
Příloha diplomové práce: Kontrola partnera na dálku v prostředí 

nových médií 

 

1. Okruhy a příklady otázek užitých během rozhovoru 

 

Partnerský vztah  

 

Proč jste ve vztahu na dálku? 

Jak dlouho jste ve vztahu na dálku? 

Jak často se vídáte? 

Byli jste vždy ve vztahu na dálku? 

Jaké jsou výhody a nevýhody takového vztahu? 

 

Komunikace skrze technologie 

 

Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Jak často? 

Jaké používáte aplikace/platformy/nástroje ke komunikace a proč? 

Na jakých sociálních sítích máš účet?  

Kolik máš emailových adres? 

Co s partnerem nejčastěji řešíte skrze online svět? 

 

Kontrola aktivit partnera 

 

Máš přehled o aktivitě partnera na internetu? 

Víš, kde všude má účet? 

Sleduješ někdy jeho profil/y? Jak často? Proč? 

Víš, s kým na internetu komunikuje? 

Kolik má přátel/followers? 

Kdo mu nejčastěji lajkuje statusy? 

Sleduješ, jak dlouho/často je partner aktivní na nějaké soc. síti? 

Jakým způsobem sleduješ jeho aktivitu? Jaké prvky sociálních sítí ti k tomu pomáhají? 
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Děláš to pravidelně nebo jen občas? 

Rozklikáváš si někdy profily lidí, kteří mu lajkují statusy? 

Znáš nějaká hesla k jeho účtům? Používáš je někdy? 

Použil/a jsi někdy falešný profil, abys zjistila, jak se tvůj partner chová na internetu? 

Děláš to otevřeně před svým partnerem nebo to skrýváš? 

Použil/a jsi někdy sledovací zařízení ke kontrole partnera/ky? 

 

Morálka 

 

Co tě motivuje k tomu, (ne)sledovat aktivitu partnera? 

Myslíš, že tvůj partner dělá to stejné? 

Myslíš, že bys stejně kontroloval/a partnera i kdybyste nebyli ve vztahu na dálku? 

Zjistil to někdy tvůj partner? Jak reagoval? 

Máš veřejný nebo soukromý profil? 

Myslíš, že sociální sítě dělají dobře, kdy některé prvky kontroly (např. Instagram a jeho konec 

s ukazováním, kdo komu co olajkoval) odebírají? 

Je něco, co před svým partnerem na internetu skrýváš? 

 

2. Znění potvrzení o anonymizování dat výzkumu  

 

 

3. Přepis jednotlivých rozhovorů 

 

Respondent 01 – 8.5.2020 16:00, video hovor 

 

Prohlašuji, že všechna data získána k realizaci výzkumu budou 

anonymizována a zveřejněna tak, aby nedošlo k identifikaci jednotlivých 

respondentů. Respondent může kdykoliv během výzkumu ukončit jeho průběh. Jeho 

data nebudou pro potřeby diplomové práce dále použity. 

 

V Praze dne…                    Podpis výzkumníka… 

 

Respondent může odmítnout odpovědět na jakoukoliv otázku v případě, že 

mu bude probírané téma způsobovat nepříjemné nebo om



3 

Prozradíš mi, jak to máš se vztahem na dálku aktuálně? 

Aktuálně jsme se s přítelkyní vlastně nedávno sestěhovaly k sobě, ona si našla práci 

v Praze. Předtím jsme byly ve vztahu na dálku dva roky. 

 

A proč? 

Proč jsme byly ve vztahu na dálku? Já studovala v Praze, ona v Ostravě, takže jsme si 

řekly, že to zkusíme takhle na dálku. 

 

A jak často jste se předtím vídaly? 

Vlastně docela často, tak ta Ostrava zase nebyla tak daleko a tady z Prahy jsou tam 

dobrý spoje, cesta trvá něco přes tři hodinky. Ale vídaly jsme se vždycky tak nějak, jak to šlo. 

Většinou tak jeden víkend za dva týdny to byl. Ale jako někdy častěji, někdy míň. Když jsme 

měly zkouškový obě, tak jsme se neviděly třeba měsíc a půl (směje se). 

 

Mám tady teď takovou složitou otázku na zamyšlení, ale dokázala bys třeba 
vymyslet nějaké výhody vztahu na dálku? 

Fuha…výhody jo? Tak já nevím, já jsem takový docela introvertní člověk, takže pro 

mě to byla třeba výhoda, že jsem měla čas pro sebe. Takový…klídek (směje se). Což neříkám, 

že teď nemám, nebo že mi to chybí, ale třeba pro ty samotářštější tipy lidí to třeba určitá výhoda 

být může. 

 

Tak teď už se budu ptát na tu vaši komunikaci na dálku. Tys mi psala, že jste spolu 

komunikovaly nejvíc přes Messenger. A to jste si spíš volaly nebo psaly? 

Obojí, psaly i volaly.  

 

A co nějaký další aplikace? Ještě něco jste používaly? 

Trošku WhatsApp anebo prostě Facetime nebo zprávy přes telefon. Ale to spíš fakt jen 

občas. Tak nějak jsme se naučily automaticky klikat na ten Messenger? 

 

Proč myslíš, že to tak bylo, že zrovna ten Messenger? 

Já ti ani nevím. Tak nějak jsem se tam vždycky bavila se všema, a tak nějak tam mám 

všechny kontakty. Nebaví mě furt přepínat mezi aplikacema, přijde mi to jako ztráta času. Tady 

to mám všechno hezky pohromadě a nemusím se bát, že mi třeba něco uteče. 
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No a jak často jste si teda psaly nebo i volaly, když jste byla každá v jiným městě? 
Kontinuálně celý den nebo…? 

Jo většinou jo. Prostě kontinuálně přes den a pak večer před spaním jsme si většinou 

zavolaly. Ale tím, jak si člověk píše, tak na konci dne už vlastně si ani nemáte co říct jsme 

zjistily (směje se). Tak taky třeba byly dny, kdy jsme si nezavolaly vůbec třeba. 

 

Ještě mi prosím řekni, kolik máš emailových adres? Spoustu lidí jich má víc… 

No jasný, taky jich mam hodně, tyjo (směje se). No, co používám, tak mám jednu 

osobní a jednu pracovní, ale pak ještě jsem si kdysi zakládala jich víc, když jsem zapomněla 

heslo a potřebovala se někam přihlásit přes to. No a těch je hodně, to asi ti ani neřeknu přesný 

počet. 

 

A používáš je teda všechny nebo…? 

Né, všechny ne. Teda alespoň nijak aktivně ne. Jen ty dvě hlavní a k těm ostatním už 

ani neznám přístupový údaje, to bych je ani nevyjmenovala. Vlastně mi k ničemu nejsou a jen 

tak plavou ve vzduchu (směje se). 

 

A na jakých sociálních sítích máte všude účty? 

No asi máme tu klasiku. Já Instagram, Facebook, který už moc nepoužívám, ale tak 

právě kvůli záležitostem do práce nebo do školy si ho ještě udržuju a to je asi tak všechno. Jo 

vlastně ještě LinkedIn vlastně a Twitter mám taky účet, ale ten nepoužívám vůbec. Ten 

Instagram asi nejvíc 

 

A ona? 

Ona má taky myslím jen Instagram a Facebook. Dřív je měla hodně používané, jak jsem 

říkala spoustu sledujících a tak. To si ale po čase zrušila a má teď takový anonymější profily, 

kde má jen známý lidi. 

 

Tak jo. Teď se zkusíme pobavit trochu o nějaké té kontrole na internetu. Zajímá 

mě, jestli máš nebo jsi spíš měla nějaký přehled o partnerčině aktivitě na internetu? 
Sledovala jsi, kdy je online, nebo komu komentuje fotky a tak…? 

No asi jo. Nemyslím si, že bych to teda dělala nějak často nebo přehnaně, ale koukala 

jsem na to. 

 

Na co třeba? 
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Tak přesně jak jsi říkala, jestli je online a nepíše mi třeba, nebo kdo jí lajkuje fotky na 

Instagramu nebo píše pod příspěvky. Měla na začátku účet, kde měla hodně sledujících a 

většinu jsem jich třeba ani vůbec neznala, kdo to je, jestli jí znají taky nebo tak. Tak jsem si 

třeba kolikrát i rozklikla jejich profily, abych zjistila odkud jsou a tak. 

 

A co fotky, které postovala? Bylo tam někdy něco, co tě zarazilo? 

My jsme si fakt psaly hodně a většinou mi říkala, kde zrovna je, takže mě ty její fotky 

nijak nepřekvapovaly. Asi nic neobvyklýho. Já spíš koukala na ty lidi, který jí na to reagovali. 

 

A co jsi z toho vyvodila třeba někdy? 

Nic zásadního (směje se). Když třeba jsem měla pocit, že jí tam někdo něco lajkuje 

často a pravidelně, tak jsem se jí to zeptala nenápadně, co to je a kdo to je a jestli ho zná. Ale 

to je asi tak všechno. 

 

A když už jsme u těch lajků a komentářů – sledovala jsi taky, co lajkovala ona? 

Na Instagramu to ještě před časem šlo vidět… 

To si piš (směje se). Sledovala jsem to, ale ne jenom u ní, ale třeba taky u některých 

kámošů. Ono to vlastně do určitý míry byla i dobrá inspirace, našla jsem tam občas zajímavý 

příspěvky no. 

 

Hodně mluvíš o Instagramu, jak to bylo třeba na Facebooku?  
Ten ona má vlastně dost anonymní, má tam jenom pár známých a mě. Není tam nijak 

aktivní, nevím jestli vůbec má tu aplikaci na to nebo jenom Messenger. 

 

Víš, že tam má jen pár lidí, takže jsi to sledovala? 

(směje se). Jo, prohlížela jsem to.  

 

A? 

Jen spolužáci, rodina…celkem nuda (směje se). 

 

Už jsi zmínila, že jsi sledovala, jestli je online nebo ne… 

No ale to spíš protože mě třeba štvalo, že proč neodepisuje, tak jsem se šla podívat, jak 

dlouho nebyla online a pak koukám, a svítí jí to zeleně. Tak je vlastně pravda, že z toho je 
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člověk trochu nervozní. Člověk se snaží nedělat nějaký urychlený závěry, říkat si, že řeší něco 

do školy nebo tak, ale asi se nevyhneš ani těm nedůvěřivým otázkám.  

 

Co tě znepokojuje? 

Hm, že nevíš, co je na té druhé straně a proč. Jasný, můžeš se zeptat, ale nechceš zase 

vypadat jako stíhačka, které se musíš nonstop věnovat jinak je uražená. Ale v hlavě ti běží 

otazníky, jaktože už není 5 hodin aktivní na Messengeru, když říkala, že se ti ozve. Hlava pak 

začne vymýšlet různý věci (směje se). 

 

Kolik má teď přátel nebo followers? 

Přesný čísla nevím, to bych se musela podívat. Ale na Facebooku tak 15 přátel a na 

Instagramu si myslím že tak 50 sledujících. No to asi ani ne, tak 40. 

 

A kdo jí nejčastěji lakjuje fotky? 

Já. A pak kámošky, spolužáci... 

 

No a jak často vlastně chodíš na její profil? Teda jestli to děláš pravidelně… 

Upřímně to dělám, ale ne pravidelně. Jednou za čas no. 

 

A co tam sleduješ nebo hledáš? 

Prohlížím si fotky, to dělám nejčastěji. Ale jo, nebudu lhát, že občas nezkontroluju stav 

toho, kdo jí ty fotky lajkuje nebo kdo jí tam co píše. 

 

A o tomhle jí třeba povíš, že to děláš? 

Nikdy jsme se o tom nebavily asi, takže ne. Ale jako kdyby se mě zeptala, tak nemám 

problém jí to povědět. 

 

Znáš nějaká její hesla? 

Ona používá většinou jedno heslo často, ale nepamatuji si ho přesně. Takže spíš ne. 

Tyjo ale asi i kdybych je znala, tak bych jí nikam nelezla. No…vlastně těžko říct. Kdo ví. 

Možná jo (směje se). Ale nechci to dělat, to je jistý. Myslím, že si celkem věříme v tomhle. 

 

Co nějaý falešný profily nebo sledovací softwary? 

(směje se) To fakt ne. 
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To nepoužíváš? 

Ne to ne. 

 

Jak myslíš, že by reagovala, kdyby si myslela, že jí nějak víc kontroluješ nebo jí 

dokonce chodíš do účtů a tak? 

No nelíbilo by se jí to. To asi nikomu. Ani mě.  

 

Nezkusila jsi někdy zjišťovat, s kým si píše osobní zprávy? 

Takhle na dálku ne. Možná jen když jsme spolu, tak vidím komu píše, ale to ona mi 
přiznává. Pokud něco tají, tak o tom nevím (smích). 

 

Jak to je teď, když už spolu bydlíte? Odpověděla bys mi na všechno stejně? 

Nebylo by to stejný podle mě. Respektive není to stejný. Jednak si moc nepíšeme teď a 

jsme spolu fakt často, takže na ty sociální sítě její tolik nekoukám. Vidím, co tam dělá, když je 

se mnou. 

 

Ty už jsi vlastně zmínila, že jsi koukala třeba i na to, co lajkuje ona, což teď už na 
Instagramu nejde. Myslíš, že je dobře, že tyhle platformy to stahují v poslední době? 

Já se přiznám, že mi to trochu chybí. Jako není to nic důležitýho, ale ráda jsem se 

podívala na ostatní, co na tom Instagramu dělá a zvlášť na ní, žejo. Ale na druhou stranu chápu 

ten point, proč to dělají, že asi fakt nechtějí, aby o nás ostatní věděli všechno, kde si kdo uprdnul 

s prominutím a tak.  

