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Anotace 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na fenomén FOMO, tedy strach ze zmeškání nějaké 

události, na sociální síti Instagram. Teoretická část se věnuje vymezení pojmu FOMO 

z psychologického hlediska a jeho aplikaci v marketingu. Dále představuje vztah generací k 

sociálním sítím se zaměřením na mladistvé a mladé dospělé. Praktická část pomocí 

kvalitativního výzkumu zkoumá, jakým způsobem ovlivňuje fenomén FOMO aktivitu 

mladých dospělých na sociální síti Instagram. Zároveň zkoumá, jak uživatelé reagují na 

FOMO marketing ze strany influencerů. 
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This bachelor's thesis focuses on the FOMO phenomenon, ie the fear of missing out, on the 

social network Instagram. The theoretical part deals with the definition of the term FOMO from 

a psychological point of view and its application in marketing. Furthermore, it represents the 

relationship of generations to social networks with a focus on adolescents and young adults. 

The practical part uses qualitative research to examine how the FOMO phenomenon affects the 

activity of young adults on the social network Instagram. It also examines how users respond 

to FOMO marketing by influencers.  
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na psychologický fenomén „fear of missing out“ (dále jen 

FOMO). Jedná se o druh sociální úzkosti vycházející z představy, že ostatní prožívají pozitivní 

zážitky, zatímco osoba, která úzkost prožívá, není přítomna (Przybylski et al., 2013). Rozšíření 

sociálních sítí přeneslo fenomén FOMO i na internet a úzkost z nepřítomnosti na události se na 

internetu stala strachem z propásnutí důležitého obsahu (Roberts & David, 2019). Tato práce 

se bude zabývat fenoménem FOMO ve vztahu k sociální síti Instagram, jelikož je v současnosti 

jednou z nejpopulárnějších sociálních sítí pro mladistvé a mladé dospělé (Statista, 2021).  

Internet výrazně ovlivnil způsob, jakým člověk vstřebává informace. Důraz je kladen 

především na aktuálnost a rychlost. Právě rychlost informačního přenosu je jedním z důvodů, 

proč čím dál více uživatelů podléhá FOMO. Tento jev je ještě více umocněn sociálními sítěmi, 

kde mezi sebou mohou uživatele komunikovat a vzájemně sdílet zajímavý obsah (Hetz et al., 

2015). Tato bakalářská práce zjišťuje, jakou roli u věkové kategorie 20–25 let při používání 

sociální sítě Instagram hraje právě fenomén FOMO. Následně zkoumá, jakým způsobem 

reaguje zmíněná věková kategorie na FOMO marketing ze strany influencerů na Instagramu. 

Teoretická část se zabývá vymezením pojmu FOMO a s ním souvisejícími psychologickými 

jevy. Dále se zaměřuje na způsob, jakým společnosti na internetu s fenoménem FOMO pracují. 

Bakalářská práce se následně zabývá sociálními sítěmi a jejich vztahem k tomuto fenoménu, 

primárně z hlediska designu. Zároveň přibližuje vztah jednotlivých generací, především 

mladistvých a mladých dospělých, k sociálním sítím. Na závěr teoretické části je představena 

sama sociální síť Instagram jakožto platforma pro FOMO marketing. 

V praktické části jsou definovány výzkumné otázky a metodologie výzkumu. Výzkum byl 

prováděn kvalitativní metodou prostřednictvím hloubkových rozhovorů. Cílem výzkumu bylo 

přiblížit, jak FOMO ovlivňuje u vybrané věkové skupiny aktivitu na sociálních sítích, a zároveň 

zjistit, jaký vliv má na vybranou skupinu FOMO marketing ze strany influencerů. 

V porovnání s tezí došlo po konzultacích s vedoucí práce k několika změnám. Původní záměr 

bylo realizovat výzkum s cílovou skupinou dětí a mladistvých pomocí skupinového dotazování 

na vybraných školách. Kvůli vládním opatřením, která omezila provoz škol a neumožnila cesty 

mimo okres, však byla změněna cílová skupina na mladé dospělé a výzkum realizován 

prostřednictvím hloubkových rozhovorů. Zároveň byla oproti navrhované struktuře v tezi 

bakalářská práce rozšířena o témata, která detailněji popisují různé aspekty fenoménu FOMO. 
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1 Teoretická část 

1.1 FOMO jako psychologický fenomén 

„Fear of missing out“ popisuje fenomén strachu z propásnutí určité události či příležitosti. 

