
 

 

 

1 

Seznam příloh 

Příloha 1 – Formulář online dotazníku  

Příloha 2 – Soubor otázek 

Příloha 3 – Významové kódy, jejich kategorie a četnost 

Příloha 4 – Přepis rozhovoru s Respondentkou 1 

Příloha 5 – Přepis rozhovoru s Respondentem 2 

Příloha 6 – Přepis rozhovoru s Respondentkou 3 

Příloha 7 – Přepis rozhovoru s Respondentem 4 

Příloha 8 – Přepis rozhovoru s Respondentem 5 

Příloha 9 – Přepis rozhovoru s Respondentem 6 

Příloha 10 – Přepis rozhovoru s Respondentkou 7 

Příloha 11 – Přepis rozhovoru s Respondentkou 8 

  



 

 

 

2 

Příloha 1 – Formulář online dotazníku 

Ahoj! Díky, že mi chceš pomoct s mojí bakalářskou prací na téma Vnímání aktivismu na 

Instagramu příslušníky generace Z.  

Jaký je tvůj věk? 

o <15 let 

o 15–18 let 

o 19–25 let 

o >25 let 

Jaké je tvoje pohlaví? 

o Muž 

o Žena 

o Jiné 

Jak často si otevřeš Instagram? 

o Alespoň 1x denně 

o Alespoň 1x týdně 

o Alespoň 1x měsíčně 

o Méně často 

o Vůbec 

Instagram 

Podíváme se na to, jaký Instagram využíváš. I ve spojitosti s aktivismem. 

Jak často publikuješ Příběhy na Instagramu? 

o Alespoň 1x denně 

o Alespoň 1x týdně 

o Alespoň 1x měsíčně 

o Méně často 

o Vůbec 
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Jak často publikuješ Příspěvky na Instagramu? 

o Alespoň 1x denně 

o Alespoň 1x týdně 

o Alespoň 1x měsíčně 

o Méně často 

o Vůbec 

S jakými aktivitami ses setkal/a u jiných uživatelů Instagramu? 

o Změna profilové fotky na podporu hnutí 

o Sdílení Příběhu o společenské problematice 

o Sdílení Příspěvku o společenské problematice 

o Darování peněz na dobročinnou sbírku (sdílení příspěvku o dárcovství) 

o Tvorba separátního Instagram profilu o společenské problematice 

o Jiné… 

Jakou aktivitu jsi sám/sama na Instagramu vykonal/a? 

o Změna profilové fotky na podporu hnutí 

o Sdílení Příběhu o společenské problematice 

o Sdílení Příspěvku o společenské problematice 

o Darování peněz na dobročinnou sbírku (sdílení příspěvku o dárcovství) 

o Tvorba separátního Instagram profilu o společenské problematice 

o Jiné… 

Proč jsi dané aktivity vykonal/a? 

o Přišlo mi to snadné 

o Mohlo by to mít dopad 

o Chtěl/a jsem vyvolat povědomí 

o Chtěl/a jsem pomoci 

o Ukazuje to, jaký/jaká jsem 

o Dělali to ostatní 

o Jiné… 
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Offline aktivismus 

Zajímá mě, co si myslíš o vztahu online aktivismu k dění offline. 

Do jaké míry souhlasíš s tvrzením, že online aktivismus může mít vliv na offline 

aktivismus? 

o 1 (Rozhodně nesouhlasím) 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 (Rozhodně souhlasím) 

Jaké aktivity jsi vykonal/a v "offline" světě? 

o Nošení stužky/placky 

o Podpis petice 

o Přispění na sbírku 

o Účast na protestu 

o Organizace sbírky/protestu 

o Jiné… 

Kontakt 

A jsme u konce – teda skoro. Další fází praktické části bakalářské práce jsou totiž 

hloubkové rozhovory, které bych rád uskutečnil s vybranými respondenty tohoto 

dotazníku. Pokud by ses rozhovoru zúčastnil/a, zanech mi na sebe kontakt. Ručím za to, že 

osobní údaje budou v bakalářské práci anonymizovány. 

Každopádně díky za vyplnění dotazníku! 

Tony Nguyen 

Jméno: _________________ 

Kontakt: _________________ 
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Příloha 2 – Soubor otázek 

Úvod 

- Uvedení cíle studie 

- Upozornění na nahrávání, zajištění anonymity 

- Otázky k povaze studie 

Otázky 

- Úvodní otázky 

o Jak používáš Instagram? 

o Co pro tebe znamená aktivismus?  

 „Za aktivismus se považuje libovolná aktivita, která přímo souvisí se 

společenským systémem a má za úkol směřovat k provedení změny 

ve společnosti“ 

- Výzkumná otázka č. 1 

o Jaké aktivity jsi na Instagramu provedl/a, které se týkaly nějaké 

společenské/politické problematiky? 

 (Pokud nějakou aktivitu vykonal/a) Proč jsi dané aktivity vykonal/a? 

 (Pokud nějakou aktivitu nevykonal/a) Jaké aktivity jsi na Instagramu 

zaznamenal, které se týkaly nějaké společenské/politické 

problematiky?  

- Výzkumná otázka č. 3 

o Je podle tebe aktivismus na Instagramu v něčem unikátní, odlišný? 

o Má podle tebe aktivismus na Instagramu účinek? (má/nemá) Proč si to 

myslíš? 

o Máš nějaký názor na lidi, kteří často sdílejí Příběhy/Příspěvky 

s aktivistickým obsahem? Pokud ano, co si o nich myslíš? 
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Příloha 3 – Významové kódy, jejich kategorie a četnost 
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Příloha 4 – Přepis rozhovoru s Respondentkou 1 

Máš nějaké otázky, než začneme? 

Zatím ne, když tak se zeptám. 

Abychom nahodili ten úvod, tak se tě zeptám, jak používáš Instagram? Jak často 

otvíráš, co tam sleduješ a tak. 

Takže já obecně používám Instagram spíš… Osobní účet, mám privátní účet, teď… Ale 

taky v rámci práce a dobrovolničení vlastně provozuju pár účtů organizací nebo NGOs, 

které jsou taky na Instagramu aktivní. Ale svůj osobní účet mám hlavně pro kamarády, 

rodinu, spolužáky a tak. Nevím, jak často otvírám Instagram, to by asi pro mě byla špatná 

statistika, ale asi několikrát denně. 

Několikrát denně. Takže aspoň jednou denně se tam vždycky koukneš. 

Mhmm. 

Což je u nás asi jako běžné. 

Řekla bych, že to je normální. Jestli to je správně nebo špatně, to asi nedokážu posoudit. 

Je to standardní. Takže každý den, několikrát denně, dobře. A jak často postuješ věci 

na osobní účet? Jakéhokoliv formátu. 

Jako posty – fotky – moc ne, řekla bych, že tak jednou za tři měsíce, dva měsíce. Když se 

něco naskytne. Ale mám docela ráda Stories, ty bych řekla že tak jednou týdně, možná 

dvakrát dávám. 

Mhmm. Super. To se asi nijak nevymyká, není to žádný extrém. A přejdeme teda 

k tomu aktivismu. Já se tě nejdřív zeptám, co si pod tím představíš ty, když se řekne 

aktivismus. 

Na Instagramu specificky, nebo obecně? 

Obecně. 
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To bych řekla, že nějaký… Nějaká snaha, v podstatě, přeložit do reality nějakou svoji… 

Teď formuluju šíleně, nejradši bych to řekla anglicky. 

V pohodě, teď tě nezkouším. 

Jako přeložit do praxe nějakou svoji believe. Svoji ideu, nějakou svoji zásadu. Tak bych to 

asi definovala. 

Takže jde o to, že nějak prezentuješ tu svoji zásadu, že jo? 

No, ideálně s cílem něco změnit nebo na něco upozornit. 

Tak to máš stejně, jako mám definici tady, takže spot on. Tady mám napsané, že za 

aktivismus se považuje libovolná aktivita, která souvisí se společenským systémem a 

má za úkol směřovat k provedení změny ve společnosti. Takže tu změnu jsi tam 

popsala. A o tom to je, takhle to mám vymezené. A samozřejmě aktivismus na 

Instagramu je tohle, ale v prostředí Instagramu. 

Mhmm. 

Já jsem koukal na tvoje odpovědi v dotazníku a koukám, že jsi na Instagram 

provedla celkem dost věcí, co by se daly označit za aktivistické. Tak jestli mi řekneš, 

co, jak… Takhle, jestli mi představíš, co tam děláš. 

Jako na svém osobním účtu. 

Mhmm, nejdřív. 

Tak tam já ráda shareuju do Stories různé posty, a to vlastně organizací, které já sleduju, 

nebo organizací, v rámci kterých já dobrovolničím. Často to je podle mě i poměrně 

specifická věc takové mojí sociální bubliny v Amsterdamu, že… Hodně se šíří takové ty 

info posty, takové slidery, kde máš různé informace, infografiky. Tohle občas dělám, když 

je to zajímavé pro mě. A hodně… Ale ne hodně, ale co dělám nejvíc z toho „aktivismu“, 

je… Sdílím posty o různých eventech, takže jako přednáškách, věcech, které se tady dějí a 

kde by se mohl… Co by mohlo lidi zajímat, že by se mohli zúčastnit. Takže nějaké 

protesty, tady jsme měli Women’s March, každoročně, tak to jsem sdílela. Tak to je hlavní 

z té mojí činnosti nějaké. 
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Takže u těch eventů je to jasné, to asi sdílíš pro to, abys nalákala lidi, že jo? 

Mhmm. 

A když se zaměříme na ty info posty, ty carousely, nebo ty další Stories, tak co si 

řekneš, že je důvod, proč to sdílíš? 

No asi abych to nějak… Abych to nějak rozšířila k širší… Mám pocit, že to je něco, co by 

se mělo vědět nějak víc, než se právě teď ví. A taky je tam samozřejmě ten element toho, 

že s tím sympatizuju, nebo že tomu nějakým způsobem fandím, a tím pádem že se s tím 

dokážu afilovat tak, že spojím ten svůj osobní účet s nějakým problémem nebo nějakou 

organizací nebo tak. 

Super. A mě právě zajímá to „rozšiřování povědomí“. Je to něco docela běžné, co lidi 

uvádí jako důvod, a já bych se tě zeptal, co si myslíš, že může mít za efekt, když o tom 

hodně lidí ví. Když vidí to Story a budou o tom díky tomu mít to povědomí. 

Jako ten efekt, jestli si myslím, že se to nějak bude vidět pak v praxi? Jestli se to přeloží do 

praxe? 

Mhmm. 

Asi záleží, jak si definujeme tu praxi. Asi v rámci nějakých konverzací, možná, jestli to lidi 

úplně motivuje k tomu, aby změnili svoje chování, to nevím, tím si nejsem jistá. Ale zažila 

jsem, že jsme si o tom popovídali s lidma, moji kamarádi viděli něco, co jsem sdílela a 

ptali se mě na to. Speciálně s Unicefem, ve kterém dobrovolničím. A to se mi stává, že se 

mě na to zeptají. A pak o tom máme konverzaci, která buď někam vede nebo nevede, ale to 

je poměrně individuální. 

Takže když se zaměříme na tohle, tak můžeme říct, že se online přelívá do offlinu? 

No jako záleží, jestli definuješ offline aktivismus jako nějakou aktivitu, která něco změní, 

tak konverzace to úplně nebude. Ale nějaká awareness asi jo, v mým případě. Hlavně 

specificky v případě toho Unicefu, nezažila jsem to tak moc u ostatních věcí, co sdílím. 

Jsi říkala, že máš ten svůj osobní účet, že jo, a ty další účty jsi založila? Nebo 

spravuješ? 
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Právě u toho Unicefu, taky tím, jak je COVID, tak jsme museli převést hodně svých aktivit 

právě na online a instagramový účet je jedním z největších, který máme. S tímhletím 

studentským týmem UNICEF. A je to z několika důvodů, hlavně proto, že to je poměrně 

dobrá platforma na tyto věci, ale taky kvůli tomu, že pragmaticky Facebook má velmi 

restriktivní pravidla a vždycky si myslí, že my se snažíme napodobovat UNICEF a že 

nejsme pravý UNICEF, tak nám vždycky canceluje naši stránku, což je sranda. Tam teda 

já nefiguruju v rámci toho mediálního týmu, ale podílím se na contentu občas a hodně ho 

sdílím na svojí osobní stránce. 

A co tam sdílíte tak za content? 

Tam my máme kalendář v rámci UN International Days, takže v rámci toho kalendáře, 

který je poměrně plný, dáváme awareness posty, které jsou takové ty… Slidery, nevím, jak 

se tomu říká. 

Carousel. 

No, no. Tohle dáváme v rámci awareness a infografik. Pak tam publikujeme všechny svoje 

akce, všechny svoje fundraisingy, a… To je asi tak všechno, občas tam je jenom nějaká 

partnerská NGO nebo společnost, ale to se moc neděje, protože UNICEF je poměrně 

přísně neutrální. 

OK. Takže super, takže… Takže to je tak, že máš nějaký content na vlastním 

Instagramu, a pak se ještě podílíš na contentu Unicefu. 

Mhmm. 

Pak teda… Ty už jsi to naťukla, že máte nějaký důvod, proč jste na Instagramu a ne 

na Facebooku. Tak to bych se tě ještě zeptal, jestli si myslíš, že je Instagram 

aktivismus v něčem specifický. Jestli tam je nějaký rozdíl oproti Facebooku kromě 

těch technikálií. 

No… Tak na Instagramu je větší naše target audience, kdybych to tak řekla. Specificky 

pro mě jako soukromého uživatele Instagramu je to fajn, protože generace Z, že jo, jsme 

spíše na Instagramu než na Facebooku. Je to i tím, že UNICEF je studentský tým, tak 

hodně cílí na studenty univerzitní, středoškolské a tak. A mladé lidi. A k těmhle nám to 
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tam vyhovuje. A taky že je tam v podstatě poměrně jednoduché podávat content ve 

stravitelné formě. Je to často barevné, jednoduché, takové… Ne, že by to bylo jednoduché 

vyrobit, ale jednoduché propagovat, což je taky fajn. Takže to bych řekla, že jsou hlavní 

důvody, a pak ta věc s Facebookem, kterému se nelíbí naše jméno. To je pak zas trochu 

jiná věc. 