 

Když by ses zkusila zamyslet nad tím, proč to vlastně děláš? Nebo co tě motivuje 

k tomu soustředit tu svou pozornost na její profily na internetu? 

Hm, těžko říct. Asi záleží jak co. Jako na jednu stranu sleduju interakce s lidma, na 

který třeba vyloženě žárlím, ale jinak se tak nějak obecně zajímám o ten její život. To je asi 

přirozený si myslím, že to partneři dělají obecně a je jedno jestli na sebe žárlí nebo ne. 

 

Respondent 02 – 9.5.2020 14:00, video hovor 

 

Na začátek bych tě poprosila o popsání vašeho vztahu na dálku – jak jste spolu 

dlouho a proč jste ve vztahu na dálku? 
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Jsme spolu něco přes půl roku, sedm měsíců vlastně už. A ve vztahu na dálku jsme, 

protože mám stálé zaměstnání tady v Německu a ona v Plzni, takže zatím to řešíme takto. 

Časem to možná zkusíme nějak vymyslet a budeme žít spolu. 

 

A jak často se vídáte? Myslím osobně… 

Jezdím do Plzně každý dva týdny. Ona občas přijede za mnou. 

 

Jak často jste spolu takhle běžně v kontaktu? Vím, že teď je situace trochu jiná, 

ale zkus to spíš aplikovat na normální stav… 

Jasný. No mě moc nebaví si moc psát, je to takový zdlouhavý a já nevím, asi jsem 

trochu starší škola už (směje se). Ale s ní si píšu tak nějak průběžně přes den, jak třeba práce 

dovolí. 

 

A voláte si? 

Voláme si většinou denně, pokud nemáme moc práce každý, nebo jsme unavený večer. 

 

Ty už jsi mi do medailonku napsal, že si nejčastěji píšete přes Whatsapp, proč 
zrovna ten? 

Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Já si tam píšu se všema tak nějak nejčastěji. Je tam 

všechno, co potřebuju. 

 

To znamená…? 

Funguje to online a dá se přes to komunikovat (smích). 

 

Jasný. A teď mi prosím řekni, na jakých sociálních sítích a internetových webech 
máš účet? 

Sociální sítě moc neřeším, mám Facebook, ale léta už jsem tam pořádně nic nedal. Pak 

mám Twitter, ale tam taky nejsem moc aktivní, spíš tak pasivně sleduji ostatní. No a kdybych 

to měl brát nějak obecně, tak mám určitě někde strašně účtů ještě z mýho nerdskýho období na 

škole (smích). Taková nejrůznější fóra, ČSFD třeba a tomuhle podobný. 

 

A tvoje partnerka? 

Ta vím, že má i Instagram třeba, tam je asi aktivní, to jí baví. Ale jinak kromě klasiky, 

kterou mám i já asi netuším. Moc se o tom nebavíme. 
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Ani tě to nezajímá? 

Tak asi mě vlastně zajímá, co dělá na internetu, ale spíš se o tom s ní rád pobavím, než 

abych to někde složitě doloval na Googlu. 

 

Na ten její Instagram se někdy podíváš? 

Viděl jsem ho, když mi třeba ukazovala nějaké fotky, ale jinak ne. Já Instagram nemám, 

ani nevím, jak bych se tam dostal, když nemám účet. 

 

A na Facebook? 

Její Facebookovou zeď jsem viděl samozřejmě, ale chodím tam, jen když mě upozorní 

sama, že tam přidala nějakej příspěvek nebo tak. 

 

Nikdy si neprohlížíš fotky a tak? A nějaké její přátele? 

Fotky ano, ale jak říkám, já jak tam moc nechodím, tak mě vždycky většinou upozorní 

ať se jdu podívat. Co se přátel týče, tak mě to taky nebaví no se v tom nějak šťourat. 

 

Kolik tam má přátel nebo sledujících? 

To asi netuším, odhadem tak 200 přátel? To fakt nevím, hádám. 

 

A víš třeba, kdo ji nejčastěji lajkuje ty fotky? 

Mám pocit, že to jsou většinou ty stejný lidi pořád dokola. Asi bývalý spolužačky a 

kámošky z Plzně. Ale to zase upřímně střílím tak od boku. Když se nad tím tak zamýšlím, tak 

já vlastně taky moc nelajkuju její příspěvky. Asi začnu, aby se necítila odstrčeně (směje se). 

 

A napadají tě třeba nějaký metody, jak bys ji sledoval na sociálních sítích? 

Napadne tě něco? Možná to třeba ani neděláš cíleně, ale spíš podvědomě… 

Hm, nemyslím, že bych něco takovýho dělal i podvědomě. Jak říkám, sociální sítě moc 

nežeru, takže vlastně ani nevím, jak bych to dělal. Přijde mi to jako ztráta času, to ji radši 

zavolám. 

 

Čím myslíš, že to je? 

Tyjo asi to fakt vnímám hodně jako ztrátu času, být pořád na Facebooku někde a jen 

sledovat, kdo tam co píše. To je úchylný trochu přeci (směje se). 
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Takže to spíš vyplývá z tvého osobního pohledu na sociální sítě? Jakože necítíš 

potřebu vidět, co tam dělá? 

Nežiju tím, takže asi to tak bude. Mám pocit, že ona ze mě bude asi trochu nešťasná, že 

jsem takový odtažitý vůči tomu. Mám občas pocit, že by se jí líbilo, kdyby sme si vyměňovali 

ty příspěvky spolu, ale já si s ní fakt radši zavolám a všechno jí to povyprávim. 

 

Myslíš, že to tak cítí i ona? 

Upřímně? Myslím, že ne (směje se). Nechci jí křivdit nebo tak, ale vzhledem k tomu, 

že na těch aplikacích tráví víc času jak já, bych i tipoval, že k tomu bude inklonovat 

pravděpodobněji.  

 

Myslíš teda, že sociální sítě dělají dobře, kdy některé prvky kontroly odebírají? 

Asi úplně nevím, co tím myslíš teď? 

 

Třeba to zaznamenávání, kdo co lajknul a tak… 

Já moc nevím, o co jde, takže na to asi úplně nemám názor, protože jsem to nikdy 

nepoužíval. Nabízí se mi takhle ale na první dobrou, že to je dobrý, vždyť už takhle o sobě 

všichni víme skoro všechno. Jen je problém, jak moc je to všechno zkreslený.  

 

Respondent 03, video hovor (přeloženo ze slovenštiny) 
 

Jak jste spolu dlouho ve vztahu na dálku? 

Tak my teď vlastně už žijeme spolu asi rok a něco. Předtím to bylo přes dva roky vztah 
čistě na dálku. Teď jsme spolu častěji, ale stejně jsme často od sebe, protože částečně ještě 
bydlím na Slovensku. 

 

A vzpomeneš si ještě, jak jste spolu komunikovaly na dálku? 

Volaly jsme si každý den, něbo i několikrát denně. Večer většinou. A praktický celý 
den jsme byly v kontaktu přes Messenger nebo Instagram. 

 

Jasný a ještě mi řekni prosím, kde máš všude účet na internetu? 

Email, Facebook, Instagram i Twitter. To je asi vše zatím, tam je vše, co potřebuji. 
 

A partnerka? 

Ta to má stejně podle mě. Když nepočítám takový ten Netflix, Spotify a tak, tam máme 
občas ale společný účet. 
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O čem jste se nejčastěji bavily v tom online světě? 

O životě. Dávaly jsme si takovej nonstop update na naše životy (směje se). 
 

Myslíš, že ten vztah na dálku má nějaký výhody? 

Spíš spoustu nevýhod…Výhody mě nenapadají, mě ten člověk hodně chybí zkrátka. 
 

Tak jo. Přesunula bych se teď k tomu monitoringu. Na začátek mi zkus prozradit, 
jestli máš pocit nějaké své monitorovací aktivity ze své strany? 

Já se musím trochu zamyslet, ale pokud mám být upřímná, tak si myslím, že to moje 
chování by se dalo v některých případech popsat jako monitorovací…nebo kontrolovací, jestli 

to je to o co ti jde..? (smích) 

 

Můžeš to zkusit trochu víc popsat? 

Tak nějak přirozeně se zajímám o ten její online svět. Co tam přidává třeba. 
 

A kdo jí na to reaguje? Třeba? 

Taky taky. To je asi to nejzásadnější předpokládám? Sledovat, s kým je tam v nějakém 
kontaktu? 

 

To já nevím, to řekni ty mě, jestli to je pro tebe zásadní…? 

Hm, není to zásadní, ale je to důležité. A zajímavé. 
 

Zajímavé? 

Ano, protože to je vlastně do určitý míry takové iracionální. Kolikrát jsem chytla 
paniku, že jí něco olajkovala ex nebo koho začala followovat nebo kdo ji…A pak si člověk 
říká, proč? Nemusí to nic znamenat. 

 

Jak to děláš často třeba? 

Ne moc často, občas. Teď celkově si myslím ta aktivita lidí kolem mě na sociálních 
sítích tak jako upadá, takže nikdo tam nic moc nepřidává.  

 

Chybí ti materiál ke kontrole? 

(smích) Tak tak. 

 

Co podle tebe tak kontroluješ nejčastěji? 

Asi ty lajky a komentáře. To si rozklikávám pod každým příspěvkem, kdo konkrétně se 
tam angažuje v té sekci reakcí (smích). 

 

A zajímá tě třeba, co to je za lidi? Když je třeba neznáš? 

Když je neznám, tak ano. Je teda pravda, že hlavně na začátku toho vztahu jsem 

prakticky neznala nikoho, takže jsem se o všechny zajímala.  
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Jakým způsobem ses zajímala? Nebo takhle…co vedlo tvůj zájem a o co ses 

zajímala? 

Tak to bylo vlastně takové nevinné, řekla bych. Spíš jsem sledovala, kdo jí často reaguje 

na příspěvky nebo ona jemu a případně jsem si zobrazila jejich profil, abych třeba pochopila, 

jestli a jakou spolu mají historii. 

 

Myslíš tvá partnerka a ta daná osoba? 

Přesně tak. 

 

A co konkrétně jsi hledala na tom profilu?  

Tak nejdřív jsem si projela všechny fotky, že ano (směje se). 

 

Jen tě zajímalo, jak ten člověk vypadá nebo…? 

Ano, jak vypadá, ale i třeba jestli nemají nějakou fotku společnou, nebo jestli je tam 

vyfocený s přítelkyní. No nějaký známky toho, že je zadaný třeba. 

 

Jasně a co dál? 

Co jsem tam hledala? No třeba, kde žije ten člověk. Jestli jsou od sebe blízko. A 

samozřejmě taky jestli i moje partnerka nereaguje na jeho příspěvky. Takto jsem pár lidem 

projela skoro celou jejich zeď (směje se). 

 

Konkrétně komu? Nemusíš říkat jméno spíš o jaký vztah těch dvou šlo? 

Expřítelkyně pravděpodobně. 
 

A dokázala bys mi popsat, co ti na tom vadí? 

 Já vlastně ani nevím, jestli mi to vyloženě vadí. Kdyby mi to vadilo, tak jí povím, že si 

to nepřeju, aby jí tam měla. Ale zase necítím tu potřebu někomu něco přikazovat. Takže je mi 

to prostě tak nějak nepříjemné a tiše to trpím a snažím se s tím pracovat. Ono to není tak, že by 

si tam pořád něco komentovaly, nebo lajkovaly, to ony vůbec. Nic tam mezi nimi jako 

neprobíhá, ale už jen ta myšlenka, proč má pořád potřebu sledovat, co dělá, mi je taková…no 

prostě nepříjemná. 

 

Ty sociální sítě teď už odebírají tohle jednoduchý sledování aktivity ostatních. 

Myslíš, že to je dobře? 
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Myslím, že jo. Ty data, co se o nás sbírají už jsou všude možně a možná je dobře, že to 

pro jednou nebude zase až tak jednoduchý. Myslím vidět, co všechno, kdo dělá na sociálních 

sítích. Ale tak kdo chce, vždycky si cestu stejně najde. Hlavně, když to chce moc. 

 

Jen tak pro zajímavost, jak si třeba myslíš, že to má partnerka? 

My jsme o tom asi otevřeně spolu nikdy nemluvily, ale předpokládám, že to bude 

podobné. Že si taky udržuje takový zdravý a bezpečný přehled o mých sítích.  

 

Přijde ti to v pořádku? 

Neodsuzuji to. Nevím, vlastně to asi je v pořádku. Já to taky beru tak, že nedělám nějaké 

hysterické scény, ale spíš se o ni zajímám. A to je přeci hezký, nebo ne? (smích) Neodsuzuj 

mě prosím.  

 

Rozhovor 04 – 26.4.2020 20:00, video hovor (přeloženo ze slovenštiny) 

 

Díky, že ses připojil do výzkumu. Já bych tě nejdřív na úvod poprosila o popsání 

toho tvýho vztahu na dálku – s kým jsi ve vztahu, jak dlouho a proč? 

Ok. Tak jsem ve vztahu s [Respondent 10], teď zanedlouho to bude vlastně rok, co jsme 

spolu a jsme ve vztahu na dálku, protože jsem dostal nabídku z práce přesunout se tady do 

Prahy, na místní pobočku [z Bratislavy]. 

 

Takže ve vztahu na dálku nejste celou dobu? 

Nene, to jsme teď poslední asi 4 měsíce, co žiju v Praze. 

 

A ona tam zůstane natrvalo nebo…? 

Tak v plánu máme se pak zase usadit trvale spolu tady asi. Ona má ale v okolí 

Bratislavy celou rodinu, teď vlastně nemocnou maminku, takže tam zatím chtěla zůstat a 

uvidíme v budoucnu, jak se mi tady bude líbit. 

 

Jasný, jasný. A jak vás teď zasáhla ta situace s koronavirem? Vídáte se? 