Przybylski (2013) definuje tento pojem jako všudypřítomnou obavu, že ostatní mohou mít 

obohacující zkušenosti, o které jedinec přichází. FOMO tedy charakterizuje touhu být neustále 

propojený s životy ostatních. Behaviorální psycholog Dan Ariely popisuje zmíněný jev jako 

strach z nesprávného rozhodování, jak trávit čas, a tvrdí, že tento fenomén provázel lidstvo 

odjakživa. Hypotézu, že fenomén FOMO existoval již dávno před nástupem sociálních sítí, 

potvrzuje i marketingový odborník Dan Herman, který jej poprvé podrobněji popsal už v roce 

1996. O čtyři roky později Herman napsal první odborný článek1, v němž byl jev nazván 

FOMO. 

1.1.1 Pojmy související s fenoménem FOMO 

Následující kapitola je věnována pojmům, jež s fenoménem FOMO souvisí. Níže popsané jevy 

k FOMO přispívají, ovlivňují jeho intenzitu či s ním jinak souvisí. Nejedná se však o synonyma. 

1.1.1.1 Netolismus 

Netolismus je definován jako závislost na internetu, respektive na různých funkcích, které 

internet nabízí. Pod tento pojem tedy spadá závislost na surfování po internetu, hraní online her, 

chatování či prohlížení sociálních sítí (Netolismus.cz, 2015). Netolik je tedy člověk, který není 

schopný mít kontrolu nad svým užíváním internetu, kompulzivně internet nadužívá a reaguje 

podrážděně nebo náladově, pokud jej užívat nemůže (Shapira et al., 2000). Širší pojetí do 

netolismu zařazuje i závislost na mobilním telefonu či televizi (Netolismus.cz, 2015). Někteří 

autoři (Shambare et al., 2012) považují nadužívání chytrých telefonů za největší nedrogovou 

závislost současnosti. 

1.1.1.2 Nomofobie 

Nomofobie označuje strach z nemožnosti využívat svůj mobilní telefon. Nomofobik trpí pocity 

úzkosti a strachu v případech, kdy svůj telefon ztratí, vybije se mu baterie či ho nemůže 

využívat například kvůli absenci mobilního signálu (Maeng & Arbeau, 2018). Nomofobie se 

                                                             
1 V článku se zabýval dlouhodobým a krátkodobým brandingem značek. Fenomén FOMO zmiňoval právě 

v souvislosti s možnostmi krátkodobého brandingu (Herman, 2000).  

Branding je souhrnné označení pro všechny úkony, které vedou k vytvoření identity značky a které odlišují 

značku od konkurence (Halada, 2015). 
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začala objevovat s nástupem chytrých telefonů na začátku 21. století. Řadí se k takzvaným 

„techno fobiím“, novému druhu fobií souvisejících s vývojem moderních technologií.  

FOMO a nomofobie spolu úzce souvisí, často totiž člověk trpí oběma psychologickými jevy 

najednou. Navíc může nomofobie pomoct předpovědět intenzitu FOMO a naopak (Maeng & 

Arbeau, 2018). FOMO je totiž psychologickým hybatelem v jedincově míře využívání 

sociálních sítí a mobilní zařízení jedním z nejčastějších prostředků pro přístup k nim. Jedinec 

však nemusí trpět oběma psychologickými jevy současně, jelikož k nomofobii mohou vést i 

jiné důvody než FOMO. Jde například o možnost nepřetržité komunikace, vyhledávání 

informací či pouze pocit jistoty, že je člověk „připojený“ (Maeng & Arbeau, 2018). 

1.1.1.3 Relativní deprivace 

Relativní deprivace označuje nedostatek zdrojů k udržení životního stylu, aktivit či jiných 

skutečností, které společnost, v níž se jedinec nachází, považuje za standardní. Tento 

psychologický jev tedy nastává v okamžiku, kdy se člověk porovnává s druhými a získá dojem, 

že jsou ostatní v dané skupině v nějakém ohledu zvýhodněni („jsou na tom lépe“). Takový 

dojem poté vede k nespokojenosti či pocitu strádání, později pak ke vzteku nebo závisti (Smith, 

2015). Podle Thompsona (2012) však není pravděpodobné, že by jedinec zažíval relativní 

deprivaci například při sledování výstupů celebrit, jelikož se s nimi běžně nesrovnává. Tento 

jev nastává především při porovnávání se s vrstevníky či kamarády (Thompson, 2012).  