Takže ten obsah bys popsala jako takový jednoduchý na zpracování, nebo na 

přijímání? 

Spíš jako jednoduchý pro toho diváka, nebo jak se tomu říká… Audience, prostě. Že je to, 

tyhle věci ohledně dětských práv, jsou docela těžké občas… A dokážu si představit, že 

nějaké velké text posty o porušení práv někde v Barmě nebo kde by nebyly úplně 

atraktivní. A tím, že na tom Instagramu se to primárně podává vizuálně, tak si myslím, že 

k tomuhle to je jako poměrně šikovné, no. Že se dá i poměrně velké složité téma dostat ve 

formě, která je vizuálně atraktivní a zjednodušená tak, aby to bylo stravitelný pro… 

Průměrného diváka, konzumenta. 

Takže to je jednou z hlavních předností, teda. 

Pro mě, no. 

A ještě nějaký další přednosti tě napadají? 

No… Asi ne, teď. 

Jasný, protože o tom asi nepřemýšlíš dennodenně.  

No, teď… Nepřemýšlím, no, teď jsi mi to tak naťukl. Možná ti ještě napíšu e-mail, jestli na 

něco přijdu dneska večer nebo tak. 

Super, tak. Zeptám se tě ještě, jaký účinek myslíš, že to má, ten profil? Jak tvůj, tak 

ten UNICEF? Už jsme naťukli to budování povědomí, už jsme naťukli, že to občas 

startuje konverzaci… Tak jestli to má podle tebe ještě nějaký účinek, co tě napadá? 

Nejen u tebe, ale možná i u jiných profilů. 

Jako třeba i ty profily, který já sleduju? 

Mhmm. 
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No… Tak jako má to asi nějaký value signalling element. Když vezmeme tak nějak jako 

průměrného uživatele Instagramu, nebo jako průměrného uživatele z té mé bubliny, ale 

myslím si, že nejen pak jako konverzace osobně, ale i docela hodně konverzací i v rámci 

Instagramu. Že hodně třeba v posledním týdnu fakt jako, moji kamarádi, tím pádem, které 

sleduju na osobním účtu, tam sleduju jen kamarády, známé, spolužáky… Ale i tam se 

hodně potkávám s tím, že tam dávají takový ten… Post, kde můžeš submitovat otázky, ono 

je to dělané na otázky, ale… Že to dělají spíš na odpovědi, že dají nějakou otázku. Otázku 

a pak tam vlastně vyzývají, aby na to lidi reagovali, což je poměrně zajímavý, ale to si taky 

myslím… Nevím, jestli to bude… Nějaký jako generalizovatelné, to je podle mě poměrně 

specifický v téhle té mé amsterdamské aktivistické bublině. Tady Amsterdamská 

univerzita je poměrně známá svojí studentskou základnou, která je v těchhle věcech 

poměrně aktivní a nevím, jestli to je reprezentativní. 

To nevím, ale můžu říct, že ty carousely jsou běžné i v Česku. To mám právě 

zmapované v té teoretické části, že už to docela proniká a lidi na to reagují. 

Mhmm. Ale fakt třeba… Lidi třeba dávají osobní screenshoty zpráv, které se jim dostali 

třeba na Tinderu… Holka prostě dostane třeba ofenzivní zprávu, pak jí třeba postne a řekne 

„Stalo se vám to někdy?“ a začne tohle téma vyzdvihávat třeba ve Stories na Instagramu. 

Což nevím, jestli je běžné v Český republice. 

Takže nějaké sdílení vlastních zkušeností, myslíš? 

No, no. A taky v rámci awareness raising, určitých věcí, třeba teď kolem Sarah Everard, 

tak byl poměrně velký humbuk kolem toho. Nebo včera jsem viděla, že jedna z mých 

kamarádek postla jeden z těch carouselů ohledně non-violent protests, a pak dala právě 

jako reakci na to, jestli si myslíme, že non-violent protests pořád mají místo ve společnosti, 

a takové. Fakt docela heavy věci někdy. Tak je to takový… Fakt si myslím docela 

intenzivní, no, na tom Instagramu. A… Jsem si poměrně jistá, že to je pak tím… Tou 

kulturou tady, no, hlavně mezi mladými lidmi. A nevím, do jaké míry… Nemyslím si, že 

to je celkově úplně value signalling, u někoho možná, ale myslím že to je tady rozšířenější, 

než třeba jsem se potkala v Český republice. 

Tak kdybys mi zkusila odhadnout, jak to je časté u těch lidí, co sleduješ, že tohle 

postují? Asi to nedělá úplně každý, ale jestli bys to objasnila. 
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Jako v rámci… Jako v rámci jednoho člověka, jak často ten jeden člověk dělal, nebo jaká 

je pravděpodobnost, že když teď otevřu Instagram, tak že tam něco takového uvidím? 

Spíš tak, že z těch lidí, co sleduješ, tak u kolika procent cca můžeš říct, že něco 

takového sdílejí. 

Mhmm. Tak z mých spolužáků tak třeba… 25 %, bych řekla.  

Mhmm. A myslíš, že to o těch lidech něco říká, když sdílí takový obsah? Myslíš si o 

nich něco? 

Tak já je hlavně znám, většinu z nich znám z takových prostředí osobně, jako že jsem je 

potkala na takovýchto různých demonstracích a tak. Anebo taky že já studuju právo, 

politologii, tak jsem se s nimi bavila o těchto věcech. O přestávce, na přednášce nebo něco 

takového. Takže u většiny mě to úplně nepřekvapuje. A spíš je jako zajímavé sledovat, do 

jaké míry jsou schopní a ochotní synchronizovat to, co říkají, co ti řeknou osobně a co 

sdílejí na Instagramu. Ale ve většině případů, aspoň tady, z těch mých spolužáků, bych 

řekla, že… Jsou možná i víc ochotní o tom mluvit osobně než veřejně na Instagramu. 

A napadá tě ještě někdo třeba mimo ten okruh spolužáků, koho třeba tolik neznáš, 

tak… Jestli to vnímáš jinak. 

Jako jinak, než kdyby to bylo osobně? 

Mhmm. 

Asi ne, ale… Myslím, že je zajímavé občas sledovat, které zdroje mají. Když třeba 

shareujou něco, tak je zajímavý sledovat, od kterých těch accounts si to berou. Ale co se 

týče těch názorů jako takových bych neřekla, že v tom já vidím nějaký velký rozdíl. 

Super! Já myslím, že jsme toho probrali dost a mám rozhodně nějaký body, o kterých 

můžu mluvit. Díky za ty zkušenosti z Nizozemska. Ještě máš nějaký otázky? 

Ne, děkuju. 
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Příloha 5 – Přepis rozhovoru s Respondentem 2 

Teď jsem teda zapnul nahrávání, ale pak to samozřejmě bude anonymní, takže žádné 

jméno a fotky tam u tebe nebudou. Máš ještě nějaké otázky, než přejdeme k těm 

otázkám, co mám já? 

Asi ne. 

Dobře. Tak můžeme začít. Já se tě nejdřív zeptám, jak obecně používáš Instagram. U 

sebe. 

Hm… Tak primárně je to nějaká, nějaký zdroj informací pro mě, používám ho, abych 

získal nějaké informace. Ať už o tom, co dělají kamarádi, co si myslí… Anebo, a to možná 

i víc, co si třeba myslí nějací politici nebo co se obecně děje ve světě, protože hodně tam 

sleduju nějaký zpravodajský weby, profily organizací. Takže takový zdroj informací, no. 

Zdroj informací, OK. A jak často ho tak otevřeš nebo kolik času na něm tak strávíš, 

bys řekl? 

To ti můžu říct přesně, jak jsou ty statistiky, jestli chceš. 

Jo, můžeme! 

A jako vůbec vlastně nevím. Takové překvapení. A vlastně jako… Napadá mě, že i nějaká 

ta zábava, že jo, občas si tam píšu s nějakým kamarádem, ale vlastně to dělám trochu 

nerad, je mi to vlastně trochu jako proti srdci, když lidi používají ten Instagram, že si tam 

chodí psát v těch DMs na Instagramu. Je to takové jako… Radši si s někým píšu na 

Messengeru, nebo na WhatsAppu, někde. A vlastně se snažím ten Instagram čím víc 

uzpůsobovat tomu, aby to byl zdroj informací, samozřejmě ty kamarády sledovat, ale… 

Hodně se snažím limitovat počet sledovacích, které já sleduju, abych prostě ty informace 

mohl jako získat, no. Když bych je mohl od těch profilů pobírat, aby se to neztrácelo. 

A myslíš, že ten feed je dobře uspořádaný, nebo ty Stories? Nebo cítíš, že by toho 

mohlo být míň nebo víc? 

Třeba ten, třeba ten feed ani moc neprojíždím. Podívám se třeba na ty tři nahoře. A kdyby 

šlo třeba líp filtrovat ty… ty Stories, tak by to bylo lepší, protože někdy mám chvíli, tak 
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nějak tuším, co bych tam chtěl vidět, v tu chvíli, jaké profily. Ale ty se mi často nezobrazí 

jako ty první. Takže vidím něco, co sleduju, zajímá mě to, ale asi to v tu chvíli nechci 

vidět. Vlastně mě nezajímají… Já sleduju všechny spolužáky ze školy, protože prostě chci 

mít přehled, co jsou zač, ty lidi. Malá škola, já chodím na školu, to je možná divné… Ale 

chodím na školu, která má možná 100 studentů a sleduju všechny, a to mě vlastně zajímá, 

ale ne v tu chvíli, kdy mám málo času. Takže kdyby to šlo filtrovat, tak by mě to celkem 

bavilo. Uhm… Týdně mám, za týden jsem byl na Instagramu šest a půl hodiny? 

Jo, tak to vychází tak hodinu na den, že jo. A je to… Jakou sociální síť používáš 

nejčastěji? Je to tohle nebo nějaká jiná?  

To se taky můžu podívat. Vlastně… Asi to bude ten Instagram, ale vlastně docela váhám… 

Je to Instagram. Ale zas na mobilu tady mám Instagram 6 a půl hodinu, Facebook hodinu a 

tři čtvrtě, ale na Facebooku jsem víc na počítači, což nemám tady statistiky na mobilu. A 

tam si čtu víc delší texty. Tak možná… Tak možná je to i stejné? Nevím, asi ne. A hlavně 

tam má stránka… Unijní… Tam máme ČSU (pozn. Česká středoškolská unie) stránku na 

Instagramu, a na Facebooku nám píšou delší stránky a komentáře, tak tím taky trávím čas. 

Tak jo, super, to bylo obecně k tomu Instagramu, abychom to nějak uvedli. A teď se 

tě zeptám k tomu aktivismu. Co to pro tebe znamená, když se řekne aktivismus? 

Obecně úplně, ne jenom na Instagramu, ne jenom offline, ale úplně… Obecně. 

Možnost, kterou kdokoliv může ovlivnit svět. Může změnit, může se za něco postavit a 

může to udělat skrz ten aktivismus kdokoliv, ať už má jakoukoliv funkci, pozici, věk, ať už 

je odkudkoliv. Protože není ničím vázaný, no, aktivistou může být vlastně kdokoliv, kdo se 

jím pojmenuje. 

To jsi zmínil vlastně podobně jako to mám já v bakalářce. Jenom uvedu, že za 

aktivismus se považuje libovolná aktivita, která souvisí se společenským systémem a 

má za úkol směřovat k provedení změny ve společnosti. Takže tam ta změna je. Tak 

když už jsme si uvedli ten aktivismus i ten Instagram, tak já se tě zeptám, jaké 

aktivity jsi na Instagramu provedl, které bychom mohli teda považovat za 

aktivistické? 
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Určitě je to zapojování se, jako podepisování nějakých petic… To není jako na Instagramu, 

ale Instagram mě na to odkazuje. Dneska ráno podpis, v posteli jsem koukal na nějakou 

petici od hnutí DUHA, tak jenom proto, že jsem viděl příspěvek, že demonstrovali, tak mě 

to (nezřetelné slovo) tu petici. Tak to cítím, že je nějaký aktivismus, ale velmi pasivní, že 

to člověk jenom podepisuje. Vlastně jako málokdy něco sdílím, a když už, tak to byla třeba 

jako Unie, a tam ten aktivismus u mě… Tam se podílíme, tam tvoříme nějaké aktivizační 

příspěvky pro lidi, aby něco podepisovali, něco někam psali, něco sledovali, něco dělali. 

Tak to můžeme rozdělit, jestli ti to usnadní. Co děláš pro tu Unii, pro ten Instagram 

Unie, a co se děje na tom osobním účtu. 

Mhmm. Asi na tom osobním účtu, tak tam se snažím podepisovat nějaký petice, sledovat 

nějaké aktivistické účty, třeba. Vlastně jako málokdy něco sdílím. Nebo když už něco 

sdílím, tak nějaké jako… Něco, co by se dalo považovat za nějaké aktivistické, tak je to 

spíše do DMs těm kamarádům, který by to mohlo zajímat, takže to přepošlu. Nebo to 

hodím do nějaké messengerové skupiny. No, to je asi tak jako všechno. Vlastně jako 

nevím, si tak říkám, jestli tohle považovat vůbec za aktivismus, protože to je tak pasivní, 

že jako… Zároveň si říkám, že i ten jeden hlas, jeden lajk, jeden sledující v tom počtu 

milionů může pomoct, no. 

Jo, spadá to do spektra, které mám v té bakalářce. Přesně i ty petice spadají pod ten 

aktivismus. Takže to máme osobní profil, pak jsi říkal profil Český středoškolský 

unie ještě. 

