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Přílohy 
Příloha č. 1: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 27. 3. 2019) 

Kolik ti je přesně let? 

Dvanáct. 

Dobře. A pamatuješ si přesně, kdy sis založil Instagram? 

Někdy zhruba tak před rokem. Tak nějak. 

Dobře, takže někdy v 11 letech? 

Jo. 

A když sis ho zakládal, říkal jsi o tom rodičům? Věděli o tom? 

Jo, říkal. 

A souhlasili s tím? 

Jo. 

A koho na Instagramu sleduješ? Jenom kamarády nebo i nějaký youtubery například, 

blogery? 

I youtubery a blogery a tak. 

A sleduješ jich hodně? 

Spíš asi hodně, i nějaký fotbalisty. 

A máš nějaký oblíbený? 

Já nevim, moc nikoho jako nepreferuju. 

A sleduješ i holky nebo jenom klučičí influencery? 

Holčičí ne, spíš asi jenom kluky. 

A máš veřejný nebo soukromý profil? 

Soukromej. 

A dáváš tam sám nějaký fotky? 

Jako dávala jsem dřív, teď už skoro vůbec. 
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A dokážeš odhadnout, kolik času tam zhruba trávíš? Jestli tam chodíš třeba každej 

den nebo jenom občas. 

Tak třeba jednou, dvakrát za den. 

A čteš u každýho příspěvku ten popisek? 

Jak kdy teda. 

A na stories koukáš? 

Jo, koukám. 

Tak, teďka ti ukážu ukázky nějakých příspěvků. Tady u těch prvních bych tě 

poprosila, abys mi popsal, cokoliv tam vidíš. Když bys to viděl sám takhle na tom 

Instagramu, čeho by sis všimnl. 

Toho youtubera, tý jeho přítelkyně a těch figurek. Že to bude asi nějaká reklama.  

Napadlo by tě to hnedka, že to bude reklama? 

Jo, určitě. 

A když takhle vidíš to označení placenýho partnerství, tak víš, že se to používá a co to 

znamená? 

Jo, že oni mu zaplatili a on to zveřejnil. 

Tak jo. Takhle u tohoto příspěvku, čeho by sis všiml? 

To je reklama na Asus. 

Viděl jsi ten příspěvek předtím někdy? 

Ne, neviděl nikdy. 

Takže takhle bys hnedka poznal, že se jedná o reklamu? 

Jo. 

A když máš tyhle dva příspěvky, dokážeš mi říct, v čem je mezi nima rozdíl? Koukni se 

v klidu, přečti si popisky. 

Tak tady v tom nalevo je nějaká reklama. V tom napravo to asi ne, bych řekl. 

A jak jsi poznal, že to je reklama? 

Tady s tim hashtagem. Spíš bych to takhle poznal. A možná ta kabelka, nevim. 
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Jo. A tady, když porovnáš tyhle 2 příspěvky, v čem vidíš rozdíly? 

Tak to nevim. Tady jak jsou ty mýdla, tak podle mě to bude nějaký mýdlo. Nějaký čistící 

prostředek a to druhý nevim. Asi boty nebo oblečení. 

Takže si myslíš, že je to reklama na oblečení? 

Spíš jo. 

A četl sis teďka ty popisky nebo ne? 

Ne. 

A když si je přečteš? 

Nějaký založení značky, 60 let. Nějaký kosmetický… ty věci. A tady to teda nevím.  

A všimnul sis u toho příspěvku nalevo, jak je tam hned na začátku napsaný, že je to 

spolupráce?  

Jo. 

A tady, jak je ten hashtag spolupráce, toho sis všimnul nebo ne? 

Ne, toho jsem si nevšiml. 

Takže spíš si všimneš, když je to na začátku? 

Jo. 

Takže nečteš hashtagy až takhle do konce? 

Jenom když je to nějaký krátký. Kdyby tam byl jenom takhle jeden řádek a pak hned za 

tim ten hashtag, tak bych si to přečetl. 

Tady jsou zase dva příspěvky, tak je zkus porovnat. 

Tohle bude reklama na kafe, na Starbucks. Tady je to napsaný. A tohle na nějaký stánek 

s občerstvením. Jo, tady je to napsaný placené partnerství s tou firmou. 

A tady sis četl popisek nebo ne? 

Ne, to jsem se jenom koukal, že má kafe a tady napsanej Starbucks. 

A kdyby to byla třeba reklama na ty hodinky nebo třeba to oblečení, to tě nenapadne? 

Myslíš, že je to na to kafe? 

Spíš jo. 
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Když takhle uvidíš tenhle příspěvek, dokážeš říct, proč ho tam ta autorka dala, s jakým 

úmyslem? 

Kvůli tý aplikaci. 

Takže chce ukázat tu aplikaci? 

Jo. 

A myslíš si, že o ní chce informovat, protože jí to třeba přijde zajímavý? 

Ne, protože jí třeba za to zaplatili. 

A zase tě to napadlo, když jsi to viděl? 

Hned když jsem to viděl, pak jsem si přečetl tohle a to mě ujistilo. 

A třeba u tohodle příspěvku? 

Nevim, možná mi něco bude říkat to head, jak má na tý vestě. Jo, v tom popise GoPro. 

Takže myslíš, že je to reklama na GoPro? 

Jo. 

A tenhle příspěvek? 

To bude reklama na Adidas, si myslim. 

A když si přečteš ten popisek? 

Se Sony, spolupráce. 

Takže ať už je tam napsaný, že je to spolupráce nebo placený partnerství nebo #ad, 

tak chápeš, že je to reklama, rozumíš tomu? 

Jo. 

A je pro tebe rozdíl, jestli je to napsaný anglicky nebo česky? Všimneš si něčeho toho 

spíš? 

Spíš si toho asi všimnu, když je to česky, ale i anglicky. 

A vadí ti tyhle spolupráce, co influenceři mají?  

Jako když to s tim přehání, že každý video nebo každá fotka je spoluprácí, že za to 

dostane peníze, tak to už je trochu přehnaný. Ale jednou tam udělat nějakou spolupráci, 

tak to je dobrý. 
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A je pro tebe důležitý, jestli to označujou? Jestli informují ty své followery, že je to 

spolupráce, že za to dostali zaplaceno nebo třeba dostali zdarma ten produkt. Nebo ti 

to je jedno a myslíš si, že to je jejich věc, jestli to označujou nebo ne. 

No já si myslim asi, že to jejich věc není. Ale neumim to nějak vysvětlit, proč to tam 

dávaj. 

A myslíš si teda, že by to tam měli dávat? 

Jo. 

A dokážeš říct, který to označení třeba preferuješ? Když někdo třeba používá to 

placené partnerství, někdo ten #spolupráce, někdo třeba #reklama. Tak jestli něco 

z toho ti přijde jako nejlepší. U čeho bys byl nejraději, kdyby to používali všichni. 

Nevim, asi placená reklama. S tim produktem nebo s tou firmou.  

Myslíš takhle nahoře to označení co je nebo kdyby byl #placenáreklama. 

