
 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra marketingové komunikace a public relations 

 

 

 

 

 

 

Vnímání aktivismu na Instagramu  

příslušníky generace Z 

  

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

Autor práce: Nhu Anh Nguyen 

Studijní program: Marketingová komunikace a public relations 

Vedoucí práce: Mgr. Ing. Marek Vranka 

Rok obhajoby: 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 V Praze dne 4. května 2021 Nhu Anh Nguyen  

 



 

 

 

Bibliografický záznam 

NGUYEN, Nhu Anh. Vnímání aktivismu na Instagramu příslušníky generace Z. Praha, 

2021. 111 s. Bakalářská práce (Bc). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra marketingové komunikace a public relations. 

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Ing. Marek Vranka.  

 

Rozsah práce: 78 524 znaků 

 



 

 

 

Abstrakt 

Tato práce se zabývá způsoby, jakými generace Z vnímá aktivismus na Instagramu. 

Zkoumány jsou také způsoby zapojení do aktivistických činností na této sociální síti a 

souvislost mezi online a offline aktivismem. Pomocí kvantitativního výzkumu bylo 

zjištěno větší množství aktivistických činností na Instagramu u žen než u mužů. Mezi 

online a offline aktivistickými činy byla zjištěna pouze slabá korelace. Dle odpovědí 

respondentů lze však soudit, že příslušníci generace Z ve vliv online aktivismu na 

aktivismus v offline světě věří. Hloubkové rozhovory následně zkoumaly motivaci 

uživatelů k tvorbě aktivistického obsahu na Instagramu. Respondenti uvedli, že 

aktivismem na Instagramu sledují šíření povědomí, vymezení svého vlastního názoru i 

možnost legislativní změny. Příslušníci generace Z, kteří aktivistický obsah na Instagramu 

konzumují, jsou k prezentaci mainstreamových aktivistických témat na Instagramu spíše 

skeptičtí, oceňují však nové pohledy a nová témata. Uvádí, že aktivistický obsah na 

Instagramu se dá charakterizovat vizuální atraktivitou a jednoduchostí. 

Abstract 

This thesis maps out attitudes of generation Z towards activism on Instagram, examines 

their ways of participation on the platform and explains the relationship between online 

and offline activism. Results of quantitative research show that women share more activist 

content on Instagram than men. There seems to be only a weak positive correlation 

between online and offline activism. However, members of generation Z seem to believe 

that online activism does influence offline behaviour. Afterwards, semi-structured 

interviews were conducted. Users that created activist content listed awareness raising, 

showing their point of view and legislative change as their motivation. Users who consume 

activist content on Instagram showed scepticism towards presentation of mainstream topics 

on Instagram, however, they praised new topics and new perspectives. In their opinion, 

activist content on Instagram can be described as visually attractive and simple. 

  



 

 

 

Klíčová slova 

Instagram, aktivismus, generace Z, slacktivismus, vnímání aktivismu 

Keywords 

Instagram, activism, generation Z, slacktivism, perception of activism 

Title 

Attitudes of generation Z towards activism on Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval Mgr. Ing. Marku Vrankovi za jeho cenné rady 

k vypracování této práce. Děkuji taktéž svým spolužákům za motivaci ke zdárnému 

dokončení díla. Respondentům děkuji za jejich ochotu se podělit o své zkušenosti. 



 

 

 

 

1 

Obsah 

Úvod ...................................................................................................................................... 3 

1 Teoretická část .................................................................................................................... 4 

1.1 Instagram ...................................................................................................................... 4 

1.1.1 Specifika Instagramu ............................................................................................. 4 

1.1.2 Používání Instagramu v ČR ................................................................................... 4 

1.1.3 Formáty obsahu ...................................................................................................... 5 

1.2 Generace Z ................................................................................................................... 5 

1.2.1 Společenské problémy podle generace Z ............................................................... 5 

1.3 Online aktivismus ......................................................................................................... 6 

1.3.1 Slacktivismus a kliktivismus.................................................................................. 7 

1.3.2 Vztah k offline aktivismu....................................................................................... 8 

1.4 Motivace ..................................................................................................................... 11 

1.4.1 Okázalý soucit ...................................................................................................... 12 

1.4.2 Okázalé dárcovství ............................................................................................... 12 

1.4.3 Virtue signalling................................................................................................... 13 

1.5 Online aktivismus v roce 2020 ................................................................................... 13 

1.5.1 Black Lives Matter (#BlackoutTuesday) ............................................................. 14 

1.5.2 Challenge Accepted ............................................................................................. 15 

1.5.3 Červený blesk....................................................................................................... 15 

1.5.4 Nocleženka ........................................................................................................... 15 

1.5.5 Konsent ................................................................................................................ 16 

1.5.6 Respektuju............................................................................................................ 16 

2 Praktická část .................................................................................................................... 17 

2.1 Metodologie výzkumu................................................................................................ 17 

2.1.1 Metoda kvantitativního výzkumu ........................................................................ 18 



 

 

 

 

2 

2.1.2 Metoda kvalitativního výzkumu .......................................................................... 18 

2.2 Analýza online dotazníku ........................................................................................... 19 

2.2.1 Demografická data ............................................................................................... 19 

2.2.2 Používání Instagramu........................................................................................... 20 

2.2.3 Offline aktivismus ................................................................................................ 24 

2.3 Analýza hloubkových rozhovorů ............................................................................... 28 

2.3.1 Kontext k tématu .................................................................................................. 29 

2.3.2 Způsoby zapojení ................................................................................................. 31 

2.3.3 Způsoby vnímání ................................................................................................. 34 

2.4 Diskuze výsledků ....................................................................................................... 41 

Závěr .................................................................................................................................... 44 

Summary .............................................................................................................................. 46 

Použitá literatura .................................................................................................................. 47 

Teze bakalářské práce .......................................................................................................... 52 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 54 

Seznam grafů ....................................................................................................................... 54 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 55 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 

Úvod 

Během posledních dvou dekád se Facebook, Instagram, Twitter a další sociální sítě staly 

důležitým místem dění s velkým vlivem na společnost. Sociální sítě se proto v poslední 

době často skloňují v souvislosti s politickými a společenskými tématy. Jsou vedeny 

debaty o tom, jaký typ obsahu je na sítích vhodný a jaký vliv mají naše akce v online světě 

na chování „offline“.  

V posledních letech se na sociálních sítích objevilo mnoho výzev a trendů s aktivistickým 

zaměřením. Hodně příkladů nalezneme na Instagramu – jde například o publikování 

černých čtverců na podporu hnutí Black Lives Matter, kresbu červených blesků na podporu 

práv polských žen k interrupci nebo o výzvy k přispění na nocleh pro bezdomovce. Do 

těchto výzev se ve velké míře zapojují mladí lidé. 

V teoretické části je nejdříve zmapováno prostředí, ve kterém se zkoumaný aktivismus 

odehrává, tedy sociální síť Instagram. Popsány jsou formáty obsahu, které se na síti 

vyskytují, a jistá specifika této sociální sítě. Právě možnosti různých formátů totiž mohou 

ovlivnit podobu, v jaké podobě se aktivismus na Instagramu vyskytuje. 

Následně je popsána generace Z. Pro tuto generaci je Instagram jednou z hlavních 

komunikačních platforem, obsah na ní často konzumují i sdílejí. Generace Z je kromě 

aktivního využívání sociálních sítí charakteristická i svým skepticismem k politické 

reprezentaci. Zmíněna jsou i další společenská témata, která tuto generaci trápí. 

Poté je popsán samotný online aktivismus. Představeny jsou různé názory akademiků, a to 

jak ty pozitivní, tak ty skeptické. Pasáž se věnuje i různým motivacím, které mohou 

uživatelé mít za svými aktivistickými činy. Na konci teoretické části jsou zmapována 

aktivistická témata z roku 2020, která se na Instagramu vyskytla. 

V rámci praktické části je realizován kvantitativní i kvalitativní výzkum. Cílem je 

zmapovat způsoby zapojení generace Z do aktivistických činností a také jejich vnímání 

takovýchto činností. V diskuzi jsou výsledky zasazeny do konceptů v teoretické části. 
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1 Teoretická část 

1.1 Instagram 

1.1.1 Specifika Instagramu 

Instagram je sociální síť, která má celosvětově už více než jednu miliardu aktivních 

uživatel. Síť se zaměřuje na sdílení fotek a videí, a to zejména přes její mobilní aplikaci. 

S příspěvky lze interagovat skrze označení To se mi líbí, komentáře a sdílení (Forsey 

2020).  

Sociální síť nyní nabízí rozmanité formy obsahu. Kromě běžných příspěvků lze sdílet 

Sekvence, mizející Příběhy a dlouhá IGTV videa. Dostupný je i Messenger pro chatování a 

poskytnuta je funkce pro nákup zboží (Instagram nedatováno).  

1.1.2 Používání Instagramu v ČR 

Instagram je v České republice druhou nejrozšířenější sociální sítí. Oficiální statistiky 

k počtu lokálních uživatel nejsou zveřejňovány. Poslední mediálně dostupný odhad 

pochází z konce roku 2019 a vychází například z dat Českého statistického úřadu, AMI 

Digital a HootSuite. Dle těchto statistik je počet uživatelů Instagramu v ČR 2,3 milionu 

(Michl 2019). 

Dotazníkové šetření Jednoho světa na školách (2020) odhalilo, že 68 % z 1 200 

dotazovaných středoškoláků ve věku 15–20 let využívá Instagram často nebo velmi často. 

Zajímavý je zde kontrast s Facebookem, který často nebo velmi často využívá pouze 31 % 

středoškoláků. Pokud pomineme chatovací platformy, je Instagram mezi středoškoláky 

nejpoužívanější sociální sítí. Aktivnější jsou na síti dívky – až 76 % z nich používá 

platformu často nebo velmi často; u chlapců je podíl takto aktivních uživatelů 60 %. Další 

ukazatele – typ školy, životní úroveň nebo velikost obce – nemají na míru používání 

Instagramu silný vliv (ibid.). V kontextu aktivismu na Instagramu je důležité dodat, že 

sociální sítě suverénně vedou jako nejčastější zdroj informací o společenských a 

politických tématech – pro 81 % respondentů je to jeden z hlavních zdrojů, pro 51 % je to 

dokonce nejčastější zdroj (ibid.). 
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Právě vyšší aktivita generace Z na Instagramu je jedním z důvodů, proč se bakalářská 

práce zaměřuje na aktivismus na této sociální síti. 

1.1.3 Formáty obsahu 

Instagram nabízí několik různých formátů, které lze pro publikování obsahu využít, každý 

má však svá specifika. Zatímco běžné příspěvky jdou zobrazit vždy při návštěvě 

konkrétního profilu, Příběhy (v angličtině Stories) mizí po 24 hodinách. Jelikož je seznam 

příspěvků jakousi „výstavní skříní“ uživatele, tak jsou zde většinou sdíleny fotky a videa, 

která budou relevantní delší dobu a dobře uživatele reprezentují. Příběhy svou povahou 

umožňují sdílet opravdu aktuální témata. 