Tam co jsme dělali jako nejvíc proaktivní aktivismus, kdokoliv mohl být nejvíc proaktivní, 

tak bylo v kampani proti povinné maturitě z matiky, že jsme vyzývali k psaní dopisů 

poslancům, že jsme poskytli kontakty, vzorový e-mail, doporučení… A to středoškoláci 

psali ty maily, ty dopisy, a posílali sami, nebo nám poslali na mail a my jsme vytiskli a 

poslali. Takže mohli něco psát, my jim nabídli podporu. Nebo nějaká petice, kde třeba u 

distanční výuky jsme dávali nějaké tipy učitelům, tak tam jsme jako vyzývali, aby o tom 

s těmi učiteli mluvili, nebo se zamysleli a zkusili jim třeba navrhnout, aby si pomocí tipů a 

otázek zkusili zamyslet nad tím, jaká je vůbec kvalita distanční výuky. Takže vlastně 

někdy to je ten aktivismus, který třeba dělám, který jako nabízíme, tak ne vždy z něho 

vždycky víme ty dopady, té jeho činnosti. Někdy u těch dopisů těch poslanců to je docela 

jasné, tam jsme chtěli, aby nám to vyfotili, když to posílali sami, což myslím, že rádi 
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udělali, když už napsali dopis poslancovi, tak si to myslím rádi vyfotili, ti středoškoláci a 

pochlubili. Anebo nám to poslali a vytiskli. Tak jsme věděli, kolik těch dopisů je. Ale když 

jsme dávali tipy na to, jak má vypadat distanční výuka, tak vlastně moc nevíme, jestli ti 

středoškoláci mu to řeknou nebo ne. Občas nám napíšou tu zkušenost ze školy, ale spíš to 

je negativní zkušenost než jako pozitivní „teď jsem díky vašim tipům se bavil s učitelkou a 

ona změnila styl výuky“. To se bohužel moc neděje. Takže to mě vlastně mrzí. Ale je to 

určitě podepsání peticí, nějaké aktivizování, aby něco psali, aby někoho oslovovali, a pak 

aby o tom s někým mluvili, diskutovali.  

Jakou za tím vidíš motivaci, proč právě děláte tyhle akce na podpisy petic a tak? 

Abychom něco změnili. Abychom mohli něco ovlivnit, abychom mohli zlepšit, jak se 

vzdělává. Tak u těch maturit z matematiky, tam byl cíl jasný, tam byl cíl zrušit povinnou 

maturitu z matematiky a muselo o tom hlasovat 200 poslanců, tak je bylo potřeba 

přesvědčit. Nebo ukázat ty argumenty. Protože je to složité téma, ale zároveň na to si 

jednoduše někdo udělá názor, protože maturitou prošel každý. Proto bylo důležité tam 

dostat ty argumenty a ten pohled těch středoškoláků, které to případně čeká. Tak ta 

motivace byla to změnit. Když, to jsem nezmínil, ale podobný princip, když dáváme 

nějaké tipy samosprávám, co dělat v době covidové, nebo maturantům jsme dávali tipy, 

nějaké vzdělávací programy, tak tam vnímám nějaké obohacení, že se dozví něco, co by se 

jinde nedozvěděli. Že děláme nějakou službu, že jim ulehčíme vlastní práci, život, že jim 

shrneme všechny tipy na přípravu na maturitu na jedno místo, nebo že jim dáme tipy na to, 

jak dělat… Aby nemuseli dělat nějaké brainstormingy, které mohou být online složité, tak 

dáváme tipy samosprávám, co můžou v téhle době dělat. A ty ses ptal na to, jak mě to 

motivuje, nebo? 

Jo, jako jakou motivaci za tím vidíš. Jaký důvod, proč děláš to, co děláš. Jak na 

osobním, tak na tom ČSU účtu. 

Asi prostě pomoc. Pomoc, no. A někdy to není jen světu, někdy to je sám sobě, já sám 

bych maturoval z matiky. A vlastně… Nevím, když třeba… Nevím, co to bylo, něco 

s rychlovlaky? Tak tam vnímám, že to bude něco přínosné pro Česko, ale sám chci se 

rychle dostat do Německa. Tak jako… Je tam nějaký osobní zájem. Chci žít v zemi, která 

se mi bude víc líbit, no. A vlastně i ve světě. Protože ty petice jsou často… Většina těch 
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petic, 90 % je českých, co podepisuju… Ale když bylo třeba něco s George Floydem 

v Americe, něco Black Lives Matter, tak něco jako… Co se týká celého světa. 

Takže jde o dosáhnutí nějaké reálné změny. A už jsme to naťukli – ty jsi říkal, že 

Facebook využíváš trochu jinak než Instagram. A já se tě teda zeptám, v čem si 

myslíš, nebo jestli si myslíš, že aktivismus na Instagramu je něčím specifický. Jestli se 

nějak odlišuje. 

Oproti tomu Facebooku? 

Oproti Facebooku, oproti offlinu, prostě obecně. Co jsou unikátní vlastnosti, jestli to 

nějaké má. 

Určitě to musí být jednodušší než… Dokážu si představit, že kdybychom to, co třeba 

děláme teď aktivistického, kdybychom dělali v offlinu, tak bychom měli víc příležitostí to 

vysvětlit, nebo víc o tom mluvit, víc to diskutovat, protože tam člověk je a nemůže utéct, 

v tu chvíli. Ale na Instagramu utéct může k něčemu jinému, tak tam to musí být 

jednodušší, jako on point, musí být očividný ten důvod a k čemu to vede… Musí to být co 

nejjednodušší, no. A vlastně… ideálně, aby to bylo i na tom Instagramu, no. My často ty 

věci děláme, že je dáváme na web, což si nemyslím, že je možná ta nejefektivnější cesta. A 

tak aby to bylo na tom Instagramu, aby to bylo na jednom místě. A zároveň je třeba to 

připomínat, což je jako i v tom offline světě určitě, ale… Vlastně ten aktivismus děláme 

jiný v tom offlinu. Jako takhle, Unie tam vždycky… Vlastně jako ten aktivismus, který 

jsme dělali v tom posledním roce a půl, tak jsme nikdy, mám pocit, nedělali ani v offlinu. 

Vlastně nevím, vzpomněl jsem si na tu pamlskovou vyhlášku, tam se taky tiskly nějaké 

archy, které se tiskly a posílaly se do Unie, ale vlastně ten aktivismus, o který se Unie 

snažila, byl vždycky iniciovaný online. A tak nemůžu říct to srovnání. 

To stačí, jak jsi zmiňoval, že to je jednodušší. Jako nějaká ta vlastnost, kterou ten 

Instagram asi má. A ještě k tomu, když děláš ty věci pro ČSU i pro sebe, podepisuješ 

ty petice, jestli si myslíš, že to má nějaký účinek. Nebo jestli jsi zažil, že to má nějaký 

účinek? 

Tak u té maturity z matiky, tak tam to účinek myslím mělo. Tam to poslanci vyslyšeli, a 

měli jsme reakci od nich, že byli rádi za názory a argumentaci studentů, že jim to otevřelo 
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oči. A vlastně… Někdy je to frustrující, třeba podepisovat petice Milionu chvilek je už 

taková… Už vlastně víš, že to k ničemu nepovede. Možná se to víc medializuje, ale ten 

Babiš neodstoupí, jako nic se nezmění. A pak paradoxně jako petice, který mají mnohem 

míň podpisů, tak mají větší dopad. A tam někdy váhám, jaký má smysl, že jsem to 

podepsal, nebo že to je vůbec symbolika. Že je tady petice, je tady téma, je tady nějaká 

organizace, která tu petici organizuje a má nějaké protiargumenty, a která to vlastně 

dokáže prosadit, tu změnu, nezávisle na tom, jaký tam má počet podpisů. Ale… Pardon, 

zopakuj mi tu otázku. 

Jestli si myslíš, nebo máš zkušenost, že má aktivismus na Instagramu účinek. 

Jojojo. Hm. Takže má, věřím v tom, že může mít účinek. Ale ne nutně to musí být tím 

Instagramem. Myslím si, že jenom ta symbolika… Jenom jako to, že se zapojí, že tam 

napíšou, něco budou sdílet, něco podepíšou, budou o něčem diskutovat… Ať už online 

nebo offline, nemusí znamenat tu změnu, i když to budou hodně velký počty lidí. 

Jo, tak to mi úplně stačí k tomu. A už jenom poslední věc. Jestli si myslíš, že to sdílení 

aktivistických věcí na Instagramu o člověkovi něco vypovídá. 

No asi že se zajímá o svět okolo sebe. Že nějak asi není lhostejný, ale vlastně to může být i 

takový flex, nějaký způsob… Třeba u Fridays for Future mi přišlo, že mělo takový největší 

hype v Česku, tak to sdíleli středoškoláci, kamarádi, kteří nikdy nic nesdíleli a nezajímali 

se o nějaké aktivistické, politické, společenské věci, nebo jako velmi pasivně. Ale tohle 

prostě bylo cool sdílet. A možná i proto, že to bylo dobře udělané, protože to bylo on point, 

protože bylo jasné o co jde a přišlo jim to důležité v tu chvíli. A přišlo jim to samozřejmé 

sdílet. A možná i proto, že to sdíleli ostatní. Ale to si vlastně nemyslím, že je nutně špatně. 

Důležité je, aby člověk rozuměl tomu, co sdílí, nějaké kritické myšlení. Ale myslím si, že 

když je něco masovějšího, tak je to na úkor toho, že… Čím víc lidí to sdílí, čím víc se 

zapojuje, tak tím míň lidí to chápe úplně do důsledku. Což si nemyslím, že je nutně špatně, 

pokud o tom sami neuvažují nějak kriticky a nesdílí to jenom proto, že to je hustý. 

Super, pro to existuje literatura, existují pro to pojmy, takže to je taky zahrnuté. Díky 

moc a pokud nemáš nějaké otázky nakonec… 

Asi ne, doufám, že jsem ti nějak pomohl. 
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Příloha 6 – Přepis rozhovoru s Respondentkou 3 

Tak se pojďme do toho pustit. Nejdřív mám několik úvodních otázek a první je – jak 

používáš Instagram, obecně? Jak často, na co a tak. 

Já teď Instagram používám poměrně hodně, i kvůli mojí nový práci, kde vlastně se starám 

o instagramový účet tam, obsahem zaměřený na studenty. Takže často jsem tam, koukám 

na tom účtu na ty insighty, data, kdo koho sleduje, kolik, jak často… Postuju Stories tam, 

to dělám jako i normální posty, a tak. Takže to je jedna část toho, je práce. Já vlastně, co je 

zajímavé je, že jsem tu aplikaci měla smazanou. Instagram. A stáhla jsem si ji znovu ve 

spojitosti s novou pozicí, kterou jsem dostala teď v únoru. A samozřejmě automaticky jsem 

si tam přidala i ten svůj normální účet, který jsem nesmazala. Používám to často, bych 

řekla. Je to vždycky hodně frekventovaně, často během dne, ale v krátkých časových 

úsecích. A většinou začínám tím, že scrolluju, takže co kdo přidává, pak se koukám na ty 

Stories, co tam máš navrchu. Ale co je zajímavé je, že to dělám proto… Víš, jak to má ty 

barevné obroučky? Tak jenom abych to smazala, tak to všechno proklikávám, abych to tam 

neměla. A často tam hledám lidi. A často tam jsou ty profily, který profily, nebo jako 

profily, které vyhledávám, jsou lidi, které znám. Takže včera vím, že jsem se dívala na 

Instagram mý šéfky. 

Jenom teda pro upřesnění, to, jak popisuješ, jak používáš Instagram, to se vztahuje 

k tomu osobnímu účtu, že jo? 

Jo, tohle je osobní účet, no. Takže tam se často dívám na lidi, které znám, a v 90 % 

případech jsou to ženy v mém věku, bych řekla, na ty profily, na které se dívám. Někdy se 

tam koukám na memes. Ale to je… To není zas tak často. Ale i to může být někdy ten 

důvod, proč si to otevřu. Přemýšlím, jestli ještě něco z té… Z toho využívání, jestli jsem 

něco vynechala… 

Jestli postuješ, nebo… 

Postuju… To je zajímavé. Já jsem… To je jako něco, co zaplňuje hodně mého myšlení, 

nebo jak to říct. Protože jsem postovala, myslím, že poslední post, co jsem měla, byl z jara 

2019. Takže tam ty fotky jsou starší, to je všechno z doby, kdy jsem byla na gymplu. Které 

mi přijdou, že už neodpovídají tomu, kdo teď jsem. Ale zároveň jsem to nechtěla mazat, 
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protože to je součást mého života. Jako ono to zní hloupě, ale přijde mi, že pro mě ten 

Instagram je můj profil a ty fotky na tom profilu byla vždy taková hlavně galerie, ale pro 

mě. Jako že tam přidávám věci, na který se chci dívat zpátky. A tak jsem bojovala s tím, že 

tam mám starý věci, a možná bych chtěla přidat nějaké nové… A nakonec jsem udělala to, 

že jsem tam přidala tři světle modré čtverečky, aby to vypadalo, jako že to je tlustá čára. 

Jako že jsem si symbolicky řekla, že udělám čáru, víš? Ale tohle bylo vyloženě pro mě. To 

jsem vůbec nepočítala s tím, že by si toho někdo všiml. Co mě hodně překvapilo je, že to 

lidi lajkli. […] A moji kámoši ze zahraničí to začali komentovat, což bylo takové zvláštní, 

že já tam teda po dvou letech jsem něco přidala a bylo pro mě zvláštní vidět, že ti lidé, co 

mě sledují, tak že jednak si všimli toho, že tam nejsem přítomná, na té platformě, a že mě 

jako vítají zpátky. To je hrozně zvláštní, protože jsem s těmi lidmi v kontaktu v normálním 

životě, ale že na té platformě to je nějaký jiný vesmír. Tak to k tomu přidávání, třeba. A 

nedávno jsem tam přidala fotku mojí kamarádky, která tu byla o Velikonocích a navštívila 

mě, a to je zvláštní, no. Hrozně ráda bych chtěla říct, že jsem tam fotku přidala sama pro 

sebe, ale vím, že jsem jí tam hodně přidala i pro ostatní a pro to, abych začala vytvářet… A 

mám trošku jako rebranding project na Instagramu. Jako fakt jsem změnila tu fotku, 

změnila jsem popisek, začneme přidávat nový content. A je to strašně hloupé, ale je to pro 

mě taková osobní značka mě. A hrozně bych si přála, abych řekla, že ty posty tam jsou 

jenom pro mě. Ale vím, že z velký části přemýšlím nad tím, jak mě to prezentuje a jak mě 

ostatní budou vnímat. Podložené na těch postech. 