FOMO hraje v tomto ohledu roli, jelikož je jedním z faktorů vedoucích k relativní deprivaci, 

především ve spojení se sociálními sítěmi. Strach z propásnutí nějaké události vede 

k intenzivnějšímu využívání sociálních sítí a následné zjištění, že událost proběhla, aniž by se 

jí jedinec zúčastnil, zase napomáhá relativní deprivaci (Thompson, 2012). 

1.1.1.4 Retrospektivní lítost z rozhodnutí 

FOMO se odlišuje od lítosti z dříve učiněného rozhodnutí. Rozdíl mezi těmito dvěma 

psychologickými jevy spočívá v aktuálnosti. Oproti zmíněné lítosti může FOMO nastávat již 

během samotného procesu rozhodování, tedy člověk lituje i svého nastávajícího rozhodnutí, 

ačkoliv ví, že je pro něj v dané situaci to nejlepší možné (Zeelenberg, 1999). Milyavskaya et al. 

(2018) uvádí jako ilustrativní příklad situaci, v níž student zůstane doma, aby dopsal seminární 

práci, kterou musí další den odevzdat, zatímco jeho přátelé vyráží oslavovat do města. Vědomí, 

že přichází o zážitky s přáteli, ho bude rozptylovat či mu způsobovat pocity úzkosti, a to přesto, 

že se pro tento krok vědomě rozhodl.  
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1.1.1.5 Další neologismy 

Mimo FOMO se začala používat i jiná označení pro lidské chování související s nadměrným 

využíváním moderních technologií. Často totiž dále zmíněné jevy popisují efekt či příčinu 

FOMO. Například neologismus smombie (kombinace slov smartphone a zombie) označuje 

osoby, které během chůze využívají své chytré telefony, a tudíž nevěnují pozornost svému 

okolí. Přirovnání k oživlým mrtvolám souvisí se zpomalenou chůzí při užívání telefonů, která 

je pro zombie charakteristická (Chatfield, 2016). V tomto případě může být fenomén FOMO 

příčinou, jelikož mohou jedinci telefon využívat během chůze právě kvůli strachu z propásnutí 

důležité informace. Podobný jev, který se vyznačuje nevěnováním pozornosti okolí, se 

označuje slovem phubbing (kombinace slov phone – tedy telefon a snubbing – ignorování). 

V tomto případě se jedná specificky o ignorování ostatních během osobního setkání kvůli 

využívání mobilního telefonu (Stopphubbing.com, 2013). Jeden z efektů, který může FOMO 

mít, je tzv. doomscrolling, což označuje nadměrnou konzumaci negativních informací na 

zpravodajských webech či na sociálních sítích a následné zhoršení psychického zdraví 

(Watercutter, 2020). 

Zmíněné novotvary nejsou k roku 2021 oficiálně uznanými slovy. Jsou k nalezení především 

na internetových stránkách, kde uživatelé vymýšlí nové pojmy, kterými často reagují na 

aktuální dění. Mezi takové weby se řadí Čeština 2.0 či zahraniční Urban Dictionary. Díky těmto 

stránkám lze vysledovat i popularitu pojmu FOMO. Například na stránce Urban Dictionary se 

zkratka FOMO stala 14. dubna 2011 nejpopulárnějším pojmem dne (Dossey, 2014). 

1.1.2 Sociální skupiny ve vztahu k fenoménu FOMO 

Sociální skupina je definována jako útvar dvou či více lidí, kteří sdílejí podobné charakteristiky, 

mají vzájemný pocit sounáležitosti a cítí se být členy dané skupiny. První skupinou, také zvanou 

primární, je zpravidla rodina (popřípadě do ní lze zahrnout blízké sousedství či dobré přátele). 

Klíčovým znakem primární skupiny je silná soudržnost, důvěra a intimita. Má většinou nižší 

počet členů. Primární skupina ovlivňuje jedince především z hlediska jeho hodnot, zvyků a rolí 

(Litwak & Szelenyi, 1969). Sekundární skupiny vznikají až později na základě společných 

atributů (spolužáci, kolegové, členové politické strany). Může se jednat o krátkodobě či 

dlouhodobě fungující skupinu, oproti primární skupině však zpravidla nebývá trvalá. Přesto je 

pro jedince důležité, aby se v sekundárních skupinách nacházel, především z důvodu 

socializace, získání společenského statusu a sociální identity (Caporael, 2001). Zároveň 

sekundární skupina může jednotlivci pomoct v určité oblasti uspět (kariéra, studium).  
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Z evolučního hlediska je fenomén FOMO přímo spojován se strachem z vyčlenění ze sociální 

skupiny, což mohlo mít pro jedince život ohrožující následky. Skupiny, které držely při sobě, 

měly větší šanci na přežití, zatímco jednotlivci častěji umírali (Gruter & Masters, 1986). 