Příspěvky i Příběhy však nabízejí více funkcí než pouze vyobrazení fotek a videí. Do 

jednoho Příspěvku lze vložit až deset fotek či videí, takový obsah se pak označuje jako 

carousel (resp. rotující formát). V Příbězích je možné sdílet Příspěvky z vlastního profilu i 

ty od jiných uživatelů. 

1.2 Generace Z 

Podle Pew Research Center patří do generace Z lidé narození po roce 1996 (Parker a 

Igielnik 2020). Jde o lidi narozené do éry digitálních technologií, kteří zřídkakdy pamatují 

na dobu před chytrými telefony (ibid.). Podle dat zmiňovaného výzkumného centra také až 

70 % amerických příslušníků generace Z souhlasí s tím, aby se vláda zabývala aktivismem, 

a to oproti 49 % u „boomerů“ a 53 % u generace X. Častěji podporují stejnopohlavní 

manželství a pozitivněji vnímají etnickou diverzitu (Parker, Graf a Igielnik 2019). 

Organizace Zenith (2019) zdůrazňuje, že mladí lidé patřící do generace Z již nejsou 

vzpurnými rebely, ale spíše konformisty. Dle statistik se opíjí méně často než předchozí 

generace, stejně tak mají první sex ve starším věku (ibid.). 

1.2.1 Společenské problémy podle generace Z 

Výzkum Jednoho světa na školách z roku 2020, který byl v práci dříve citován v kontextu 

využívání Instagramu, se zabýval i otázkami z oblasti společenského dění. Až 61 % 

dotazovaných středoškoláků považuje za největší problém České republiky její politickou 

reprezentaci – nejskeptičtější jsou studenti gymnázia, kde je podíl nespokojených až 72 
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procent. Více než čtvrtina studentů považuje za velký problém rasismus a ekonomickou 

situaci. Velký rozdíl mezi pohlavími můžeme pozorovat v otázce genderové nerovnosti, 

která je problém pro pouze 2 % chlapců, ale až 16 % dívek. Konzumní způsob života 

odsuzuje 21 % gymnazistů, ale pouze 5 % studentů učilišť (Jeden svět na školách 2020). 

Co se týče celosvětových problémů, nejčastěji zmiňují respondenti globální oteplování – 

zatímco v roce 2017 to jako problém vnímalo 32 % studentů, v roce 2020 vzrostl podíl na 

55 % respondentů. Více než třetinu respondentů trápí i války, pandemie COVID-19, 

terorismus a rasismus. Opět můžeme spatřit značný rozdíl mezi respondenty z gymnázií a 

učilišť – gymnazisty trápí více globální oteplování, chudoba v rozvojových zemích a 

nedemokratické režimy, respondenty z učilišť zas pandemie COVID-19, terorismus a 

drogy (Jeden svět na školách 2020).  

I přesto, že studenti nějakým způsobem vnímají problémy jak ve svých obcích, tak i 

v České republice a ve světě, je nutné podotknout, že až 59 % se nijak nechystá být veřejně 

aktivní k řešení zmiňovaných problémů. Souvisí s tím fakt, že 64 % respondentů nevěří, že 

mohou problémy ovlivnit. 14 % středoškoláků se však o pomoc a řešení snaží, 27 % se pak 

na to chystá. Opět se můžeme podívat na rozdíl mezi gymnazisty a studenty učilišť – 

zatímco 54 % gymnazistů pomáhá nebo má v plánu k řešení problémů pomáhat, u 

středních odborných škol je podíl takových lidí 37 % a u učilišť 32 % (Jeden svět na 

školách 2020).  

Tato data nám mohou naznačit, jakým tématům se generace Z věnuje ve svých 

aktivistických činnostech. 

1.3 Online aktivismus 

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

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

vykonávány z osobního přesvědčení (Čulíková 2013). 

V bakalářské práci se zabýváme zejména aktivismem na Instagramu, je však užitečné 

využít teorie v širší oblasti, a to v oblasti online aktivismu. 

Online aktivismus má mnoho podob – může jít jak o jednoduchou indikaci politického 

postoje jednotlivce pomocí změny profilové fotky, tak o psaní detailních příspěvků o 
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společenském problému (Greijdanus et al. 2020). Sociální sítě online aktivismus 

zprostředkovávají například tím, že uživatelům umožňují sdělovat své zážitky a zkušenosti, 

odhalovat a reagovat na porušení společenských norem (např.  šovinismus) a zapojovat 

uživatele mimo svůj okruh lidí. Výhodou online aktivismu je relativně anonymní prostředí, 

kde se účastníci nemusí tolik bát následků svých akcí (ibid.).  

Zuckerman (2014) představuje ve své práci model „participativního občanství“, ve kterém 

se digitální média používají k občanské participaci – dochází tedy k online aktivismu. Pro 

tento model je charakteristické, že účastníci opravdu vidí dopady své práce. Lidé jsou dle 

tohoto modelu zvyklí sdílet svůj pohled na problematiku se světem a téměř ihned vidět 

dopad ve formě počtu sdílení nebo přečtení.  

Tento rychlý model je dáván do kontrastu s tradičním modelem „informovaného občana“, 

který se zapojuje pomocí pochopení politického procesu, volbou zákonných reprezentantů 

a jejich kontaktováním v případě potřeby. Mladí lidé však politice již příliš nedůvěřují 

(Zuckerman 2014). Toto potvrzuje i výše zmíněný výzkum, který uvádí, že 61 % českých 

středoškoláků není spokojeno s politickou reprezentací (Jeden svět na školách 2020). 

Zuckerman (2014) mapuje participativní občanství ve dvou osách. Na jedné máme 

participaci zaměřenou buď na hlas (zvedneme hlas kvůli nespokojenosti s firmou nebo 

národem) nebo na instrument (chceme docílit změny konkrétního zákonu). V druhé ose je 

participativní občanství označeno za „tenké“ nebo „tlusté“ – zatímco tenkou formu 

představuje podepsání petice nebo změna profilové fotky, tlustým participativním 

občanstvím se myslí organizace kampaně a hledání možných řešení problémů.  

1.3.1 Slacktivismus a kliktivismus 

Formou aktivismu, který by Zuckerman označil za tenké participativní občanství, je 

slacktivismus (slack lze přeložit jako uvolněný, nedbalý, laxní). Cambridgeský slovník 

pojem definuje jako „aktivitu, která používá internet pro podporu politické nebo 

společenské věci, která nevyžaduje mnoho úsilí, například vytváření a podepisování online 

petic“ (Cambridge Dictionary nedatováno). Freelon (2014) bere slacktivismus jako 

symbolickou akci, která je jednou z nejméně náročných forem participativního občanství 

zaměřeného na hlas.  
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Morozov (2009, s. 1) uvádí, že „slacktivismus je ideálním druhem aktivismu pro línou 

generaci: proč se obtěžovat se stávkami a riskovat zatčení, násilí ze strany policie či 

mučení, když můžete být stejně hlasití ve virtuálním světě?“. 

Pojem, který se často vyskytuje společně se slacktivismem, je kliktivismus. Piat (2019) 

uvádí, že slacktivismus je zastřešujícím pojmem pro kliktivismus, hacktivismus a další 

formy aktivismu malého měřítka. Uvádí však, že v médiích i výzkumech je také běžné 

pojmy kliktivismus a slacktivismus zaměňovat (ibid.).  

Pro pochopení fenoménu se můžeme obrátit k definici Halupky, který kliktivismus 

považuje za „impulzivní politickou reakci v online prostředí, která nevyžaduje závazek, dá 

se snadno replikovat a nevyžaduje odbornou znalost“ (Halupka 2017, s. 3).  

Nelze říct, že panuje shoda ohledně negativních konotací slacktivismu. Piat (2019) 

zdůrazňuje, že empirické důkazy nenasvědčují tomu, že by jedinci, kteří se podílí na 

slacktivismu, nebyli ochotni se zapojit offline. Po analýze 36 provedených studií došla 

Piatem zmíněná autorka k závěru, že používání sociálních sítí může pozitivně ovlivnit 

občanskou a politickou aktivitu (Boulianne 2015).  

„Pokud považujeme účast na protestu nebo politickém projevu za indikátor veřejné 

podpory a občanské angažovanosti, měli bychom stejnou formou legitimizovat i zhlédnutí 

na YouTube a liky na Twitteru. […] Každá akce je efektivní a stojí za to, i když jsou jinak 

obtížné a výsledky se pohybují na širokém spektru,“ píše Piat (2019, s. 177). V podobném 

duchu se vyjadřuje Freelon (2014), který slacktivismus bere jako alternativu k nálepkám na 

autě a tričkům s potiskem v offline světě. 

1.3.2 Vztah k offline aktivismu 

Ačkoliv byl online aktivismus v počátcích vnímaný jako neproduktivní nástroj, který 

nestojí žádné úsilí a omezuje efektivnější protesty v offline prostředí, nyní se taková 

nálepka ukazuje jako značně zjednodušující – online aktivismus nemusí nutně zabraňovat 

offline aktivismu a může ho pomocí videí a událostí podpořit. Účast v online protestech 

může lidi motivovat, aby se následně zapojili i offline (Greijdanus et al. 2020). 

K podobným závěrům došli Zhuravskaya, Petrova a Enikolopov (2020, s. 23). Ve vztahu 

k režimům, kde vládne korupce a média jsou kontrolována autokraty, uvádí, že „internet a 
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sociální média přispívají k odpovědnosti informováním veřejnosti a umožněním 

organizování protestů“. 

V některých případech však online a offline aktivismus spolu nemusí souviset. Když se 

mluví o rozdílech v online a offline aktivismu, akademické práce často upozorňují na 

digital divides, tedy digitální propasti. Schradie (2018) z datového souboru přes 90 tisíc 

online příspěvků usuzuje, že příslušníci střední a vyšší třídy vykazují mnohem vyšší míru 

zapojení online než pracující třída. Hoffman a Lutz (2019) také shledali, že vyšší míru 

politické aktivity online vykazují uživatelé nižšího věku, přičemž starší a vzdělanější muži 

inklinují k zapojení offline. 

I digitální propasti se však dají překonat. Zjevné to bylo během arabského jara. Gerbaudo 

(2012, s. 48) uvádí, že revoluce v Egyptě byla „procesem, který byl poháněn internetově 

zručnou mládeží“, která se označovala za shabab-al-Facebook (facebooková mládež). Tato 

mládež následně sloužila jako síla, která v ulicích mobilizovala shaabi, nižší vrstvu, která 

by jinak byla v online světě oddělena digitální propastí. Ačkoliv je nutné zde nepřisuzovat 

sociálním sítím až příliš velký podíl – v roce 2011 bylo v Egyptě připojeno k internetu jen 

25 % domácností – sloužily sociální sítě facebookové mládeži jako cvičiště, které je 

psychicky připravilo na výzvy v ulicích (ibid.). Vzhledem k tomu, že takovéto aktivity 

vyžadovaly mnoho organizace, můžeme mluvit již o tlusté formě participativního 

občanství. 