I toho vnímání obsahu, toho se dotkneme. Tak jo, myslím, že máme detailní, pěkný 

úvod o tom, jak používáš Instagram obecně. Teď přejdeme k té druhý části. Zeptám 

se tě, co pro tebe znamená aktivismus, obecně. Obecně, nejen na Instagramu, ale ve 

všech formách. 

Aktivismus pro mě… Je to teda něco, co si spojuju s mladými lidmi, což je trochu zvláštní, 

protože to tak nemusí být. Ale aktivismus pro mě znamená, nebo představím si pod tím 

lidi, co jsou s něčím nespokojení nebo něco vnímají jako nesprávný nebo nespravedlivý a 

snaží se to změnit. A změnit takovým způsobem, že se snaží na to téma přitáhnout nějakou 

pozornost. 

No, změna je toho součástí, určitě. Já tady mám definici, kterou mám ve své práci, a 

to je, že za aktivismus se považuje libovolná aktivita, která přímo souvisí se 
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společenským systémem a má za úkol směřovat k provedení změny ve společnosti. 

Takže tam máme tu změnu, sedí to. Teď právě provážeme ten Instagram a ten 

aktivismus. A mám na tebe otázku, jestli jsi na Instagramu vykonala nějaké aktivity, 

které by se daly považovat za aktivistické. A jestli jo, tak jaké. 

Myslím si, že teď poslední, to je vlastně něco, co jsem udělala ráno… Mám kamaráda 

z Mexika, který teď poslední rok byl v Evropě, protože vloni přišel do Francie, aby si 

zlepšil francouzštinu, a pak přišla korona… Prostě teď byl v Evropě, doma nebyl rok. 

Začal teď tady studovat na univerzitě v Barceloně a tak. Ale jeho rodina je v Mexiku. A 

před pár dny se začala pohřešovat jeho máma a včera ji našli mrtvou a někdo ji zavraždil. 

Což je dost drsné, a já to můžu najít… A vlastně, to je můj kamarád, a naši společní 

mexičtí kamarádi… Já to teď najdu… Tak sdíleli tenhleten post Justicia para Olivia, 

spravedlnost pro Olivii, což je jeho máma. A píše se teda o násilí na ženách, je to celé 

španělsky, takže rozumím jenom strašně malé části toho. Ale je to o násilí na ženách 

v Mexiku. Tak to jsem olikovala. Přemýšlela jsem, jestli bych to měla taky sdílet. Ale to 

jsem neudělala z toho důvodu, že ti lidé, co mě sledují, tak hrozně malé procento hovoří 

španělsky. A drtivá většina z nich už ten post sdílela. Ale já se přiznám, že takovéhle věci 

já můžu… Může se stát, že něco olikuju, ale musím se přiznat, že mně se aktivismus na 

Instagramu vlastně hrozně příčí. Nebo přijde mi, že ten aktivismus, který se dostává ke 

mně, tak je převážně… Ale přijde mi, že dost často vidím lidi v mým věku, jak sdílejí 

nějaké věci, ale často je to strašně tendenční. Často je to, viz minulý rok, George Floyd, že 

jo. Takže najednou všichni sdílejí černé čtverečky a mně to přijde takové groteskní, 

protože mi nepřijde, že to má nějaký reálný impact, a že to je jenom vlastně součást 

osobního brandingu. Když člověk říká, že já sleduju, co se děje ve společnosti, a jsem 

takový a makový. A já si myslím, že aktivismus je o nějaké aktivitě, víš? Jako že prostě… 

Přijde mi, že drtivá část toho, co na Instagramu je, tak to jsou takové tiché činy. Nebo tiché 

činy, to je špatný pojem. Takže to jsou věci, které v reálu nic neřeší, a je to jako osobní 

reklama. Jediný, asi dobrý příklad, co mám, je holka z mého gymplu, která se jmenuje 

Anička Sušická, která je modelka. A která je už strašně dlouho propojená s aktivismem, co 

se týče změny klimatu. Ale dělá to už několik let a sdílí věci, co jsou zajímavé, které jsou 

relevantní, a tam třeba ten aktivismus se mě dotýká fakt hodně a často se stává, že ty věci, 

co sdílí, že je pak čtu, že to se mě jako nějakým způsobem dotýká. Ale myslím si, že 

aktivismus na Instagramu pro mě… Že ten odesílatel toho aktivismu je to, co je 
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rozhodující. Ale já jsem se, co se aktivismu týče, tak sociální média prostě… Mi přijde, že 

to je jako (?), a Instagram mi přijde ještě extra hrozný v tom. Takže já prostě ráda 

dobrovolničím a ráda podepisuju věci, a ráda prostě dělám různý dobrovolný činnosti, ale 

většinou jako aktivismus na sociálních sítích mi přijde jako ble, že s aktivismem má hrozně 

málo společného. 

Takže to se dotýkáme nějakého toho účinku, který ten aktivismus na Instagramu má 

a ty jsi uvedla nějaké příklady, kdy to je účinné pro tebe a kdy to není. S tím, že… Co 

pro tebe převažuje spíš, že to je, nebo že to není účinné? Abychom si to ujasnili. 

To je zajímavá otázka. Protože já si myslím, že mnohem víc vnímám, když to není účinné. 

To jsou takový věci, které mě dokážou nasrat. Když tam přijde něco pretenčního, tak si 

říkám, že to nemůže myslet vážně a tak. Zatímco když se stane, že když tam někdo přijde 

něco dobrého, tak já si to třeba přečtu, ale už to skoro nevnímám, že to je součást nějakého 

aktivismu. Jako s tou Aničkou Sušickou mi to zrovna došlo až teď, když ses na to ptal. 

Nevím, já bych vlastně řekla, že to dokáže být vyvážené a že to záleží na tom, jednak kdo 

to odesílá, a jednak asi na tématu. Protože si myslím, že jsou nějaká témata, která mi jsou 

hodně blízká. A to pak vlastně do určitého rozsahu může být i to téma, co určuje, jestli 

mám k tomu pozitivní nebo negativní vztah. Kdežto nějaké téma, které se probírá hodně a 

ke kterému se vyjadřují lidi, co o tom vlastně nic nevědí, tak to dokáže mít na mě negativní 

účinek, jestli to dává smysli. Viz jako Black Lives Matter, mi přijde jako… Já nevím, že ty 

lidi jenom na tu vlnu strašně naskočili, aniž by o tom cokoliv věděli a začali prostě říkat 

všechno možné, což bylo totálně mimo. Což je teda hrozně smutné, ale což jsem pak 

vnitřně dokázala vycedit, že jako… Ne jako že bych měla odpor k tomu hnutí, ale 

najednou to hnutí pro mě byla negativní konotace, že to byla banda lidí, co nic nevědí a 

kteří neřeší, co říkají, že se snaží řešit, jestli to dává smysl. 

Takže to je nějaký příklad toho, kde to nemá moc účinek, zrovna tohle téma. A 

napadá tě nějaké téma, který ti přijde na ten aktivismus na Instagramu dobrý? 

Já si myslím, že co se týče ekologie nebo změny klimatu… Že to funguje fakt dobře, mimo 

jiné proto, že tam lidi často sdílí různá místa, třeba Bez obalu, ten obchod. Různé typy na 

produkty, který jsou víc ekologické nebo různé tipy a triky jak na to, jak dělat věci běžně, 

jako víc udržitelně. A to mi přijde dobré, takové jako fajn a nenásilné. Pak si myslím 

hodně věcí, co se týče… Se musím zamyslet… Přijde mi, že obecně to je dobré, jenom 
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když člověk chce rozšiřovat povědomí o určitých věcech. Ale prostě hrozně rychle to může 

být jako tendenční a branding-ish, a tak, no. Pak mi to přijde, že to vlastně nefunguje. Ale 

myslím si, že to funguje určitě v té ekologii. Myslím, že ekologie, změna klimatu, 

aktivismus na tohle téma, to si myslím, že funguje fakt dobře. 

To mě teda napadá, když říkáš o té motivaci, že to je branding… Máš nějaký názor 

na lidi na základě toho, jaký aktivistický obsah postují? 

Určitě. Stoprocentně. Určitě… Nebo takhle, je to taková směsice jednak toho obsahu, co 

postují, ale taky kolik o tom vědí. Jestli to dává smysl, no. Ale myslím si, že jsou určitě 

nějaká aktivistická hnutí, s kterými já souhlasím, i když mě teď teda nenapadá žádný 

příklad. Nebo můžou být nějaká odvětví nebo podtémata, se kterými nesouhlasím. Takže 

když mi někdo sdílí takové věci, tak já totálně prostě… Čau. To myslím, že se jako někdy 

stává. Ale zároveň když někdo sdílí něco, co nevím, tak to na mě má velký účinek. To zas 

pak u mě ten člověk strašně stoupne. Myslím si, že když to jsou témata, jako třeba násilí na 

ženách, tak říkám dobré, skvělé, výborně, líbí se nám. Nebo rovnoprávnost, že jo. Tak to je 

taky pro mě velké téma. Takže taky pak ty lidi u mě stoupají, no. Ale já se snažím teď 

přijít na příklad toho, co by mě mohlo… Jako jaký témata by mohly způsobit, že někdo u 

mě klesne, no… 

Vím, že jsi zmiňovala ty Black Lives Matter, tak jestli to? 

Jo, akorát si myslím, že tam není to Black Lives Matter, co způsobí, že někdo u mě klesne. 

Tam je to jejich prezentace toho hnutí, co způsobí, že u mě klesne. Není to to hnutí 

samotný. Můžu si teď otevřít Instagram? 

Otevírej. 

Zkusím, jestli se mi něco vybaví… Nevím, teď mě nenapadá úplně dobrý příklad na nějaké 

hnutí, který by to mohlo pokazit pro někoho u mě. Ale jestli si vzpomenu, tak ti napíšu. 

To jsi říkala, že je spíš o té formě a toho, co ten člověk, to, takže… 

Jo, a určitě naprostou většinu těch lidí, co tam mám, znám osobně, takže to s tím určitě 

taky má něco společného. Někdy taky sleduju lidi, se kterými nejsem blízko, což je otázka 

proč to dělám… Ale dělám to, takže tak. 
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Tak jo, už jenom poslední věc. Taky jsme se toho dotkli. Říkala jsi, že Instagram a ty 

aktivity na něm jsou nějaké. Tak já bych se tě zeptal, jestli je podle tebe aktivismus 

na Instagramu v něčem odlišný od aktivismu na jiných platformách nebo offline. 

V čem je to jiné, jestli to je jiné. 

Jako na rozdíl od offline aktivismu nebo na rozdíl od aktivismu na jiných sociálních 

médiích? 

Můžeš to rozdělit. Oproti jiným sockám i oproti offlinu. 

Oproti offlinu prostě… Je to vlastně, Instagram je networking platforma, takže je to levné, 

je tam snadné, já sama o tom dělám prezentaci totiž, o aktivismu na sociálních médiích. 

Takže ty rozdíly tam jsou určitě velké. Je to levné, je to snadné, není tam žádná cenzura 

médií, normálně máš nějaké novináře nebo reportéry, kteří si to prostě přizpůsobí, kteří 

rozhodují, co z toho pustí dál a co ne. Což vlastně Instagram a sociální média totálně boří. 

Což může být i dobré i špatné. Myslím si, že aktivismus, speciálně na Instagramu, je hodně 

takový víc líbivý. Je tam větší důraz na estetiku, přijde mně, člověk v tom určitě taky vidí 

nějaký branding, jsou tam nějaké specifické barvy, má to nějaký vizuální… Výraz, prostě. 

Takže to je určitě jako jedna věc toho, že to musí být hezké, musí to být líbivé, musí to 

zapadat určitým způsobem do cílové skupiny. Přijde mi, že většina aktivismu, ale já nevím, 

to je asi tím, že jsem mladá, ale většina aktivismu, se kterým se setkávám, je zaměřený na 

mladý lidi, a je to vidět na tom, že se snaží vypadat dobře. Formulovat ty věci určitým 

způsobem, aby to dosáhlo ty mladé lidi. A přijde mi taky, že tím pádem jsou to… Je to jen 

určitý druh aktivismu, který se tam dostane, viz jako klima. Tak Instagram je plný klimatu. 

Ale kdybychom třeba řešili aktivismus v oblasti výživného, tak asi těžko, že jo. Tak těžko 

se to tam bude řešit, protože to není jako… To téma není tak líbivé a asi ta cílová skupina 

pro ně na Instagramu není. Já jsem nedávno narazila na nějakou stránku o tom, jak funguje 

výživné, lidi, kteří ho nedostávají vyplácený, tak jak se bránit, no. Když to jejich expartner 

nebo expartnerka nedělá. A další dimenze toho je, že offline aktivismus v reálném světě, 

tam člověk může dělat fakt aktivity, můžeš se připoutat k nějakému stromu a říct „já odsud 

neodejdu“, dokud si nebudu jistá, že to tady nepokácí, můžeš prostě stát někde a mluvit, 

můžeš pořádat různý pochody, můžeš dělat reálný věci. Což na Instagramu úplně nejde. 

Takže možná to je i součást toho, proč to je tak populární, protože to od lidí nevyžaduje 

žádnou reálnou akci, můžou prostě z pohodlí domova něco sdílet a říci „tak dobrý, tímhle 
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jsem splnila moji povinnost“. I když to vlastně v reálu nic nevyžaduje. Takže to si myslím 

taky, že je velký rozdíl. 

To už taky hodně teoretiků popisovalo a mám to ve své práci. 

Fakt, jo? To jsem teď ze sebe vypotila, tak dobrý. 

