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"Střelba" jako prostředek náboru dětí a mládeže do 
radikální organizace.
Radikální organizace používají herní platformy, 
protože se jedná o místo, kde je možné se setkat s 
mladými lidmi a rekrutovat je.

"Pokud se zajímáte o marketing a chcete oslovit nějakou
cílovou skupinu, snažíte se být přítomni tam, kde se 

cílová skupina nachází".



Co byste dělali v tomto případě?

Tvůj kamarád ti povídá: 
"Našel jsem velmi zajímavou komunitu pro lidi, kteří
hrají v "Call of Duty". Diskutujeme a zlepšujeme
naše herní dovednosti na tomto fóru. Pošlu ti
odkaz.
Název této komunity je "Jih Ad Ist forum". Pokud
dokončíš všechny úkoly, které ti zadají tvoji vůdci, 
budeš mít možnost postoupit o level výše a získat
tak skóre vedle avataru. Všiml jsem si, že jsem
stále agresivnější při hraní, a upřímně řečeno, jsem
tak ponořen do hry, že ani nechci mluvit se svou
rodinou. 
Ale jsem hrdý na své úspěchy ve hře a na mou
pozici ve fóru. A až dosáhnu další úrovně, tak se 
setkáme s kluky z komunitního fóra naživo a 
dostanu důležitější úkoly v reálném světě! Měl bys
to taky zkusit."



„Ahoj, Michale! Všechno nenávidím! Rodiče
jsou velmi otravní, každý den mě kritizují, 
podle nich dělám všechno špatně. Není
šance, že zvládnu zkoušky a že mě vezmou
na univerzitu, protože mám hrozné známky. 
Jediné, co mě baví dělat, je hrát novou
počítačovou střílečku, která není příliš
populární. Hraju jako zabiják ISIL. Můj
hrdina má na výběr hodně zbraní a 
používám velmi zajímavé herní strategie. 
Hledal jsem více informací o této organizaci
a chci se spojit s jejími vůdci. Možná bych
mohl zkusit pracovat v této organizaci. Chtěl
by sis tuhle hru zkusit zahrát taky?“

Co si o tom myslíš?

Dostal jsi
dopis od
kamaráda



Všimneš si, že tvůj kamarád pořád hraje zvláštní
hru na telefonu.

- O čem je ta hra?
- Tuhle hru mi doporučil jeden můj kámoš a 
hodně mě začala bavit. V této hře je tvoje
barva kůže tvá uniforma v boji o přežití tvého
druhu. Tvým hlavním úkolem je zachránit
Bílou rasu, je na tobě, abys zajistil její
budoucí existenci. Hráč ovládá
neonacistického skinheada nebo příslušníka
Ku Klux klanu a má za úkol zabíjet Afričany, 
Mexičany a Židy. Chceš to zkusit?

Co si myslíš o této hře?

Co bys řekl svému
kamarádovi?
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Nikomu nedovol, aby tě ovládal!
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