Jak v knížce dodává aktivista Nora Shalaby, „facebooková stránka poukázala na velké 

množství lidí, kteří měli stejný názor, a kteří chtěli konec mučení a změnu režimu“ 

(Gerbaudo s. 58). Gerbaudo (2012, s. 159) knížku uzavírá tím, že spíš než náhradou 

reálného světa za virtuální jsme svědky „využívání sociálních médií pro znovupřivlastnění 

si veřejného prostoru“. 

Lee a Hsieh (2013) zkonstruovali experiment, kde vztah mezi online aktivismem a 

„offline“ akcí zkoumali. Experimentální skupina byla postavena před výzvu podpisu online 

petice (jde o jednoduchou a neriskantní činnost a naplňuje tedy definici slacktivismu). 

Z této experimentální skupiny vzešli lidé, které se rozhodli petici podepsat a ti, kteří ji 

nepodepsali. Kontrolní skupině petice předložena nebyla.  



 

 

 

 

10 

Všichni účastníci byli pak vyzváni k tomu, aby věnovali odměnu z výzkumu charitě. 

Z výsledků vyplývá, že největší podíl přispívajících je ve skupině, která podepsala petici, 

tedy vykonala slacktivistickou činnost (Lee a Hsieh 2013). Můžeme tedy vyvodit, že 

slacktivismus v tomto případě nemá negativní dopad na „skutečnou“ akci. Autoři výzkumu 

dochází k závěru, že jde o psychologický projev konzistence (ibid.) – aktér se chce chovat 

tak, aby nepůsobil nepředvídavě či nedůvěryhodně. 

Kim, Russo a Amnå (2016) zkoumali vztah online aktivismu k offline formě podle věku. 

Uvádí, že zatímco v období pozdní adolescence je online aktivismus bránou k offline 

politické participaci, v rané dospělosti se offline aktivismus přelévá do online prostředí 

(ibid.). Autoři tohoto výzkumu vyjadřují stejný závěr jako Gerbaudo (2012), tedy že online 

prostředí slouží uživatelům v pozdní adolescenci jako cvičiště pro politický rozvoj. Ke 

skupině mladých dospělých lidí pak uvádí, že jejich online aktivita nekopíruje aktivitu 

offline, ale rozšiřuje ji – internet totiž může rozšířit jejich vliv (ibid.). 

Různé přístupy ke vztahu online a offline aktivismu shrnují Chayinska, Miranda a 

González (2021). Uvádí, že různí teoretici zkoumaný vztah vysvětlují pomocí čtyř různých 

možností – hypotézou nezávislosti, facilitační hypotézou, přelévací hypotézou či reciproční 

hypotézou. 

Hypotéza nezávislosti předpokládá, že online a offline aktivismus spolu sice korelují, ale 

probíhají nezávisle na sobě. Jako příklad jsou uváděny předchozí studie, které implikují, že 

online aktivismus vede pouze k online činům a stejně tak aktivismus v offline prostředí 

v tom samém prostředí zůstává (Chayinska, Miranda a González 2021). Pro tuto hypotézu 

je relevantní výše zmíněná teorie digitálních propastí, která předpokládá, že různé 

demografické skupiny mají různé domény působení – někteří jsou aktivnější online, jiní 

zas offline. 

Podle facilitační hypotézy online aktivismus předchází offline aktivismu a podporuje jej. 

Jako důvod se udává potenciál online médií pro tvorbu komunit lidí s podobnými postoji; 

heterogenní skupina lidí se následně může spojit a bojovat za společnou věc (Chayinska, 

Miranda a González 2021). Touto hypotézou si můžeme vysvětlit dění v Egyptě během 

Arabského jara, které je výše popsáno z pohledu Gerbauda (2012). 



 

 

 

 

11 

Chayinska, Miranda a González (2021) dále představují přelévací hypotézu. Ta 

předpokládá, že lidé zapojení do offline aktivismu přelijí svoji aktivitu i do online světa za 

účelem šíření povědomí. Takovou teorii ostatně podporují výše zmínění autoři Kim, Russo 

a Amnå (2016), kteří přelévací efekt vysledovali u mladých dospělých osob. 

Poslední hypotéza, a to reciproční, předpokládá, že stejně tak, jak může být offline 

aktivismus předpokladem pro online aktivismus, může být i online aktivismus 

předpokladem pro offline aktivismus. Autoři výzkumů, kteří tuto hypotézu předkládají, 

uvádí, že aktivisté mohou věřit oběma formám aktivismu (Chayinska, Miranda a González 

2021). 

Dvě studie, které tito autoři provedli, poukázaly na to, že offline aktivismus se může přelít 

do online podoby, v opačném případě to však spíše neplatí (Chayinska, Miranda a 

González 2021). 

1.4 Motivace 

Co přivádí uživatele k tomu, aby sdíleli aktivistický obsah na sociálních sítích? Hoffman, 

Lutz a Meckel (2015) zkoumali předpoklady uživatelů pro tvorbu online obsahu. V závěru 

uvádí, že self-efficacy má na tvorbu společenského a politického obsahu silný a pozitivní 

dopad (ibid.). Jinými slovy, čím více věří uživatel ve vlastní schopnosti, tím 

pravděpodobnější je, že bude tvořit obsah, který se dá označit za aktivistický. Zajímavý je 

ale negativní dopad výše vzdělání – autoři tento jev vysvětlují tak, že vzdělanější uživatele 

méně zajímají online interakce ve společenském a zábavním kontextu (ibid.). 

O dva roky později vydal stejný kolektiv autorů článek, ve kterém mluví o náhodné 

politické participaci v online prostředí. Autoři uvádí, že algoritmy sociálních sítí mohou 

zprostředkovat politickou participaci tím, že prokládají zábavný obsah na platformě 

politickým obsahem. Výsledkem pak je, že aktivní uživatelé, kteří na sítích hledají 

rozptýlení, začnou o politických tématech uvažovat (Hoffman et al. 2017).  

Chapman a Coffé se ve své práci zabývají otázkou, kdo a proč mění profilové fotky na 

Facebooku pro podporu kampaní. Upozorňují na příklad, kdy přes tři miliony uživatelů si 

změnilo profilový obrázek na podporu rovnoprávných sňatků (Chapman a Coffé 2015). 

Z jejich studie na statistickém souboru 243 účastníků vychází, že uživatelé jako svůj důvod 
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pro změnu obrázku nejčastěji uvádí, že chtějí „vyvolat povědomí“ (ibid.). Často také 

uváděli, že „to bylo konzistentní s mojí identitou“ a „vypadalo to snadně a mohlo to mít 

dopad“.  

Pro lepší pochopení motivací uživatelů se můžeme dále podívat na teorie, které vysvětlují 

naše chování. 

1.4.1 Okázalý soucit 

Podle Patricka Westa (2004) žijeme v době okázalého soucitu. Jde o jev, kdy nosíme 

stužky, posíláme květiny zemřelým celebritám a demonstrujeme nejen proto, abychom 

konali dobro, ale abychom se dobře cítili.  

Jak je z termínů zřejmé a jak uvádí sám autor, tento jev má mnoho společného s okázalou 

spotřebou, kterou představil Thorstein Veblen ve své Teorii zahálčivé třídy z roku 1912. 

Zatímco okázalá spotřeba spočívá v extrémním projevu bohatství a vyvstává z ní kritika 

nedostatečné spotřeby, výsledkem okázalého soucitu je kritika nedostatku emocí (West 

2004).  

Zajímavý trend, který autor zmiňuje, je nošení stužek. Jak West (2004) píše, rostoucí počet 

nošených stužek nevedl k značnému nárůstu reálných darů charitativním organizacím. 

Autor argumentuje, že nositel stužky nemá za cíl „zvýšit povědomí“ o problému, ale spíše 

ukázat, že mu na problému „hluboce záleží“. Bylo by nasnadě připodobnit připnutí stužky 

ke kliktivismu, jelikož nevyžaduje nijak velkou námahu, dá se snadno replikovat a 

nevyžaduje odbornou znalost. Moore (2008) ale uvádí, že koupě stužky je podmíněna 

charitativním darem, a tak vzniká vztah mezi přispěvatelem a „trpící“ skupinou lidí.  

1.4.2 Okázalé dárcovství 

Ačkoliv Instagram na rozdíl od Facebooku nemá v sobě zabudovanou funkci pro charitu, je 

dárcovství tématem, které se na sociální síti v některých případech vyskytuje. Ačkoliv 

dárcovství již nemůžeme označit za kliktivismus (nelze tak snadno replikovat), i tak se 

vyskytují akademické články, které na charitu nahlíží kriticky. Řeč je o okázalém 

dárcovství. 
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Sherry (1983, s. 160) již před více než 30 lety napsal, že darování může být „jak 

altruistické, kdy se dárce snaží o největší přínos darovanému, tak agonistické, kdy dárce 

maximalizuje osobní uspokojení“.  

Grace a Griffin (2006) se pak věnují tomu, jak moc je dárcovství v různých případech 

ostentativním jevem. Autoři interpretací již uskutečněných výzkumů dospěli k závěru, že 

ostentativně přispívají spíše mladší lidé a jednotlivci, kteří se nechají ovlivnit okolím. 

1.4.3 Virtue signalling 

Virtue signalling je pojmem pro jev, kdy veřejně projevujeme své názory proto, abychom 

ukázali svůj dobrý charakter nebo moralitu (Oxford nedatováno). Motivací projevu názoru 

tedy je spíše vlastní prospěch nežli reálná změna. 

Wallace et al. (2020) nalezli ve svém výzkumu pozitivní vztah mezi virtue signallingem a 

potřebou unikátnosti jednotlivce (need for uniqueness). Výzkumníci uvádějí, že virtue 

signalling může být „bezpečnou“ formou okázalé spotřeby na Facebooku – například 

zmínka charitativní značky na profilu může naplnit jednotlivcovu potřebu unikátnosti bez 

risku společenské izolace a nesouhlasu od ostatních (ibid.). 

1.5 Online aktivismus v roce 2020 

Vzhledem k rozsahu bakalářské práce samozřejmě není možné v teoretické části pojmout 

všechna aktivistická témata, která se na Instagramu vyskytla. Je zde však snaha zachytit co 

nejširší spektrum online aktivistických činností, a to od těch, které plně naplňují 

Halupkovu definici kliktivismu, až po ty, které za kliktivistické považovat nelze a mají 

přesah i do offline světa.  
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Aktivita 
Odehrává 
se online 

Impulzivní 
gesto 

Nevyžaduj
e závazek 

Nevyžaduje 

odbornou 

znalost 

Snadno 
replikovatelné 

Zapojuje 

politický 

subjekt 

Vykonaná 
akce 

Skóre 

#BlackoutTuesday Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 100 % 

#ChallengeAccepted Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 100 % 

Červený blesk Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 100 % 

Nocleženka Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ano 57 % 

@konsent Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ano 42 % 

@respektuju Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ano 42 % 

Tabulka 1 – Splňují aktivity definici kliktivismu podle Halupky? 

Pokud bychom se na aktivity chtěli podívat optikou Zuckermana (2014), budou výrazně 

„slacktivistické“ činnosti příkladem tenkého participativního občanství; ty, které vykazují 

nižší podobnost s Halupkovou definicí, jsou pak příklady tlustého participativního 

občanství. Ve všech příkladech jde ale o zaměření na hlas, nikoliv na instrument. 