Tak jo, super, to je za mě teda všechno. 
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Příloha 7 – Přepis rozhovoru s Respondentem 4 

Všechna jména a tak budou samozřejmě vymazaná, takže tohle je anonymní 

rozhovor. Zeptám se tě, jestli máš nějaké otázky k téhle studii, než začneme? 

Asi mě teď nic nenapadá. 

Když tak můžeš pak. Tak se pustíme do nějakých úvodních otázek, abychom to 

rozběhli. Tak se tě zeptám, jak používáš Instagram. Jak často ho otvíráš, co tam 

sleduješ a tak. 

Otvírám ho asi několikrát denně. Používám ho spíš teda jako pasivně, možná se k tomu 

potom dostaneme, že tam moc nepostuju, a sleduju tam hlavně různé knižní profily třeba, 

nebo profily slavných osobností a influencerů.   

Takže spíš než že bys postoval, tak tam konzumuješ tenhle obsah. 

Jo. Přesně, no. Já moc nepostuju. 

Tak to máme první část toho tématu. Pak máme ještě to téma aktivismus. Tak já se tě 

zeptám, co se ti vybaví, když se řekne aktivismus. Ne nutně ve spojitosti 

s Instagramem, úplně obecně, co se ti vybaví. 

Úplně obecně i bez Instagramu, jo? 

Mhmm. Obecně, co je pro tebe aktivismus. 

Mhmm. Tak asi nějaké veřejné vystupování a bojování za nějaké hodnoty? Ale jako ne 

bojování, spíš takové mírumilovné… No já nevím… Prostě vystupování za nějaké 

hodnoty. 

Já jenom teda uvedu tu definici, kterou mám ve své práci, abychom byli nějak na 

stejné vlně. Tak za aktivismus se považuje libovolná aktivita, která souvisí se 

společenským systémem a má za úkol směřovat k provedení změny ve společnosti. 

Aha. 
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Takže takhle to mám definované, že takhle se bere ten aktivismus. Takže když už 

jsme naťukli Instagram i aktivismus, tak se tě zeptám, jestli jsi na Instagramu udělal 

něco, co by se dalo považovat za aktivismus. 

Asi jo, takový mini aktivismus. Já většinou teda sdílím různá Stories, která se týkají témat, 

které mě osobně zajímají. A snaží se nějak probudit diskuzi, třeba o feminismu, o 

homosexualitě, o rasismu. A snaží se jako bořit stereotypy nebo nějaké předsudky. Tak to 

je… Jestli se dá brát jako aktivismus, tak se to snažím sdílet, aby se to dostalo třeba 

k nějakým dalším lidem. 

Mhmm. A to navazuje na mou další otázku, jaký cíl sleduješ tím sdílením. Co si 

myslíš, že to udělá. 

Asi dvě takové věci, zároveň mám potřebu se k tomu nějak, od toho nějak distancovat od 

předsudků a vymezit svůj veřejný názor, i když mě sleduje třeba jenom 200 lidí, nebo 300. 

Tak mám pořád potřebu se k tomu nějak ozvat, tak ten první cíl. A ten druhý cíl je, že 

pořád doufám, že to nějak změní myšlení některých mých sledujících, protože si myslím, 

že mezi těmi sledujícími může být někdo, kdo to vidí třeba jinak. A nemyslím si, že třeba 

ten názor jeho je jako… Jak to mám říct? Tolerantní, třeba. 

Mhmm. Takže myslíš, že aktivismus na Instagramu má nebo nemá účinek, spíš? 

Já myslím že jo, že má.  

Dobře. Tak pak teda tu mám otázku, jestli je podle tebe aktivismus na Instagramu v 

něčem unikátní a odlišný od jiných forem, třeba od aktivismu na Facebooku nebo 

aktivismu offline. V čem je to specifické. 

Mhmm. Já si myslím, že to je specifické tou danou sítí, jako Instagramem, protože… Jako 

můžeme si vytvořit nějaké aktivistické příspěvky a posty, ale všiml jsem si, že u některých 

těch stránek se snaží to vizuálně mít hezké, aby to i nějak ladilo, ty příspěvky, a vypadalo 

to hezky, když si rozklikneš ten profil, tak to si nemyslím, že u těch ostatních, třeba na 

Facebooku, to nemusí být. A v offlinu to asi neřešíš tolik, aby ti to zároveň hrálo 

dohromady, ty tvoje reklamní věci nějaké, nevím. Takhle mi to přijde, že je ten design… 

Se na něj myslí víc na tom Instagramu, protože on je tou hlavní věcí, kterou tam sleduješ. 
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Takže kdybys měl popsat, jak vypadá aktivismus na Instagramu, tak zmiňuješ 

design. A ještě něco tě tam napadá? 

Asi teď ne. 

A ještě se tě zeptám, ty říkáš, že občas sdílíš ta Stories, tak to je to, co děláš ty. A jaké 

formy aktivismu na Instagramu jsi viděl u ostatních, třeba?   

U ostatních… Teď hodně využívají formát Reels, jsem si všiml, nevím, jestli můžu být tak 

konkrétní, ale já sleduju Lucii Zelinkovou, což je knižní influencerka, a ona hodně využívá 

právě Reels k tomu, aby tam vyjádřila nějaký svůj postoj, třeba k feminismu. A hodně se jí 

tam promítají ta témata feministická. Což si myslím, že je právě jeden z těch formátů, kde 

se ten aktivismus objevuje, a pak normálně… Často to bývají Stories, ale někdy si všímám, 

že to jsou i carousely, kde ty máš různé výroky a vidíš to v různých snímcích a projíždíš se 

tím. Určitě by se našla i videa nějaká. Myslím, že je tam jako možnost těch všech formátů. 

Ale já vidím teda nejvíc Reels a Stories a carousely. 

To je zajímavé, ty Reels, to jsi teda první, kdo mi to říká. A jaký myslíš, že je důvod 

za úspěchem těch Reels?  Nebo v čem jsou zase specifické? 

No, já jsem celkově četl někde, že Reels hrozně pomáhají algoritmu celé té sítě, protože 

Instagram chce, abys jich používal nejvíc, těch jeho formátů. A už několikrát, anebo jsem 

někde četl, nevím, jestli to má někdo vyloženě otestované, ale asi jo, četl, že když používáš 

Reels, tak to zvedá dosah a přivádí ti to nové lidi na ten profil. Takže si myslím, že proto je 

tolik využívaný. 

Takže tam vidíš nějakou spojitost s tím algoritmem, jak Instagram třídí obsah. OK. 

Asi jako zaujmout tím aktivismem víc lidí, no. 

A když teda mluvíme o tom, co teda, jaké formy toho aktivismu vidíš a kdo to sdílí, 

tak myslíš si o těch lidech něco, když sdílejí nějaké to Stories nebo Reels? Má to vliv 

na to, jak je vnímáš? 

Promiň, mě to teď vypadlo. 
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Chtěl jsem se tě zeptat, jestli máš nějaký názor na lidi, kteří právě sdílejí ten 

aktivistický obsah. Jestli to nějak utváří tvoje vědomí o nich.  

No já si myslím, že jo. Nevím přesně jak… Já prostě sleduju na Instagramu lidi, kteří se mi 

líbí a se kterýma souhlasím. Já si myslím, že bych to vnímal jinak, kdybych tam měl 

aktivisty, kteří propagují něco, co je mi nepříjemné. Což je i jako úspěch toho aktivismu na 

Instagramu, že ty si tam můžeš vybrat, co přesně budeš sledovat a můžeš si to dávkovat, 

no. Takže já o nich to vědomí mám a říkám si, že je vlastně dobře, že jdou veřejně ukázat 

ty své hodnoty před velkým publikem. 

Super. Takže když obecně, kdybych se tě zeptal, jestli aktivismus na Instagramu 

vnímáš spíš pozitivně, nebo negativně, tak jak bys to popsal? 

Pozitivně. Určitě pozitivně. 

Super. Myslím, že mám všechno.  

  



 

 

 

31 

Příloha 8 – Přepis rozhovoru s Respondentem 5 

Máš nějakou otázku, než začneme? 

Ne, asi ne. Na jak dlouho to bude? 

Patnáct minut, přibližně, uvidíme. 

OK. 

Tak, na úvod se tě zeptám, jak používáš Instagram. Úplně obecně. Jak často si 

otvíráš, jestli tam něco postuješ a tak. 

No, já mám období, kdy se snažím mít Instagram odinstalovaný, abych odvykal, ale pokud 

ho mám nainstalovaný, tak každý den, no. To se tam každodenně podívám. A jak ses ptal 

na to nahrávání, tak nahrávám většinou… Mám ten Instagram zaměřený na fotky z cest, 

hezké, já tam sám sebe moc nedávám. Takže většinou když někam cestuju, tak tam prostě 

dávám hezké fotky. 

A když zmiňuješ, že si ten Instagram občas odinstaluješ, tak popíšeš mi nějaké 

důvody, co všechno tě k tomu vede? 

Vede mě k tomu v podstatě jenom to, že mě štve, že jsem na tom furt. Že mě to na to nutí 

koukat. Takže když to nemám na mobilu nainstalované, tak se na něj nedívám, je to 

jednodušší. 

Chybí ti něco, když ho nemáš nainstalovaný? 

Hmm… Většinou to velmi zaplním Facebookem, takže…  

(smích) Dobře. OK. 

Ne, občas se tam podívám, třeba jenom přes prohlížeč, jestli náhodou tam není něco 

nového, důležitého, nebo se občas potřebuju podívat na nějakou stránku na Instagramu. 

Zkontrolovat, jestli tam není něco důležitého. 

Mhmm. Tak to máme ten Instagram. Tak teď se tě zeptám, co pro tebe obecně 

znamená aktivismus. 
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OK. Aktivismus pro mě znamená to, že se začneš zajímat o nějaké téma, které, řekněme, 

není úplně tvoje parketa, respektive… Ne, není to parketa, ale nejsi v něm úplně tím 

rozhodujícím aktérem. To si myslím, že je pro to ta klíčová věc, že ty nejsi žádný 

způsobem zapojený v té struktuře. Ale snažíš se nějakým způsobem ovlivnit to dění 

v rámci nějaké té dané oblasti. 

Mhmm. Tak to máš docela podobně, jak to mám definované v bakalářce. Jenom to 

uvedu, abychom byli na stejné vlně. Je to tak, že za aktivismus se považuje libovolná 

aktivita, která přímo souvisí se společenským systémem a má za úkol směřovat 

k provedení změny ve společnosti. 

Mhmm. Já si jenom myslím, že tam je strašně důležité… Respektive, já za sebe to vnímám 

tak, že ten aktivismus je to, že ty nejsi žádným způsobem součástí systému. Myslím si, 

nebo nevím, jestli na to nebude směřovat nějaká tvoje otázka, ale myslím si, že přirozený 

koloběh věcí je takový, že se nejdřív staneš aktivistou a potom se staneš součástí systému. 

Jako že… Si myslím, že to je ten správný postup, prostě. Jako jsou politici, kteří se chovají 

jako aktivisti, a to je podle mě prostě mírně nepochopení své vlastní role. 

Takže když politik dělá něco, co označuje, nebo… Když politik dělá něco, co má 

náznaky aktivismu, tak je to podle tebe aktivismus nebo není? 

No… Pokud se to týká přímo té jeho pole působnosti, tak… A chová se jako aktivista… 

Tak to považuju za populismus. Pokud to je třeba, řekněme, jiná gesce nebo pokud je tu 

politik městské části a chce řešit něco na celorepublikové úrovni nebo na pražské úrovni, 

nebo něco takového, nebo nějaké prostě jiné úrovni, tak je samozřejmě pochopitelné, že 

má právo se chovat normálně jako aktivista. Ale myslím si, že… Je to podle mě jeden 

z patologických jevů dnešní politické scény právě to, že se hodně z těch lidí, co jsou 

v politice, chovají pořád jako aktivisté, přestože by se měli chovat jako součást systému. 

V tom pozitivním slova smyslu, protože oni jsou ti, co to mají reálně možnost změnit, to 

znamená, že aktivismus má trošku jiné nástroje, podle mě. 

Dobře. 

Nechci se rozpovídat mimo tvoje otázky, jo. 
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K tomu se pak vrátíme, jestli má nějakou roli ten člověk, který dělá ty aktivistické 

činy. Teď se teda zeptám na aktivismus u tebe. Já se tě zeptám, jestli jsi někdy 

provedl na Instagramu něco, co by se dalo označit jako aktivistické. A jestli jo, tak co. 

No, jako takhle. Moje aktivistická léta byla… Byla před obdobím Instagramu, když si to 

tak řekneme. Myslím si, že ten Instagram v takové té vážnější společenské roli je jen 

posledních několik let, a já jsem většinu svých aktivistických věcí dělal na Facebooku, 

takže… V tomhle tě bohužel možná trochu zklamu, jediné, co jsem možná někdy možná… 

By se mohlo brát jako aktivismus, tak je to, že jsem postnul teď v zimě fotku mostu na D3. 

S tím, že chci, aby na tom byla architektonická soutěž, zatímco tam není, prostě. To je 

třeba možná typický příklad, že jsem možná trochu součástí pražského establishmentu, 

jenom trošičku, ale zároveň jsem se choval jako aktivista v případě Středočeského kraje a 

celostátní úrovně, protože bych chtěl, aby se na dálnici, která se staví na jih Čech, tak aby 

se na to udělala otevřená architektonická soutěž a nebyla to jenom… Nebylo to prostě 

zadávané netransparentním způsobem, nebo v rámci většího balíčku. Takže jsem postnul 

na Instagramu fotku mostu, a vlastně jsem říkal „hele, jaký hezký most tam může být, a ten 

tam není, nebo není projektovaný, protože na to není architektonická soutěž“. Ale tohle 

tam bylo opravdu napsané tak nevýrazně v komentáři, že si nejsem úplně jistý, jestli to 

vůbec jde považovat za aktivismus. Pokud budou směřovat nějaké další otázky na další 

aktivity aktivismu, tak to se asi rozpovídám víc. 

Tohle určitě můžeme považovat za něco aktivistického, protože tam máme fakt široké 

spektrum. Takže i když jenom sdílíš nějaké Stories, tak to se dá také považovat za 

instagramový aktivismus. Dělal jsi něco z toho, nebo… Cokoliv tě napadne. 