No to je právě velký problém pro nás, protože ty podmínky na československých 

hranicích jsou celkem drsný, je to zavřený, když bych jel na Slovensko, tak mě pak třeba zase 

nepustí do Česka. Takže jsme odříznutí teď a jenom doufáme, že se to brzy otevře ta hranice. 

Aspoň pro nás Čechy a Slováky by to mohlo jít, tolik případů u nás zase nebylo. 
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A kdy jste se viděli naposledy? Osobně myslím… 

Na začátku března, kdy ještě nebyly hranice zavřený a já ji tam byl navštívit a rodinu a 

tak. 

 

Takže to už budou dva měsíce… 

No, to budou dva měsíce. 

 

Jak spolu teda komunikujete teď? 

Voláme si, skypujem, Messenger… 

 

Jak často si voláte nebo píšete? 

Vždycky, když je chvilka. Přes den máme dost práce, takže moc není čas, ale večer 

většinou trávíme spolu na telefonu nebo tom Skypu. 

 

A co spolu řešíte nejčastěji? Liší se to nějak od toho, než když jste byli spolu 

osobně? 

Tak asi bych řekl, že to je přeci jenom o něco intenzivnější. Je to fakt dlouho, co jsme 

se neviděli osobně a máme jakousi větší potřebu si to takto vynahrazovat. 

 

Tomu rozumím. Takže nejčastěji používáte Skype? 

Ano Skype večer na video call, ale píšeme si třeba přes Messenger. 

 

Vyhovuje ti to? 

Tak v rámci možností, je to takové asi nejrozumnější řešení. Ten fyzický kontakt nám 

to nenahradí nikdy, ale pořád lepší než poštovní holubi (úsměv). 

 

Na jakých webových platformách nebo aplikacích máš založený účet?  

Co se sociálních sítí týče, tak mám jenom Facebook. Účet mám založený na Gmailu 

třeba a pak takový oborový weby z IT. 

 

Rozumím a tvoje partnerka? Víš o některých? 

Ta má taky Facebook i Instagram, myslím, že nemá Twitter, protože o něm nikdy 

nemluví. Ale jinak moc nevím, Gmail má taky. 
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Tak jo. No a mě by teď vlastně zajímalo, jestli z tvojí strany dochází k nějakému 

monitoringu její aktivity na internetu. Máš přehled o tom, co ona tam dělá? Co postuje, 
komu lajkuje fotky… 

Občas postřehnu nějakej post, kde vidím její reakci, ať už lajk nebo komentář. Ale to, 

protože mi to většinou vyskočí na mé zdi, ne že bych já cíleně to nějak vyhledával. A co ona 

postuje vidím samozřejmě taky, ale vždycky se na to dívám spíš jako s radostí, že vidím, jak 

se má a co dělá, ne že bych ji tím nějak kontroloval a hledal v tom něco, co tam prostě není. 

 

A máš přehled o tom, kdo fotky lajkuje jí? 

Tak to neřeším vůbec, je to hlavně spousta jejích kamarádek, většinu vůbec neznám 

(směje se). 

 

Nerozklikáváš si je někdy? 

Jestli jsem to udělal jednou, nebo dvakrát, tak je to hodně.  

 

Nezajímá tě, co to je za lidi a v jakém jsou vztahu vůči ní? 

Ona mi říká, s kým se takto běžně vídá, stýká, takže to mi stačí vědět.  
 

Takže ani nevíš kolik má přátel na Facebooku nebo na Instagramu? 

Hm, to netuším. 
 

Nezkusil ses někdy třeba do toho jejího účtu nějak jako…nabourat, když to povím 
tak ošklivě trochu? 

To teda ne. 

 

A co třeba taková tak kontrolka aktivity, která ti říká, kdy je aktivní nebo kdy 
byla naposledy aktivní? 

To podle mě nefunguje úplně ideálně, protože kolikrát mi píše a nesvítí to, takže tím se 
neřídím už nějakou dobu. 
 

 

Znáš některá hesla k jejím účtům? 

Neznám neznám, tak hluboko v našem vztahu ještě nejsme (smích). 

 

A chtěl bys nějaký znát? 

Netoužím po tom. 
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Proč?  
Nedokážu si představit, k čemu by mi to bylo. Nebo jak bych s ním naložil. 
 

Mohl bys vidět, s kým si třeba píše na Messengeru… 

(smích) To je pravda, to bych asi mohl, ale otázka je, kde bych na to bral čas to všechno 
číst a co bych se tam dozvěděl taky asi nechci vědět. 

 

Takže to vypadá, že nemáš vůbec potřebu sledovat její aktivitu… 

Jo, je to tak. Ono ani tak nejde o to, že bych třeba se o ní nezajímal, jen si nemyslim, že 
ty sociální sítě nebo tak by mi měli nějak pomoct v tom ji kontrolovat. Tak to vnímám já, 

možná že někdo to má jinak. Spíš se tomu možná snažím vlastně i cíleně vyhnout, protože to 
může být ošemetný. 

 

V čem třeba? 

Na sociálních sítích všichni kecají. (smích) 
 

Takže jako nevěříš tomu obsahu? 

Spíš ne. Nebo takhle..snažím se to brát s nadhledem, protože víme všichni, že realita 
může být úplně jiná. 

 

Nějak zkreslená? 

Buď a nebo úplně vymyšlená třeba. 
 

Hele a přijde ti v pořádku, že by měl partner toho druhého kontrolovat skrze 

média? 

Taková ta prvotní myšlenka, která mi naskočila hned v hlavě je, že samozřejmě není ok 

vyvíjet nějakou větší iniciativu v tom toho partnera kontrolovat. Každej máme právo na 

soukromí, to je jasný. Ale když to vezmu z toho druhého konce, tak to vlastně považuju za 

něco přirozeného. V normálním vztahu, teda ne v tom na dálku, je daleko jednodušší mít 

přehled o tom, co ten druhý dělá, protože s ním třeba žijeme, víme v kolik chodí z práce, v kolik 

vstává, co jedl na večeři a tak. Což v tom našem vztahu často chybí. My si to sice můžeme říct, 

přes ten video chat nebo smsku, ale otázka je, jestli to pořád nejsou moc zkreslený informace, 

chápeš? Asi záleží od každýho, každej máme třeba taky level důvěry nastavenej trochu jinak, 

to taky může hrát svojí roli. Takže ačkoliv to třeba sám nedělám, tak to neodsuzuju. 

 

Jak si jinak myslíš, že by to bylo, když byste nebyli ve vztahu na dálku? 

Úplně stejně věřím. Některý věci se nemění. (smích) 

 

Respondent 05 – 4.5.2020 18:00, video hovor 
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Jakým způsobem spolu nejčastěji komunikujete, když teda nejste spolu? 

 Primárně Messenger, s tím že zprávy i volání přes Messenger.  

  

A jak často? Je to nějak kontinuálně v průběhu dne nebo si jednou za den 
zavoláte…? 

V podstatě telefonát každý večer a v průběhu dne pár zpráv, a to záleží na tom, co je za 

den a jestli já jsem ochotná psát první nebo jsem uražená (smích). Ale nějaká pravidelnost byla 

tak každý den telefonát hodinu. Někdy i dýl. 

 

Jasný a kromě toho Messengeru teda ještě něco? 

Ještě občas WhatsApp a po hádce, když třeba se odpojil z internetu, tak jsem mu volala 

normálně na telefon.  

 

Tak jo. Ještě mi prosím pověz, na jakých sociálních sítích nebo všech možných 
internetových platformách máš založenej účet nebo profil? 

Tak já mám IG, FB, Skype, WhatsApp. Asi jsem měla aj Snapchat… 

 

Ten už nepoužíváš? 

Ten už nepoužívám, ale účet tam asi mít budu. No a pasivně Twitter ještě. Tam nic 

nepostuju, to se jenom dívám jako. 

 

A co třeba nějakej Netflix nebo Airbnb nebo něco takovýho? 

 Jo tak Airbnb taky a Netflix, ten používám bráchův. 

 

Jasný nebo Spotify mě napadá ještě… 

Jo Spotify ten máme taky rodinný účet. 

 

Tak jo. Ale není nic z toho něco, co bys jakoby sdílela s partnerem? 

Nene všechno mám nezávisle na něm. 

 

Pověz mi prosím ještě, kolik máš emailových adres? 

Mám jednu Seznamovou, jednu Gmailovou a dvě školní…   
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Předpokládám jednu zahraniční a jednu českou… 

Přesně. 

 

A používáš nejaktivněji? 

Tu Seznamovou. A tam mě teda napadá teď, že tam si s přítelem taky píšeme, nebo 

posíláme nějaký věci.  

 

To je super, to se dnes taky moc často nevidí. 

No on zapomněl heslo na FB, tak pokud mu chci něco poslat, tak musím na mail. 

 

No já se teď budu ptát trošku na něho. Mě by zajímalo, jestli víš, kde má on všude 
založené účty? Máš trošku přehled? 

Myslím, že mám. Tak on má pracovní email, myslím, že to je jeho jediný. Má Airbnb,  

pak něco na hostely, má FB, IG nemá, WhatsApp teda taky má a to je pokud vím všechno.  

 

A na tom FB je nějak aktivní nebo spíš jako pasivní, že ho využívá jen pro 

komunikaci třeba? 

Na Messenger, ale to nejenom se mnou. No, moc tam nepostuje věci. 

 

 Otevřeš si někdy jeho profil, třeba na tom FB a koukneš se, co tam má, co tam 

postuje, kdo mu tam co olajkoval, okomentoval, a tak. Děláš to někdy? 

Jo…to asi jsem párkrát udělala. S tím, že ten jeho profil, je vlastně docela nudnej, takže 

to jsem udělala jednou dvakrát a pak už vlastně nebylo nic nového. Ale jo dívala jsem se i na 

lajky a tak. 

 

Ale neděláš to nějak pravidelně…? 

Jako upřímně asi bych to dělala pravidelněji, kdybych věděla, že tam budou změny. Ale 

tím, že nejsou, tak jsem to udělala třeba jednou dvakrát. 

 

Pamatuješ si, když byla na FB ještě taková ta funkce, kde jsi mohla vidět, co ten 

druhej člověk dělal za aktivitu? Že třeba okomentoval nějakej příspěvek, nebo tak… 

To si nepamatuju, ale on teda právě nedělá ani tohle. On právě ze zásady nelajkuje, 

protože ví, že s to někomu ukáže, takže… 
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 Takže si na to dává pozor. A víš třeba, kolik má přátel? 

 Jo, vím že by to mělo být něco mezi 20 a 30. 

 

Tady to číslo taky sleduješ? 

 On to má skrytý, ale kdyby měla tu možnost, tak bych to sledovala. (smích) U toho 

partnera předtím, jsem to kontrolovala, koho si tam nově přidal. 

 

A s ním jsi taky byla ve vztahu na dálku? 

Část vztahu, asi 5 měsíců, jsme byli na dálku. A tam aj byla delší prodleva, kdy jsme 

neviděli, třeba nějakých 6 až 8 týdnů. 

 

Jasný. Takže trošku cítíš, že ty tendence by tam mohly být z tvojí strany, ale 

zkrátka ten profil to nedovoluje… 

Přesně tak.  

 

A co třeba…sleduješ někdy takovou tu kontrolku aktivity partnera? Jako jestli je 

online. Víš, že se mu tam rozsvítí to zelený světýlko a on ti třeba neodepisuje, tak si říkáš 
tyjo, co tam dělá? 

Jo, to určitě jo. Určitě to sleduju a hlavně, když mu třeba nenapíšu a chci, aby on napsal 

mně a teď je už třeba jedna hodina odpoledne a on furt nenapsal a já si říkám ok, tak psal si 

s někým, nebo třeba vůbec nebyl online. On někdy je mimo mobil a někdy je na něm celej den, 

jako všichni ostatní.  A tak se jako by koukám třeba jestli byl online a všimla jsem si, že to není 

vždycky úplně přesný.  

 

A potom to s ním nějak řešíš, nebo neptáš se ho na to, že proč byl teď třeba dlouho 
online, co tam dělal a tak? 

Asi jsem ze začátku ty tendence měla, ale teď už vím, že on řeší hodně i pracovní věci, 

přes ten Messenger, takže jsem v tom klidnější. 

 

Jasně, rozumím. Ještě když se vrátíme k těm přátelům, co tam má. Tak rozklikla 

jsi si někdy profil někoho z nich, třeba nějaký holky, co tam měl a „projela“ sis ji? 

Jo, určitě. (smích) 

 

A cos tam hledala? 
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Tak já se dívám primárně na fotky, jestli je třeba hezká. Mám dokonce jednu kolegyni, 

kterou sleduju tak každý druhý den. 

 

Myslíš, že on by to mohl mít podobně nebo spíš ne? 

Myslim si, že v tom má spíš negativní přístup. Respektive on se mě na ty lidi třeba ptá, 

ale online si je nehledá.  

 

Znáš třeba nějaký jeho hesla k účtům? 

Ne, vůbec žádný. 

 

A chtěla bys nějaký znát, nebo už ti to přijde jako za hranou? 

Asi bych jako chtěla, ale spíš z principu, že je to nějaká ukázka důvěry. Já bych mu 

klidně svoje heslo řekla. Ale jako to bych musela předpokládat, že se mi na nic dívat nebude. 

(smích) 

 

A kdybys to heslo znala, tak bys ho fakt nepoužila myslíš? Nešla by ses na nic 

podívat? 

To myslím, že bych se i jako bála. Jako on si třeba nechá občas otevřený počítač a jde 

pracovat na zahradu a je tam třeba přístup k jeho emailu, kterej vím, že někdy docela využívá 

a taky jsem se nikdy nekoukla. Právě asi i v tom, abych nezklamala jeho důvěru třeba nebo 

tak… 

Jasný. 