1.5.1 Black Lives Matter (#BlackoutTuesday) 

Když v květnu 2020 zemřel George Floyd rukou amerického policisty, spustila se vlna 

protestů po celých Spojených státech (Česká televize 2020). Protesty se však neuskutečnily 

jenom v ulicích, ale i online prostředí. Právě zveřejnění videí ze zabití na sociálních sítích 

Twitter a Instagram bylo katalyzátorem protestů, které se vzápětí odehrály.  

Velmi rozšířeným projevem sympatie s hnutím Black Lives Matter bylo zveřejnění 

černého čtverce na Instagramu. Do akce zvané Blackout Tuesday se zapojily i hvězdy jako 

Ariana Grande nebo Dwayne Johnson, kteří měli každý tou dobou téměř 200 milionů 

sledujících (Bakare a Davies 2020). 

Z řad aktivistů se však ozývala i kritika této akce. Někteří uvedli, že zveřejňování černých 

čtverců s hashtagem #BlackLivesMatter zabraňuje tomu, aby se pod hashtagem objevily ve 

vyhledávání relevantní informace k organizovaným protestům. Místo toho byly k vidění 

pouze řady černých čtverců, jeden za druhým (Heilweil 2020). 
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1.5.2 Challenge Accepted 

V průběhu července 2020 sdílelo mnoho slavných i méně známých žen na svých 

instagramových profilech černobílé fotky sebe samotných (Lorenz 2020). Motivací této 

výzvy, ve které ženy samy černobílé fotky zveřejňují a vyzývají k tomu i své kamarádky, 

je propagace posílení postavení žen ve společnosti (ibid.) 

Sama Lorenz (2020) ale píše, že příspěvky v této výzvě dovolují uživatelům se cítit, jako 

by se k problematice vyjádřili, přičemž ve skutečnosti taková aktivita téměř nic neříká. 

Podle oxfordského slovníku by šlo tedy o projev virtue signallingu. 

Není zcela zřejmé, kde se tento trend vyskytl poprvé. Igoe (2020) uvádí, že katalyzátorem 

černobílého trendu mohly být výroky kongresmanky Alexandria Ocasio-Cortez, která 

reagovala na sexistický projev jiného kongresmana, a spustila tím tak vlnu feministických 

příspěvků v online prostředí. Sternlicht (2020) spekuluje, že původ může být v Turecku – 

tamní ženy byly frustrované z toho, že neustále viděly černobílé fotky zabitých žen. 

K únoru 2021 se na Instagramu vyskytuje 6,5 milionu příspěvků s hashtagem 

#ChallengeAccepted. Několik měsíců od vrcholu trendu se však černobílé fotky již 

vyskytují zřídkakdy. 

1.5.3 Červený blesk 

Umisťování červeného blesku na Příběhy na Instagramu se stalo trendem poté, co se 

v Polsku výrazně zpřísnila pravidla pro výkon potratu. Mimo Instagram se vyskytoval 

symbol i na jiných platformách a během offline protestů (Schejbalová 2020). Relevantní 

Příběhy sice již nelze nalézt (po 24 hodinách mizí), stále jsou však k dispozici animované 

nálepky se zmiňovaným symbolem, které mohli uživatelé ve svých Příbězích použít. 

1.5.4 Nocleženka 

Koupí Nocleženky může uživatel poskytnout jednomu člověku bez domova jednu noc 

v teple. Jedna Nocleženka stojí 100 Kč (Armáda Spásy 2021). Právě tato jednoduchost 

může být důvodem, proč je projekt tak úspěšný – Armáda spásy hlásí, že na sezónu 

2020/2021 bylo zakoupeno více než 37 000 Nocleženek (ibid.). 
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Ačkoliv není možné Nocleženku zakoupit přes Instagram, mnoho uživatelů šířilo 

povědomí o projektu ve svých Příbězích. Často také poukazovali na to, že sami 

Nocleženku zakoupili. 

1.5.5 Konsent 

Konsent je neziskovou organizací, která má za cíl informovat veřejnost o sexuálním násilí 

a pomáhat ženám, které se staly obětí (Konsent 2021). Jejich instagramový profil 

@konsent_ má přes 15 tisíc sledujících. Vizuálně výrazné příspěvky, kterých je na profilu 

již přes 300, mají vysokou míru zapojení (mnohdy tisíce označení To se mi líbí a desítky 

komentářů). Příspěvky Konsentu boří mýty o sexu a poskytují informace o tom, jak vypadá 

souhlas pro konsensuální pohlavní styk.  

Jde tedy o aktivistickou neziskovou organizaci, která využívá nástroje Instagramu pro 

šíření své zprávy. 

1.5.6 Respektuju 

Infografiky na Instagramu a další aktivistické příspěvky nalezneme i na profilu 

@respektuju. Za ním se neskrývá formální zapsaný spolek, podle popisu profilu jde o 

soukromý projekt dvou slečen. Sledujících má tento profil přes 18 tisíc. 

Ačkoliv je zřejmé, že profil svým způsobem vyjadřuje politický názor autorek, nelze mu 

upřít práci s daty (legislativa, ankety…) a náročnější grafické zpracování. Často nejde o 

běžné statické příspěvky, ale o carousely obsahující 2 až 10 snímků. Stejně jako u profilu 

@konsent_ tak nemůže jít o kliktivismus, jelikož aktivita vyžaduje odbornou znalost a není 

snadno replikovatelná. 
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2 Praktická část 

Pro praktickou část jsou stanoveny tři výzkumné otázky. 

1. Jaký je vztah mezi aktivismem na Instagramu a offline aktivismem? 

2. Jakými způsoby se uživatelé zapojují do aktivistických činností na Instagramu? 

3. Jakými způsoby vnímají příslušníci generace Z aktivismus na Instagramu? 

Účelem první otázky je přispět k teoretickým poznatkům v oblasti, ve které mezi 

akademiky nepanuje shoda. Zatímco někteří tvrdí, že online aktivismus zabraňuje akci 

v offline světě, jiní vnímají aktivismus na internetu jako možnou předehru pro aktivismus 

v ulicích. 

Druhá výzkumná otázka má za cíl zmapovat, jak využívají příslušníci generace Z možností 

různých formátů na Instagramu a z jakého důvodu.  

Poslední výzkumná otázka má za cíl zjistit, zda aktivistickou tvorbu vnímají příslušníci 

generace Z pozitivně či negativně, případně v jakých případech takový obsah podporují a 

v jakých nikoliv. 

2.1 Metodologie výzkumu 

Odpověď na první výzkumnou otázku lze nalézt díky kvantitativnímu výzkumu. 

V dotazníku je respondentům umožněno uvést příklady svých aktivistických činností na 

Instagramu i v offline světě. Pomocí skórování různých aktivit podle obtížnosti a korelační 

analýzy se zjistí, zda aktivismus na Instagramu může být propojený s offline aktivismem. 

Vyplněné příklady aktivistických činností pomohou částečně zodpovědět i druhou 

výzkumnou otázku. Důvody a motivace, které příslušníky generace Z k aktivismu na 

Instagramu vedou, se následně zjistí pomocí kvalitativního výzkumu formou hloubkových 

rozhovorů.  

Hloubkové rozhovory jsou taktéž ideálním nástrojem pro zodpovězení třetí výzkumné 

otázky. Bylo by sice možné nechat respondenty popsat své dojmy z aktivismu na 

Instagramu i v dotazníku, odpovědi by ale nebyly tak detailní. 



 

 

 

 

18 

Jelikož se pro zodpovězení výzkumných otázek hodí nástroje pro kvantitativní i 

kvalitativní výzkum, respektive dotazník i hloubkové rozhovory, bude v praktické části 

bakalářské práce realizováno obojí.  

Respondenti pro kvantitativní výzkum byli získáni nenáhodným dostupnostním výběrem. 

Podmínkou pro výběr byl věk 15 až 25 let a alespoň občasné používání Instagramu. 

Z respondentů dotazníku, kteří uvedli svůj kontakt, pak bylo vybráno osm jedinců pro 

uskutečnění hloubkových polostrukturovaných rozhovorů. Vybráni byli jak uživatelé, kteří 

v dotazníku projevili vysokou míru aktivity na Instagramu, tak i ti, kteří na síti tolik aktivní 

nejsou. Stejně tak byli pro hloubkové rozhovory vybráni respondenti s pozitivním i 

neutrálním či negativním vztahem k online aktivismu. Tímto bylo zajištěno co nejširší 

spektrum odpovědí pro následnou analýzu. 

2.1.1 Metoda kvantitativního výzkumu 

V rámci kvantitativního výzkumu byl vytvořen dotazník v Google Forms, který byl 

následně umístěn na Facebook a Instagram, tedy sítě, kde se cílová skupina dotazníku 

pohybuje. Výhodou dotazníku určeného pro samostatné vyplnění je rychlá administrace a 

pevná struktura (Bryman a Bell 2011). 

Otázky zkoumaly jak frekvenci používání Instagramu a tvorby příspěvků a Příběhů, tak i 

vykonané či vysledované aktivistické činnosti. Dotazník se krátce dotkl i offline aktivismu. 

Online dotazník vyplnilo 119 relevantních respondentů. 

2.1.2 Metoda kvalitativního výzkumu 

Kvalitativní výzkum se realizoval pomocí hloubkových polostrukturovaných rozhovorů. 

Pro takto vedené rozhovory se vytváří soubor otázek, který slouží jako návod, pořadí 

otázek však nemusí být striktně dodržováno. Tazateli je umožněno se ptát i na otázky, 

které navazují na odpovědi respondentů a nejsou v původním souboru otázek uvedené 

(Bryman a Bell 2011).  

Otázky vztahující se k postoji k aktivismu na Instagramu byly kladeny podle toho, zda je 

respondent pouze „konzumentem“ aktivistického obsahu nebo obsah i sám produkuje. 
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Rozhovory se odehrávaly online pomocí aplikace Zoom, přičemž respondenti měli vždy 

zapnutý i obraz. Výhodou tohoto přístupu je přístup i k nonverbální komunikaci 

respondenta (Janghorban et al. 2014). Pro účel následného přepisu byly rozhovory 

nahrávány. Respondenti byli ujištěni o zachování anonymity. 

Rozhovory byly přepsány a následně analyzovány pomocí otevřeného kódování v aplikaci 

ATLAS.ti. Přepisy rozhovorů byly opakovaně čteny, k jednotlivým segmentům byly 

přiřazeny významové kódy. Pomocí aplikace bylo možné analyzovat frekvenci výskytu 

jednotlivých kódů a seskupovat kódy do kategorií. 

2.2 Analýza online dotazníku 

Jak již bylo zmíněno, prvním krokem praktické části byl online dotazník. Ten vyplnilo 119 

respondentů, kteří splňují daná kritéria (používají Instagram a spadají do generace Z). 

2.2.1 Demografická data 

Od účastníků výzkumu se vyžadovaly pouze dva demografické údaje, a to věk a pohlaví. 

Ostatní ukazatele, jako například rodinný stav a příjem, nebyly shledány pro účel výzkumu 

jako relevantní. Menší počet otázek mohl mít také pozitivní dopad na počet respondentů. 