Já se ti přiznám, že já jsem na Instagramu nedal žádné Stories. 

Mhmm. Dobře. Jenom pro kontext, ty jsi říkal, že jsi v pražském establishmentu, tak 

jenom abys to objasnil pro tuhle nahrávku. 

Já funguju už rok jako asistent Petra Hlaváčka, což je první náměstek primátora na 

magistrátu a zároveň je to nestraník a zároveň je učitelem na fakultě architektury, kde 

pořád studuju. To je důležité zmínit, že to je jenom moje part-time job. Pořád je mou 

hlavní náplní studium. 
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Mhmm. Takže jsme si prošli, že Instagram aktivismus není něco, co bys produkoval 

ty sám.  

Ale myslím si, že kdybych možná byl o dva roky, nebo tři roky mladší a nebyl jsem 

v instagramové době už takhle zahrnutý, tak si myslím, že bych dost možná ten Instagram 

na to používal. 

A jakých forem aktivismu na Instagramu sis všiml u ostatních lidí, které sleduješ, 

nebo které se k tobě dostaly? 

No, tak… Nevím, jestli se dá za aktivismus považovat Feriho trojúhelníky žluté. Ale to je 

spíš… To si myslím, že možná je jeden z těch příkladu nějakého opozičního aktivismu, což 

je asi taky poměrně tolerovatelná věc, ale… Možná je to dané tím spektrem, které já 

sleduju, ale já třeba tyto věci, co se týče politiky a tak, tak opravdu sleduju mnohem víc 

přes Facebook a přes Twitter, kdežto ten Instagram mám opravdu velmi zaměřený, co se 

týče toho spektra, na mnohem méně aktuální věci. To jsou hodně třeba, nevím, stránky o 

architektuře, kamarády, v zásadě. To znamená, že pokud… Teď si nevybavuju nikoho 

konkrétního, ale je možné, že tam nějaké obrázky s tímto tématem byly, ale ze strany mých 

přátel, co přesdělovaly. Ale vyloženě, že bych nějakým způsobem followoval nějakou 

iniciativu na Instagramu, to podle mě ne. 

Mhmm. Já totiž nemyslím úplně, že bys musel followovat tu iniciativu, ale spíš, jestli 

někdo z tvých kamarádů sdílel něco na Stories nebo do postů. 

Hele… Mně se to upřímně hrozně slévá. Tím, že se to přesděluje Facebook – Instagram, 

tak mám pocit, že jsem to viděl na obou těch platformách, ale asi si nedokážu teď vybavit 

něco konkrétního, co jsem viděl přímo na Instagramu. 

Dobře, jsem právě chtěl, jestli by tě něco nenapadlo spontánně. Ale když tak ti můžu 

uvést příklady, třeba vloni bylo na Instagramu hodně Black Lives Matter, že byla 

různá Stories nebo různé posty s černými čtverci, jestli jsi viděl. 

Jo, to jsem určitě zaregistroval, ale i tak zase platí moje odpověď, že se mi to slévá 

s Facebookem. Vím, že to lidi nastavovali jako profilovky a že to postovali na 

Instagramu… Jo, máš pravdu, viděl jsem to i na Instagramu určitě. 
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Ale řekl bys, že si toho u lidí hodně všímáš? Že když někoho uvidíš v reálu, tak jestli 

si vybavíš, že on je ten, co postoval tyto druhy příspěvků, tyto druhy Stories. Nebo to 

jde nějak mimo, že si na to ani moc nevzpomeneš? 

Já si myslím, že tohle je věc, která se hodně změnila poslední rok, kdy ty lidi vídám 

podstatně míň. Protože jít někam a vidět někoho je tak vzácná věc, že… Ale jo, dřív to tak 

určitě bylo. Jako před tím rokem a dál, v tom smyslu, že když něco postoval a já ho pak 

potkal, tak jsem si to určitě spojil s tou osobou.  

Takže řekl bys, že… Utváříš si na člověka nějaký názor, když postuje tyto věci? Když 

postuje ty, řekněme, černé čtverce nebo nějaké aktivistické aktuality. 

No, jako… Mně přijde, že je rozdíl mezi těmi mainstream věcmi a takovými víc 

specifickými názory. Určitě to k tomu člověku pak nějakým způsobem se ti zařazuje, patří 

to k tomu. Ale ve chvíli, kdy ti půlka přátel sdílí Black Lives Matter a ty si trochu říkáš 

„OK“, nevím, kolik znáte černochů ve vašem okolí, ale… Upřímně to sdílí tolik lidí, 

takovéto věci, nebo spíš #MeToo, že jo. To byla taková typická věc, kdy to opravdu velká 

část mých přátel a mé sociální bubliny sdílela a nějakým způsobem se k tomu zařazovala, 

ale… Tam se ti to potom sleje. Ale potom jsou podle mě hodně specifické názory, ať už 

z extrémnějšího spektra nebo možná… Ani ne extrémnějšího, ale v rámci toho 

mainstreamu mimo mou sociální bublinu, kdy si to s tím člověkem pak spojíš. Jde asi 

hodně o to, jestli tě to zaujme tím, že to je mimo to, co sdílí většina lidí v rámci té bubliny.  

To je super, toho jsem se chtěl dotknout. Právě jak vnímáš ty lidi, co sdílejí ty 

mainstreamové věci, které sdílí skoro všichni, oproti tomu, jak vnímáš ty lidi, kteří 

sdílí něco unikátního. Jestli tam máš v tom nějaký rozdíl, jak je vnímáš, a když ano, 

tak jak. 

Ten rozdíl je asi primárně v té pozornosti, kterou tomu člověk věnuje. Teď myslím 

vnímání toho postu, v tom smyslu, že když už za ten den projedeš nějaký desátý status 

nebo post s #MeToo nebo Black Lives Matter nebo jak je strašné to, co teď udělali, že 

odstřelili Rusové sklad, tak to už projíždíš a říkáš si „OK, OK, OK, ‚potřebuju to 

komentovat a potřebuju to komentovat‘, OK“. Nic nového jsem se nedozvěděl. A pak 

samozřejmě jsou ta témata nemainstreamová, která mě občas velmi zaujmou a s chutí si to 

přečtu, i když nejsou z mého názorového spektra. Pak teda musím říct, že mám lidi ve 
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svém okolí, u kterých si rád přečtu ten jeho názor na věc. To jsou lidi, u kterých si občas 

rád přečtu ten post, co si o tom problému myslí a myslím, že část mi pomáhá si utvářet 

moje názory.  

Mhmm. Super. Myslím, že mám všechno, co potřebuju. 
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Příloha 9 – Přepis rozhovoru s Respondentem 6 

Mám tady nějaké úvodní otázky. Zaprvé se tě zeptám, jak obecně používáš 

Instagram. Jestli tam postuješ, co tam konzumuješ, co tam sleduješ. 

Tak Instagram používám celkem aktivně, hlavně jako sledující. Jako že sleduju různé účty, 

hlavně přátele. A co se mi tam nejčastěji objevuje, tak jsou třeba automobily a tak. Postuju 

spíš méně, řekl bych, že ta frekvence je tak jednou za dva, tři měsíce. Co teda využívám 

častěji, tak jsou Stories, ty používám častěji. 

A odhadl bys, jak často? 

Ty Stories… Třikrát týdně, bych řekl.  

Mhmm. A Instagram si otevíráš každodenně? 

Vlastně každodenně, spíše jako víckrát denně. Protože to používám s určitými lidmi i jako 

chatovací platformu, že v podstatě nejsme v kontaktu jinak nežli přes Instagram. 

Teď přejdeme k té druhé části, k tomu aktivismu. Tak já se tě zeptám, co pro tebe 

znamená aktivismus. Nejen na Instagramu, ale obecně, jak bys to popsal. 

Tak aktivismus bych popsal jako… V podstatě iniciativu určité skupiny lidí, která chce 

dosáhnout nějakého cíle, který může být ve společnosti považován za utlačovaný nebo 

méněcenný, nebo zkrátka že se o něm tolik nehovoří a právě ten aktivismus má za cíl 

dostat to určité téma do povědomí lidí a vyvolat nějakou reakci publika. 

Mhmm. Tak já jenom uvedu definici, kterou mám v bakalářce, abychom byli ve 

shodě. Já tam mám, že za aktivismus se považuje libovolná aktivita, která přímo 

souvisí se společenským systémem a má za úkol směřovat k provedení změny ve 

společnosti. Takže vlastně je to víceméně to samé, je tam ta změna a tak. Zeptám se 

tě, máš nějaký obecný názor na aktivismus, nebo záleží na tom, jaký aktivismus to 

zrovna je? 

Určitě záleží na tom předmětu, o čem ten aktivismus je, nebo jaké té změny se snaží ta 

skupina dosáhnout. Taky samozřejmě, jak sympatickým způsobem to prezentují a když to 

řeknu zase trochu lidověji, tak jestli nejsou jenom uřvaní. Chci vždy vidět, aby tam byla 



 

 

 

38 

promyšlená strategie a když chtějí něčeho dosáhnout, tak aby to nebyly nějaké výkřiky, 

aby to bylo nějak hezky udělané, rozvinuté… Samozřejmě to téma musí být blízké, aby mě 

to nějak oslovilo. 

A vzpomněl by sis na nějaké příklady toho aktivismu, který tě oslovil a ten, který 

považuješ za uřvaný a tak? 

Já nevím, a já i vzhledem k tomu, teď se mi to trochu vybavuje, jak jsem ti odpovídal do 

toho dotazníku, tak já jsem tam myslím uváděl, že mě to vůbec nějak… Že málokdy si 

něčeho takového všimnu, nebo teď se mi vůbec nevybavuje… Je aktivismus třeba nějaká 

výzva na příspěvek charitě, třeba? 

Jo, určitě. Hele je to sdílení Stories, je to výzva k přispění, je to i komentování, trošku. 

To spektrum je fakt široké. 

Mhmm. No tak jednoznačně musím uvést Leoše Mareše, který v charitě a vůbec, v té 

dobročinnosti, dělá hrozně moc. A kdybych měl uvést úplně konkrétní příklad, tak se mi 

vybavuje poslední zápas Evropské ligy Slavia vs. Arsenal, kdy Leoš Mareš poskytl celé 

svoje lóže, celých 10 vstupenek, právě na tento zápas. A tuto vstupenku mohli získat ti, 

kteří přispěli na nějaký dětský domov někde u Brna. Přispěli částkou minimálně 1 000 Kč. 

A pokud jsi přispěl částkou minimálně 1 000 Kč, tak jsi byl zařazen do slosování a mohl jsi 

vyhrát lístky na tu Slavii. A co se mi na tom líbilo… Bylo fajn to, že plno lidí do 

komentářů psalo „mně to je jedno, pokud nevyhraju, ale je to hezký projekt, tak přispěju“. 

Takže to bylo určitě fajn. To je jedna z věcí, kterou si pamatuju, že mě oslovila, nebo že 

jsem si toho všimnul. 

Jenom pro upřesnění, když říkáš, že něco psali do komentářů, tak myslíš na 

Instagramu? 

Na Instagramu, no. Přesně tak. Na Instagramu pod ten příspěvek, kde on představil tuto 

soutěž, nebo… Asi špatně tomu říkat soutěž, zkrátka tuto výzvu vůči svým sledujícím. A 

potom následně, pár dní po tom, samozřejmě zveřejnil fotku z toho zápasu, jak ti, kteří se 

zapojili, tak byli na tom zápase. 

A vzpomeneš si na nějaké další příklady toho aktivismu, ať už dobré nebo špatné – 

podle tebe? 



 

 

 

39 

Nevím, teď marně přemýšlím. Protože jak jsem říkal, já na tom Instagramu mám hlavně 

přátele, kteří se do takovýchto činností buď nepouští, nebo o tom nevím. A z těch 

velkoobjemových osobností na tom Instagramu, tak mám akorát asi toho Leoše Mareše. A 

jinak nevím, teď se mi nevybaví. 

Chtěl jsem se právě zeptat, jestli se ti nevybaví něco spontánně, ale když tak tě trochu 

navodím. Já tam mám třeba mezi příklady Black Lives Matter, když se postovaly 

černé čtverce nebo Stories na podporu. Toho sis všiml? 

Určitě, stoprocentně. Ale už i vzhledem… Když už jsme zmínili ten fotbal, tak teď mi to 

zkrátka přijde… Jako nepřijde mi to úplně fajn. A hodně sympatické je i to, tohleto… A 

zase se vrátím k té Slavii, tak co se dělo v tom Skotsku na tom fotbale, a právě 

v evropském fotbale se uznává gesto, že před každým zápasem hráči pokleknou, což je 

určitě také forma toho aktivismu, tedy ne na Instagramu, ale na fotbale, a od té doby, co se 

dělo v tom Skotsku vůči nám a co se potom strhlo za mediální bitvu, i v rámci Black Lives 

Matter, tak Slávisté přestali poklekávat a už se k tomu staví mnohem rezervovaněji. A 

určitě souhlasím s tím, že rasismus do naší společnosti nepatří, nemá tady co dělat, ale zase 

bych byl trochu opatrnější… Bojím se, že občas to sklouzává až do extrému na druhou 

stranu, i co se děje teď ve Spojených státech třeba. Jak je to označováno jako vraždy těch 

Afroameričanů, kteří odmítají zastavit policii a ujíždějí a potom nakonec v rámci toho 

zásahu, ať už to bylo jakkoliv, tak přijdou o život – zkrátka to nemá nic společného 

s rasismem, dle mého názoru. A kdybych tam seděl já, tak mě zastřelí úplně stejně jako 

zastřelili jeho. Už jsem trochu odbočil, ale samozřejmě jsem si černých čtverců na 

Instagramu všiml. I když si myslím, že v dnešní době už je to takhle… Nebo minimálně 

v mém okolí už se to trochu mírnilo a největší boom toho je pryč. 