No, to je jedno, jestli to bude # nebo tam nahoře. 

Takže aby tam bylo napsaný, že je to placený? 

Spíš aby tam bylo reklama nebo spolupráce. Takhle nějak. 

A myslíš, že je důležitý, aby nějak rozlišovali, jestli za to dostali zaplaceno a nebo 

dostali jenom ten produkt zdarma? Aby se to nějak rozlišovalo. 

To nevim, to asi ne. 

Takže to pro tebe není důležitý? Stačí ti, když víš, že je to spolupráce a jestli za to 

dostali peníze nebo dostali pouze ten produkt, to už je jedno? 

Jo. 

A já ti dám teďka papír a jestli bys mi načrtl nějakej post a jak bys to tam dal ty, to 

označení spolupráce. 

Tady takhle něco bude a třeba díky, teď tady bude nějaká firma – třeba Adidas, za 

spolupráci a tohle nový oblečení. 

Takže bys chtěl, aby to zmínili přímo v tom popisku? 

No, si myslim, že jo. 

A pak ještě třeba nějaký označení tím #? 
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Jo. 
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Příloha č. 2: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 30. 3. 2019) 

Pamatuješ si, kdy sis založil Instagram? 

No, tak nevim. Podle mě tak před půl rokem, ale nevim přesně. 

Takže v 11 letech? 

Jo. 

A když sis ho zakládal, říkal jsi o tom rodičům? Věděli to? 

No, když jsem si ho zakládal, tak ne, ale jakoby vědi, že ho mám. 

A nevadí jim to? 

Ne. 

A dívají se, koho sleduješ? Kontrolují ti to nějak? 

To asi myslim, že ne. Koukají se na moje příspěvky, ale myslim, že to nijak 

nekontrolujou. 

A dáváš sám hodně příspěvků? 

No, někdy.  

A máš profil veřejnej nebo soukromej? 

Já mám dva, jeden soukromej a jeden veřejnej. 

A sleduješ tam nějaké youtubery a blogery nebo jenom kamarády? 

Youtubery i kamarády. 

A máš nějaké oblíbené youtubery? 

No, asi pár jo. Třeba VladaVideos. 

A dokážeš odhadnout, kolik tam trávíš času? Jestli tam chodíš každej den nebo třeba 

dvakrát týdně. 

Nevim, to asi nedokážu odhadnout. Ale každej den tam jsem. 

A čteš u každého příspěvku popisky nebo to třeba někdy přeskakuješ? 

No, někdy to přeskočim. 

A když čteš popisek, čteš i hashtagy nebo ne? 
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Ne. 

Teď ti budu ukazovat různý příspěvky a ptát se tě na různé věci. Kdybys viděl tenhle, 

tak čeho by sis všimnul? 

No, třeba toho youtubera. Nebo těch hraček. 

A proč myslíš, že tam ty hračky jsou, proč je ukazuje? 

Protože je to placená spolupráce. 

A přečetl sis tady to označení ,,Placené partnerství“? 

Ne. 

Takže tě napadlo hnedka, že je to spolupráce? 

Jo. 

Dobře. A tady u toho příspěvku? 

No, já nevim, jak to popsat. Prostě fotka. 

A když si ji prohlídneš pozorněji a třeba si přečteš ten popisek. 

No, že mu to vyfotil někdo, nějakej asi youtuber nebo taky někdo z Instagramu.  

A ty hashtagy sis přečetl? 

Ne. 

Takže sám by sis nevšiml, jak je tady třeba #ad? 

Ne. 

A víš, co ten hashtag znamená a že se používá? 

Jo. Že je to reklama. 

Když máš takhle 2 příspěvky, dokážeš říct, v čem se liší, jaký je mezi nimi rozdíl? 

Že je to na jiných místech třeba. 

A když se zaměříš na ty popisky? 

No jakoby, že tohle je na Vánoce. A na tom druhym povídá, že jede do Filipín a že bude 

ve Švýcarsku. Povídá o tom, kde byla. 

Myslíš, že ta hlavní informace, nebo ten hlavní důvod, proč ten příspěvek zveřejnila, 

je to, že chce říct, kde byla nebo kam pojede? 
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No, je to jakoby spolupráce. 

A to sis všiml podle toho popisku? 

Ne, to jsem si teď všiml podle toho hashtagu. 

A jinak by tě to napadlo nebo ne, kdybys jenom viděl takhle tu fotku. 

Ne. 

A takhle když máš tyhle 2 příspěvky, tak zase je zkus porovnat. 

No, tak jsou to odlišný lidi a fotí se to každý na různých místech. Tohle vpravo je 

spolupráce. 

Takže sis všiml toho hashtagu? 

Jo, teď jo. 

A když se vlevo zaměříš na ten popisek? 

To je taky spolupráce. 

A všiml by sis té spolupráce spíš, když je to napsaný na tom začátku nebo když je to 

jako hashtag? 

No, asi spíš na tom začátku, protože kdybych si četl ten popisek, tak je to rovnou s tim. 

Takže ti přijde lepší, když je to na tom začátku, že si toho hnedka všimneš? 

Jo. 

Tady jsou tyhle 2 příspěvky, jaké vidíš rozdíly? 

No zase odlišný lidi a odlišný místa. Že tady popisuje v tom příspěvku, že zkoušela první 

jízdu v autě a že si vzala s sebou nějaký nový hodinky. A tohle je spolupráce. A dostala 

ty hodinky od nějakýho pána nebo já nevim, tohle @jvd. 

Ano, a že je to spolupráce na hodinky, by sis všiml jenom z toho popisku nebo spíš, 

když je to označený tim hashtagem? 

No věděl bych, že je to spolupráce, ale nevěděl bych, že jde třeba o ty hodinky. Protože 

to v těch hashtazích nikde není. 

Takže by sis třeba myslel, že je to spolupráce se Starbuksem, když je to fotka ze 

Starbuksu? 

Jo. 
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A ten příspěvek vlevo? 

No, moc nevim, co k tomu říct. Prostě si tam něco koupil a jakože #bageterie. A je to 

placené partnerství. 

A toho označení sis teda všimnul tady nahoře? 

Jo. 

A kdyby to tam nebylo, napadlo by tě, že to bude spolupráce? 

Ne. 

A když uvidíš tenhle příspěvek a přečteš si ten popisek, tak dokážeš říct, proč to tam ta 

uživatelka dala? 

No, že to chce propagovat na tom Instagramu. 

A všimnul sis toho označení placeného partnerství? 

Ne, z toho popisku jsem to poznal. 

A jaký důvod ke zveřejnění byl podle tebe u tohodle příspěvku? 

Že prostě někde byl, na nějakém ostrově s Kao a jakoby prostě povídá o tom. 

Takže myslíš, že třeba chce ukázat, kde byl na dovolené? 

Jo. 

A tenhle příspěvek? 

No, tak zase je to spolupráce. Píše tam, co nejčastěji poslouchá a propaguje tam nějaká 

sluchátka od Sony. 

A že je to spolupráce sis všiml jenom z popisku nebo i na základě hashtagu, který tam 

je? 