Ale jako když je přede mnou na mobilu, tak se vždycky koukám, co tam má. (smích) 

 

Zajímá mě, jestli sis někdy udělala a pak použila falešnej profil a pak si třeba skrze 
něj mu psala a zjišťovala, jak by reagoval na určitý situace nebo tak? 

Falešnej profil mam. Ale ten mám spíš ke stalkingu… 

 

Jako ke stalkingu jeho nebo obecně všech? 

No jako těch holek. Ten jsem si založila kvůli bývalému a kvůli jeho kamarádce. Se 

kterou se právě potom ukázalo, že mě podváděl. To je složitej příběh… 

 

Klidně povídej… 
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Když jsme se rozešli, tak jsme spolu zůstali furt v kontaktu a ona byla Američanka a já 

jsem mu říkala, že je zajímavý, co všechno se dá o ní zjistit na tom Facebooku. A on jí to řekl, 

a ona si jako přes účty jejích rodičů, kteří toho hrozně moc sdíleli, jako zablokovala, takže já 

jsme potom už nic neviděla, tak jsem si založila novej profil. (smích) 

Můžeme tohle trošku rozebrat? Protože mě by zajímalo, co tam na tom profilu 
máš teďko? 

Vůbec nic. 

 

Je to úplně prázdný? 

 Je to úplně prázdnej profil na jméno, který jsem si jako malá vymyslela nějaký alter 

ego, a na email…asi školní email to mám. Fakt tam nemam vůbec nic a je to používaný jenom 

k tomu specifickýmu…stalkingu. Už ho ani skoro nepoužívám, ale občas si vzpomenu. (smích) 

 

A tady s tím profilem ty se dostaneš k informacím, které potřebuješ? Jaký 

informace tady s tím profilem dokážeš vytáhnout?  
Více méně všechny veřejný věci, že jo tam jsou potom ty různý vyhledávání, kdy člověk 

dá jako photos, alba a vidí tam mnohem více fotek, než který vidím na tom profilu. Dřív to 

fungovalo mnohem líp, daly se najít i dobrý komentáře a když někdo organizoval třeba party a 

napsal do komentáře svoji adresu, aby lidi věděli, kam má jít, tak to se všechno dalo dohledat. 

Teď už je to mnohem náročnější. Když jsem třeba zezačátku neviděla ty fotky a pak jsem na 

toho člověka začala koukat častěji, protože žejo tam bylo třeba víc lidí se stejným jménem, tak 

teď už mi to aspoň ukazuje správnýho člověka a správný fotky.  

 

A tohle předpokládám děláš skrytě před svým partnerem, že o tom nemá tušení? 

Ne, docela otevřeně. (smích) To, že se třeba dívám na jeho kolegyně, a tak to ví, to s tou 

bývalou neví.  

 

A jak zareagoval? 

Dělá si z toho srandu.  

 

Tak jo. Ještě mi pověz, co tě k tomu vlastně motivuje? 

Já vlastně nevím, já jak třeba na ty lidi žárlím, tak vlastně mi to pomáhá toho člověka 

poznávat. Já takhlenc se pravidelně dívám na IG jedný holky, která mi přebrala kluka v 18, co 

že před 8 lety skoro a vlastně už mi nejde tak o tu žárlivost, ale jak jsem se na ní dívala, tak 
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často, že z toho vzniknul jako nějakej zvyk, tak nakonec jsem o ni začala mít zájem jako o 

osobu a říkám si, jak se asi má? (smích) Takže do jistý míry je to taky nějakej zájem o ty lidi. 

Ale třeba co se týče těch lidí, na který aktuálně žárlím, tak je to třeba abych se přesvědčila, že 

není tak hezká.  

 

Myslíš, že by ses podobně chovala, i kdybys nebyla ve vztahu na dálku? 

Jo, teď jsme dlouho spolu a zásadně se to nezměnilo. (smích) Určitě jako nemám 

potřebu kontrolovat, kdy byl naposledy online nebo tak, ale aj třeba ta žárlivost na to, jestli je 

s nima v kontaktu, tak téměř zmizela, ale taková ta hlubší žárlivost na jednu konkrétní osobu, 

ta jako zůstala a tu si třeba furt jako sleduju no. 

 

Mrzí tě, že tvůj přítel nemá IG? 

Ani ne.  

 

Ty tam máš veřejnej nebo soukromej profil? 

Veřejnej. 

 

Je třeba něco, co ty na internetu před svým partnerem skrýváš? 

No já taky nejsem až tak moc aktivní, takže ne. Jenom občas jako nechci, aby věděl, 

s kým se si třeba něco napsala. 

 

A myslíš, že by měl nějakou příležitost se to dozvědět? 

Ne, ale on se umí dobře vyptávat, takže já mu hodně věcí nakonec…který jsem třeba 

nechtěla, aby se dozvěděl. Tak je to novinář, no. (smích) 

 

 Přijde ti dobrý, že sociální sítě teď odebírají tady ty monitorovací funkce? Nebo 

jestli ti to do určitý míry chybí a chtěla bys vidět, co ostatní lajkujou? 

Jako jo i ne, mně to na jednu stranu chybí, protože určitě jsem to občas využívala a 

nejenom k tý kontrole, ale řekněme i jako ze zájmu, ze zvědavosti. Ale na druhou stranu 

samozřejmě chápu, že ten trend ochrany soukromí jde tímhle směrem a že to je vlastně asi i 

nezbytné.  

 

Když jsi zmiňovala toho bývalého přítele, tak ten byl aktivnější na sociálních 
sítích, nebo to bylo jako teď? 
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Jo ten byl aktivnější. 

 

A myslíš, že i ty jsi tím pádem pocítila nějakou větší iniciativu v tom ho třeba jako 
kontrolovat? 

Jako jeho konkrétní profil jsem určitě kontrolovala víc než profil tohohle současného. 

 

Respondent 06 – 17.4.2020 17:30, video call 

 

Prosím tě na začátek mi nejdřív něco pověz o tvém vztahu na dálku – jak dlouho 

jsi v něm a z jakého důvodu? 

Ve vztahu na dálku jsme teď s přítelem asi třičtvrte roku, ale chodíme spolu skoro rok. 

A proč jsme ve vztahu na dálku? Přítel odjel vlastně na roční stáž do Paříže, kde pracuje pod 

jednou velkou modelingovou agenturou. Tak je možný, že se jim zalíbí a ten náš vztah na dálku 

potrvá ještě leta (smích). 

 

A jezdí za tebou teď nebo ty za ním? 

Já jsem tam byl dvakrát, on tady jednou na Vánoce. Teď jsme nebyli dlouho spolu, 

protože se sem nemůže dostat, ani já tam… 

 

Jinak spolu mluvíte jen přes telefon? 

Ano, voláme si docela často. On má takový posunutý režim tam, takže to je většinou 

buď velmi brzo ráno nebo pozdě večer. Divím se, že jsme se ještě nepohádali (smích). 

 

A píšete si přes nějakou sociální síť třeba? 

Ano píšeme si asi nejčastěji přes Facebook, teda jako přes ten Messenger a docela často 

i přes Instagram.  

 

Co preferuješ? 

Messenger žere míň dat (smích). 

 

Tak jo, to je pravda. Teď mi ještě pověz, kde všude máš založený nějaký účet nebo 

přímo profil? Může to být cokoliv, od Facebook až po Booking třeba. 
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No tak to ti budu říkat do rána asi, protože já jsem taky všude. No ikdyž vlastně možná 

si toho ani spoustu nepamatuju. Tak mám teda Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, 

LinkedIn, Gmail, Tumblr, pak nemám Booking ale Airbnb…no tyjo, mě už nic nenapadá. 

 

Co nějaký streamingový služby? Netflix třeba? 

Jasný, Netflix mám taky, Spotify…no to je asi všechno, co tak nějak používám. 

 

A dáváš někdy pozor na to, co tam sleduje? 

Vidím, co tam sleduje, ale to on mi většinou říká, že viděl tohle a támhleto, že to je 

třeba dobrý a dává mi to jako tip. 

 

Ok, super, toho neni zase tolik. A víš, jak to má tvůj přítel? 

Docela vim, posílá mi často nějaký odkazy, takže tuším. Má asi prakticky to stejné jako 

já, nejvíc používá Instagram, tak logicky se živí modelingem, tak to má jak takový svoje 

portfolio. Nevím o ničem, že by měl něco navíc. 

 

Ten Netflix máte spolu? 

Jo máme. Máme nějaký ten rodinný tarif, je nás tam víc. Asi 4. 

 

Tak jo, já bych klidně už přešla k tomu monitorovacímu tématu. Myslíš, že se 

někdy na internetu chováš tak, že kontroluješ, co tam přítel dělá? 

Kdybych řekl, že ne, tak bych lhal asi.  

 

Jak se to projevuje teda? 

Tak koukám pravidelně koho sleduje, jestli tam není nějakej namakanej frajer (smích). 

Pak třeba kdo mu lajkuje fotky, píše komentáře. Těch tam má taky dost. 

 

Koukáš i co lajkuje on? 

Když to šlo vidět na Instagramu nebo na Facebooku, tak jo. Ale on to pak zjistil a přestal 

lajkovat jiný chlapy, abych nežárlil (smích). 

 

Jak to zjistil? 

Protože jsem se ho na to ptal. Že kdo to je, jestli ho zná, proč ho pořád lajkuje a tak 

(smích). 
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Takže jsi ten typ, který když se mu něco nezdá, tak si to prověří? 

No to byla taková moje začátečnická chyba, protože jak jsem mu to řekl, tak to přestal 

dělat a vlastně to ve mně vyvolávalo pocit, že teď to musí dělat ještě nějak víc skrytě. Připadám 

si teď, že nad tím nemám vůbec kontrolu a frustruje mě to. 

 

Tak jsi našel nějakou alternativu k tomu? 

Jako k těm lajkům? No už to nejde vidět na Instagramu, myslím, že ani na Facebooku. 

Tak teď už mi nezbývá nic jinýho než jednou za čas projet nějaký profily, jestli tam nemá lajky 

od něho. 

 

Jakože se podíváš na profily lidí, co sleduje, jestli tam nemají lajky od něho? 

No je pár, jsou to takový ti kluci, který vim, že se mu líbili v minulost třeba. 

 

Jak často to děláš třeba? Pravidelně nějak? 

To těžko říct, takhle si úplně neuvědomuju, jak často. Vždycky když mám chvilku, 
nudím se nebo tak. Samozřejmě to nedělám každej den. (smích) 

 

A kdo mu nejčastěji lajkuje příspěvky? Nebo komentuje? 

Já (smích). No ale je to další spousta lidí, spoustu kámošek, ale je to pěknej kluk, takže 

i další kluci a to už pak trochu žárlím, nebudu lhát. 

 

Máš strach, že by tě mohl podvést s někým z nich? Nebo takhle, jsou to nějaký 
kluci z Paříže, kde teď žije? 

Taky, i z Prahy i z Paříže. Třeba kluci z tý stejný agentury. Ale některý jsou i hetero… 

 

Takže to v tobě potenciálně vyvolává nějakou další potřebu sledovat i jejich 
aktivitu? 

Jojo, trochu jo. Tak pár jedinců sleduju celkem jako intenzivněji, protože právě vim, že 
jsou s nim často v kontaktu. 

 

Jako skrze to, že mu lajkují a komentují příspěvky? 

Taky, ale hlavně že mi o nich i vypráví, když si voláme a tak. 
 

Takže o nich víš? Co to je za lidi a v jakém jsou vztahu? 

To on mi o nich říká, ale spíš se ho na ně musím ptát. Sám o nich začne mluvit vlastně 
málokdy. Ale to on tak obecně málo vypráví. (smích) 
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A koukáš třeba někdy na to, jak je aktivní? Myslím, jak dlouho je online třeba a 
tak. 

Taky taky. Je na zabití, když vidíš, jak je online, ale nepíše. To pak zase nevíš, s kým 

si jako píše a proč nepíše tobě… 

 

A co ti to dává za informaci? 

To, že se neozývá? 

 

Tak to, že třeba máš pocit, že si píše s někym jinym… 

No, pokud by mě to hodně štvalo, tak se ho asi na rovinu zeptám, jestli třeba si s někym 

nepíše. Ale zatím jsem na to ještě nesebral odvahu, zatím jen tiše trpím (směje se). 

 

A ještě něco tě napadne, na co třeba koukáš na jeho profilu nebo tak… 

No jednou jsem taky vymyslel takovou blbost. Ale to bylo na Tinderu. Založil jsem si 

tam jakože fejkový účet, dal si tam fotku nějakou z internetu fotku a napsal jsem mu… 

 

A jak to dopadlo? 

No překvapivě dobře, protože mi hned napsal narovinu, že má přítele a jen se chce 

seznámit s novejma lidma z LGBT komunity tak… 

 

Věřil jsi mu to? 

Jo věřil. 

 

Proč jsi to udělal? 

Čistě ze zvědavosti. Bylo to víceméně na začátku našeho vztahu, tak jsem mě zajímalo, 

jak zareaguje. 

 

Udělal bys to znovu? Nebo cítíš tu potřebu třeba to ještě dělat? 

Udělal jsem to jednou a stačilo. Připadal jsem si pak pěkně trapně. (smích)  

 

Jakto? 

Tak já nevím, je to takový hysterický trochu, ne? (smích)  

 

Kolik má třeba přátel nebo followers na sociálních sítích? 

Hodně. Přátel si myslím má přes 500 a na Instagramu 1300 followers. 
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A znáš nějaká jeho hesla? 

To neznám. Jakoby to už mi přijde moc takový…no, to ne. 

 

Zkus to klidně popsat… 

Víš co, já bych mu svoje heslo asi taky nechtěl dát, takže to nechci ani po něm. Bůhví, 
co bych tam i našel. Někdy je lepší nevědět. (smích)  

 

Hele a co ten TikTok? Já teda moc tu platformu neznám, ale dá se tam vysledovat 

nějaký partnerovo chování? 