Věk 

7,6 % respondentů bylo ve věku studentů středních škol, tedy 15–18 let. Zbylých 92,4 % 

respondentů se nacházelo ve vysokoškolském a pracovním věku, tedy 19–25 let. Důvod, 

proč bylo vhodné rozdělit respondenty ve „středoškolském“ a „vysokoškolském“ věku, je 

případné porovnání s výzkumem Jednoho světa na školách (2020), který je v práci 

citovaný a konal se na středních školách. 

Pohlaví 

Dotazník vyplnilo 80 žen a 35 mužů. 4 respondenti zvolili jako odpověď „Jiné“. Bylo by 

vhodné porovnat poměr zastoupení mužů a žen v dotazníku s reálným zastoupením pohlaví 

na Instagramu, oficiální data však nejsou dostupná. Data společnosti Statista (2021) 

poukazují na poměrně rovnoměrné zastoupení (49,2 % muži, 50,8 % ženy), SproutSocial 

však uvádí 57% zastoupení žen a 43 % mužů (Barnhart 2021). 
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2.2.2 Používání Instagramu 

Druhá sekce dotazníku se věnovala tomu, jak respondenti Instagram používají – i ve 

spojitosti s aktivismem. Naprostá většina respondentů – 95 % – otevírá aplikaci alespoň 

jednou denně. 

Publikace obsahu 

Z porovnání frekvencí zveřejňování Příběhů a Příspěvků je zřejmé, jaký typ obsahu 

publikují respondenti častěji. Zatímco 85,7 % všech respondentů publikuje Příběh 

minimálně jednou měsíčně, 72,9 % dotazovaných uživatelů publikuje Příspěvky méně než 

jednou měsíčně nebo vůbec.  

Výsledky dotazníku potvrzují data výzkumu Jednoho světa na školách (2020), která 

poukazují na vyšší aktivitu žen než mužů. I zde vychází, že větší podíl žen publikuje 

častěji jak Příběhy, tak Příspěvky. 

 

Graf 1 – Frekvence publikování Příběhů 
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Graf 2 – Frekvence publikování Příspěvků 

Vnímané aktivistické činnosti na Instagramu 

 
Graf 3 – Aktivity, se kterými se respondent setkal u jiných uživatelů 

Analýzou odpovědí na otázku „S jakými aktivitami ses setkal/a u jiných uživatelů 

Instagramu?“ můžeme potvrdit, že společenská témata jsou neoddělitelnou součástí 

Instagramu. S alespoň jednou aktivitou, která má spojitost se společenskou problematikou, 

se setkalo všech 119 respondentů. Nejvíce byly zastoupeny Příběhy o společenské 

problematice, které zaznamenalo 117 respondentů. Téměř polovina se setkala také se 

separátními profily o společenské problematice. 
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Vlastní aktivistické činnosti na Instagramu 

Jak je uvedeno výše, ženy jsou na Instagramu znatelně aktivnější než muži. Právě to může 

být důvodem, proč ženy vykonávají všechny uvedené aktivity častěji než muži. Výrazně 

častěji sdílí ženy aktivistické Příběhy i Příspěvky, a to o 26 procentních bodů, respektive 

28 procentních bodů.  

 

Graf 4 – Vlastní aktivity podle pohlaví 

Možnosti odpovědí na následující otázku „Proč jsi dané aktivity vykonal/a“ byly převzaty 

z výzkumu autorů Chapman a Coffé (2015). Provedena byla jedna změna – možnost 

„Přišlo mi to snadné a mohlo by to mít dopad“ byla rozdělena na dvě separátní možnosti.  

 
Graf 5 – Důvod k aktivitě na Instagramu 
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Pro rychlejší orientaci jsou barvy přizpůsobeny ke grafu výzkumu autorů Chapman a Coffé 

(2015). 

 

 

Graf 6 – Důvod k aktivitě na Instagramu (Chapman a Coffé 2015, s. 493) 

Stejně jako ve výzkumu autorů Chapman a Coffé (2015) je „vyvolání povědomí“ primární 

motivací. V dotazníku tento důvod uvedly až tři čtvrtiny respondentů.  

Velký rozdíl je však v možnosti „Ukazuje to, jaký/jaká jsem“ (v originálu „It was 

consistent with my indentity“). Ačkoliv se část odpovědi mohla ztratit v překladu, i tak je 

překvapující, že v dotazníku realizovaném v této práci byla tato odpověď až pátým 

nejčastějším důvodem – v citovaném výzkumu je tato možnost jako druhá. 

Odpověď „Mohlo by to mít dopad“ v dotazníku zvolil větší podíl respondentů než možnost 

„Přišlo mi to snadné a mohlo by to mít dopad“ v originálním výzkumu. Důvodem mohou 

být různé konotace těchto dvou možností – zatímco „Mohlo by to mít dopad“ zní 

aspirativně, přídavek „přišlo mi to snadné“ tento aspekt podráží. I tak ale odpověď „Přišlo 

mi to snadné“ zaškrtlo v dotazníku 53 % respondentů. 

Tyto motivace jsou zkoumány v hloubkových rozhovorech. 
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2.2.3 Offline aktivismus 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části, online aktivismus byl ze začátku vnímaný jako 

neefektivní nástroj, který zabraňuje offline participaci (Greijdanus et al. 2020). Výsledky 

dotazníku ale ukazují, že zástupci generace Z věří ve vliv online aktivismu na participaci 

v offline prostředí.  

Respondenti měli možnost na škále od 1 do 5 vybrat, do jaké míry souhlasí s tvrzením, že 

online aktivismus může mít vliv na offline aktivismus (1 = rozhodně nesouhlasím, 5 = 

rozhodně souhlasím). Ani jeden z 119 respondentů neuvedl, že s tvrzením „rozhodně 

nesouhlasí“. 

 

Graf 7 – Postoj k online aktivismu 

Průměrná hodnota u tohoto dotazu je 4,11, lidé tedy s tvrzením spíše souhlasí. Mírně se liší 

postoj lidí, kteří nějakou aktivistickou činnost na Instagramu provedli, od těch, kteří dle 

dotazníku žádnou aktivistickou činnost na síti nevykonali (aktivní vs. neaktivní). Lidé, 

kteří na Instagramu aktivní nejsou, mají mírně skeptičtější postoj – častěji volili známku 3. 
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Graf 8 – Offline aktivity podle pohlaví 

Pokud se opět podíváme na vykonané aktivity podle pohlaví, není zde zdaleka tak zřejmá 

převaha žen nad muži. Míra participace bývá podobná, u tří z pěti aktivit dokonce muži 

vykazují o něco vyšší míru participace než ženy. Můžeme tak konstatovat, že ačkoliv je 

aktivismus na Instagramu spíše doménou žen, v offline světě jsou činnosti víceméně 

vyrovnané. 

Souvislost aktivismu na Instagramu s offline aktivismem 

Z dat získaných díky dotazníku můžeme zjistit, zda uživatelé na Instagramu, kteří vykonají 

nějakou činnost online, jsou aktivní i offline.  

Na Instagramu se nějakým způsobem aktivisticky zapojilo 79 respondentů. Až 77 z nich, 

tedy 97 %, provedlo nějakou aktivistickou činnost i offline. Nelze tedy konstatovat, že 

aktivismus na Instagramu zabraňuje aktivismu offline.  

Pro přesnější zkoumání souvislosti mezi aktivismem na Instagramu a offline aktivismem se 

provedla korelační analýza. Pro tento účel byla ke každé aktivitě, která byla v dotazníku 

nabízena k vyplnění, přiřazena určitá váha. Tyto váhy pak posloužily k výpočtu skóre pro 

online a offline aktivismus u jednotlivých respondentů. 
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Aktivita Váha 

Sdílení Příběhu o společenské problematice 1 

Sdílení Příspěvku o společenské problematice 3 

Darování peněz na dobročinnou sbírku (sdílení Příběhu o dárcovství) 10 

Tvorba separátního Instagram profilu o společenské problematice 20 

Tabulka 2 – Kritéria ke skórování online aktivit 

Aktivita Váha 

Nošení stužky/placky 1 

Podpis petice 3 

Účast na protestu 5 

Přispění na sbírku 10 

Organizace sbírky/protestu 20 

Tabulka 3 – Kritéria ke skórování offline aktivit 

Maximálního skóre, kterého mohl respondent dosáhnout, bylo v případě online aktivismu 

34 a v případě aktivismu offline 39. Online skóre 119 respondentů bylo zaneseno do grafu 

na osu x, offline skóre na osu y. 

 

Graf 9 – Vztah mezi online a offline aktivismem 
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Z grafu je patrný velký počet respondentů, který vykonal nějakou aktivistickou aktivitu 

offline, avšak žádnou na Instagramu – takových případů je 40, tedy více než třetina všech 

dotázaných.  

Pomocí programu SPSS byl vypočítán Spearmanův korelační koeficient, který vyšel na 

0,33. Jedná se tedy o slabou pozitivní korelaci. Jelikož p-hodnota vyšla na méně než 0,001, 

můžeme konstatovat, že korelace mezi aktivismem na Instagramu a offline aktivismem je 

statisticky významná.   



 

 

 

 

28 

2.3 Analýza hloubkových rozhovorů 

Pro zachování anonymity zde nejsou zmíněna jména respondentů. Respondenti jsou 

číslováni podle pořadí konání hloubkových rozhovorů.  

Byl kladen důraz na to, aby respondenti měli jiná online a offline skóre pro získání co 

největší škály odpovědí. Adresováni byli taktéž respondenti s rozdílnými odpověďmi na 

otázku, zda souhlasí s tím, že online aktivismus má vliv na offline aktivismus (0 = 

rozhodně nesouhlasí, 5 = rozhodně souhlasí).  

Nakonec bylo pro hloubkové rozhovory vybráno osm respondentů – čtyři muži a čtyři 

ženy. Další respondenti již oslovováni nebyli, jelikož mnoho odpovědí se již začalo 

opakovat. 

 Věk Online skóre Offline skóre 
Míra souhlasu se 

souvislostí  

Respondentka 1 19–25 34 38 4 

Respondent 2 15–18 4 39 5 

Respondentka 3 19–25 0 14 3 

Respondent 4 19–25 1 8 5 

Respondent 5 19–25 0 29 4 

Respondent 6 19–25 0 0 3 

Respondentka 7 15–18 0 19 5 

Respondentka 8 19–25 0 5 4 

Tabulka 4 – Profil respondentů podle odpovědí v dotazníku 

Analýza hloubkových rozhovorů je rozdělena na tři sekce. V první je prezentován kontext 

k obecnému vnímání aktivismu a způsobu používání Instagramu. Druhá část se věnuje 

druhé výzkumné otázce, tedy způsobům zapojení do aktivistických činností na Instagramu 

a různým motivacím k zapojení. Poslední část se věnuje třetí výzkumné otázce a má za cíl 

zmapovat, jakými způsoby vnímají respondenti aktivismus na Instagramu. 



 

 

 

 

29 

Přepisy rozhovorů byly opakovaně čteny a k výrokům byly přiřazeny významové kódy. Ty 

se pak následně sdružily do kategorií, přičemž každá kategorie spadala do jedné ze sekcí – 

kontextu, způsobů zapojení či způsobů vnímání. 