No četl jsem to celý, takže jsem to viděl i v tom hashtagu. 

Tak z obrázků je to všechno a teď se tě zeptám ještě na pár otázek. Jaký máš názor na 

spolupráce youtuberů a ostatních? Vadí ti to nebo si myslíš, že je to jejich věc? 

No, mě to jako nevadí, ale přijde mi blbý, když to třeba ten youtuber neoznačí. Že to 

jako udělá třeba tak, že s nima má tu spolupráci, ale nedá to do toho videa. Jakoby 

přijde mi blbý, když to tam prostě nedá, aby to ti fanoušci nevěděli. 

Takže si myslíš, že to mají označovat, i třeba na tom Instagramu v popisku? 
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Jo. 

A je nějaký ten popisek nebo způsob toho označování na Instagramu, který ti přijde 

nejlepší? Jestli ti přijde lepší třeba to placený partnerství s tou značkou nebo nějaký 

ten hashtag. 

No, asi já nevim. Třeba ten hashtag nebo to napsat nahoru do toho popisku. 

Hnedka nahoře, když je to napsaný? 

Jo. 

A když ti dám takhle papír a nakreslíš nějaký ten příspěvek, tak jak bys to tam 

označil? Klidně si představ nějaký konkrétní produkt, který propaguješ, aby se ti to 

dělalo líp a napiš tam, jak bys tam tu spolupráci pro fanoušky označil. 

Takže mám napsat nějaký ten popisek, který bych napsal, aby se to správně 

propagovalo? 

Jojo. Jak bys to ty označil, že je to spolupráce. 

Tak asi tim hashtagem. 

Ten popisek nemusíš psát, stačí třeba tečky a označit, kam bys ten hashtag umístil. 

Tak prostě bych ho umístil nakonec. I když vlastně spíš na začátek, umístil bych ho tak, 

aby bylo rovnou vidět, že je to propagace. Takže já nevim, třeba takhle. 

A použil bys teda slovo spolupráce? Přijde ti to lepší než třeba to slovo ad? 

Jo, přijde mi to lepší, protože někdo tomu třeba nemusí rozumět. 

A přijde ti i rozdíl, jestli za to dostali zaplaceno nebo dostali třeba jenom ten produkt 

zdarma?  

Ne, v tu dobu mě to asi nezajímá, když zjistim, že je to spolupráce.  

Takže ti stačí vědět, že je to spolupráce? 

Jo. 
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Příloha č. 3: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 31. 3. 2019) 

Pamatuješ si, kdy sis založila Instagram? 

No, v roce 2016, myslim. 

Takže když ti bylo 9? 

10 asi. 

A věděli o tom rodiče? 

Jo. 

A nevadilo jim to? 

Ne, myslim, že ani nevěděli, o co jde. 

A sleduješ tam jenom kamarády nebo třeba i nějaký youtubery? 

Většinou kamarády a youtubery asi tři nebo čtyři. 

A koho třeba sleduješ? 

Sleduju Aničku Šulcovou, potom sleduju Stylewithme Míšu a potom ještě někoho. Ještě 

myslim holky A Cup of Style. 

A dokážeš odhadnout, kolik tam trávíš času? Jestli tam třeba chodíš každej den 

několikrát nebo párkrát do týdne. 

No tak každej den třeba dvakrát. 

A když vidíš nějakej příspěvek, čteš pokaždý popisek nebo to někdy přeskočíš? 

Někdy to přeskakuju 

A když ho čteš, čteš i hashtagy nebo ne? 

Ne, nečtu. 

Já ti teď budu ukazovat různý obrázky a budu se tě ptát na různý věci. Takhle kdyby 

viděla tenhle první, tak čeho by sis všimla? 

Taryho s hračkama a jeho přítelkyní. 

A proč myslíš, že tam ty hračky jsou? 

No, jakože já jsem slyšela o tý kauze s hračkama, ale myslim, že je to jakože spolupráce. 
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A všimla by sis tady toho označení placeného partnerství? 

Jo. 

A víš, co to znamená? 

No že prostě jim platí za to propagování věcí. 

A kdybys viděla tenhle příspěvek, tak čeho by sis na něm všimla? 

Když se na něj dlouho koukám, tak asi toho počítače. Nevim.  

A když se zaměříš na ten popisek? 

No asi že je to taky ta spolupráce. 

A poznala jsi to podle toho hashtagu #ad? 

Ne, podle toho ne, ale podle toho #Asus. 

A ten #ad znáš? Víš, že se používá? 

Ne. 

A když ho takhle vidíš, dokážeš říct, co znamená nebo ne? 

Ne, vůbec nevim. 

A když bys viděla tyhle 2 příspěvky, dokázala bys říct, v čem se liší? 

No, tyjo nevim. Je tady další popisek. Možná tady ten hashtag něco znamená. A u toho 

druhýho má normálně fotku.  

A zase kdybys srovnala tyhle 2 příspěvky. 

Tak tady má nějakou spolupráci s nějakým produktem. 

A všimla sis toho podle toho, že je ten produkt na té fotce nebo podle toho slova hned 

na začátku? 

Spíš podle té fotky. 

Takže tě to hnedka napadlo? 

Jo. 

A všimla by sis pak, jak je to tady hned nahoře napsaný? 

Jo.  



 
 

78 

A ten druhá příspěvek? 

Tady je někde na dovolený nejspíš.  

A když se zaměříš na ten popisek, na ty hashtagy? 

No tak asi že je tam s rodinou a asi teda nějaká spolupráce, ale nevim kde. 

A toho #spolupráce by sis všimla? 

Spíš ne. 

A kvůli tomu, že je to hashtag a nečteš je nebo protože je to na konci? 

Tak obojí. Já ty hashtagy moc nečtu. 

Takže si spíš všimneš, když je napsaný hned na začátku spolupráce? 

Jo. 

Teď zkus porovnat tyhle 2 příspěvky. 

No, tak tady asi na tu bageterii a tady na nějakou kavárnu. Ale taky bych to spíš 

poznala tady než tady, protože tady to není uplně vidět. 

A u toho prvního jsi to poznala z toho placeného partnerství? 

Jo. A tady z toho popisku. 

A s kym si myslíš, že je to u toho druhého obrázku spolupráce? 

Já nevim, asi se Starbucksem. 

A když si přečteš ten popisek? 

Jo, aha. Tak na hodinky. Aha, to jsem nepoznala. 

A když vidíš tenhle příspěvek, proč myslíš, že ho tam ta blogerka dala? 

To je reklama na Foreo, to teď dělaj všichni. A zase tady má placený partnerství. 

Takže sis toho označení všimla? 

Jo.  

A třeba ten popisek sis četla nebo ne? 

Jo. Očima jsem ho prolítla. 

A tenhle příspěvek od Jirky, proč myslíš, že ho zveřejnil? 
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No, tak já bych první řekla, že je to normálně nějaká fotka z dovolený, ale když si přečtu 

ten popisek, tak tam má #gopro. 

Takže myslíš, že je to spolupráce? 