Tak můžeš tam vidět, co tvůj partner natáčí. Kde je, s kým…ale záleží prostě na něm, 

jestli to natočí nebo točí třeba jen doma, což můj partner dělá spíš, hlavně teď jak byla karanténa 

a tak. S ostatníma moc nenatáčel. 

 

A co říkáš na to, že teď už není na první pohled vidět, kdo co komu lajkuje. 
Tak někdo může mít skryté komentáře, ale lajky jsou ještě vidět, ně? 

 

Myslím takovou tu funkci, bylo to na Facebooku i Instagramu, že ti to ukazovalo, 

co tvý přátelé nebo sledující lajkovali nebo komentovali? 

Jo takhle. Jako na Instagramu jsem to využíval hodně, to mi trochu chybí. Bavilo mě 

sledovat, co baví ostatní, nejen přítele. Ale nehroutím se z toho, že to odebrali. Je to ok za mě. 

 

Respondent 07–10.5. 19:00, video hovor 

 

Jako první tě poprosím, dělám to tak s každým, mi řekni něco o vašem vztahu na 
dálku? Jak je to dlouho, co máš takovej vztah, proč a kdy jste se naposledy viděli? 

Jasný, tak na dálku jsme spolu teď asi 8. měsíc, já jsem vlastně dostal možnost od mojí 

agentury v Praze odjet stážovat do Paříže na 12 měsíců, takže proto je to na dálku no a viděli 

jsme se naposledy před tím, než zavřeli hranice, což bylo někdy v březnu. Na začátku března. 

 

Takže jste spolu nebyli osobně přes měsíc nebo dva. 
Přesně tak. 

 

Ale tak asi si voláte hádám a píšete… 

Tak tak, určitě každý den. Nestalo se nám ještě, že by byl den a my o sobě nic nevěděli. 
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Jaký na to používáte aplikace? 

Píšeme si přes Messenger, to je takový univerzální pro všechny.  

 

A kde všude máš založený nějkaý profil? 

Tak na Instagramu, na Facebooku, na TikToku a tak. 

 

A tvůj přítel? 

Ten to má stejně. Vím, že má Snapchat ještě, ale ten je mrtvej už (smích). 

 

Jak to víš? Sleduješ jeho aktivitu někdy? 

To záleží, co tím myslíš asi… 

 

Sleduješ někdy záměrně, co dělá na sociálních sítích? 

Myslím si, že to nedělám. Nebo jako takhle, nepřemýšlím nad tím tak, že bych to dělal 

záměrně, ale asi se občas kouknu, co má novýho na profilu třeba, jaký tam má nový lidi a tak. 

 

A co tě k tomu třeba vede? 

Řekl bych že nějaký zájem o jeho osobu. My si myslím docela věříme, takže to dělám 

spíš pro sebe, abych věděl, že je v pořádku a má se fajn a nic mu nechybí (směje se). 

 

A jak to děláš? Prostě procházíš jeho profil, jeho příspěvky, sledující,… 

No tak nějak… 

 

A našel jsi tam něco znepokojujícího? 

Asi ani ne, já vím, jak mě má rád a že mu v tomhle můžu důvěřovat.  

 

Víš, kolik má přátel na Facebooku, co sleduje na netflixu nebo kdo mu nějčastěji 
lajkuje fotky? 

(smích) Tak i přesto, co jsem řekl při poslední otázce, tak odpověď tady na to všechno 

znam. Má 220 přátel, sleduje teď Tige Kinga a Hollywood, to je novej seriál a nejčastěji mu 

fotky lajku já a jeho nejlepší kámoška Sandra. 

 

 

A třeba heslo k nějakýmu jeho účtu znáš? 



29 

K účtu ne, ale do jeho počítače ano. To je mi teď ale k ničemu, když jsme ve vztahu na 

dálku a do počítače se nedostanu. 

 

Co bys tam jinak hledal, kdybys mohl? 

Ne tak já bych tam asi nešel nic šmírovat. Někdy je lepší nevědět (smích). 

 

Nezajímá tě, s kým si píše? 

To asi zajímá, ale ne z toho důvodu, že bych ho podezříval z něčeho. Spíš možná, s kým 

si kromě mě píše nejčastěji, s kým má blízký vztah. Tak ho skrze to víc poznat. Jakým 

způsobem se s těma lidma baví. 

 

Zajímáš se o to, co komu lajkuje? 

No ono už to teď dost dobře nejde, protože Instagram tu funkci odebral. Ale jinak bych 

to asi dělal, kdyby tam pořád byla. 

 

Tak k tomu třeba nepotřebuješ úplně jen tuhle funkci… 

Jako je pravda, že s každým jeho přidaným příspěvkem se podívám i na komentáře pod 
ním nebo ty lajky. Většinou jsou to ale ty stejný lidi pořád do kola o kterých vím, že o ty starost 
mít nemusím. 

 

Starost v jakém smyslu? 

Že by mi ho přebrali, když tam nejsem třeba nebo tak. 
 

A co kdyby se tam najednou objevilo jméno, které třeba neznáš?  
To bych zpozorněl asi. 
 

A jak bys to řešil dál? Rozklikl jeho profil třeba… 

Ano, tak to asi dělám i teď u některých lidí, co tam vidím… 

 

Co tě k tomu vede třeba? 

Zajímá mě, jak si vedou tu svoijí sociální síť, jak vypadají, co tam píší…zkrátka, co to 
je za lidi.  

 

Takže spíš zájem o ně, než nějaká žárlivost? 

Kombinace obojího. Asi to začíná trochu tou žárlivosti a pak to přeroste v ten zájem 

zjistit o nich co nejvíc a třeba se uklidnit, že tam žádná potenciální hrozba není. 
 

Nestal se ti někdy pravý opak? Že spíš tě to vyprovokovalo k nějaké další 
monitorovací aktivitě? 
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Tak někoho takhle sleduju s větší pravidelností. Sleduju updaty na jeho zdi (smích). A 
dávám si na něho pozor. 

 

Hele a dáváš třeba pozor na to, jestli bývá nějak často online? Třeba v pozdních 

večerních hodinách a tak…Myslím tim, jestli koukáš na ten ukazatel, kdy byl online 
naposledy. 

To spíš ne si myslim. Protože on většinou když mu napíšu, tak mi hned nebo do chvilky 

odepíše, takže jakoby pro mě je pořád online. (smích) 

 

To máš dobře zařízený teda. 
To jo. 

 

A koukal jsi někdy na Instagramu na takovou tu screenu, kde bylo vidět, co lajkují 

ostatní? 

Myslíš aktivita ostatních? 

 

Myslím, že tak nějak to bylo pojmenované, ano. 

Tak to už právě Instagram odebral myslím. To bylo to, co jsem myslel předtím. 

 

Jo, právě. Nechybí ti to? 

Tyjo, pamatuju si, že když to odebrali, tak mě to štvalo. Úplně jsem na to zapomněl, ale 

jo tehdy mi to vadilo. Dnes jsem zvyklý fungovat bez toho úplně v pořádku a jsem s tím 

v pohodě.  

 

Rozhovor 08 - 9.5.2020 10:00, video hovor 

 

Tak já bych to asi začala tím, že bych tě poprosila o informaci, jak dlouho, s kým 

a proč jsi ve vztahu na dálku? 

Jasný, tak ve vztahu na dálku jsem teď sedmý měsíc, je to s [respondentem č. 02] a co 

byla ta poslední otázka? 

 

A proč jste ve vztahu na dálku? 

Jo, no protože on žije dlouhodobě v Německu, má tam dobře placenou práci, dělá 

programátora pro jednu softwarovou firmu. 

 

A ty by ses za ním nechtěla přestěhovat? 
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Jako…tuto už jsme řešili hned na začátku vztahu, že se to asi jednou stane, ale já nevím. 

Jako trápí mě, že nejsme moc spolu, furt je to strašně dojíždění, je mi ho líto, když se sem 

trmácí unavenej po práci prostě 4 hodiny, ale ještě asi nepřišel ten správnej čas. Ale jako asi se 

to stane no a budu se muset přestěhovat, když si ho budu chtít nechat (smích). Tak zatím jsme 

spolu krátce. 

 

Jasný a když by mi mohla zkusit shrnout nějak, já vím, že to je teď těžký, je 
nestandardní situace, ale za nějakýho běžnýho režimu, jak často se vídáte osobně? 

Hele každej druhej víkend tak nějak pravidelně. On má auto, takže to je pohodlnější pro 

něho a zase aby sem jezdil každej týden, to taky není úplně ideální. Takhle je to super, že každej 

druhej víkend vlastně jsme spolu a já pak nemam pocit, že když odjede, že ho zase měsíc 

neuvidim. A já už taky v Berlíně byla asi dvakrát takhle přes týden, vzala jsem si třeba 

dovolenou v práci a on mi to tam ukázal. 

 

Super no a jak jste spolu v kontaktu skrze ty technologie? Píšete si nebo spíš 
voláte? 

No na psaní jsem ho musela nejdřív trochu naučit (smích). On je ten typ, který na to 

moc nebyl a mě to hrozně štvalo. Vždycky mi vracel jenom jedno slovo nebo smajlíka a já 

mohla zešílet. 

 

A teď je to lepší? 

No, je to lepší. Ale taky žádná sláva (smích). Ale ne tak snaží se. Asi pochopil, že je to 

fakt důležitý být spolu v kontaktu aspoň takhle, když osobně nemůžeme. Tak už tak ňák si 

píšeme přes den a pak večer si brnkneme. Někdy na pár minut jen, někdy i na hodiny. To asi 

záleží, no. 

 

A přes co si píšete nejvíc? 

Přes Whatsapp. No, on má nejradši Whatsapp. 

 

Ty ne? 

Hele vlastně ani ne. Já si ho pořídila jenom kvůli němu. Je to asi blbý to říkat, ale mě 

to přes to moc nebaví. Je jedinej, se kterým si tam píšu, takže prostě vždycky to musím otevírat 

zvlášť jenom kvůli němu. Ale ne tak, zase na druhou stranu, jak už jsem říkala, tak můžu bejt 

ráda, že mi vůbec někde píše (smích). 
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Rozumim. A dokázala bys mi třeba popsat, na jakých sociálních sítích nebo 

webech má tvůj přítel profil nebo účet založenej? 

No tak vim, že má Facebook, ale takovej jako mrtvej celkem. Instagram nemá, to vim. 

Teda jestli nemá nějakej utajenej, o kterym nevim. No a jinak je to asi všechno. 

 

A teď ty? Kde ty máš účty všude? 

No já jsem všude (smích). No tak taková ta klasika žejo Facebook, Instagram. Teď jsem 

si udělala i ten TikTok, ale nevim tomu moc nerozumim, na to jsem stará asi už (směje se). 

S tím se musim naučit. Co ještě…nevim. 

 

Ten Netflix… 

No ten Netflix, mam i HBO, ale to už jako sama nebo jako s kamarádkou, ne s nim. 

No…co dál… 

 

Pak je ještě Twitter třeba… 

No ten jsem si vlastně zařídila jen kvůli [Respondentovi 02], protože mi o tom říkal, že 

tam sleduje lidi zajímavý nebo tak, ale já to moc ještě neprozkoumávala teda. 

 

A co používáš nejčastěji? 

Instáč a Facebook asi. Instáč nejvíc no. 

 

A kolik máš třeba emailových adres? Používáš jednu? 

Mám asi dvě, jednu z mládí a teď takovou novější co používám na Gmailu a častěji. 

 

Tak jo no a já bych tě teď, pokud si s tím v pohodě, zeptala na věci teda ohledně 

toho monitoringu. Můžeš mi říct, jestli používáš nějaké funkce v aplikacích třeba jako 
nástroj ke kontrole partnera? 

No hele já nevím, co všechno se do toho třeba počítá, ale třeba u [respondenta 02] je to 

takový těžší, protože on není moc aktivní na těch sociálních sítích a tak. Takže já tam nemám 

moc co kontrolovat. 

 

Takže vůbec nic? 

Věřim tomu, že kdyby třeba měl Instagram nebo tak, tak mu tam polezu denně (smích). 
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Má Facebook… 

Hm, když tam on taky nic nepřidává, to je těžký.  

 

A přidává tam někdy někdo něco za něj? Víš, jak to myslím, jestli ho označujou 
na fotkách… 

Málokdy a většinou třeba někdo z práce… 

 

Takže máš trochu přehled o tom, co se mu děje na zdi… 

To bych kecala, kdybych řekla, že ne. Tak projela jsem si asi všechny jeho ženský účty, 

co má v přátelích hned na začátku vztahu (smích). Všechny ty ex a holky, co mu furt lajkovali 

fotky. Některý to dělají do dneška, a to mi pije krev celkem.  

 

A povíš mu to někdy, že tě to štvě? 

No já mu to třeba občas nadnesu, když si voláme. Jakože povim mu, hele ti zas 

olajkovala fotku viď? A on jenom udělá že jo? To ani nevim (smích). Takovýho blbečka dělá 

trošku, ale já si myslim, že mu to beztak lichotí. 

 

A trápí tě to, když tam vidíš ty lajky? 

Je to takový nepříjemný, když je ti jasný, že ta holka třeba nikoho nemá a fakt mu 

reaguje na každej post. To je takový trapný trošku. Ale zas si říkám, že je v Německu, daleko 

od ní, že vlastně to nemusim tak hrotit. Mu věřim v tomhle hodně. 

 

A jak víš, že nikoho nemá? Znáš ji osobně? 