Kontext k tématu Způsoby zapojení Způsoby vnímání 

Význam aktivismu Formáty Vlastní činnosti Motivace Obsah Aktér 

Aktivismus jako 

změna, aktivismus 

jako doplněk, 

aktivismus jenom 

mimo systém 

Konzumace 

Příběhů, 

konzumace 

carouselů, 

neobvyklé formáty 

Sdílení příspěvků, 

sdílení carouselů, 

sdílení Příběhů, 

sdílení událostí, 

sdílení ve 

zprávách, výzva 

k akci, separátní 

aktivistický účet 

Šíření povědomí, 

aktivismus pro 

vlastní dobro, 

vymezení názoru, 

změna jako 

motivace 

Sdílení 

mainstreamových 

témat, sdílení 

unikátních témat, 

jednoduchý obsah, 

vizuálně atraktivní 

obsah, negativní 

vztah, virtue 

signalling, okázalý 

soucit, 

slacktivismus, 

slévání zdrojů, 

cílová skupina, 

důležitost jednoho, 

padnoucí témata, 

nepadnoucí témata 

Znalost 

problematiky, 

konzistentní 

aktivita, online-

offline 

konzistence, 

promyšlený 

aktivismus 

Tabulka 5 – Sekce, kategorie a významové kódy 

2.3.1 Kontext k tématu 

Význam aktivismu 

Na úvod byli respondenti dotázáni, co pro ně aktivismus znamená. Poté, co respondenti 

uvedli svoji definici, jim byla představena definice zmíněná v této práci. Pomocí této 

specifikace bylo zajištěno, že tazatel i respondent hovoří o stejné věci. Respondenti často 

spontánně uváděli téma změny – vyskytovalo se v různých podobách u šesti respondentů. 

Z analýzy odpovědí není zřejmé, že by jakýkoliv respondent vnímal aktivismus jako 

v principu negativní činnost. 

„Aktivismus pro mě znamená, nebo představím si pod tím lidi, co jsou s něčím nespokojení 

nebo něco vnímají jako nesprávné nebo nespravedlivé a snaží se to změnit.“ 

(Respondentka 3) 
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„ ožnost, kterou kdokoliv může ovlivnit svět. Může změnit, může se za m ]Aktivismus je[

něco postavit a může to udělat skrz ten aktivismus kdokoliv, ať už má jakoukoliv funkci, 

ať už je odkudkoliv.pozici, věk, “ (Respondent 2) 

Respondent 5 však věří, že aktivismus nemůže dělat kdokoliv. Uvádí, že je aktivismus 

možný jen u osob mimo politický systém. Pokud se o aktivistické činy snaží politici, je to 

podle něj populismus. 

„Já za sebe to vnímám tak, že ten aktivismus je to, že ty nejsi žádným způsobem součástí 

systému. Myslím si, že přirozený koloběh věcí je takový, že se nejdřív staneš aktivistou a 

sou politici, kteří se chovají jako aktivisti, a to je J ]…[ otom se staneš součástí systému.p

týká přímo  [aktivismus]Pokud se […]  podle mě prostě mírně nepochopení své vlastní role.

 “.a populismusté jeho pole působnosti, tak… A chová se jako aktivista… Tak to považuju z

)Respondent 5(  

Aktivismus je Respondentem 6 vnímán jako doplněk k offline aktivismu.  

„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.“ (Respondent 6) 

Formáty obsahu 

Respondenti byli dotázáni na to, s jakými formáty obsahu se setkali ve spojitosti 

s aktivismem na Instagramu. Jak již bylo zmíněno v teoretické části, Instagram nabízí 

velké množství formátů – ať už jde o Příspěvky, Příběhy, carousely (rotující formát), Reels 

či další možnosti. Ve spojitosti s aktivismem se však nejčastěji u respondentů vyskytuje 

formát Stories, tedy Příběhů.  

Respondent 4 uvádí tři nejčastější formáty, se kterými se ve spojitosti s aktivismem na 

Instagramu setkává – jsou to nejen Příběhy a carousely, které zmiňují i další respondenti, 

ale také poměrně nový formát Reels. 

„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.“ (Respondent 4) 
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Respondentka 7 dokonce odhaduje, že Příběhy tvoří až 90 % aktivistického obsahu, se 

kterým se na Instagramu setkává. 

„[Viděla jsem] většinou Stories. Tak 90 %, bych řekla, možná i víc.“ (Respondentka 7) 

2.3.2 Způsoby zapojení 

Vlastní činnosti 

Z celkového počtu osmi respondentů uvedli tři, že se nějakým způsobem zapojili do 

aktivismu na Instagramu. Nejvyšší online skóre měla Respondentka 1, která nejen, že sdílí 

aktivistický obsah na svém osobním profilu, pomáhá také s tvorbou obsahu na lokálním 

instagramovém profilu organizace UNICEF. Ačkoliv Respondent 2 měl v porovnání 

s Respondentkou 1 výrazně nižší online skóre, má za sebou taktéž mnoho aktivistických 

činů na Instagramu. Je to díky jeho vedoucí pozici v České středoškolské unii, která je na 

zkoumané sociální síti aktivní. Respondent 4 má online skóre 1, jelikož v dotazníku uvedl, 

že sdílí Příběhy o společenské problematice. 

Respondentka 1 na osobním profilu nejčastěji sdílí Příběhy, ve kterých místy odkazuje na 

carousely nebo příspěvky o akcích, které se budou konat. Co se týče profilu UNICEF, tam 

tvoří carousely s infografikami a příspěvky, které informují o akcích organizace. 

„Tak [na osobním účtu] ráda sdílím do Stories různé posty, a to organizací, které já 

sleduju, nebo organizací, v rámci kterých já dobrovolničím. […] Hodně se šíří takové ty 

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

je to zajímavé pro mě. […] Sdílím posty o různých eventech, takže přednáškách, věcech, 

které se tady dějí a kde by se mohl… Co by mohlo lidi zajímat, že by se mohli zúčastnit. 

[…] [Na účtu UNICEF] máme kalendář v rámci UN International Days, takže v rámci 

toho kalendáře, který je poměrně plný, dáváme awareness posty, které jsou takové ty… 

Slidery. Tohle dáváme v rámci awareness a infografik. Pak tam publikujeme všechny svoje 

akce, všechny svoje fundraisingy.“ (Respondentka 1) 

Respondent 2 projevuje svůj aktivismus spíše na profilu České středoškolské unie než na 

svém vlastním. Česká středoškolská unie na svém profilu vyzývá své sledující, aby sami 

provedli nějakou aktivistickou činnost. 
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„Vlastně málokdy něco sdílím, a když už, tak to byla třeba jako [Česká středoškolská] 

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.“ 

(Respondent 2) 

Zajímavé je, že Respondent 2 ve spojitosti s aktivismem České středoškolské unie uvádí, 

že organizace aktivismus iniciovala vždy online, ačkoliv má důsledky i v offline světě.  

„Vlastně ten aktivismus, o který se Unie snažila, byl vždycky iniciovaný online.“ 

(Respondent 2) 

K aktivismu na svém osobním profilu však Respondent 2 uvádí, že používá formu přímých 

zpráv na Instagramu – posílá obsah kamarádům, které by daná problematika mohla 

zajímat. 

„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.“ (Respondent 2) 

Respondent 4 o aktivitách na separátním profilu nehovořil, jeho zkušenosti se vztahují 

k aktivismu na osobním instagramovém profilu. Jak uvedl v dotazníku a jak zmiňuje i 

v rozhovoru, sdílí většinou Příběhy, které se týkají společenské problematiky. Není si jistý, 

zda se tato aktivita dá považovat za 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 

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.“ (Respondent 4) 

Motivace k zapojení 

Zmínění tři respondenti, kteří provedli nějakou aktivistickou činnost na Instagramu, byli 

následně dotazováni na motivace svých činů. Objevují se zde dvě témata, která byla často 

zmiňovaná v dotaznících, a to rozšiřování povědomí a důvěru v dopad, respektive 

v nějakou změnu. Tyto dvě motivace vyšly v kvantitativním výzkumu jako dvě primární. 

Téma rozšiřování povědomí zmínila Respondentka 1. Uvádí také, že sdílením 

aktivistických příspěvků demonstruje svoje postoje. 
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„Abych [téma] 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.“ 

(Respondentka 1) 

Prezentace vlastních postojů je motivací k aktivismu i pro Respondenta 4. Kromě toho také 

chce změnit myšlení některých lidí. Jak bylo zmíněno, téma změny se projevilo 

v definicích aktivismu u šesti respondentů. 

„Mám potřebu se 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.“ (Respondent 4) 

Změnu zmiňuje jako motivaci i Respondent 2. V případě České středoškolské unie chtěl 

s týmem dosáhnout legislativní změny, a to zrušení povinné maturity z matematiky.  

„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.“ (Respondent 2) 

Následně Respondent 2 zmiňuje i fakt, že aktivismem na osobním i unijním profilu 

nesleduje pouze prospěch světa jako takového, sleduje tím i svůj osobní zájem. Ve 

spojitosti s aktivismem uvádí, že chce žít ve světě, který se mu bude líbit. 

„A někdy to není jen [pomoc] světu, někdy to je sám sobě, já sám bych maturoval z matiky. 

A vlastně… Nevím, co to bylo, něco s rychlovlaky? Tak tam vnímám, že to bude něco 

přínosného pro Česko, ale sám se chci 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.“ 

(Respondent 2) 
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2.3.3 Způsoby vnímání 

Charakteristika aktivismu na Instagramu 

Respondenti byli dotazováni na to, zda si myslí, že je aktivismus na Instagramu něčím 

unikátní nebo význačný. Až pět respondentů mezi charakteristiky uvedlo jednoduchost 

obsahu. Respondent 6 naznačuje, že důvodem pro jednoduchost může být omezený rozsah 

v obsahových formátech na Instagramu. 

„Sepsat nějaké obsáhlé důležité téma do těch deseti, nebo kolik se tam dá dát obrázků na 

ten jeden post… Tak není jednoduché.“ (Respondent 6) 

Respondent 2, který provádí aktivistické činnosti s Českou středoškolskou unií, považuje 

jednoduchost za předpoklad zaujetí uživatelů na Instagramu. Je to prostředek pro to, aby 

daný uživatel na síti nepřešel k jinému obsahu. 

„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 může utéct 

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.“ (Respondent 2) 

Čtyři respondenti spontánně jako charakteristiku aktivistického obsahu na Instagramu 

zmiňovali jeho vizuální atraktivitu. Respondentka 1 věří, že to ve spojení s jednoduchostí 

pomůže k pochopení obsahu průměrnému konzumentovi. 

„I poměrně velké složité téma se dá [na Instagram] dostat ve formě, která je vizuálně 

atraktivní a zjednodušená tak, aby to bylo stravitelné pro… Průměrného diváka, 

konzumenta.“ (Respondentka 1) 

I Respondentka 3 udává, že aktivismus na Instagramu musí být vizuálně atraktivní, a to ve 

spojitosti s tím, aby obsah zapadal do cílové skupiny aktivistické činnosti. 