Možná, nevim. 

A tenhle příspěvek? 

Tak to si myslim, že je reklama na sluchátka. Protože jen tak někdo takhle fotku se 

sluchátkama nedá. 

Takže si to poznala hnedka z té fotky? 

Jo. 

A toho hashtagu na konci by sis všimla? 

No, já když něco vidim na fotce, tak si pak čtu ten popisek, jestli je to spolupráce nebo 

ne. 

A jakej máš názor na ty reklamy a spolupráce influencerů? Vadí ti to nebo myslíš, že 

je to jejich věc? 

No, když to propagujou až moc, tak mi to vadí. Ale jinak ať si to dělaj. Jako přijde mi to 

trochu zbytečný na tom Instagramu, ale zas oni se musí něčím živit. 

A myslíš, že je důležitý, aby to označovali? 

Jo. 

A myslíš, že tak, jak to teď označujou, je správný? Nebo že by to měli dělat ještě nějak 

jinak? 

No, já bych tam dala vždycky to placený partnerství. 

A přijde ti to česky lepší než anglicky? Třeba u těch hashtagů. 

Já nevim, mohli by tam dát dva ty hashtagy, protože jsme v Česku, ale můžou je 

sledovat i zahraniční fanoušci. 

A když ti dám teď papír, tak nakreslila bys mi, jak bys to tam dala ty. Klidně si udělej 

čtvereček jako tu fotku a jak bys tam napsala, že je to spolupráce. 

Tady by byl nějakej popisek a takhle. 

Takže bys dávala jak ty hashtagy, tak to označení nahoře? 
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Jo. 
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Příloha č. 4: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 24. 4. 2019) 

Pamatuješ si, kdy sis Instagram založila? 

To uplně ne, ale myslím, že jsem si ho založila ve čtvrté třídě. 

A teďka jsi v jaké třídě? 

V páté. 

A je ti kolik let? 

11. 

A sleduješ na Instagramu jenom kamarády nebo i nějaké blogery například? 

Sledovala jsem tam do pátý třídy kamarády, ale od páté třídy jsem pak začla sledovat i 

nějaké youtubery, zpěváky a tak. 

Dobře. A když sis zakládala Instagram, tak rodiče to věděli nebo ne? 

Rodiče to věděli. 

A nevadilo jim to? 

Ne, ale musím mít soukromý účet. 

Máš soukromý účet? A dáváš tam sama fotky? 

Dávám tam…jak jako? 

Jestli tam sama něco zveřejňuješ nebo jenom sleduješ ostatní. 

Já tam zveřejňuju, ale to můžou vidět jenom kamarádi. 

Jasně. A třeba storíčka dáváš taky? 

Já mám teďka rozbitou přední kameru, takže nemůžu dávat moc storíčka, ale dávala 

jsem. 

Dokážeš odhadnout, kolik tam trávíš času? Jestli tam chodíš několikrát za den nebo 

třeba míň. 

Chodim tam několikrát za den, ale ráno třeba ne, jenom odpoledne po škole. 

A jak jsi říkala, že tam sleduješ i youtubery a zpěváky, tak koho třeba? 
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Sleduju tam třeba i nějaké musery a sleduju třeba Taryho nebo tu jeho přítelkyni Stáňu 

a nebo tam taky sleduji třeba Veroniku Spurnou, Natylu nebo Davida a Mínu. To jsou 

třeba youtubeři moji oblíbení. 

A když vidíš ty jednotlivé příspěvky, tak čteš u každýho popisek? 

U každého ne, jenom třeba když se mi to zdá nějaký divný, tak si přečtu popisek, aby se 

to třeba vysvětlilo. 

Já ti teď budu ukazovat různý obrázky a ptát se tě na nějaký otázky k tomu. 

Dobře. 

Kdybys viděla tenhle příspěvek, čeho by sis na něm všimla? Možná už jsi ho i viděla 

dřív, když jsi říkala, že sleduješ Taryho. 

No že tam má ty hračky pro malé děti.  

A ještě něčeho by sis hnedka takhle všimla? 

Že je tady napsáno, že je o to soutěž. 

A všimla by sis tady, že je tam označené to placené partnerství? 

To taky. Já potom těm fotkám nedávám moc srdíčka a tak. 

Když je to tam napsaný? 

No, protože se bojim, že by se mohlo stát, že by třeba to bylo nějak, že by tam chtěli 

třeba nějaké peníze. 

A víš, co to označení znamená? 

Přesně ne, ale jakože je to nějaká spolupráce. 

Takže bys poznala podle toho, že ty hračky třeba dostal? 

Jo, že je dostal za to, že je ukáže. 

A takhle třeba ten popisek by sis četla nebo ne? 

Jako jestli by to byly pravidla k soutěži, tak já se do těhle soutěží nezapojuju, takže bych 

si to asi moc nečetla. 

A kdybys viděla tenhle příspěvek, tak čeho by sis všimla? 

Nevim, ale myslim si, že je to třeba…já by jsem asi…nevim, jestli bych si něčeho všimla. 
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Takže bys ho prostě přejela dál? 

Jo. 

A když se zaměříš na tu fotku, co na ní je a pak na ten popisek? 

Že má ten počítač od toho Asusu a že je tam #asus. Potom tady je jako #zenbook a že 

třeba nějak ukazuje, že ho nějaká paní vyfotila. 

A všimla by sis toho #ad? 

Já moc nevim, co to znamená. Že to není reklama? 

Přesně naopak, znamená to, že je to reklama. 

Aha. 

Ale nevěděla jsi to teda? A když bys teda viděla takhle tu fotku s tim notebookem, tak 

napadlo by tě, že je to reklama? 

Asi ano. 

Takhle když máš tyhle dva příspěvky, tak dokázala bys je nějak porovnat? V čem ti 

přijdou rozdílné, když se třeba podíváš i na ty popisky.  

Asi by jsem si všimla jenom toho, že tady je, kde to zveřejnila a tady to není. 

A když si přečteš ty popisky? 

Asi že je to nějaká fotka, kde byla. A že je to reklama teda. 

A napadlo by tě, nebo poznala bys, na co to je reklama? 

Asi třeba na nějakou kosmetiku. A že to druhý není reklama, že je to jenom normální 

fotka. 

A kdybys měla tyhle dva příspěvky? Zase klidně třeba první řekni, co tě napadne na 

první pohled a pak si můžeš přečíst ty popisky. 

Zase asi v tom, že tady je, kde to vyfotila. A tady je napsaný spolupráce, takže je to 

spolupráce s nějakou značkou a tady asi, že je to normální fotka. 

Klidně si přečti v klidu ten popisek. 

Aha, spolupráce. Takže obě fotky jsou spolupráce s nějakou značkou. 

A všimla by sis spíš, když je ta spolupráce napsaná na konci v tom hashtagu nebo 

když je hned na začátku napsaný? 
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Kdybych si to četla, tak asi v tom hashtagu, protože je to jakoby zvýrazněný a tady je to 

kratší, ale kdybych se koukla na tu fotku a nebyl tam žádný hashtag, tak bych si toho 

třeba nevšimla vůbec. 