Mhmm. Právě ten boom byl uprostřed minulého roku, no. Ale to téma se samozřejmě 

promítá. Tak jo. Pak tady mám, jestli jsi provedl něco, co by se dalo označit jako 

aktivismus na Instagramu. Jestli jsi něco sdílel, nebo jestli jsi právě přispěl na popud 

někoho, jako je Leoš Mareš… 

Zase pátrám v paměti… Minimálně, nevím, to asi nemůžu říct, že jsem přispěl finančním 

darem nebo nějak, ale minimálně nějakým slovem podpory v komentářích. Třeba právě u 

toho Leoše Mareše, když se mi nějaký projekt líbil, tak jsem… Tak jsem třeba označil 



 

 

 

40 

někoho v komentáři, aby to viděl a tak. Ale že bych vyvíjel nějakou aktivitu a daroval 

někde peníze, tak to asi ne. 

OK. A je podle tebe v něčem unikátní nebo odlišný aktivismus na Instagramu oproti 

jiným formám aktivismu? Offline nebo na Facebooku a tak. 

Já si myslím, že aktivismus na Instagramu doplňuje ten aktivismus, který je offline, a který 

je na dalších platformách a je určitě důležitou součástí toho. Pokud se bavím o nějakých 

opravdu smysluplných příkladech. Takže si myslím, že to k tomu určitě patří, a zase 

pomocí toho Instagramu mohou ti aktivisté zasáhnout určitou skupinu lidí, kterou na jiných 

platformách nenajdou a najdou si je prostřednictvím toho Instagramu. Já si myslím, že to je 

rozhodně dobře, ale pokud to je jiné v něčem… Asi je to jiné v těch lidech, kteří 

konzumují ten obsah na Instagramu, nežli jinde. Přeci jenom, když Leoše Mareše sledují 

ženské od 40 až po mladé třináctileté holky, že jo, tak se tam dá zasáhnout opravdu široká 

skupina lidí, která se třeba na jiných platformách nepotká. 

Takže z toho, co jsi mi popisoval, mi přijde, že… Nebo takhle, zeptám se tě, jestli má 

podle tebe aktivismus na Instagramu účinek. Jestli… Nějak jo, ale v jakém případě 

má podle tebe aktivismus na Instagramu následek. 

Myslím si, že pokud je dělaný dobře, tak má účinek a pokud není dělaný dobře, tak ten 

účinek je samozřejmě nižší. A těch faktorů, kdy je to úspěšné, je víc, a nedá se to říct takto 

jednoduše. Můžeš to udělat dobře, ale nakonec se to stejně nepotká s úspěchem. Ale takhle, 

zase… Když je něco dobročinného nebo je podpora věci pro dobrou věc, aby se povedlo 

něco nějak zlepšit, život někoho jiného, nebo nějak posunout naši společnost, tak i kdyby 

se chytil jeden člověk, tak je to prostě úspěšné a povedlo se to. Potom už záleží asi na 

očekávání, co od toho očekáváme, ale když se podle mě chytí jeden a pomůže… Přispěje 

nějakou částkou, nebo se zkrátka dozví o nějakém důležitém tématu, které je opomíjené, 

tak to je přeci úspěch. 

Super. Ještě tu mám další část. Jestli si o lidech něco myslíš na základě toho, jakou 

aktivistickou činnost vykonali. Jestli to ovlivnilo tvoje vnímání třeba Leoše Mareše, 

když jsi viděl jeho „soutěž“, nebo z jiného hrnku, jak jsem zmiňoval to Black Lives 

Matter, tak jestli na tebe nějak působí, když člověk ten černý čtverec sdílí. 
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Mhmm. Teď jsem si vzpomněl, když se o tom bavíme, tak nevím, jestli sis všiml toho 

„zpravodajského“ účtu @jsemvobraze?  

Mhmm. 

Tak má to být jako zpravodajské, ale výběr těch zpráv tam je jako jednostranný, bych řekl. 

Tak už to samo o sobě, jak ona vybírá ty zprávy, jak tam publikuje, jak tam píše, tak to už 

je podle mě taky aktivismus, ale trochu na jinou stranu. Ten Leoš Mareš se podle mě 

nepouští do politických věcí, nepouští se do nějakých… I to Black Lives Matter, tyto věci 

vynechává, vynechává politiku, což ona má v tom samozřejmě těžší, protože nemůžeš 

dělat zpravodajství a vynechávat takováto důležitá témata. Ale často mi tam u ní chybí 

právě ten pohled z druhé strany, který já od zpravodajského média nebo zpravodajského 

Instagramu očekával. Ale samozřejmě to dělá zas svým způsobem a chce to dělat, jak to 

dělá, a je to samozřejmě její svobodná volba. Ale jestli si dělám názor na toho člověka… 

Jako stoprocentně. Třeba když řeknu ten Leoš Mareš, tak by nemusel dělat nic, že jo. A on 

si třeba nehoní nějaké politické body, a jestli… Ať si sáhne do svědomí, jestli to dělá 

proto, aby mu přišlo víc lidí na koncert nebo do klubu. I kdyby, tak je mi to jedno, je to 

prostě nějaká aktivita, která pomáhá a pomáhá nějak posouvat společnost k něčemu 

lepšímu, a jestli to jemu třeba něco taky přinese, tak prostě… Dejme tomu, on je prostě 

obchodník, a myslím si, že to není nutně špatně. Potom zase z druhé strany… Jestli si 

dělám názor na někoho, když tam sdílí nějakou aktivistickou činnost, se kterou já 

nesouhlasím… Z jednoho příspěvku rozhodně ne. Musí být ta činnost nějaká kontinuální a 

musím tam vidět, že se v těch názorech rozcházíme, a potom samozřejmě záleží, jestli se 

známe v osobním životě, jestli se neznáme… Myslím si, že… Neřekl bych, že si dělám 

názor, kor ten negativní na někoho, podle jeho činnosti na Instagramu. Ale jak říkám, 

pokud jsme úplně někde jinde, tak samozřejmě. Ale není to, že bych si o tom člověku 

myslel, že je špatný člověk, určitě ne. Ale zkrátka s ním nesouhlasím. 

Hele, to, jak jsi zmínil @jsemvobraze, to je zajímavé. Mám to taky nějak zmapované. 

A říkal jsi teda na to nějaký názor, když to bereš jako zpravodajství. 

Ten účet mi zkrátka přijde zaměřený určitým směrem. A kolikrát jsou prostě jisté 

objektivní skutečnosti, které mi přijdou, že na tom účtu jsou zatajené. Ale ne úmyslně, ale 

z toho důvodu, že ona už čerpá z určitých médií, má to prostě… A mezi náma, sepsat 

nějaké obsáhlé důležité téma do těch deseti, nebo kolik se tam dá dát obrázků na ten jeden 
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post… Tak není jednoduché. Zkrátka mi to občas přijde trochu tendenčně naladěné, ale… 

Je to asi čistě můj problém a pokud s tím má úspěch, tak určitě, ať jde do toho, a určitě ať 

v tom pokračuje. Ale trochu bych byl opatrný na to, aby to někdy nesklouzlo až skoro 

k dezinformacím. Nebo neříkám ke lžím, ale zatajováním druhého pohledu na věc, který 

často je a který já tam často nevidím. 

Do toho se můžeme pustit detailně. Protože jak tě poslouchám, tak mi přijde, že ten 

profil @jsemvobraze chceš brát spíš optikou zpravodajství, které má ideálně být 

objektivní, zmiňovat pro a proti. Ale také jsi zmínil, že tam představuje nějaké 

názory a tak. A že to může být aktivismus. 

Ano. 

Tak když to posoudíme z toho hlediska, že to není objektivní zpravodajství, ale je to 

aktivismus, který něco sleduje… Tak jestli to není tak, že to dělá dobře, nebo že ten 

aktivismus dělá špatně, že to není tolik vidět. 

Já si nemyslím, že ten účet je nějak od začátku promyšlená aktivistická strategie, 

dosáhnout nějakého určitého jednoho nebo více cílů. Já si myslím, že to je dělané tak, že to 

má poskytovat nějaké zpravodajství s tím, že je do toho zamíchaný její osobní názor, což si 

myslím, že občas dělá paseku, protože… Já tomu rozumím třeba, rozumím tomu, co tam 

napíše, a dokážu si najít v tom co říká ona a co je to zpravodajství. Ale potom se bojím, že 

tam přijde plno lidí, třeba mladších, třeba ne tak… To teď o sobě řeknu, že mám přehled o 

světovém dění, ale… Ne tak třeba zběhlých ve zpravodajství, lidé bez možnosti si číst 

články zahraničních médií a tak podobně. Bojím se, že ti už nedokážou rozlišit, co jsou její 

názory a co je objektivní zpravodajství, a najednou už to trochu aktivismus je, protože ona 

skrz Instagram, který se tváří občas jako objektivní zpravodajství, nebo zpravodajství, 

které nabízí oba pohledy, tak najednou si to ten člověk přečte a už nad tím nebude dál 

přemýšlet nebo rozebírat a vezme to jako objektivní pravdu. A půjde s tou pravdou někam 

dál a potom to už aktivismus je, pokud bude šířit dál ty její osobní názory a bude je 

vydávat za pravdu a nebude je podrobovat nějakému dalšímu rozporování a další diskuzi. 

Ale jako říkám, nemyslím si, že to je jako špatně, ale co kdybych s tou autorkou profilu i 

mluvil, tak jí to určitě řeknu takhle. Já jsem jí teda nepsal, ale kdybych s ní mluvil, tak jí to 

řeknu, že bych se zaměřil na to, rozlišovat mezi jejími osobními názory a mezi 

zpravodajstvím. 
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Mhmm. 

A teď třeba v poslední době tam má nějak ty pozitivní zprávy, že jo, myslím jednou za 

týden nebo něco takového. A teď na konci každého toho příspěvku má odkaz na nějakou 

nadaci nebo nadační fond, kde se dá podpořit nějaká určitá nadace nebo nějaká určitá 

organizace. Což je taky podle mě skvělé a už není jako o čem. Zase, můžeme se bavit, proč 

si vybrala tohle a proč si nevybrala nějaký jiný fond, ale to už zkrátka… Je to její, a u 

tohoto typu příspěvku je jednoznačně vidět, že je to na jejím výběru a tak. Ale občas mi 

přijde, ještě bych řekl, že třeba tendenční nejsou ty názory nebo to, jak ona se tam 

vyjadřuje, ale… I ten samotný výběr zpráv, že na určité zprávy se vůbec nedostane, byť 

pro mě jsou extrémně důležité. A jiným zprávám, kterým já nepřikládám takový důraz, tak 

ty tam nejsou. A zase teď narážíme na to, že ona je na to sama, a jí zajímá nějaké určité 

spektrum informací a těmi se bude zabývat. A nebude řešit něco dalšího. Právě mě trochu 

mrzela, když tam rozebírala smrt toho Afroameričana v Americe, který byl, teď nevím to 

jméno, který byl zkrátka zabit, protože si ta policistka údajně spletla taser se střelnou 

zbraní. Ale… Dobře, ať už to bylo jakkoliv, byl zabitý neprávem, můžeme v tom třeba 

vidět rasismus, budiž. Ale proč potom není vůbec rozebrané třeba to, jak rasisticky 

obráceně se chovali hráči Glasgow Rangers tmavé pleti vůči fotbalistům Slavie. A to tam 

už vůbec řešené není. A proč najednou Slávisti nepoklekávají. A to mi přijde taky jako 

zajímavé téma, které se dá rozebrat z mnoha úhlů pohledu, a zase ukazuje na to, že nic není 

černobílé. A že zkrátka jde na ty věci nahlížet z různých úhlů pohledu. Ale říkám, 

nemyslím to nikterak špatně, ale samotným tím výběrem těch informací vyjadřuje podle 

mě svůj názor. A jestli aktivismus… Jak jsem říkal na začátku, nemyslím si, že je její 

Instagram nějaká promyšlená aktivistická strategie, kterou by chtěla dosáhnout jednoho 

nebo více cílů. Ale rozhodně, co kvituju, jsou pozitivní zprávy, které tam sdílí, a na konci 

teď… Ten odkaz na nějakou organizaci, kterou chce finančně nebo jinak podpořit. 

Hele už mám možná jenom poslední otázku, protože to mě zaujalo. Ty jsi říkal, že ti 

na tom profilu chybí nějaká témata. Tak se tě zeptám, jestli tě nenapadají nějaká 

aktivistická témata, která by na Instagramu mohla být a ty bys je tam rád viděl a 

nejsou tam.  

Nemyslím si, že tam úplně nejsou, ale mohla by tam být víc… A mohli by je dělat lidi, 

kteří mají větší dosah a kteří zkrátka dokážou to téma komunikovat a doručit těm 



 

 

 

44 

koncovým uživatelům lépe. To nejsou žádná převratná témata, která by mně konkrétně 

chyběla, ale myslím si, že mají ještě velkou rezervu, kam se ještě mohou posouvat a jak je 

můžeme dále podporovat. Za jedno bych označil paliativní léčbu, hlavně seniorů, hlavně 

starých lidí, kteří už se zkrátka o sebe nemůžou postarat, mají nějakou nevyléčitelnou 

nemoc, která se zkrátka léčit nedá… A léčí se jenom paliativně, tím pádem nemají šanci na 

vyléčení a už jenom tak dožívají. Takže podpora různých hospiců, které se zaměřují tady 

na to, a rozvoj v této oblasti. Dál potom, když se vrátím k tomu Black Lives Matter, tak 

zkrátka v této oblasti nějaká vyváženost. Říct si, že doopravdy je to špatně, že rasismus do 

naší společnosti nepatří, což si myslím, že říkáme dostatečně, a potom nějak to směřovat 

spíš na lidi, kteří s tím potenciálně mají problém. Ale zrovna si myslím, že tady u nás 

v České republice je to… Ty bys řekl asi lépe, ale je to za mě v pořádku a nesetkal jsem se 

v mém životě s nějakým extrémním projevem rasismu. Ať už to byli Romové, Vietnamci, 

zkrátka nesetkal jsem se s nějakým extrémním projevem rasismu, který se děje ve 

Spojených státech, čemuž věřím. Protože tam jsou ty pořádky možná zažité jinak. A třeba 

jak jsem strávil hodně času v Anglii, tak tam bylo plno Pákistánců, Indů… Potom 

samozřejmě plno Angličanů černé pleti, muslimů a tak podobně, a nesetkal jsem se s ničím 

tak závažným. Takže ano, pojďme to téma nějak komunikovat, ale pojďme ho 

komunikovat… Protože se potom dostáváme do fáze, kdy to ty lidi začíná štvát a začíná se 

to obracet. Já neříkám, že Black Lives Matter je špatně, já říkám, že když je všude hodně 

Black Lives Matter, tak je to špatně. Protože ti lidé začnou být naštvaní a začnou proti 

tomu… Vybudujou si proti tomu blok a nechtějí s tím zkrátka mít nic společného, i když 

v jádru to není špatný nápad, ale jak se říká – všeho moc škodí, nedostávejme to do 

extrému. 
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Příloha 10 – Přepis rozhovoru s Respondentkou 7 

Já se tě zeptám, jak používáš Instagram, úplně obecně. 

