatě uvěří všemu, co 

někdo někam napíše, nemají smysl pro humor. 

Netrollím úplně pravidelně. Někdy několikrát za den, někdy týden ne. Záleží, co se stane. 

Nechci pravidelnost a neustálé psaní toho samého.  

 

Máš pocit, že jsi součástí nějaké online skupiny trollů?  

Jsem sám za sebe… Na Novinkách tedy jako trollové mohou vypadat skoro všichni, ale jsou 

tím většinou neúmyslně. :-) 

 

Novinky nejsou zcela anonymním prostředím. Máš ale i tak pocit, že se na internetu 

tvoje chování změní? 
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Spíš se tam jen více přehání. Na Novinkách už to není anonymní, ale nikdo nemůže zjistit, 

zda je to skutečně moje jméno… Anonymita potírá autocenzuru, ale snižuje důvěryhodnost. 

Když tam mám jméno, lidi snadněji přesvědčím, že píšu pravdu. 

 

Jak s tím souvisí svoboda slova a projevu?  

Vše se týká svobody projevu, pokud nevybízím k nezákonnému jednání. Záleží na situaci, 

nejde paušalizovat. Můj trolling je víceméně jen neškodná legrace. 

 

Nepřipadá ti neetické, když trollové využijí osobní údaje svých obětí?  

Rozhodně ne! Buď je někdo veřejná osoba, nebo se jen veřejně projevuje - takže s něčím 

takovým musí počítat. 

 

Jsi aktivní i na jiných místech než na Novinkách?  

Dříve na ČSFD (mám rád filmy), tam byla úplná anonymita, šly dělat diskuse mimo téma, 

jistou inspirací je „polotrolling“ uživatele verbala… Ale nešlo mi tam o život. :-) Dříve i na 

Sport.cz (viz výše). 

 

Vnímáš trolling jako politicky zatížený?  

Ano, zvláště na zpravodajských serverech. I normální diskuse je tam hlavně o politice. Vždy 

jsou proti sobě dva tábory.  

 

Některý trolling je již „přes čáru“ a na hranici zákona, nemyslíš?  

Nemusí být, pokud nejde o poplašné zprávy nebo zásahy do soukromí. Trolling nerovná se 

automaticky hoax. 

Nikdo nemůže vědět, jak je co na internetu myšleno - vždyť i na veleslavné wikipedii mohou 

být nepřesnosti... ;-) 

Hodně štěstí u obhajoby!!! 

 

 

Příloha č. 6: Rozhovor s trollem 5 

 

Jak ses dostal k trollingu / Proč si začal s trollingem?  

Omylem jsem se připlet ke skupině trollů. Dá se říci, že jsem spíše na ně narazil na sociální 

sítí a přidal se k nim. Myslím si, že mám trolling v krvi.  

Nejčastěji trolím na Facebooku. Je to ohromná síť, ve které si můžu vybírat jaké skupiny či 

jaké osobnosti budu trollit. 

 

Jak často trollíš? 

Trolím dá se říci každý den. Rozhoduji se podle nejrůznějších skupin na FB. Moje oblíbená 

skupina je například: maminky na mateřské, štěňata na prodej atd. Politice se nevěnuji. 

Rozhoduji se podle emocionálního cítění účastníků ve skupinách. 

 

 

Máš pocit, že jsi součástí nějaké online komunity trollů?  

Určitě, ten pocit mám. Máme nejrůznější tajné skupiny, kde se domlouváme o dalším 

trollingu na určité skupiny.   

 

Jak bys ji charakterizoval?  

Charakteristika je jednoduchá - jsme prakticky skupina cyniků. Máme vlastní humor a vlastní 

názory. Nejsou mezi námi jen mladí lidé okolo 20 let, ale i jiné věkové skupiny.  
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Máš pocit, že na internetu, v anonymním prostředí, chováš jinak?  

To určitě, jelikož se mohu vyjadřovat pod anonymními profily, jak chci. Nemusím 

respektovat nějaká pravidla společnosti. Z mého okolí nikdo neví, že jsem součástí trollí 

komunity.  

Nemusím respektovat klišé jako: 

Maminky – krásné děti, musím pochválit;Pejsci v útulku – musí ti jich být lito 

Ostatní lidé nám nerozumí. 

 

A co svoboda slova a projevu na internetu? Ovlivňuje tě to nějak?  

Rozhodně, jelikož si můžu říkat, co chci a kde chci. Internet, je neuvěřitelný prostor s hodně 

možnostmi.  

 

Trollové si hodně chrání svoje osobní údaje, ale tyto údaje svých obětí bez problému 

použijí proti nim. Nepřipadá ti to neetické? 

Ne, v tom je ten fígl. Musíme mít nad nimi navrch a znát údaje lidí nebo skupin, které chceme 

trollit.  

 

Vnímáš trolling jako politicky zatížený?   

Ne, nevnímám, aspoň naše skupina se tomu nevěnuje.   

 

Jsi aktivní i jinde než na Facebooku?  

Ne, tento server mi stačí.  

 

Proč zrovna Facebook? 

Mohu si zde vybrat nejrůznější skupiny a i lidi, které budu/budeme trollit. A hlavně na 

Facebooku je nejlepší trolling. Nejlepší zábava. Lidé se hádají víc a víc.  

 

Stalkování nebo třeba harassment mají ke trollingu blízko. Ty jsou ovšem trestné a 

trolling není… 

 

Myslím si, že k sobě mají dost blízko. Ale každý troll má rád něco jiného. Může to být 

spojeno právě se stalkováním nebo harassmentem. To já ale nedělám. 

 

Bereš tedy trolling jako svoje hobby?  

Jasně. A nijak se mi můj koníček/práce nehnusí a nepřijde mi neetická.   
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Vyhodnocení dotazníku – grafy 

 

 

 

Graf č. 1: Věk respondentů 

 

 

Graf č. 2: Dosažené vzdělání 
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Graf č. 3: Bydliště respondentů 

 

Graf č. 4: Účel používání internetu 

 

Graf č. 5: Zájem respondentů o online diskuse 
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Graf č. 6: Zapojení respondentů do diskusí 

 

Graf č. 7: Znalost termínu trolling 

 

Graf č. 8: Setkal se respondent někdy na internetu s trollingem?  
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Graf č. 9: Považuje se respondent sám za trolla?  

 

Graf č. 10: Pohnutky trollů 

 

Graf č. 11: Online terminologie 
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