Hele já vlastně neznám nikoho z jeho kámošů osobně, protože jsou všichni buď 

z Tábora nebo z Berlína. Takže ty holky já neznam, ale to vidíš, když se koukneš na ten jejich 

profil, že tam nedávají žádný borce, nebo tam mají že „nezadaná“ a tak. No vypadá to, jako ty 

typy holek, co by hned troubily do světa, že mají nějakýho frajera. Samý zamilovaný fotky a 

tak. 

 

A ty postuješ nějaký zamilovaný fotky? 

Jo ale ne zas tolik často (směje se). Snažím se s tím nebýt tak otravná. 

 

Hele a koukáš se třeba na Facebooku na to, jak dlouho nebyl online nebo tak… 
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Jo to dělam třeba když mi neodepisuje na Whatsappu, tak se jdu podívat, jestli mi 

neodepisuje a na Facebooku třeba byl (smích).  

 

A co mu pak povíš, když zjistíš, že byl? 

No prostě mu napíšu znova, jako nehrotim to. Nechci vypadat jako hysterka, že jo 

(smích). 

 

Víš kolik má přátel? 

Něco kolem stovky. 

 

A ty? 

Jako na Facebooku? 

 

Na Facebooku i Instagramu… 

Na Facebooku myslím něco přes 300 a na Instagramu asi 250. 

 

Ty jsi říkala, že máte společný účet na Netflixu…sleduješ někdy, co tam sleduje 
on? 

No tam je vidět, co má ten člověk rozkoukanýho tak to se asi občas podivim, že na 

jakou blbost to kouká (smích). Protože před ostatníma je takovej intelektuál trochu a já pak 

vidím, že kouká na nějakou reality show. No je to vtipný vlastně. 

 

Zaskočilo tě tam někdy něco? 

To asi ne přímo, tak on taky moc na to nekouká. 

 

Tak jo. Znáš některá jeho hesla k účtům? 

Znám jeho heslo do počítače, protože si ho občas půjčím, když je u mě, ale jinak ne.  

 

Zkoušela jsi to heslo někdy použít i jinam? 

Nejsem na to pyšná, ale zkusila jsem to no. 

 

A kam? 

Jenom na Facebook, ale nesedělo tam. 
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Co jsi tam hledala?  

Já byla jenom zvědavá. Nevím jako nemyslela jsem si, že by mě nějak podváděl a já 

musela to zjišťovat, ale tak spíš mě zajímalo s kym si píše nebo kdo píše jemu a tak. 

 

Takže tě zajímaly jeho zprávy? 

Ano no. 

 

Šla jsi rovnou tam? Do zprávy? 

Tak po nějaký době, nebylo to hned, když jsem to zjistila. To heslo myslim. (smích) 
 

Jasný a neměla jsi strach, že na to přijde?  
No já si říkala, že se jenom rychle podívám, okamžitě to zavřu a už tam nikdy nepůjdu. 

Ale nedostala jsem se tam, takže asi dobrý. On o tom neví bych řekla, teda aspoň to nikdy 

nevytáhnul na mě. Tak nevim, snad dobrý. 

 

Když byla na Facebooku možnost sledovat aktivitu ostatních vpravo nahoře, 

dělala jsi to? 

Myslíš, to jak se tam ukazovalo, kdo kam napsal komentář? 

 

Přesně tak… 

Asi mi tam párkrát zabrousil pohled. 

 

Myslíš, že je dobře, že to ty platformy odebírají? 

Hele to je otázka. Mně to je vesměs asi jedno, když mě někdo zajímá, tak si stejně 

otevřu ten jeho profil a podívám se tam. Tohle je takový zjednodušení všeho, ale asi k tomu 

vlastně nemám žádný pocity. 

 

 

Respondent 09 - 1.5.2020 13:30, video hovor 

 

Vy jste teda s přítelem spolu 6 let a po celou tu dobu jste ve vztahu na dálku nebo 
bylo nějaký období, kdy to tak nebylo? 

Já jsem tam byla [ve Švýcarsku] na půl roku na Erasmu a bydlela jsem tam, takže půl 

roku jsme byli spolu. A potom on přibližně, já nevím, 4 měsíce bydlel tady [v Praze]. 

 

Proč jste ve vztahu na dálku? Kvůli práci? 
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Tak no. To je taková komplikovaná věc, protože když jsme spolu začali, tak já jsem 

ještě studovala, takže pro mě bylo možný tam jezdit často a jezdila jsem tam i na dva měsíce a 

mohla jsem tam dělat studium jako dálkový, takže to nás moc ani jako netrápilo. A pro něho 

nebylo finančně možný se přesunout sem a potom jsme to nějak zkoušeli, já jsem i říkala, že 

bych si sehnala práci tam, ale to bylo tak trochu děsivý pro něho, to tak někdy prostě je (smích), 

takže já jsem měla nějaký práce tady tak nějak vždy a jezdila jsem tam jak to šlo a už jsem se 

vzdala toho, že bych se stěhovala tam. Taky se mi tam moc nelíbí ty životní podmínky, pro 

rodinu je to tam třeba takový nic moc, absolutně není podpora, takže vlastně kdybych chtěla 

děti, což bych chtěla někdy, tak bych tam nechtěla úplně žít. No, a to aby se o přesunul sem, to 

bysme chtěli jako oba, ale zkusil to, moc se mu pracovně nevedlo a vznikly z toho nějaký 

finanční problémy tam [ve Švýcarsku], má tam spoustu věcí, co musí platit a nevyplatilo se to. 

Takže teď je zpátky a snaží se tam všechno splatit a pak snad jednou… 

 

Otevíráte to téma i teď v rámci té situace, která nastala [koronavirus]? Hranice se 

zavřely poměrně náhle tak není toto impuls pro vás k tomu, řešit tyhle věci intenzivněji? 

Jo tak z mojí strany určitě, ale snažím se to spíš neřešit, protože to stejně nevede moc 

k ničemu pozitivnímu, to je prostě věc povahy. On má teď prostě takovou situaci pracovně a 

finančně, že to pro něho není možný, aby tady byl. Takže teď to fakt nemá cenu řešit, až se to 

třeba nějak pohne, tak potom bude rozumný to řešit. 

 

Když teď pomineme tu situaci, která je, tak jak často se vídáte? 

To jde strašně těžko říct.  

 

Není tam pravidelnost? 

Vůbec ne. Prostě jak to situace dovolila. A někdy se stalo, že jsem tam fakt byla dva 

měsíce nebo on tady měsíc a někdy se stalo, že on přijel a za tři dny musel zpátky, i když jsme 

to plánovali na měsíc. Takže je to hrozně různý. Za mě jako často. Nebo takhle, samozřejmě 

to za mě není dost často, ale jo jako nejdelší pauza byla, když jsem byla v Polsku na Erasmu 

na 4 měsíce, tak jsme se 5 měsíců neviděli a vlastně už jsem si na to začala i líp zvykat, na to 

jako komunikovat bez toho, aniž bysme se viděli, protože už to snáším daleko líp než dřív. Ale 

zase v Polsku jsem neměla rodinu a tak. 

 

A nejdelší doby, kdy jste spolu byli to bylo těch prvních 6 měsíců? 
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Jo to nebylo vůbec na začátku toho vztahu. Ale jo, to byla asi nejdelší doba. A my jsme 

pak byli ještě tady [v Česku], no takže to bylo asi nějakých 7 měsíců.  

 

Zajímalo by mě, jestli bys mi dokázala vyjmenovat nějaký výhody vztahu na 

dálku? Existuje podle tebe nějaká výhoda, jakože spolu ty partneři nejsou? 

 Přemýšlím…myslím, že v tý fázi, jak dlouho s tím partnerem jsem, tak už to výhodu 

teda nemá žádnou. Původně jsem si totiž myslela, že jakou výhodu by to mít mohlo, byť já 

jsem to stejně nijak nepociťovala, bylo to, že se ty lidi jako neomrzej. Vlastně pokaždý, když 

se spolu sejdete, tak je to jako velká věc. No ale s postupem času už to moc jako výhod 

nevnímám, protože se za to období, kdy se jako nevidíme nastřádá spoustu jako nějakých křiv 

malých a když se sejdeme, tak to vybouchne (směje se). Není to ale výbuch lásky. Což zase ale 

na druhou stranu opadá s tím, když si třeba častěji voláme a tak. 

 

To je asi všechno na ten úvod a teď bych se ptala na ten vás způsob komunikace 

na dálku. Do medailonku jsi psala, že spolu komunikujete přes messenger, máte ještě 
nějaký jiný kanál? 

Jako my si sice občas zavoláme normálně telefonem, ale nemá to moc smysl, protože 

Švýcarsko není v EU a je to drahý. My jsme prostě takhle, jako jsme my teďka [videochat přes 

Messenger]. Buď si píšeme přes Messenger nebo si voláme přes Messenger. Zkoušeli jsme 

Skype, ale mně už to přijde jedno a nechci mít milion aplikací. 

 

A jak často si takhle voláte nebo píšete?  

V čase korony nebo…(smích)? Já nevím, jestli to nějaký páry mají nastavený, jako že 

si volají třeba jednou denně nebo tak. Tak to my vůbec, my prostě jak to přijde. Já bych s ním 

volala klidně furt, protože já jsem já a mluvím pořád, ale jako on není moc mluvný člověk, 

takže tak. Teď si voláme jednou za dva dny. Ale většinou to je, že si voláme třeba 4 hodiny, 

jo. Teď spolu vlastně trávíme víc času než obykle. Ale jo, někdy se to stane, že si člověk 

nezavolá třeba dva tejdny. No, stává se to docela často. To už pro mě třeba je blbý, ale stane se 

to. 

 

A co se týče toho psaní tak to si píšete jako třeba celý den, nebo v nějakých 
vlnách…? 

No, kontinuálně přes celý den. Ale někdy se to taky stane, že třeba dva dny vůbec nic, 

což je zase velkej problém pro mě. Já nevim no, je to pro mě stresující, že nemám takový ten 



38 

výhled, kdy se znovu budeme bavit spolu. Když si řekneme, že se teď třeba tři dny kvůli 

něčemu nebudeme moct bavit tak je to ok, ale když nevim a je to třeba náhlý, má technický 

problém nebo tak, tak to je stresující. Ale to třeba není zase až tak o tom člověku, ale o nějaký 

vyšší moci (směje se).  

 

Teď by mě zajímalo, na jakých sociálních sítích máš účet? 

Ok. No na Instagramu, na Facebooku…asi mám založený i Twitter, ale v životě jsem 

tam nic nedala, takže to spíš jakože nemám. Co jsou ještě sociální sítě? 

 

Asi to nemusí být čistě sociálně sítě, ale další internetový platformy… 

Pinterest třeba mám…Spotify… 

 

Víš na jakých těchto platformách má účet tvůj přítel? 

Jestli jde o nějaký takovýhle hudební věci, tak to vůbec nevím, ale to určitě něco má, 

protože jako hudbu dělá. No ale jinak asi vím. Dřív býval leckde, dnes není skoro nikde. Smazal 

si i Facebook, protože nesnáší ty sociální sítě, takže to bylo pro mě úplně šílené, když se 

rozhodl, že si smaže úplně všechno a já jsem měla pocit, že kontakt bude úplně nulovej. Takže 

si založil Facebook novej, úplně anonymní a jsem tam jenom já. (úsměv) 

 

Takže abychom si to shrnuli, tak má Facebook a něco kromě toho ještě…? 

Instagram má, ale nic tam nedává. 

 

Máš třeba přehled, koho tam sleduje, nebo kdo sleduje jeho naopak? Koukneš se 
občas na ten stav? 

Takhle, já jsem třeba na začátku, když ten Facebook ještě měl a já jsem jako super 

investigativní člověk, a není to teda jen o partnerskym vztahu, já se jako podívám všem všude, 

takže určitě jsem se na to dívala.  

 

To je super. 

No to nevím…není to jako asi úplně hezká vlastnost, ale to jsem se určitě dívala. Ale 

teď na Facebooku má jen mě. Ale na Instagramu…tyjo, to jsem se nedívala asi, což mě 

samotnou překvapuje teda (smích). Ale myslím, že tam nemůže být nic, co by mě nějak 

překvapilo… 
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Kolik máš emailových adres? Jednu nebo…? 

Mám tři a strašně mě to štve. Vlastně ještě pracovní, takže čtyři. 

 

A ty tři osobní, nemusíš mi říkat konkrétně, ale spíš třeba jako oblasti, pro kterou 

každou z nich využíváš? 

Je v tom strašnej zmatek a hrozně bych si to chtěla sladit do jednoho. No nejdřív jsem 

měla první na Seznamu žejo, pak mi to přišlo jako blbý mít na Seznamu a nevyhovovala mi ta 

platforma, tak jsem chtěla být na Gmailu, ale spousta věcí mi chodila na Seznam a nechtěla 

jsem si tím zadělat ten Gmail. A pak, když jsem byla starší a chtěla si hledat práci a tak, tak mi 

přišlo pitomý, že se tam nejmenuju normálně jménem, takže jsem si udělala třetí adresu na 

Gmailu. 

 

Jo to dává smysl, já myslím, že každý jsme si tím prošli.  
No a teď vlastně, když mi chodí nějaký věci z obchodů třeba a tak, tak si to udržuju na 

těch mailech, co moc nepoužívám. 

 

Email pro komunikaci s partnerem nepoužíváš vůbec? 

No jako hodně zřídka, ale občas jo. Většinou dostanu nějakou novou složenou písničku 

od něho, ale to je tak jediný. 

 

Máš přehled o tom, co tvůj partner na internetu dělá? Už jsi říkala, že ty sociální 
sítě moc nejede, ale jestli aspoň z toho mála, co tam má, jestli máš na dálku trochu 

přehled… 

Jako třeba na to, kdy je aktivní, na to vůbec nekoukám, protože jsem zjistila, že se kvůli 

tomu může akorát zbytečně naštvat. Já mám totiž pocit, že to moc dobře nefunguje. Že ta 

kontrolka prostě občas svítí a on tam není, nebo naopak nesvítí, když mi píše. Takže mě to 

úplně přestalo trápit. Ale do tý doby, než jsem to začala takhle brát, tak jsem se na to asi mrkla 

občas. Štvalo mě, když jsem to viděla zeleně a on mi neodpověděl.  