Takže když by byl třeba ten popisek delší a ten hashtag byl až na konci, tak si toho spíš 

nevšimneš? 

Asi bych si toho hned nevšimla. 

A zase když porovnáš tyhle příspěvky? 

Tady je zase napsaný, kde je to vyfocené. Tady to je normální fotka a možná, že to bude 

spolupráce s tou bageterií. 

Všimla sis tady toho označení spolupráce? 

Ano. A tady je zase #ad, takže to bude reklama. 

A kterého označení by sis všimla spíš? 

Možná, že bych si všimla víc toho prvního, protože u toho druhého ani není vidět, co 

pije a tady je vidět, že je to z tý bageterie. 

A u toho druhého popisku si myslíš, že je to reklama na co? Na Starbucks? 

Moc nevím, možná ano…vůbec nevím, na co by to byla reklama. 

Nevadí, půjdeme dál. Kdybys viděla tenhle příspěvek, proč myslíš, že byl zveřejněn? 

Tak to je reklama na to Foreo. 

A všimla sis toho na základě toho popisku nebo tady podle toho placeného partnersví? 

Já jsem si toho všimla, protože tu věc znám a hodně lidí na to dělá ty reklamy. 

A tenhle příspěvek, proč myslíš, že ho Jirka zveřejnil? 

Aby třeba měl nějakou novou fotku. 

A četla sis ten popisek? 

Já vůbec nevim, co je tohle. 

Myslíš ten #gopro? 

Jojo. 

GoPro je taková ta malá kamera. 
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Aha, tak to možná bude na tu kameru ta reklama. 

A kdybys viděla tenhle příspěvek, tak proč myslíš, že ho zveřejnil? 

Tady vidím, že je to spolupráce a tady vidím, že je to asi od Sony. 

A všimla sis toho hashtagu hnedka? 

Ano, protože byl zvýrazněný. 

A je to tím, že je tam jenom jeden? Že kdybych jim tam bylo třeba deset, tak si ho 

třeba nevšimneš? 

Já si myslim, že kdyby jich tam bylo deset, tak bych si je všechny přečetla. 

Takže čteš i hashtagy? 

Jo. A tady vidím, že je nějaká elektronika. 

To je z obrázků všechno. A když jsou tyhle spolupráce, tak vadí ti to, že ti youtubeři a 

ostatní je mají nebo ti to přijde v pořádku? 

No, mě to nevadí, protože kdyby oni měli jenom to zaměstnání ten Youtube nebo 

Instagram, tak oni by potom neměli žádný peníze, když by k tomu nechodili do žádný 

práce a potom by ty videa tvořili pro tu zábavu, ale třeba by se na ně potom nikdo 

nemusel koukat a nic by za to vůbec nedostávali. 

Takže ti přijde v pohodě, když se tim živí a nemají to jenom jako koníček k jiný práci? 

No, jako vadí mi, když to dávají na každý video. Když to dávají ke každý věci, i když jim 

ta věc třeba nepřijde dobrá, ale udělaj to, aby jim dali ty peníze. Tak to mi přijde takový 

nesprávný. 

Takže ti vadí, když je toho hodně, i třeba na Instagramu? 

Jo, vadí mi, když je tý reklamy hodně. 

A je pro tebe rozdíl, jestli za to dostali zaplaceno nebo dostali třeba jenom ten produkt 

zdarma? 

No… 

Jestli kdyby třeba dostal nějakej youtuber novej mobil a mohla by sis myslet, že když o 

něm bude mluvit, tak ten jeho názor bude stejnej, i když by dostal za to nějaký peníze. 



 
 

86 

Podle mě ne, protože oni když by měli dostat peníze, tak oni by podle mě k tomu mobilu 

řekli i něco, co není vůbec pravda. 

Takže myslíš, že když dostanou jenom ten produkt, tak jsou upřímnější? 

Tak jsou upřímnější, protože ho dostali, ale kdyby dostali i ty peníze, tak by toho řekli 

víc, než aby jenom řikali, že je to špatný a že se jim to nelíbí. 

A když mají ty spolupráce, tak zajímá tě, jestli to mají označený? Když třeba vidíš, že 

mají fotku s nějakým produktem, tak jestli tě napadne, že si řekneš, jestli je to 

spolupráce nebo si to sám koupil 

Docela jo, protože je to rozdíl, jestli je to spolupráce nebo si to koupil a chce říct, že to 

funguje nebo že je to vážně dobrý. Nebo jestli je to spolupráce, prostě to zkusí a vůbec 

nemusí být pravda to, co říká. 

A myslíš, že jak to označují na Instagramu, tak to stačí, že to dělají správně? 

Asi ano. 

A přijde ti lepší, když je tam #spolupráce nebo třeba anglicky. 

Podle mě je to lepší, když ho sledují Češi a je to Čech a ta značka není jakože by se to 

nedalo vzít do češtiny, tak když je to česky. A ještě potom asi když je tam napsáno to 

spolupráce, protože hodně lidí, a i já, by si to nemuselo uvědomit, že je to spolupráce. 

A přijde ti lepší, když je to tam s tim # nebo když je to tam hned na začátku toho 

popisku? 

Asi s tim #, protože si toho všimne víc lidí. 

A třeba to placený partnerství ti přijde taky dobrý? 

Jo, protože většina lidí si chce přečíst, kde tu fotku fotili, protože se jim líbí to prostředí 

a potom když uvidí tu spolupráci, tak je to lepší. 

Že si toho všimnou. 

Jojo. 

A když ti dám papír, nakreslila bys mi, jak bys ty chtěla, aby to označovali?  

Tady by byla ta fotka, tady ten člověk a tady napsaný, že je to nějaká spolupráce a ještě 

něco klidně. 

Takže myslíš to, jak je tam to značení placené partnerství s… 
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Jo. A tady by mohl něco napsat a tady ten hashtag, třeba #foreo a tady zase třeba 

#spolupráce a třeba i #ad. 

Takže bys to dala takhle. A tys říkala, že čteš hashtagy všechny. 

Většinou ano. 

A myslíš, že to tak má i většina tvých kamarádů? 

Já si myslim, že většina mých kamarádů to jenom tak projíždí a kliká. A že třeba lajkují, 

i co by nemuseli lajkovat a že je jim to jakoby asi jedno. 

A myslíš teda, že takhle by to stačilo, tim že je to nahoře i s těma hashtagama? 

Jo, protože to hned uvidí, jak je to zvýrazněný a oni hned uvidí, že je to spolupráce. 

  



 
 

88 

Příloha č. 5: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 24. 4. 2019) 

Pamatuješ si, kdy sis založila Instagram? 

To teď už bude…já jsem si ho založila na Velikonoce, to bylo v březnu a to byl tak rok 

2017. Takže v roce 2017 na Velikonoce. 

Jo, a teď je ti kolik let? 

10. 

Takže ti bylo 8? 

No nějak tak. 

A věděli to rodiče, že si ho zakládáš? 