„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 jedna věc 
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toho, že to musí být hezké, musí to být líbivé, musí to zapadat určitým způsobem do cílové 

skupiny.“ (Respondentka 3) 

Respondent 4 zmiňuje vizuální atraktivitu obsahu na Instagramu jako distinktivní prvek, 

který jinde, například na Facebooku, být nemusí. Stejně tak vizuální konzistence není dle 

Respondenta 4 něčím, co by bylo důležité například u aktivismu v offline světě. 

Zdůvodňuje to tím, že na Instagramu je hlavní věcí, která se sleduje, právě design. 

„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.“ 

(Respondent 4) 

Konotace k aktivismu na Instagramu 

V různých podobách se v odpovědích respondentů promítla témata jako virtue signalling, 

okázalý soucit a slacktivismus. Téma virtue signallingu bylo vysledováno u celkem 4 

respondentů. 

„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.“ (Respondentka 3) 

Respondentka 7 uvádí, že nejčastěji se s aktivismem na Instagramu setkává 

prostřednictvím Příběhů, které mizí po 24 hodinách. Zdůvodňuje to tím, že lidé nechtějí 

mít na svém profilu daný aktivistický obsah mít zobrazený příliš dlouho. 

„Já si myslím, že [aktivistický obsah] lidé nechtějí mít u sebe pověšený tak dlouho. Že to je 

jakoby „jsem aktivní“, ale odsud posud.“ (Respondentka 7) 

Respondent 2 uvedl, že aktivistický obsah někteří sdílí z toho důvodu, že to je zrovna cool, 

ačkoliv se předtím o danou problematiku nezajímali. 
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„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.“ (Respondent 2) 

Respondentka 3 na konci rozhovoru mluvila o tom, proč se jí zdá aktivismus na 

Instagramu populární. Říká, že aktivismus na Instagramu nevyžaduje reálnou akci, jde 

pouze o splnění jakési povinnosti pro sebe samého. 

„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 říct ‚tak dobrý, tímhle 

jsem splnila moji povinnost‘. I když to vlastně v reálu nic nevyžaduje.“ (Respondentka 3) 

Respondentka 8 jako negativum aktivismu na Instagramu zmínila heslovitost, která může 

souviset s výše zmíněnou charakteristikou Instagramu, tedy že obsah musí být jednoduchý. 

„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.“ (Respondentka 8) 

Ačkoliv mají respondenti k aktivismu na Instagramu mnohdy výhrady, dva z respondentů 

uvádějí, že i jedna malá akce je pozitivní a může pomoci. Respondent 6 uvádí, že i když 

nějaké téma osloví i pouze jednoho člověka, který se něco nového dozví nebo nějak 

pomůže, tak je akce úspěšná. 

„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.“ (Respondent 6) 

Typy témat aktivismu na Instagramu 

Jak je patrné i z výše uvedených citátů, respondenti mají k velice rozšířeným aktivistickým 

tématům ne vždy zrovna pozitivní vztah. Jako negativa uvádí, že lidé o těchto tématech 
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často mnoho nevědí, jen se vezou na vlně a nechtějí být mimo trend. Téma Black Lives 

Matter bylo některými respondenty zmíněno spontánně, u jiných bylo téma navozeno pro 

zjištění postojů k online aktivismu. 

„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.“ (Respondentka 3) 

Respondent 6 tvrdí, že pokud se nějaké téma vyskytuje až příliš často, lidé na něj mohou 

začít být naštvaní a vytvoří si proti tématu jakýsi blok. 

„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.“ 

(Respondent 6) 

Respondentka 7 uvádí, že sdílení mainstreamového tématu toho o člověku, který téma 

sdílí, mnoho neřekne. 

„Když ti lidé sdílí, co už viděli všichni, tak 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 potom ani nic 

neřekne, když už je taková frekvence toho sdílení, že to je něco, co dělají všichni, tak to 

dělám taky, abych nebyla out.“ (Respondentka 7) 

Tento vztah k mainstreamovým tématům, který není tolik pozitivní, stojí v kontrastu 

s neprobádanými aktivistickými tématy, které respondenti oceňují. Respondent 5 témata na 

mainstreamová a „specifická“ rozdělil spontánně. Uvedl zároveň, že jednotlivé příspěvky 

se mu u masově rozšířených témat již slévají a nemají pro něj informační hodnotu. 

Nemainstreamová témata ho naopak zaujmou. 
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„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. […] 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.“ (Respondent 5) 

V podobném duchu se vyjadřuje Respondentka 3, která uvádí, že sdílení nových témat má 

na ni účinek. Tvůrce takového aktivistického obsahu pak vnímá lépe. 

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

mě ten člověk strašně stoupne.“ (Respondentka 3) 

Specifická témata aktivismu na Instagramu 

Během rozhovorů vyšlo najevo, že podle některých respondentů existují témata, která jsou 

pro Instagram aktivismus vhodná a ta, která se na platformě nemohou tolik prosadit.  

„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 když člověk 

chce rozšiřovat povědomí o určitých věcech.“ (Respondentka 3) 

Jako témata, která na Instagramu nejsou řešena, bylo zmiňováno výživné nebo paliativní 

péče. Vysvětlit si to můžeme již zmiňovanou jednoduchostí obsahu na Instagramu, která 

nemusí být vhodná pro řešení komplikovaných témat. Je také možné, že tato témata nejsou 

vhodná pro cílovou skupinu, která se na Instagramu vyskytuje.  
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„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.“ (Respondentka 3) 

„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…“ (Respondent 6) 

Z odpovědi jedné respondentky můžeme také vyvodit, že pro rozšíření aktivistického 

tématu na Instagramu je potřeba geografická relevance.  

„Dokážu si představit, že nějaké velké text posty o porušení práv někde v Barmě, nebo kde, 

by nebyly úplně atraktivní.“ (Respondentka 1) 

Role tvůrce obsahu 

Někteří respondenti od tvůrců aktivistického obsahu vyžadují znalost problematiky či 

jasnou strategii. Podle Respondenta 2 je důležité, aby člověk rozuměl tomu, co sdílí – 

ostatně kritika sdílení obsahu, kterému uživatelé nerozumí do hloubky, se často objevovala 

u již zmíněných mainstreamových témat.  

„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.“ (Respondent 2) 

Respondentka 8 dokonce uvádí, že kvůli své nedostatečné erudovanosti aktivistický obsah 

sama nezveřejňuje. Dále neprojevuje důvěru ve slavné osobnosti, kteří nemají v daném 

oboru vzdělání.  

tomu by měli být  moc neuznávám, spíš si myslím, že k [aktivismus na Instagramu]„Já 

způsobilejší osoby než jenom vlastně já. […] 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.“ 

(Respondentka 8) 
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Respondent 6 naopak vyzdvihl aktivistickou činnost celebrity, která nemusí nutně mít 

vzdělání v oblasti, ve které se rozhodla angažovat. Konkrétně jde o Leoše Mareše, který se 

rozhodl pomocí výzvy na Instagramu podpořit dětský domov. Tato činnost dokonce byla 

první, kterou Respondent 6 spontánně zmínil.  

„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. […] Takže to bylo určitě fajn. To je jedna z věcí, kterou si 

pamatuju, že mě oslovila, nebo že jsem si toho všimnul.“ (Respondent 6) 

Respondentka 3 mluví o tématu, které můžeme označit jako časovou konzistenci. Jako 

dobrý příklad aktivismu uvádí svoji kamarádku, která příspěvky o změně klimatu sdílí již 

několik let.  

„Jediný, asi dobrý příklad, co mám, je holka z mého gymplu. 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.“ (Respondentka 3) 

Respondentka 1 také mluví o konzistenci, a to mezi online a offline aktivistickými postoji 

daného člověka. Uvádí, že sleduje, zda jsou lidé ochotní aktivitu mezi těmito dvěma světy 

synchronizovat. 

„A spíš je jako zajímavé sledovat, do jaké míry jsou [lidé] schopní a ochotní 

synchronizovat to, co říkají, co ti řeknou osobně a co sdílejí na Instagramu.“ 

(Respondentka 1) 
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2.4 Diskuze výsledků 

Z dotazníku je zjevné, že obsah na Instagram sdílejí ženy častěji než muži, což potvrzuje 

výsledek výzkumu Jednoho světa na školách (2020). Rozdílná míra aktivity mezi 

pohlavími se projevuje i na vyšší míře zapojení žen do aktivistických činností na 

Instagramu. Míra aktivity v offline prostředí se u mužů a žen výrazně neliší.  

To, že se s aktivistickým obsahem setkal každý z 119 respondentů, poukazuje na to, že 

společenská témata jsou neoddělitelnou součástí sociální sítě Instagram. Nejpopulárnější 

formou aktivismu na Instagramu je sdílení Příběhů o společenské problematice, následuje 

sdílení Příspěvků. Ti, kteří takový aktivistický obsah šíří, tím sledují zejména šíření 

povědomí. Často chtějí pomoci a věří, že by aktivita mohla mít dopad. Výsledky v otázce 

motivace jsou podobné těm, které prezentují Chapman a Coffé (2015). 

S tvrzením, že online aktivismus může mít vliv na aktivismus v offline světě, respondenti 

většinou souhlasí. 97 % respondentů, kteří provedli nějakou aktivistickou činnost na 

Instagramu, byli nějakým způsobem aktivní i offline. Po následném skórování online a 

offline aktivit jednotlivých respondentů a korelační analýze můžeme na první výzkumnou 

otázku odpovědět tak, že míra aktivismu na Instagramu koreluje s mírou aktivismu 

v offline světě.  

Z hloubkových rozhovorů vyplývá, že velká část vnímá aktivismus jako prostředek ke 

změně. Podle Respondenta 6 je online aktivismus doplňkem offline aktivismu – takový 

postoj je podobný tomu zmíněnému v textu autorů Greijdanus et al. (2020). Respondent 5 

uvádí, že aktivismus mohou vykonávat pouze osoby mimo systém, tedy ti, kteří nemají na 

problematiku přímý rozhodovací vliv. 

Druhá výzkumná otázka se týkala způsobů, jakými se příslušníci generace Z zapojují do 

aktivismu na Instagramu. Respondenti, kteří aktivistický obsah na Instagramu pouze 

nekonzumují, ale i produkují, využívají nejčastěji Příběhy a carousely. Někteří jsou aktivní 

jak na svých vlastních osobních profilech, tak na profilech organizací, ve kterých jsou 

zapojeni. Jako motivaci pro své činy vidí již zmíněné šíření povědomí nebo osobní 

vymezení v nějaké společenské problematice. Respondent 2 hovoří o tom, že aktivismem 

na Instagramu sleduje i změnu v legislativě, jako příklad zmiňuje snahu o zrušení povinné 

maturity z matematiky. V tomto případě by to dle Zuckermanova (2014) dělení nebyl 
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aktivismus zaměřený na hlas, jak je v online prostředí časté, ale na instrument, kde jde i o 

změnu zákona. Dále uvádí, že aktivismus iniciovaný Českou středoškolskou unií, jíž je 

součástí, je vždy iniciovaný online. Tento příklad stojí proti hypotéze autorů Chayinska, 

Miranda a González (2021), kteří tvrdí, že aktivismus se přelévá z offline do online 

prostředí, ale ne naopak. Jelikož má aktivismus Unie dopady i offline, podporuje toto 

tvrzení facilitační hypotézu. 