Jak, no, nevím, normálně, pravidelně…? 

Jak často, co tam sdílíš, koho tam sleduješ. 

Nesdílím vůbec nic, (nezřetelné) kamarádů, jenom lidi, co znám, že reálně znám, a nějaké 

účty, které jsou informativní, sleduju různé servery, jak české, tak zahraniční. A to je 

všechno. Možná jednu, dvě osobnosti, ale ani to ne. 

Jsem neslyšel, mi vypadlo, jak často používáš Instagram? 

Jo, každý den. Většinou každý den. Někdy se stane, že to nezkontroluju 6 dní v kuse, když 

dělám něco aktivního, ale když se nudím doma, třeba teď, protože jsem týden doma a nic 

nedělám, tak ho otevřu klidně třikrát za den. Jako že každý den. 

Tak se tě teď zeptám, co pro tebe znamená aktivismus obecně. Nejen na Instagramu, 

ale co pro tebe obecně znamená aktivismus. 

No… Aktivně se snažit něco zlepšit, asi. Nebo informovat, ale to je asi zlepšení samo o 

sobě. 

Mhmm. Já uvedu definici, kterou mám v bakalářce, abychom byli na stejné vlně. Za 

aktivismus se považuje libovolná aktivita, která přímo souvisí se společenským 

systémem a má za úkol směřovat k provedení změny ve společnosti. Takže to 

spektrum je fakt široké a vlastně cokoliv, co má za úkol směřovat k provedení změny, 

to se dá považovat za aktivismus. Tak se tě zeptám, jestli jsi na Instagramu provedla 

něco, co by se dalo označit za aktivismus. 

Asi spíš ne. Nebo jako… V rámci soukromých zpráv. Nevím, možná jsem jednou sdílela 

petici přes Stories, ale nejsem aktivní na Instagramu. Takže asi ne. 

A viděla jsi, že to sdílí ostatní? Všimla sis nějakého aktivismu u lidi, které sleduješ? 

Jo, určitě.  
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Mhmm. A jaké formy to tak byly, co tě napadne? 

Většinou reposty, které jsou odkaz na danou událost, petice, články…  

Spíš Stories nebo příspěvky…? 

Většinou Stories. Tak 90 %, bych řekla, možná i víc. Nevím. Já si myslím, že to lidé 

nechtějí mít u sebe pověšené tak dlouho. Že to je jakoby „jsem aktivní“, ale odsud posud. 

Takže jak to vnímáš, když někdo něco takového sdílí? Utváříš si na toho člověka 

nějaký názor, když něco takhle občas nebo často sdílí? 

Asi jo. Ale já mám ten názor i bez toho, nebo to dodává nějaký „ten“, ale… Asi vnímám, 

jak kdo co sdílí, že když se nějaká věc, kterou řeší celý internet, tak tady všichni sdílí fotku 

někoho nebo podpoří něco. A pak jsou lidé, kteří to dělají pravidelně, a jsou to více 

neznámé věci, které… Tak to asi rozlišuju u konkrétních lidí. 

Když to teda rozlišuješ, ty věci, které sdílí všichni a ty věci, které jsou víc unikátní… 

Tak liší se tam nějak tvoje vnímání? Tady máš jednoho člověka, který sdílí, řekněme, 

Black Lives Matter, ale to sdílí teď všichni – a tady máme člověka, který sdílí nějaké 

téma, které je vlastně nové. 

No, tak asi víc oceňuju to nové. Nebo jako… Oceňuju obojí, ale zároveň… Když ti lidé 

sdílí, co už viděli všichni, tak… Viděli všichni, takže to už není většinou tolik potřeba, i 

když… Asi vždy je šance oslovit někoho nového nebo to otevře někdo nový, ale mě to už 

potom velmi nezajímá, protože když je to něco tak čerstvého, tak jsem to viděla předtím už 

stokrát a není to podle mě žádná změna, není to ani vypovídající o tom člověku. Mně to ani 

nic neřekne potom, když už je taková frekvence toho sdílení, že to je něco, co dělají 

všichni, tak to dělám taky, abych nebyla out. 

OK. A myslíš si, že aktivismus na Instagramu je v něčem unikátní? Liší se nějak od 

aktivismu offline nebo na Facebooku nebo na jiných sítích? 

Nevím, jak moc na jiných sítích, já tak moc jiné sítě nepoužívám. No jako Facebook, ale 

ten je napůl mrtvý. Myslím si, že to je unikátní v tom… Tak ta forma Instagramu, no, že se 

to tam dá lépe hezky poskládat, aby to člověka neštvalo, mám pocit. Nebo že se to dá lépe 

napasovat. A dejme tomu i ten design, že když člověk udělá tři fotky jak má náramek, 
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nevím, „podporuju dolování odpadků z oceánu“, fotku PETky a fotku jak někde něco dělá, 

tak se to dá lépe zaobalit na tom Instagramu. Ale nevím, v čem je to unikátní… No, že to 

asi těm lidem neleze do toho, ale to záleží, jaký kdo má účet… Nevím, jak moc je to 

rozdílné u jiných sítí. Asi moc velký rozdíl nevidím. 

Zmiňovala jsi tu vizuální stránku, že se to nějak odlišuje. 

Jo, no. A tou jednoduchostí aplikace, ale to je… Nevím, jestli jsou třeba aktivisti na 

TikToku, nevím, nemám účet. Ale asi to může být dost podobné jako na Instagramu. 
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Příloha 11 – Přepis rozhovoru s Respondentkou 8 

Máš ještě nějaké otázky, než začneme? 

Asi ne. 

Super, tak jo. Na úvod se tě zeptám, jak používáš Instagram. Jestli tam postuješ, jak 

často ho otvíráš a jaký lidi sleduješ. 

Tak otevírám ho asi denně a sleduju tam hlavně svoje přátele, svoje okolí, a tím, jak hraju 

volejbal, tak sleduju hlavně všechny vrcholové sportovce, že mě zajímá jejich trénink i 

život, jak k tomu sportu přistupují. Já tam toho moc nepostuju, tak průměrně jednou za půl 

roku něco. A to je asi tak všechno. 

A postuješ Stories, nebo i ty Stories postuješ tak jednou za půl roku? 

Ty Stories většinou jenom přesdílím, když mě někdo na nějakém Story označí, to asi jako 

většinou. Výjimečně tam dám něco svého. A jinak fotku tam nasdílím tak jednou, dvakrát 

do roka. 

Mhmm. Tak teď přejdeme k druhé půlce tématu, a to je aktivismus. Tak já se tě 

zeptám, co pro tebe aktivismus obecně znamená.  

Ty jo… Tak jako buď politický aktivismus, jako konkrétně, nebo potom obecně býti 

aktivní na sociální síti, to znamená podporovat a prodávat, podsouvat nějaký produkt, 

službu nebo svoji osobu. 

Mhmm. Ono to je spíš to první, na co se zaměřuju. Uvedu definice, abychom byli na 

stejné vlně. Za aktivismus se považuje libovolná aktivita, která přímo souvisí se 

společenským systémem a má za úkol směřovat k provedení změny ve společnosti. 

Mhmm. 

Takže ten prodej sama sebe to asi úplně není, ale cokoliv, co se týče politiky nebo 

společnosti, tak to je aktivismus. Je to široké, ale je to právě v této společenské 

oblasti. Tak když jsme si uvedli Instagram a aktivismus, tak se tě zeptám, jestli jsi na 
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Instagramu provedla něco, co by se dalo za ten aktivismus považovat. Ať už sdílení 

Stories nebo příspěvků různých… 

Asi určitě ne. Já tohle moc neuznávám, spíš si myslím, že k tomu by měli být způsobilejší 

osoby než jenom vlastně já. 

Mhmm. A setkala ses s nějakým aktivistickým obsahem na Instagramu? 

Jako sleduju Feriho, tak jestli tohle… Tak to je asi jediné, jinak ne. 

Já třeba uvedu příklad, jestli si náhodou vzpomeneš nebo ne. Třeba co se vloni stalo, 

když George Floyd byl zabit, tak byly na Instagramu často černé čtverečky Black 

Lives Matter. Toho sis třeba všimla? 

No jako všimla jsem si, že to proudilo všude, ale konkrétně na Instagramu těch konkrétních 

věcí, nějakým způsobem jsem si nevšímala. Samozřejmě jsem asi zaregistrovala, že tam se 

to taky prohnalo, ale těch konkrétních způsobů jak, tak to jsem si nevšimla. 

Takže tyhle aktivity asi nejsou to, co máš živě v paměti, že by tě nejvíc zaujaly.  

No, no. 

OK. A když mluvíš o tom, že jsou způsobilejší osoby na ten aktivismus, tak jakou 

charakteristiku myslíš, že by měl ten člověk mít? Kdy je dostatečně způsobilý, aby to 

mohl vykonávat. 

Tím, že je třeba vzdělaný v tom daném oboru. Mně se nelíbí i tento heslovitý aktivismus, 

že se dá jenom jedno heslo a pod tím heslem si může každý představit cokoliv a bojuje za 

to heslo. Přitom by se spíš měli… Jako je to dobře, je to asi dobře, ale pro mě je hlavně 

důležité, aby se šířily ty kontexty, ty informace ohledně toho a tak dále. Spíš si myslím, že 

ten aktivismus by měli dělat lidi, co jsou v tom daném oboru vzdělaní. Že těm já věřím. Že 

když to řekne kdokoliv jiný, slavná osobnost, tak to zaregistruju, ale nedávám tomu tu 

vážnou hodnotu.  

Mhmm. A myslíš, že aktivismus na Instagramu může mít účinek? 
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Asi ano, pro ty mladší určitě. Tím, že já spíš sleduju Český rozhlas a jiná média, kde se 

dozvídám tyto informace, tak pro ty lidi, co sledují převážně třeba jenom ten Instagram, 

popřípadě Facebook a Twitter, tak určitě je to důležité. Ale pro mě osobně ne. 

Takže bys řekla, že máš hlavně jiné zdroje informací o společnosti a politice? 

Přesně tak, spíš mě zajímá ten hlubší kontext, širší informace ohledně toho daného 

problému než tyto hesla. 

Tak to se můžeme přesunout k aktivismu jinam. Zaznamenala jsi aktivismus na 

Facebooku nebo offline? Je to něco, co bys viděla častěji nebo co bys dělala? 

Jako nějaký konkrétní, nebo? 

Říkáš, že na Instagramu tě ten aktivismus úplně neláká, tak jestli aktivismus děláš 

jinde. Nebo tam taky platí to, že je to podle tebe pro způsobilejší lidi. 

No… Já bych ten Instagram nezavrhovala, já bych to tam klidně ten aktivismus nechala, 

ale třeba jiným způsobem. Chápu, ten Instagram je hodně heslovitý, to znamená dát tam 

dejme tomu citát z nějakého zajímavého rozhovoru a odkaz na ten rozhovor. To znamená, 

že ti lidé, když je to bude víc zajímat, že ten citát, to heslo je nějakým způsobem naláká, 

tak můžou si o tom přečíst další informace. Že pro mě je strašně těžké, když tam je tisíc 

hesel, a nikde tam nejsou žádné další odkazy na další informace. Takže to už je na těch 

uživatelích, aby si ty informace hledali dál. A takhle, myslím, tímto způsobem je to asi 

nejpraktičtější a zároveň i nejúčinnější. 

Takže mluvíš o tom, že ten Instagram nebo ten obsah na něm je heslovitý. Napadá tě 

ještě nějaká další charakteristika aktivismu na Instagramu? 

Ty jo, teď nevím. Ale přijde mi, že pak třeba ta hesla se snadno rychleji sdílí, takže 

zároveň když to heslo bude nepravdivé nebo zavádějící, tak se to strašně snadno rozšíří, 

protože známe spoustu lidí, co vím, co se o politiku tolik nezajímají nebo jsem se s nimi 

nikdy nebavila, a najednou sdílí tato silná hesla, protože je to jednoduché. Je to jednoduché 

tomu porozumět, a i ten samotný, kdo to sdílí, tak má pocit, že tomu rozumí. Takže 

v tomto to může být ošemetné, no.  
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Jasně. A vzpomeneš si na nějaké takové heslo? Nemusí to být úplně přesně, ale jakého 

tématu se to týkalo. 

Tak asi jak jsi teď říkal, tak to Black Lives Matter, tak to bylo asi nejsilnější. Jako podle 

mě se vždy s každou kauzou sdílí i ta pozitivní, i ta negativní hesla. Já nevím, tak jako 

#MeToo je také známé… Ty jo, teď mě asi nic nenapadá. 

Nemusí to být konkrétně ta hesla. Jestli ta témata prostě… Black Lives Matter byl 

nějaký rasismus, #MeToo je nějaký sexismus, tak jestli tě napadá ještě něco, s čím ses 

setkala, nebo spíš ne? 

To bylo spíš jako ojedinělé, jako když někdo něco sdílí ohledně očkování a tak, no. 

Ohledně jako aktuální politiky v Česku nebo ve světě. 

Prostě to, co se teď děje. 

Jojo. 
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