 

A máš potřebu ty věci hledat? 

Jako u něho zrovna moc ne, protože mu věřím…Jako u některých jiných lidí mám třeba 

občas potřebu něco hledat, ale to jsou lidi, které zatím málo znám. 

 

Neotevíráš si někdy jeho profil sem tam… 
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Nedělám to. Tak Facebook vůbec, a Instagram…no ten je zvláštní tím, že tam třeba 

nemáš ani tolik ty kamarády, ale…no dokážu si představit, že kdyby měl ten dřívější 

facebookový účet a tam všechny ty lidi, který zná, tak to třeba dělat budu. Myslím si, že jo. 

Takže mě vlastně ve výsledku, že ten profil nemá, ulevilo. Protože vím, že bych tam asi chodila 

a tohle dělala a jsem strašně ráda, že nemám to nutkání to dělat, protože tam nic není. 

 

Víš, s kým si kromě tebe píše? 

Se spoustou lidí. Předpokládám i s nějakýma, který neznam, ale nějak mě to netrápí. 

Ale to spíše, že mi to řekne občas, jinak nevím. 

 

Ty sama se ho neptáš? 

Nene, to ne. To už by mě asi spíš zajímalo, s kým se viděl osobně… 

 

Postoval nějaké fotky na Facebook? 

Když měl ten Facebook, tak strašně málo. Většina fotek, co tam byla, tam dávala jeho 

bývalá přítelkyně.  

 

A tu bývalou přítelkyni sis „projela“? 

Hele určitě. To jako stroprocentně. Jestli tohle nedělá, tak ho fakt jako obdivuju. 

 

Znáš nějaká jeho hesla, která používá ke svým účtům? 

Asi jo, protože jsme nějakou dobu měli účty i dohromady…ale vlastně si je nepamatuju. 

Ale to bych teda nikdy neudělala, kdybych znala heslo k účtu, tak bych tam nešla, protože bych 

se bála, že tam něco najdu a pak bych to musela říct nahlas, takže… 

 

Vytvořila sis někdy falešný profil k tomu, abys zjistila, jak se ten partner chová na 

internetu? 

Ne, to je docela vtipnej nápad, ale ne (směje se). To je hustý, to fakt lidi dělají, jo? 

 

Co tě motivuje toho partnera nesledovat na internetu, protože jsi ten typ… 

Chápu, že to tak působí a vlastně jsem z toho překvapená, protože já jsem jinak vlastně 

hrozný stalker na všechno, že všechno řeším, ale po těch letech, když s tím člověkem máš 

nějakej level důvery, tak jako nemám tu potřebu. Takže důvěra. 
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Myslíš, že on to má stejně…? 

To je strašně těžko říct, protože já bych řekla, že mě nestalkuje vůbec, ale občas 

z konverzace vyplyne, že jo. Ale já jsem zase člověk, kterej na sebe řekne fakt úplně všechno. 

Takže na mě není třeba nic hledat. Ale díky, tomu, že tady ty věci říkám, třeba o nějakym 

konkrétním člověkovi, tak vím, že on se na toho člověka pak šel podívat.  

A jak to víš? 

Protože mi to řekne…my si to prostě fakt povíme. Je to ale vždy o nějakém konkrétním 

člověku, třeba že si ho projede a ve výsledku mě to asi vždycky nějak zvráceně potěší, protože 

mám nějakou pozornost (směje se). 

 

Na instagramu máš jen jeden účet? 

Mám jeden, měla jsem i druhý, ale ten byl prázdnej a ten mi někdo ukradl. 

 

A máš veřejný profil? 

Jojo mám veřejnej. 

 

Chovala by ses tak stejně, i když byste nebyli ve vztahu na dálku? 

To bysme si určitě míň psali, z jeho strany hlavně… 

 

Píšete si stejnou měrou? Někdo není úplně pisálek, a používá spíš třeba smajlíky 

jen a tak….Jsi spokojená? 

Už jo. Mám takovej pocit, že já totiž strašně moc mluvím a málo poslouchám, a tak si 

kolem sebe shromažďuju lidi, co prostě hodně poslouchaj. Tak to prostě je. A on možná na 

začáku měl pocit, že mě to nezajímá, co mi píše, ale mě to zajímá, a tak jsme se naladili na 

stejnou vlnu v tomhletom. 

 

  

Co říkáš na to, že některé platformy, jako třeba Instagram odebírají některé 

funkce a prvky, které bych třeba teď považovala za nástroje k monitoringu…možná si 
vzpomeneš třeba na záložku na Instagramu, kde jsi mohla vidět aktivitu ostatní, co 

lajkujou nebo komentujou… 

Jojo to je pravda, to si pamatuju. Mně to přišlo zajímavý sledovat tam třeba nějaký 

umělce nebo tak, lidi, co mě inspirujou, co zase třeba inspiruje je a co se jim líbí teda, takže 

spíš z toho pracovního hlediska, ale z osobního mi to přišlo právě strašně jako děsivý. Úplně 
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hrozně. Nelíbilo se mi to tak funkce. O šanci monitorovat přijdu a jsem za to ráda, protože mě 

to fakt stresuje (směje se).  

 

Třeba i ty schované lajky, které Instagram plánuje odebrat… 

No to je přesně ono, skončí ta frustra, že ty máš málo lajků a někdo další za nějakou 

blbost jich dostane tisíc. Takhle si to můžeš jenom myslet a není to tak hrozný (směje se). Ale 

co já teda vnímala, a vlastně je to to stejný, je na Facebooku ubylo takový to, když byla nějaká 

akce, tak tam bylo vidět, kdo se tý akce bude účastnit, a to teď třeba vidím jen u lidí, které mám 

v přátelích. Což mě moc nezajímá a spíš mě zajímali lidi, který jsem třeba chtěla potkat, ale 

nemam je v přátelích…to mi teda strašně vadí. Ani tomu moc nerozumím, proč to dali pryč. 

Mně by to třeba bylo úplně jedno, kdyby to lidi o mě viděli, o co se zajímám… 

 

A víš, jak to má přítel? 

On je hodně proti takovým věcem, takže on leda omylem by sdílel takové věci. Nemá 

ani profilovou fotku nikde. 

 

Je on vůbec někde dohledatelnej na internetu? 

Jo dohledatelnej je, ale spíš přes takový věci jako volnočasový aktivity a tak. 

 

Je něco, co před svým partnerem na internetu skrýváš ať je to cokoliv? 

Nene to asi ne. Nemám nic děsivýho na sebe. 

 

Respondent 10 – 24.4.2020 18:00, video hovor (přeloženo ze 

slovenštiny) 

 

Než se pustíme do téma technologií a monitoringu, tak tě nejdřív poprosím o 
uvedení do tvého vztahu na dálku – jak dlouho jsi v takovym vztahu a proč? 

V současném vztahu na dálku jsem 4 měsíce, ale celkově náš vztah trvá skoro rok, a je 

to, protože se přítel odstěhoval do Prahy za prací, dostal tam lepší nabídku, povýšení, takže 

jsme se rozhodli, že to zvládneme takhle remote. 

 

Říkáš v současném vztahu, takže to není tvůj první vztah na dálku? 

Není první, před pěti lety jsem taky ve vztahu na dálku a to bylo, protože byl tehdejší 

přítel ze Slovinska a studoval tam, takže jsme nemohli být spolu. 
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A to trvalo jak dlouho ten vztah? 

Ten trval dva roky, nebo něco přes dva roky.  

 

A můžu se zeptat proč jste se rozešli? Bylo to kvůli té vzdálenosti? 

Ta vzdálenost v tom nakonec roli nehrála, zvládali jsme to celkem v pohodě si myslím, 

navštěvovali jsme se často. Ale tam už prostě došlo k tomu, že chtěl být s někým jiným a 

celkem na rovinu mě před to postavil. 

 

To mě mrzí… 

Hele v pohodě, to jsou zahojený rány už. Nevím, vážně věřím, že to naše oddělení v tom 

nehrálo až tak velikou roli, ale když o tom člověk přemýšlí, tak z jeho strany to nějkou roli 

možná hrálo, a proto to nakonec dopadlo, tak jak to dopadlo. Ale to jsou spíš takové moje 

představy. 

 

Rozumím. Každopádně pojďme prosím zpět k tvému aktuálním vztahu, jak často 

se vídáte? Já vím, že teď ta situace k tomu asi nebude nakloněná, zvlášť ve vašem 
případě, když jste každý v jiném státě, ale jak to vypadalo třeba před tím vším? 

Před koronavirem jsme se vídali řekla bych každých 14 dní nebo tři týdny. Přítel má 

tady na Slovensku nejenom mě, aly taky rodinu, kamarády, takže sem jezdil rád a často. Já 

jsem byla taky párkrát za ním v Česku. Teď bohužel to není úplně jednoduché, takže děkujeme 

bohu za Skype (směje se). 

 

Je mi to jasný. Tak jo, já bych se tě teď teda zeptala na ty technologie. Už jsi 

zmínila Skype, ještě něco používáte ke komunikaci? 

Tak třeba klasicky telefon, že si prostě voláme nebo přes smsky a ještě Messenger od 

Facebooku. To je asi všechno. Zas nepotřebujeme toho haldy. 

 

A jak často jste v kontaktu? 

Určitě denně. Volám si každý den. Teď vlastně i několikrát denně, abychom se z toho 

úplně nezbláznili (smích). 

 

A kromě toho, na jakých sociálních sítích nebo jiných webech máš založený účet? 

Facebook, Instagram, LinkedIn no a pak tak různě třeba Pinterest mě napadá.  
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Co nějaký streamingový služby? Prime video, Netflix? 

To nemám zatím. 

 

A kde všude bychom mohli najít tvého přítele? 

Asi podobně jako mě. Má Facebook a Instagram, takovou tu klasiku hádám. 

 

Sleduješ nějak aktivněji, co na těch sítích dělá? 

Přiznám se, že teď jak nejsme dlouho spolu každý den, tak se občas přistihnu, že daleko 

víc sleduju, jestli je online, co postuje a tak. Nemyslím, že to je nějaká nezdravá míra, ale dřív 

jsem to nedělala mám pocit. Aspoň tak často teda. 

 

Proč myslíš, že to tak je? Máš strach, žárlíš nebo…? Co konkrétně třeba sleduješ? 

Já si myslím, že toto je právě trochu takový negativní prvek, který si přináším 

z minulého vztahu. Je to spíš iracionální a chtěla bych na tom pracovat, ale chybí mi ten náš 

společně strávený čas, tak se to snažím kompenzovat tím, že si ho držím nablízko takovým 

způsobem. Nevím, možná víc, než žárlivost je to taková zvědavost. 

 

Co konkrétně tedy třeba děláš? 

Koukám, jestli je online, s kým se baví v komentářích nebo třeba prohlížím, kdo mu 

olajkoval fotky. 

 

Je aktivní na sociálních sítích? 

Není právě! Což je ten paradox, že já tam pořád něco hledám, ale není tam co jakoby. 
(smích)  

 

Takže máš jakože takový preventivní styl, kdy prostě čekáš, že co když se to 
dneska změní a něco tam přidá? 

Jo, tak nějak. (smích) 

 

A ví o tom? 

No já mu to neřekla, takže asi ani ne (smích). 

 

Nenašla jsi tam nic znepokojujícího, co bys s ním musela řešit? 

Zaplať pánbůh zatím ne. Kdyžtak o tom přemýšlím, tak bych se na to měla asi vykašlat, 

než tam něco najdu (smích). Ale ta situace je teď fakt těžká, těžko se tomu odolává… 
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Předpokládám, že to, co si popsala se týká především Facebooku? Co třeba ten 

Instagram? 

Já mám Instagram hezký vztah, ale je to takový můj čistě holčičí svět (směje se). 

Sleduju tam lidi hlavně pro inspiraci, ne až tolik známých. Jeho tam mám sice taky, ale on tam 

prakticky nic nepřispívá, takže ani nemám tu potřebu tam cokoliv sledovat na jeho straně. 

 

Dřív tam byla možnost sledovat aktivitu ostatních – co lajkujou a tak…Ani to jsi 

nepoužila? 

Nene na něho ne, jak říkám, on tam není aktivní. Vím, že ani nelajkuje žádné příspěvky 

nebo tak. 

 

Jak to víš? 

(smích) Znám ho. 

 

Takže abych to dobře pochopila, ty jako nějaký ty tendence máš, ale vlastně tam 
není co kontrolovat, protože tam nic není? 

Jo on tam fakt nic moc nemá, spíš příspěvky starý, ještě z jeho mládí. 

 

A ty sis projela? 

Tak tak, tam jsem právě koukala třeba na ty lajky. Zrovna teď nedávno jsem je úplně 
z nudy projížděla znovu a tak.  

 

A víš koho má v přátelích? 

To moc ne, on to má tuším i skrytý. Nebo jsem se tam nekoukala, teď nevím. 
 

A ještě mě napadá jestli koukáš na to kdy je online? Některý sociální sítě to dávají 
jako vidět, že kdy byl naposledy na Facebooku nebo tak… 

To třeba když vim, že jde večer někam ven tak pak druhej den ráno koukam, v kolik 

byl naposledy online a tim pádem v kolik asi přišel domů. 
 

A dáš mu pak nějak vědět, že o tom víš? 

Spíš se tak nenápadně ptám, že v kolik přišel a přepočítávám to podle toho, co má na 
tom Facebooku. (smích) 

 

A sedí to? 

