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UTFG! 

Věříte médiím, 
nebo sobě? 

Věříte tomu,  

co o sobě říkají 
politické strany? 

Zajímá vás 
skutečně tato 
problematika, 
nebo jen chcete, 
aby se vám 
někdo věnoval? 

Můžu vám toho 
nakukat hodně. Po 
dvou letech pirátské 
indoktrinace jsme 
mistři demagogie  

 
Buďte proaktivní! 

Hledejte informace! 
Myslete! 

Skutečně se chcete ptát? 

Má tato 
přednáška vůbec 
smysl? 

 



“…když chci, aby náš pes Emil, sežral prášek, který mu předepsal 
zvěrolékař, musím mu ho zabalit do šunky…“ PM, FB 

Má tato přednáška smysl? 

Vy už přece názor máte!  

Chcete znát názory jiných lidí? 

Chcete se pouze utvrdit ve svém názoru? 

Skutečně Vás zajímá odpověď Vámi položenou otázku? 

Motivace tazatele: 



Otázky : Piráti…WTF? 

 Proč Piráti? 

 Proč politická strana? 

 A jste levice, nebo pravice? 

 A to je jenom o tom stahování, že? 

 

 

 

Otázky z LIDLU: O Pirátech jsem nikdy neslyšel a 
           nechodím na Internet. 

 

 

 

Vyznačují se tím, že se na ně 
musí odpovídat opravdu 
důsledně a se zamyšlením. Je 
třeba důkladně zvážit osobu 
dotazovatele, zda je skutečně 
pirátskou tématikou nepolíben, 
či je to TROLL. 



Otázky : Piráti a související témata 

 Jaká je ideální délka trvání 
kopírovacího monopolu a proč? 

 Myslíte si, že je MHD “zdarma“ 
ufinancovatelné? 

 Plánují piráti kandidovat ve všech 
volbách? 

 

 

 

Otázky k věci: Znám Pirátskou stranu. Sleduji, co 
dělají, ale některým věcem nerozumím, nebo neznám 
jejich názor na určitou věc. 

 

 

 

Vyznačují se tím, že se na ně 
většinou ptá již informovaný 
člověk. Odpověď na ně však 
může být obtížná. V názorech 
na specifická “nepirátská“ 
témata nemusí mezi Piráty 
existovat konsenzus. Pak je 
zde ovšem ohnisko a 
dvanáctero. WWPD?  



Otázky : Piráti…WTF(2)? 

 Vám jde jen o stahování zadarmo. 

 Chcete okrást chudáky autory. 

 Piráti jsou komunisti. 

 Nedokázali byste řídit stát. 

 Jak chcete řešit problém s 
menšinami? 

 

 

 

 

Otázky manipulativní: No jistě, že znám ty Piráty. Je 
mi jedno, co mi odpoví, ale alespoň se něco děje.  

 

 

 

Vyznačují se tím, že se 
většinou jedná o oznamovací 
věty. Autor se nudí, chce 
provokovat, nebo potřebuje 
ukojit svou potřebu střetu. 
Touto formou otázek se často 
projevují znepřátelení či příliš 
sebevědomí moderátoři. 
Doporučení: Pokud se 
nejedná o veřejná vystoupení, 
je snad lepší ani nereagovat. 



Otázky : ani ne Piráti? 

 Když si stáhnu film, je to trestné? 

 Existují pirátské strany i v jiných 
zemích, než je Česká republika? 

 Ukládá si FB skutečně veškeré moje 
údaje? 

 

 

 

Otázky z lenosti: Jsem líný přemýšlet, nemám na to 
čas a oni to přece dělají. 

 

 

 

Vyznačují se tím, že jsou 
odpovědi na ně k dohledání 
během vteřiny na Google. 
Pokládají je většinou mladší 
lidé, nebo ti, kteří jsou zvyklí, 
že jim někdo vždy vyhoví, když 
ho o to požádají. Typologií 
odpovídají otázkám, které 
často pokládají přítelkyně. 



A co s tím Pirát udělá? 

 Zhodnotí typologii 
položené otázky. 

 Uvědomí si, že může být 
někdo i méně 
informovaný v této oblasti 
než je on sám.  

 Nelže, když neví a snaží 
se najít někoho, kdo 
odpověď zná. 

 

 

 



A jak to končí? 

 Pirát ignoruje otázku dle hesla “Na hloupou 
otázku není chytrá odpověď“ 

 Pirát odpoví na všechno, protože riskuje 
ztrátu potenciálního voliče. 

 Pirát vysvětluje stále dokola a trápí se s 
každým, protože to není možné, že to ten 
člověk nechápe, že si to nepřečetl, protože 
věří, že svým časem a sdílením této 
požadované informace buduje lepší svět pro 
sebe i své děti. 

 

 

 



Po krátkém úvodu tedy následuje… 

…prostor pro Vaše otázky. 

 

 

 

 

 

Co jste chtěli vědět o pirátech a báli jste se zeptat ? 

 

 