Jo, já jsem se jich zeptala, hlavně moje kamarádky ho všechny měly, tak mi to přišlo 

takový, jako že ho taky nemám. Tak jsem si ho chtěla založit. 

A rodičům to nevadilo? 

Ne. 

A kontrolujou ti to? 

Jo, máma mi tam třeba i dává fotky, když jsem líná. 

Takže tam dáváš fotky? 

Jo. 

A máš veřejnej nebo soukromej profil? 

Mám veřejnej, ale mám i soukromej, kam si dávám věci, který bych na ten můj normální 

nedala. 

A sleduješ tam jenom kamarády nebo i youtubery třeba? 

I youtubery. 

A sleduješ jich hodně? Koho třeba? 

No, moc ne, spíš takový, co mě fakt baví. Ne jenom že je znám. 

A koho máš třeba oblíbenýho? 

Třeba…Aničku Šulcovou. 
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Ještě někoho? 

Kovyho hodně. 

Já ti teď budu ukazovat různý příspěvky a budu se tě ptát k tomu na různý věci. 

Kdybys viděla tenhle příspěvek, tak čeho by sis všimla? 

Že je to placená  spolupráce. Hnedka. 

A všimla by sis toho takhle hnedka? 

Jo, uplně.  

A všimla by sis toho podle toho označení nebo z tý fotky? 

Z tý fotky. 

Takže vidíš ty hračky a hnedka ti to dojde? 

Jo. Hnedka 

To je zajímavý. A četla by sis ten popisek? 

Kdyby mě to zajímalo, tak jo. 

A toho označení by sis všimla nebo ne? 

Jo, toho bych si určitě všimla. 

A víš co znamená? 

No jasně. Že on tam něco dá a pak mu za to zaplatí. 

A kdybys viděla tenhle příspěvek? 

No, tak to bych asi neřekla, že je reklama. Protože tam není nic tak hrozně výraznýho, 

až na ten Asus, ale nahoře tam navíc není placená spolupráce. 

A když se zaměříš na ten popisek? 

No, tak nevim. 

A víš co znamená #ad nebo ne? 

Ad je reklama. 

Takže víš, co to znamená. A všimla by sis toho takhle nebo ne? 

Asi ne, já si hashtagy moc nečtu. 
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A třeba popisky čteš? 

Někdy jo, někdy ne. 

A když už čteš ten popisek, tak hashtagy spíš nečteš? 

Spíš ne, mě to tolik nezajímá. 

Chápu. A kdybys měla takhle dva příspěvky, porovnala bys je nějak? V čem ti přijdou 

rozdílný? 

Mně přijde, že ta vlevo má o hodně lepší kvalitu než ten vpravo. 

Klidně se zaměř i na ty popisky. 

Já nevim. Jakože tady je zase #ad jakože reklama. 

A napadlo by tě, na co by to mohla být reklama? 

Tady na to Zalando. 

A víš co to je? 

Jo, to je eshop na oblečení. 

A na tý druhý fotce? 

Tak tam hlavně žádnej hashtag není. 

Takže myslíš, že to není reklama? 

Ne, není podle mě, vůbec. 

A takhle tyhle příspěvky, když porovnáš? 

Tak tohle je normální fotka, kterou si dá každej na Instagram a tohle prostě jsou vidět 

nějaký produkty a uvědomíš si, že by to mohla být placená spolupráce. A když si přečteš 

popisek, tak hnedka vidíš spolupráce. Je to jasný. 

A tady by sis nevšimla toho hashtagu spolupráce? 

Ne, vůbec. 

Takže ti přijde lepší, když je to na tom začátku, že si toho hnedka všimneš? 

Hnedka si toho všimnu. 

A takhle když máš tyhle dva příspěvky. 
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Tak tady je hnedka placený partnerství, na tý fotce bych si toho nevšimla. A tady bych si 

hnedka všimla, že je to nějaký placený, protože tady je navíc #ad jakože reklama. 

A poznáš na co? 

Tady je Starbucks. 

A všimla by sis spíš, že je to reklama u toho vlevo nebo vpravo? 

Spíš u toho vpravo. 

Jo? 

No jako z tý fotky. 

Jako jenom z toho, jak je to vyfocený? 

Jo, tak to vlevo. 

Z tý fotky nebo z toho celkovýho i s popiskem? 

Z toho celkovýho. 

Takže z toho celkovýho vlevo, ale jenom z fotky bys to poznala vpravo? 

Jo. 

Takže by sis nevšima toho produktu? 

No jako že je normální, že si něco koupíš a pak si s tim třeba dáš fotku na Instagram. Mi 

přijde normální. Třeba já, když mám něco, tak si to vyfotim a dám si to na insta stories 

a není to žádná placená spolupráce. 

A podle těch popisků teda vlevo, že si všimneš toho placeného partnerství? 

Jo. 

Dokázala bys říct, proč zveřejnila youtuberka tuhle fotku? 

Protože je to placené partnerství. 

A zase sis všimla hnedka toho označení? 

Hlavně mě přijde, že spousta youtuberů a prostě lidí dělalo teďka na tohle reklamu. A 

bylo to celkem častý dřív, nevim, jak je tohle starý. A teď je, žejo, to velký Foreo a to 

Fofo a já si toho prostě hnedka všimnu. 

A je to třeba už tim, že vidíš, jak je to vyfocený? 
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No, hnedka to vidim. 

A pak by sis všimla tady toho placeného partnerství? 

Jo. 

Takže spíš si všimneš toho placeného partnerství, než že by si četla ten popisek? 

Jo. 

A tady tohle, jestli dokážeš říct, proč si myslíš, že to Jirka zveřejnil? 

Protože je někde na dovolený a prostě si chtěl dát fotku na Instagram. 

Takže chtěl třeba ukázat to místo? 

No, třeba. 

A když se podíváš na ten #gopro? 

No, já bych si hlavně říkala, jestli je to reklama na to GoPro nebo to není reklama. 

Protože to není poznat? 

Jo, není to poznat, protože tam nejsou další hashtagy jako třeba #ad. 

A tady u týhle fotky? 

Já bych si hnedka řekla, že je to nějaká spolupráce, protože tam má nějaký sluchátka a 

třeba lidi se se sluchátkama uplně na Instagram nefotěj fotky, protože je to prostě 

takový divný. A navíc je tam #spolupráce. 

Jo, takže že je to reklama, jsi poznala i bez toho hashtagu? 

Jo. 

To je z obrázků všechno. A takhle ty spolupráce ti vadí, když je mají nebo ne? 

Podle toho, na co to je. Když je to třeba na nějakou firmu, kterou nemám ráda nebo mě 

štvou ty její reklamy, tak prostě z toho nejsem uplně happy, ale jinak je mi to jedno. 

A myslíš, že je důležitý, aby to označovali? 

Tak když chtěj z toho peníze, tak jo, ale když nechtěj, tak to není tak důležitý. 

Jakože myslíš, že když to dají na Instagram a označí to, tak z toho mají peníze a když 

to neoznačí? 