No jakž takž. (smích) 
 

Znáš nějaká jeho hesla? 
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Jen heslo do počítače jeho, ale jinak ne. Takovou potřebu zjišťovat tyto věci nemám. 

 

Jak vnímáš to své monitorovací chování? Vnímáš to negativně nebo pozitivně, 
protože ti to pomáhá udržet ten vztah? 

Musím říct, že spíš negativně. Nechci to dělat, a vím že taková vlastně ani nejsem. Za 

normální situace věřím tomu, bych se chovala úplně jinak.  

 

Respondent 11–17.5. 10:00, video hovor  

 

Moc díky, že jsi si na mě udělal čas takhle v neděli, vím že nemáš moc času, tak to 
zkusíme vzít trošku rychleji. Hned na úvod tě jenom poprosím o popsání vztahu na dálku, 

ve kterém aktuálně žiješ? Jak je to dlouho a proč jste na dálku? 

Jasný, za málo. No tak ve vztahu na dálku jsme teď už něco přes rok a je to proto, že 

jsme se seznámili v Bratislavě, vlastně přes kamaráda našeho, ale já žiju v Brně, mám tu práci 

a všechno. 

 

Ok a jak často se vídáte osobně? 

Vždycky jeden víkend jede ona sem a druhý víkend zase já za ní. Takže každý víkend 

jakoby jsme spolu. Výjimečně nám to třeba nevyjde, když já mam nějakou akci nebo ona zase.  

 

Jasný, tak jo. A jak spolu komunikujete přes technologie. Píšete si nebo spíš 
voláte? 

Spíš si asi píšeme. Voláme si taky, ale teď už ani ne každej den. Na začátku před tím 

rokem jsme si volávali víc. 

 

Vyhovuje ti to? 

Asi jsem s tím v pohodě. 

 

Přes jaký aplikace si píšete? 

Messenger, občas na Instagramu něco.  

 

A kde máš všude založený účet nebo profil? Jaké sociální sítě používáš? 

Chodim na Facebook, ten Instagram a jinak nic víc asi. 
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A tvoje přítelkyně? Má to stejně? 

Má má, taky má Facebook i Instagram a pak má ještě Twitter, ale to spíš pracovně, 

protože tam přidává novinky z kavárny a tak. 

 

Rozumím, teď mi pověz, a budu ráda za tvou upřímnost – koukáš se někdy na to, 
co dělá na těch sociálních sítích s tím záměrem, že ji chceš kontrolovat? 

Já úplně asi nevim, co se do toho třeba počítá, ale jestli to znamená, že si prohlížim 

fotky třeba, co tam dává nebo jestli je online tak to asi dělám. Sem tam. 

 

Přesně, třeba koukat, jestli je online nebo tak. No a co hledáš na těch fotkách, na 

které koukáš? 

Tak s kým na tý fotce je, občas jsou tam nějaký borci, co je neznám, ale většinou patří 

k jejím kámoškám (smích). Teda to mi říká alespoň. 

 

A když ti takhle něco přijde podezřelý tak konzultuješ to s ní nějak potom? Ptáš 
se, kdo je to nebo jak se znají? 

Tak jí nejvíc píšou komentáře holky z její kavárny nebo prostě kámošky ze školy. Ale 

už se taky stalo, a bylo to v jednu dobu docela často, že jí tam furt něco komentoval nějakej 

starej spolužák ze základky ještě snad nebo co. To jsem zjišťoval, kdo to byl, i když z těch jeho 

komentářů bylo jasný, že je trochu někde jinde (smích). 

 

A co ta online aktivita? 

Jako jak moc je aktivní na internetu? 

 

Spíš mě zajímá, jestli sleduješ kdy byla naposledy aktivní třeba… 

Tyjo to asi ne, nebo nevím jestli myslíme to stejný teď, ale já ji tak akutně neschánim 
jako na těch sockách. (smích) 

 

Rozumim, jasný. Jde mi přesně o to, jestli třeba nemáš potřebu sledovat kdy jí 
svítí zelené kolečko u fotky, který značí, že je online třeba i když zrovna má být v práci 

nebo tak… 

Haha to mě nenapadlo tyjo, na to se zaměřim asi. (smích) 
 

Dobře, co dál…Ještě tě napadne nějaká jiná rutina, kterou sleduješ jak se chová 

na netu? Nebo na sociálních sítích? 

Pak si pročítám komentáře, lajky, koukám, kdo jí na to reaguje často. No tak nějak… 
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Co tě k tomu motivuje? 

Asi trochu žárlivost, tak nemám ten prostor na to být s ní osobně a nemám vlastně jak 

zjistit, co opravdu dělá přes den, tak je to taková fustrace vlastně trochu. No a pak zvědavost, 

taky mě zajímá, jak se má, co má novýho na sobě nebo tak…no, to kecám, to mě zas tak 

nezajímá, ale chápeš (smích). 

 

Podíváš se někdy na její přátele nebo sledující? Máš přehled, co to je za lidi? 

Spíš sleduji ty, se kterýma je často v kontaktu.  

 

Jak to poznáš? 

Tak právě třeba ty, co jí lajkují fotky nebo se kterýma vím, že si píše hodně. 

 

A co třeba expartneři? 

(směje se) Hele jako jo no. Tak to dělá asi každej, že se podívá na profily expartnerů. 

 

A je s nimi stále nějak v kontaktu? 

Nepíšou si nebo tak nic. 

 

A má je v přátelích? 

To má, ale jen asi jednoho. 

 

Nevadí ti to? 

Tak vadí, ale nic s tím nenadělám. Já si třeba bývalý holky dávám pryč z přátel, protože 

vím, jak to pak může být divný a nepříjemný pro tu druhou stranu. Teda jako pro současnou 

partnerku. Nevím no, chápu, že s tím člověkem třeba mohla mít v pohodě rozchod nebo tak, 

není tam mezi nimi nic, ale zvlášť, když takhle nebydlíme na stejným místě, tak nevím, 

z jakýho důvodu má potřebu ho pořád vidět nebo vnímat nebo tak. 

 

Určitě ti rozumím. Znáš nějaká její hesla? 

To neznám, a to bych ani nedělal, že bych jí někam lezl. To už mi přijde za hranou. 

Nelezu jí do telefonu ani, když jsme spolu. 

 

A co třeba kontrola přes falešný profil? Jaký máš na to názor? 

No to už mi přijde přehnaný. To nevim, co by se muselo stát, abych něco takovýho 
delal. 
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Přijde ti v pořádku, že ty sociální sítě teď tak trochu tady s tím stalkingem bojují 

a odebírají nějaké prvky, kde je vidět, na co kdo reagoval? 

Teď asi nerozumím uplně? 

 

Tak jestli si myslíš, že by ty sociální sítě měly samy odebírat nějaké funkce, kde je 

dohledatelné, co jsi třeba komu okomentoval nebo tak? 

Hm, tak asi mi to tak přijde v pořádku no. Už takhle tam každý máme o sobě tolik 

informací, že by asi bylo potřeba ty sociální sítě smazat celý a restartovat celý internet (smích). 

 

Respondent 12 – 21.5.2020 13:00, video hovor (přeloženo ze 

slovenštiny) 
 

Prosím tě nejdřív o informaci, jak jsi s přítelem dlouho ve vztahu na dálku a proč? 

Jo, jsme spolu nedávno to byl rok a jsme ve vztahu na dálku, protože oba pracujeme 

v jiném městě, on je usazený v Brně, já v Bratislavě a zatím nám to takto vyhovuje. 

 

A jak spolu komunikujete, když spolu nejste? 

Voláme si, píšeme si. Zkrátka to tak nějak řešíme přes ten internet. 

 

A přes co si nejčastěji voláte nebo píšete? Na internetu myslím… 

Nejčastěji přes Messenger, občas něco prolítne i přes Instagram. 

 

Prozradíš mi prosím, kde všude máš na internetu založený účet? Jsou to hlavně 

sociální sítě? 

Ano asi to teda budou převážně sociální sítě. Nejčastěji mě najdeš asi na Instagramu, 

tam to ještě není tak zkažené všelijakou havětí. Facebook sice mám, ale už několik možná let 

jsem tam prakticky neaktivní a mám ho jen kvůli Messengeru nebo událostem. A pak mám 

takovéty účty jako je Gmail, Netflix třeba, já nevím, co ještě… 

 

Jasný rozumím a jak je na tom přítel? Víš, kde má profily? 

Tak sledujeme se na Instagramu, tak ten a Facebook. Jinak vlastně nevím už… 

 

Tak jo, no a teď se přesuneme k té druhé části. Moje diplomka vlastně spočívá 
v tom, jestli se partneři kontrolují skrze technologie. Tak mě by vlastně zajímalo, jestli tě 
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takhle na první dobrou napadne nějaká tvoje aktivita, která by s tím souvisela? 

No, myslím si, že jsem nějaká stíhačka. Ale otázka je co vlastně všechno do togo třeba 
počítáš. Jako třeba mu nechodím číst zrpávy na Facebooku. Jednak proto, že nemám heslo a 
druhak bych se za sebe trošku styděla asi. 

 

Přijde ti to nemorální? 

Já si to vůbec neodvážím takhle odsuzovat, jen prostě vůči němu, tak jak ho znam, mi 
to nepřijde fér. Protože pracujeme nějakou dobu na tom, aby nám to fungovalo takhle na dálku 

a nechtěla bych to kazit tím, že ho budu šmírovat.  
 

Takže to vnímáš jako narušení důvěry mezi vámi? 

To určitě. Znám páry, co třeba otevřeně po sobě vyžadujou, aby si dávali číst zrpávy 
navzájem ale já nevim, mně to přijde takový…že se kontrolujou jak malý děti. Trochu toho 
soukromí si nechávat asi musíme… 

 

Jasný, ale ty projevy monitoringu můžou vypadat i jinak. Třeba tak, že budeš 
nějak sledovat jeho zeď na sociální síti a sledovat, co se tam odehrává. 

Aha, hm, jako profily jeho znám. On nijak aktivní není mi přijde, ale jako přirozeně se 
máme v přátelích tak vidím, když se tam nějaká změna stane. 

 

Změna v příspěvcích třeba? 

Jasný. 

 

V počtu lajků, který tam má… 

Teď se mě ptáš, jestli koukám, kdo mu lajkuje příspěvky? 

 

Tak tak… 

Tyjo, vlastně asi jo. No, to koukám… 

 

Pokaždý? 

Tak protože těch příspěvků je málo, tak asi pokaždý no… 

 

A co třeba příspěvky, které lajkuje on někomu jinýmu? Vyhledáváš je nějak 

aktivněji? 

No nemyslím, že bych to dělala s nějakou pravidelností, ale je pár lidí, který si sem tam 

rozkliknu a podívám se.  

 

Co to je za lidi? 

Tak jedna osoba s ním pracuje v baru už dlouho a ta si tam pořád přidává nějaké fotky. 

Takže ta mě zajímá, jestli ho tím nějak moc neoslovuje (smích). 
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A vadí ti, že, mu třeba on jí nebo ona jemu sem tam něco okomentuje? 

Oni si příspěvky nekomentují, nebo alespoň si toho moc nevšímám. Ale lajkují a to mi 

přijde ještě horší. 

 

Proč ti to přijde horší? Než komentáře, myslíš? 

Ano. Tak ty komentáře jsou takový otevřený, když už někomu něco okomentuješ, tak 

je to buď jako něco milýho nebo naopak negativního, ale já v tom třeba necítím žádný 

jako…tajemství nebo podlost zkrátka. Prostě nejsi takový blbec, abys svojí milence, co má 

veřejný profil komentoval každou fotku, jak je skvělá a sexy a kdoví co všechno ještě. 

 

Ale to těma lajkama taky neříkáš nebo jo? 

Ne přímo. Ale zaprvý tím jednak dáváš jasně najevo, že se ti ta fotka líbí a zadruhý je 

to takový míň nápadný, a to mě děsí (smích). 

 

Jak si udržuješ přehled, s kým se na internetu baví? 

Tak já asi úplně nevím, s kým se na internetu baví, protože do zpráv bych mu nikdy 

nevlezla. Ale trochu zpozorním, když se mu zvedne to čísílko sledujících na Instagramu. Mám 

pak tendence hledat, co tam má za nového člověka, proč ho asi začal sledovat a proč zrovna 

teď a většinou se mi popravdě uleví, když vidím, že to je nějaký chlap, a ne žádná baba (směje 

se). 

 

Takže s nějakou pravidelností sleduješ počet sledujících, co má na profilu? 

Hele až do teď jsem si to fakt neuvědomovala, ale vlastně jo…Ty mi tady úplně bortíš 

představy o tom, že jsem dobrá přítelkyně. (smích) 

 

To se nevylučuje přeci… 

No…snad ne teda. 
 

Dokážeš říct, jak to děláš často? 

To asi úplně nedokážu. Možná párkrát do měsíce? Nebo do týdne? Vážně nevím. 

 

Znáš nějaká jeho hesla? 

To neznám. 

 

A chtěla bys? 

To asi ani ne, to já zase poznám nějaké hranice soukromí. 
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Přijde ti v pořádku, že ty sociální sítě samy si dnes už třeba uvědomují, že se tam 

lidi stalkují navzájem, tak jim odebírá zobrazení, kdo a co interagoval na co? Třeba 
Facebook nebo Instagram teď myslím. Tam už nevidíš jednoduše, kdo jak interaguje, 

s čím v reálném čase. 
Jo, tak určitě. I když mi to asi teď trochu protiřečí s tím, co jsem říkala o mé aktivitě na 

sociálních sítích, ale myslím si, že po tom vlastně nikomu nic není, co jsem zrovna komu lajkla. 

 

A když se na to podíváš z pohledu někoho, kdo má tendence sledovat partnera na 
internetu? 

Ani tak mi to nepřijde fér.  
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