Třetí výzkumná otázka se zaměřovala na způsoby vnímání aktivismu na Instagramu. 

Aktivistický obsah na zkoumané platformě je respondenty vnímán jako jednoduchý a 

vizuálně atraktivní. Jednoduchost může být daná omezeními formátů obsahu na 

Instagramu (limitovaný počet obrázků); vizuální atraktivita je dle Respondentky 3 důležitá 

pro zaujetí cílové skupiny. Jednoduchost i vizuální atraktivita podle Respondentky 1 

pomáhají k lepšímu pochopení průměrným konzumentem obsahu. 

Vyskytuje se i kritika aktivismu na Instagramu. Respondenti uvádějí, že mnoho lidí se do 

činností zapojuje jenom kvůli tomu, aby ukázali nějaký svůj postoj nebo byli „cool“, a 

tématu do hloubky nerozumí. Kritizována je heslovitost, která může souviset 

s jednoduchostí.  

Respondentka 3 popisuje aktivismus na Instagramu jako něco, co nevyžaduje žádnou 

reálnou akci a uživatel si tím splní jen nějakou svoji povinnost. Je to velice podobné 

způsobu, jakým je popisován slacktivismus Morozovem (2009) a Cambridgeským 

slovníkem – jde o jakýsi líný aktivismus, který nevyžaduje mnoho úsilí. Implikací toho, že 

jde o nenáročnou akci, naplňuje charakteristiku slacktivismu podle Freelona (2014). 

Respondentka 7 si myslí, že uživatelé chtějí vyjádřit svůj postoj ke společenské 

problematice a prokázat aktivitu, ale nechtějí mít takový obsah vyvěšený příliš dlouho – 

proto volí formát Příběhů, který mizí po 24 hodinách. Takový popis může evokovat 

definici okázalého soucitu – nejde jen o konání dobra, ale o vlastní dobrý pocit. Stejně tak 

můžeme na tento popis aplikovat i fenomén virtue signallingu – jde o ukázání jistého 

názoru, který je společností vnímán jako dobrý, ale přitom k ničemu významnému 

nesměřuje. 

Negativní konotace jsou spojeny zejména s mainstreamovými aktivistickými tématy jako 

Black Lives Matter nebo #MeToo. Kritizována nejsou témata jako taková, ale spíše 
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masové sdílení, které může ostatní uživatele otrávit. Takový obsah, který je sdílen příliš 

často, již respondenty nezaujme. Pozornost respondentů si naopak získávají témata, která 

se na sociálních sítích často nevyskytují, a neobvyklé pohledy na problematiku.  

Respondentka 3 jako aktivistická témata, která jsou na Instagramu silně zastoupena, uvedla 

ekologii a změnu klimatu. Změna klimatu je ostatně tématem, které podle výzkumu 

Jednoho světa na školách (2020) trápí středoškoláky nejvíce.  

Jako příklady témat, která se na Instagramu nevyskytují nebo pro síť nejsou atraktivní, 

uvádějí respondenti porušování lidských práv v zemích třetího světa, problematiku 

výživného nebo paliativní péči. Důvodem pro nedostatečný výskyt může být geografická 

vzdálenost či irelevance pro mladší cílovou skupinu na Instagramu. 

Když mluví respondenti o vlastnostech člověka, který aktivistický obsah tvoří, hovoří o 

kompetenci a konzistenci. Tvůrce obsahu musí obsah tvořit dlouho a rozumět mu, 

Respondentka 1 sleduje konzistenci mezi online a offline projevy tvůrce. 

Je nutné podotknout, že reprezentativita vzorku kvantitativního výzkumu je omezena 

počtem respondentů a jejich způsobem selekce. Respondenti, kteří dotazník vyplnili, byli 

většinou absolventi gymnázií, kteří vyrůstali ve velkých městech. Reprezentativnosti 

výsledků nepřispívá ani fakt, že dotazník vyplnili lidé, u nichž můžeme předpokládat, že 

chtějí o svých aktivitách sami něco sdělit. Přesnějších výsledků kvantitativního výzkumu 

by bylo možné dosáhnout pomocí oslovení většího počtu respondentů a použití metody 

pravděpodobnostního výběru.  

I v kvalitativním výzkumu narážíme na malý výzkumný vzorek. V hloubkových 

rozhovorech ještě více hraje roli fakt, že respondenti mohou být náchylní k sebeprezentaci 

v lepším světle a nemusí na otázky odpovídat zcela upřímně. 

Závěry praktické části však přinášejí nový pohled na různé motivace, které uživatele vedou 

k aktivismu na Instagramu. Uvádí také způsoby dělení témat na mainstreamová či unikátní 

a vhodná či nevhodná. Výsledky práce mohou pomoci jednotlivcům a organizacím, které 

chtějí na Instagramu svými tématy oslovit příslušníky generace Z.  
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Závěr 

Hlavními cíli této práce bylo zjistit postoje příslušníků generace Z k aktivismu na 

Instagramu, zjistit, jak se zapojují, a zkoumat souvislost mezi online a offline aktivismem. 

V úvodu teoretické části práce zmapovala specifika sociální sítě Instagram. Uvedla, že tato 

síť je pro generaci Z jednou z hlavních komunikačních platforem. Poté byla generace Z 

popsána pomocí jejích návyků při užívání digitálních médií a postojů ke společenským 

otázkám. Zdůrazněna byla její skepse vůči politické reprezentaci a nedůvěra ve své 

možnosti k řešení společenských problémů. 

Následně byl v teoretické části popsán online aktivismus. Online aktivismus je zarámován 

do modelu participativního občanství, kde velkou roli hrají právě digitální média. Práce 

upozorňuje na digitální propasti, tedy jev, kdy část sociodemografických skupin volí spíše 

online aktivismus, přičemž jiná část je aktivnější spíše offline. 

Byly představeny pojmy slacktivismus a kliktivismus, které označují typ online aktivismu, 

který nevyžaduje mnoho úsilí. Zmíněni byli jak akademici, kteří online aktivismus vnímají 

pozitivně, tak ti, kteří k němu mají výhrady. Práce dále v této části zkoumala vztah mezi 

online a offline aktivismem, přičemž představuje čtyři hypotézy – hypotézu nezávislosti, 

facilitační hypotézu, přelévací hypotézu či reciproční hypotézu.  

V další části se práce dostává k motivacím, které mohou uživatele vést k provedení 

aktivistické činnosti v online prostředí. Jsou analyzovány předchozí výzkumy; dále jsou 

představeny koncepty okázalého soucitu, okázalého dárcovství a virtue signallingu, které 

mohou částečně vysvětlit motivaci uživatelů k aktivistickým činnostem. Závěr teoretické 

části se věnuje příkladům aktivistických činností na Instagramu v roce 2020. 

Pro praktickou část byl realizován jak kvantitativní, tak kvalitativní výzkum. Do 

kvantitativního výzkumu se zapojilo 119 respondentů, kteří uvedli, jak a zda se do 

aktivistických činností zapojují, a to jak na Instagramu, tak i v offline světě. Zjištěna byla 

pouze slabá korelace mezi aktivistickými činy v online a offline světě. Je však vidět patrný 

rozdíl mezi mírou aktivity mužů a žen ve věci sdílení aktivistických témat. Nezávisle na 

svých vlastních způsobech zapojení však respondenti ve velké míře věří tomu, že online 

aktivismus může mít vliv i na dění offline. 
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Pro podrobnější analýzu témat bylo realizováno 8 hloubkových rozhovorů s respondenty, 

kteří měli různou míru zapojení online a offline a různé postoje k aktivismu v online 

prostředí. Respondenti, kteří na Instagramu aktivistický obsah sdílí, uvedli mezi motivace 

ke své činnosti šíření povědomí nebo vymezení svého vlastního názoru. Někteří z nich byli 

aktivní jak na svých osobních, tak i separátních aktivistických profilech. Sdíleli zejména 

aktivistické Příběhy a carousely. 

Následně došlo k charakterizaci aktivistického obsahu na Instagramu, který respondenti 

označili jako jednoduchý a vizuálně atraktivní. Je nastíněno, že tyto vlastnosti jsou nutné 

pro zaujetí cílové skupiny na dané síti. Velká část respondentů projevuje skepsi vůči 

aktivistickým tématům, která se na Instagramu vyskytují příliš často a intenzivně, oceňují 

však nová, neobvyklá témata. Mezi vhodná témata pro aktivismus na Instagramu řadí 

ekologii a změnu klimatu. Tématy, která na Instagramu nemají příliš zastoupení, jsou 

lidská práva v zemích třetího světa, dále pak problematika výživného nebo paliativní péče, 

tedy oblasti, které nemusí být relevantní pro mladou cílovou skupinu na dané sociální síti. 

Co se týče tvůrců aktivistického obsahu, ti by dle respondentů měli mít konzistentní 

prezentaci v online i offline světě. Měli by mít expertízu v dané oblasti; k důvěře 

respondentů pomáhá tvorba v delším časovém horizontu. Mnoho postřehů z hloubkových 

rozhovorů bylo úspěšně aplikováno na koncepty v teoretické části, jde například o 

slacktivismus, virtue signalling nebo facilitační hypotézu. 
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Summary 

The main goals of this thesis were to map out attitudes of generation Z towards activism on 

Instagram, their ways of participation on the platform and to explain the relationship 

between online and offline activism. 

Instagram was introduced as one of the most used communication platforms among 

members of generation Z. The generation was then described by their attitudes towards 

societal issues and their digital media habits. 

Afterwards, the thesis framed online activism as a tool of participatory civics. The 

concepts of digital divides, clicktivism and slacktivism were introduced. Both positive and 

negative stances towards online activism were mentioned. Hypotheses to explain the 

relationship between online and offline activism were introduced. 

The thesis then mapped out possible motivations of users for online political participation. 

Concepts of conspicuous compassion, conspicuous donation behaviour and virtue 

signalling were introduced as plausible explanations. Lastly, the theoretical part of the 

thesis introduced examples of online activism on Instagram in 2020. 

In the practical part, both quantitative and qualitative methods were used. From the 

answers in the questionnaire, we can say that women are more active than men in regard to 

activism on Instagram. Only a weak positive correlation was found between offline and 

online political participation. 

Afterwards, 8 semi-structured interviews were conducted to dive deeper into the topic. 

Respondents that shared content related to activism on Instagram listed raising awareness 

and showing their point of view as their primary motivation.  

Then, the respondents characterized activist content on Instagram as visually pleasing and 

simple. It is stated that the reason may be to resonate well with the target group. The 

respondents were sceptical towards mainstream activist topics but praised new topics and 

new points of view. Activist content creators, they said, should have expertise in the 

subject and behave consistently online and offline.  
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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 

 

  



 

 

 

 

61 

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.  
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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 
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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? 
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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 
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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 



 

 

 

 

96 

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. 



 

 

 

 

97 

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 
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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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