Tak jakože mají, ale nevim. Jakože když ta fotka není s tim produktem. 
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Jo, tojo. Ale když je to fotka normálně s tím produktem, ale nebyl by tam třeba ten 

#spolupráce. 

Tak to by dostali asi. 

Takže by ti to vadilo? Kdyby nepřiznali, že dostali ten produkt zdarma nebo že za to 

dostali zaplaceno. 

No, to by mi vadilo. 

A je pro tebe rozdíl, jestli dostali jenom ten produkt nebo dostali i zaplaceno? 

Je to celkem rozdíl, mi přijde. 

Jo? Takže tě to zajímá? 

Jo, mě zajímá, jestli za to dostali ty peníze. 

A jak by si to označení třeba rozlišila, aby šlo poznat, že dostali třeba jenom ten 

produkt? Napadá tě něco? Protože říká se tomu barter, nevim, jestli ti to něco říká. 

To neznám. 

Jestli by ti třeba stačilo, kdyby v popisku napsali, že dostali od nějaké značky tenhle 

produkt.  

Nevim. 

A myslíš, že tak jak to označují teď, tak to stačí? 

Mně to přijde ok. 

A když ti dám papír, nakreslila bys mi, jak bys to označovala ty? 

Jak bych to označovala já, kdybych dostala něco? 

Jojo nebo jak chceš, aby to oni označovali. Co ti přijde jako nejlepší způsob. 

Byla by tady ta fotka, profilovka, tady nějakej popisek a asi nějaký…kdyby to byla třeba 

reklama na banány, nevim. Tady by někdo byl, já nevim. Tak třeba aby tady byl nějakej 

popisek a tady nějaký hashtagy ohledně toho banánu, třeba #banana. 

Jako třeba přímo tu značku? 

Třeba. Nebo kdyby to byla spolupráce s Kauflandem, tak by tam byla #kaufland. 

Takže ta konkrétní značka? 
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Jo. A tady by bylo to placené partnerství. 

Takže je pro tebe důležitý i vědět hnedka, s jakou značkou to je spolupráce? 

Je to pro mě celkem důležitý, protože když to nevim, tak mě to celkem zajímá. 

Takže občas, když je u těch fotek jenom #spolupráce a není hnedka poznat, na co to 

je, tak ti to nepřijde jako uplně dobrý. 

Nepřijde mi to uplně nejlepší, podle mě by tam měl být nějakej hashtag ohledně toho 

produktu. 

A přijde ti jedno, jestli jsou ty hashtagy na konci nebo před tim popiskem? Když je 

třeba ten popisek dlouhej nebo je těch hashtagů hodně, tak se ti nezobrazí celý, ale 

musíš si ho rozkliknout. 

Tak to mi vadí, když je to hrozně dlouhý a musim to rozklikávat. Protože já většinou 

šáhnu někam vedle a uplně mě to štve. 

Takže nejlepší je, když je krátkej? 

Jo, krátkej. 

A když by byl třeba dlouhej, tak nechala bys ty hashtagy pořád na konci nebo bys je 

dala na začátek, aby bylo hnedka vidět, že je to reklama? 

Já bych to nechala na konci, protože hashtagy se dávají prostě na konec. Na začátku by 

to vypadalo i divně, mi přijde. 

Takže kdyby byl delší popisek, tak by sis té reklamy všimla hlavně podle toho 

placeného partnerství? 

Jo. A tady by byl ještě #spolupráce nebo #ad nebo tak něco. 

A přijde ti rozdíl, jestli je to česky nebo anglicky? 

Mně je to celkem jedno, já mluvim celkem plynule anglicky a učim se vlastně od 3 let a 

umim dobře, ale nevim, jak by to třeba vyhovovalo ostatním, který se neučí anglicky. 

Mně přijde prostě, že angličtina je důležitá. 
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Příloha č. 6: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 24. 4. 2019) 

Pamatuješ si, kdy sis založil Instagram? 

Ne.  

Nevíš orientačně? Jestli třeba rok nebo míň. 

Tak půlrok. 

A kolik ti je let? 

10 let. 

A když sis ho zakládal, věděli to rodiče? 

Jo. 

A nevadilo jim to? 

Nene. 

A koukají ti tam třeba? Kontrolují ho? 

Jo, oni mě třeba i donutili, abych si stáhnul Youtube a dával tam videa. 

Fakt? Takže točíš na Youtube? 

Jojo. Nechtěli, abych koukal na nějaký přiblblý youtubery, ale chtěli, abych tam natáčel. 

A sleduješ na Instagramu jenom kamarády nebo třeba i nějaký yotubery? 

Většinou sleduju jenom kamarády. 

A trávíš tam hodně času? 

Nene, moc ne. Vždycky se tam podívám, když hrajeme takovou hru, tak se tam podívám, 

co je novýho, abych zjistil tohle.  

A sám tam dáváš příspěvky nebo moc ne? 

Já tam nedávám příspěvky. 

Takže to máš jenom na sledování ostatních. 

Jojo. 

Já ti teď budu ukazovat různý příspěvky a budu se tě ptát na různý věci k tomu. 

Takhle kdybys viděl tenhle příspěvek, tak čeho by sis všimnul? 
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No, že dělaj reklamu. 

A to bys poznal z čeho? 

Že tam má svoje tričko a má tam ty hračky. 

A to bys poznal už z tý fotky? 

Jo. 

A všimnul by sis tady toho placenýho partnerství? 

Kdybych se na to díval dýl, tak bych si toho všimnul. 

Takže víš, co to znamená a že se to používá? 

No, tak Tary je sám o sobě…natáčí na Youtube hlavně pro peníze. 

A kdybys viděl tenhle příspěvěk? 

Tohodle bych si všimnul. 

Toho notebooku hnedka? 

Jo. A ještě tady, že když pozvete někoho, tak… 

A ty hashtagy? 

Tak tady #ad jako reklama. 

Takže víš, co to znamená. 

Jo. 

Takže bys poznal, že je to reklama na Asus. 

Jo. 

A čteš u příspěvků vždycky popisky? 

Jo. 

A čteš i hashtagy? 

Jo. 

A kdybys měl tyhle 2 příspěvky, dokázal bys je nějak porovnat, v čem ti přijdou 

rozdílný? 

Že tohle je zase nějaká reklama a tady ne. 
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A tady by sis toho všimnul podle toho hashtagu? 

Z obou dvou věcí. 

Jako i z tý fotky jako takový, jak je to třeba nafocený? Že podle toho poznáš, že je to 

reklama? 

No. A tohle není reklama, tam nejsou ani žádný hashtagy. 

A tyhle 2 příspěvky, kdybys porovnal. 

Takhle fotka je zase spolupráce. 

Všimnul sis toho hashtagu? 

Jo. Ta druhá není. To je prostě fotka. 

A když se zaměříš na ten popisek hnedka od začátku? 

Taky spolupráce. 

A čeho by sis spíš všiml, když je to hnedka na začátku nebo když je to na konci v tom 

hashtagu? 

Spíš na konci. 

A kdybys měl tyhle 2 příspěvky? 

Že tahle je zase placené partnerství. A tady na hodinky a je tady i od koho? 

Takže zase reklama. 

Jo. 

A vlastně kdybys to viděl, tak kde bys hnedka spíš řekl, že je to reklama? Ať už podle 

fotky samotný nebo kdybys prolítl ty popisky. Co ti přijde, že by lidi hnedka poznali? 

Tohle druhý. 

Podle toho, že je to hned nahoře napsaný? 

No, podle tohodle. Protože Kovy by nikdy nic takovýho sám nepsal. 

A když porovnáš to placený partnerství a ten #ad, tak co z toho ti přijde lepší? 

Spíš #ad, protože tohle je placený partnerství a tahle fotka přece není placený 

partnerství. 

Takže myslíš, že když je jenom #ad, tak že za to nemusela dostat zaplaceno? 
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To zase nevim. 

A je to pro tebe důležitý nebo chtěl bys to vždycky vědět, jestli za to dostali zaplaceno 

nebo dostali jenom ten produkt? 

Mně by to ani nějak nevadilo, ale já ty fotky ani nijak nelajkuju. 

Takže to pro tebe není důležitý? 

Ne. 

A kdybys viděl tuhle fotku, tak proč myslíš, že ji zveřejnila? 

Je tam zase placené partnerství. 

Takže myslíš, že to zveřejnila, protože za to dostala zaplaceno? 

Jo. 

A tenhle příspěvek, proč myslíš, že ho Jirka Král zveřejnil? 

GoPro asi. 

Takže myslíš, že je to reklama na GoPro? 

Jo. 

A myslíš, že takhle to stačí, když tam dá jenom # s tou značkou a není tam nikde 

vysloveně napsaný spolupráce nebo #ad nebo placené partnerství. 

To podle mě i stačí. 

Myslíš, že to z toho všichni poznaj? 

Já bych to poznal. 

A kdyby tam třeba ten # nebyl samostatnej, ale bylo jich tam dalších 10, tak pořád by 

sis toho všimnul? 

No já ty hashtagy čtu. 

A takhle tenhle příspěvek, proč ho zveřejnil? 

Reklama na Sony, spolupráce zase. Tady co to je a hlavně toho Adidasu bych si 

všimnul. 

A tady je v popisku, že je to spolupráce se Sony, ale na fotce by sis všimnul spíš toho 

Adidasu? 
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Tak nevim, možná spolupracuje s obouma, ale ten Adidas tam nějak nedal. 

A kdybys viděl jenom tu fotku… 

Uplně nejdřív si všimnu toho Adidas. 

Takže první by sis myslel, že je to reklama na Adidas? 

Jo a až bych si to přečetl, tak bych viděl i to Sony. 

To je z obrázků všechno, a když jsou tyhle spolupráce, tak vadí ti nebo myslíš, že je to 

v pohodě, že mají youtubeři a různí influenceři spolupráce? Myslíš, že je to jejich věc? 

To by měla být jejich věc, protože jako proč by se o ně někdo jinej zajímal. 

A myslíš, že to mají označovat, aby to lidi poznali? 

No, někdy se to nedá poznat. Třeba ty sluchátka. 

A myslíš, že je to důležitý? 

No, aby to zvýraznili, tak je to důležitý. 

A je to důležitý i pro tebe nebo tvoje kamarády, jestli to řešíte. 

My se prostě podíváme na fotku, přečteme si popisek a jdeme dál. 

Takže vás v tu chvíli zajímá nebo nezajímá, jestli za to třeba dostali zaplaceno? 

Ne. To je mi jedno. 

A když už to označujou, tak myslíš, že to dělají správně? Že je to dobrej způsob. Přes 

ty hashtagy nebo třeba to placené partnerství. 

No, jestli na to chtějí nalákat další lidi, tak jo. Ale jinak nevim, proč by to tam dávali. 

No, třeba chtějí být fér vůči těm svým fanouškům a chtějí, aby věděli, že si to 

nekoupili a dostali za to zaplaceno. 

No neměli by lhát. 

Takže myslíš, že je lepší, když to označí? 

Jo. 

A myslíš, že by to měli označovat třeba česky nebo anglicky? Jestli třeba mají dávat 

ten #spolupráce nebo #ad. 
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Raději ten #ad. Kdybych byl jeden z nich, tak bych dal raději #ad, protože by si toho 

všimlo víc lidí, i co jsou ze zahraničí. 

A když to nebudeš brát z pohledu toho youtubera, ale z pohledu fanouška, který třeba 

neumí anglicky, tak přijde ti důležitý, aby to tam napsali i česky? 

Nepřijde mi to důležitý, jestli je tam #spolupráce nebo #ad. 

Nepřijde? 

Já anglicky umim, takže mě to nebaví. 

Takže rozumíš všem těm způsobům. 

Jo. 

A když ti dám takhle papír, tak nakreslil bys, jak bys to označil ty? Co by ti přišlo jako 

správný, aby bylo poznat, že je to reklama. 

Tohle a za to bych dal #ad a #spolupráce. Prostě česky i anglicky. 

A ty hashtagy bys dal za ten popisek nebo před něj? 

Já bych je dal za ten popisek, protože by nebylo dobrý, kdyby museli přečíst nejdřív 

hashtagy a pak by třeba na ně zapomněli než by to dočetli. Takže kdybych byl youtuber, 

tak bych to dal určitě až za to. 

A to označení placeného partnerství bys nedával? 

Jo, to je vlastně uplně jedno, jestli to tam dám, stejně si to přečtu i tady dole. 

Ale jinak ti přijde, že jenom ty hashtagy stačí? 

Jo. 
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Příloha č. 7: Informovaný souhlas rodičů 

 
Jsem studentka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, studuji obor Marketingová 

komunikace a PR a píši bakalářskou práci s názvem Reklama cílená na děti na 

sociálních sítích a její reflexe touto cílovou skupinou. V rámci výzkumné části této 

práce budou realizovány individuální rozhovory s dětmi ve věku 10-12 let, jejichž cílem 

je zjistit, zda dokáží identifikovat reklamu od influncerů na sociální síti Instagram a také 

jak tuto reklamu vnímají. Samotný rozhovor bude trvat kolem půl hodiny. 

K vypracování své práce potřebuji zvukový záznam, a proto budou jednotlivé rozhovory 

nahrávány na mobilní telefon. Veškerý pořízený materiál bude sloužit pouze pro 

potřeby práce a výsledná zjištění budou zcela anonymní. S jakýmkoli dotazem se na mě 

neváhejte obrátit.  

Já ……………………………………… souhlasím, aby můj syn/moje dcera 

………………………………………, narozen/a ………………………., se zúčastnil/a 

kvalitativního výzkumu  pro účely vypracování bakalářské práce na FSV UK. 

 

Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s jeho cílem a průběhem a že souhlasím 

s účastí svého dítěte v tomto rozsahu: 

Individuální rozhovor   Ano / Ne 

Audio nahrávka rozhovoru   Ano / Ne 

 

V       dne …………………....... 

 

Podpis zákonného zástupce: …………………………… 