Spojení strachu z vyloučení ze skupiny s lidskou přirozeností být sociálním tvorem, ovlivnilo 

lidskou potřebu mezi ostatní „zapadnout“ (Roberts & David, 2019). 

Společenské vazby jsou tak přímým faktorem ovlivňujícím nejen jedincův úspěch či neúspěch, 

ale také pocit štěstí a délku života (Holt-Lunstad et al., 2010). Jednotlivci vyčlenění ze skupiny 

mohou pociťovat FOMO, což může vést například k horší náladě, depresím, negativnímu 

vnímáním sebe sama, pocitu úzkosti, nižšímu pocitu spokojenosti v životě, stresu či nudě 

(Burnell et al., 2019). Nezáleží přitom na faktu, zda je vyčlenění reálné, či pouze vsugerované 

(Konrath, 2018).  

Pocity úzkosti vyvolané FOMO lze vysvětlit snahou uspokojit tři základní psychologické 

potřeby. První z nich je potřeba kompetence, tedy touha být aktivním činitelem ve společnosti. 

Dále pak potřeba autonomie, tedy mít možnost vlastní iniciativy a volby. Poslední 

psychologickou potřebou je společenská blízkost neboli potřeba být v kontaktu s ostatními (La 

Guardia et al., 2000). Z tohoto pohledu lze FOMO chápat jako samoregulační mechanismus, 

který vzniká ze situačních deficitů uspokojení psychologických potřeb (Przybylski, 2013). 

1.2 Fenomén „Keeping up with the Joneses“ a nástup 

FOMO marketingu 

Ačkoliv byl fenomén FOMO pojmenován až Hermanem v roce 1996 (viz kapitola FOMO jako 

psychologický fenomén), již dříve existovaly koncepty, které na podobné jevy poukazovaly. 

Nejblíže byl psychologický jev FOMO popsán obratem „Keeping up with the Joneses“ (tedy 

„držet krok s Jonesovými“). Jednalo se o sérii krátkých komiksů vytvořených Arthurem R. 

Momandem v roce 1913. Obsahově komiks pojednával o rodině, která se neustále srovnávala 

se svými sousedy. Obrat „Keeping up with the Joneses“ tedy popisoval soutěživost a stálé 

porovnávání se s ohledem na materiální úspěch ostatních. Zároveň poukazoval na strach 

z promeškání nákupu nového produktu, který by poté jiní mohli vlastnit (v případě komiksu 

právě sousedi Jonesovi). Z pohledu výše uvedených definic by se tedy spíše jednalo o 

kombinaci relativní deprivace a fenoménu FOMO. To potvrzují i Anderson (2011) a Cohenová 

(2013), kteří tvrdí, že psychologický jev „Keeping up with the Joneses“ byl jen umocněn 

novými technologiemi, Facebookem či Twitterem a že fenomén FOMO je pouze novější 

variantou „Jonesových“.  
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Koncept „Keeping up with the Joneses“ popisoval soutěživost mezi lidmi, přesněji stav, kdy 

lidé chtějí vlastnit cennější produkty než ostatní. Toho využily společnosti ve svých kampaních 

a začaly na své potenciální zákazníky cílit komunikací, která je na tomto konceptu postavena. 

Začaly využívat obratů jako „nenechte si ujít“ či „nezmeškejte šanci“, což u zákazníků mělo 

podnítit strach z propásnutí příležitosti a následné zakoupení produktu. Vzniklo tak úplně nové 

odvětví marketingu, tzv. FOMO marketing, který se za pomocí psychologického nátlaku snažil 

povzbudit zákazníky k nákupu (Hall, 2018). Jednalo se například o uměle omezenou nabídku 

produktů – tedy limitované edice, časově omezené produkty nebo produkty omezené místem 

prodeje (Hodkinson, 2016).  

Rozšíření FOMO marketingu souvisí i se vznikem internetu, respektive online marketingu. 

Online marketing totiž nabízel mnoho nových výhod. Mezi ně patřilo snížení transakčních 

nákladů, zjednodušení administrativy obchodu, optimalizace výroby a skladu, trvalá 

dostupnost, levný a globální marketing, možnost využívat B2C2 portály, potenciální získání 

konkurenční výhody, přesná znalost nakupujícího, individuální přístup k zákazníkovi a 

možnost rychle a pružně reagovat na požadavky zákazníka (Bárta, 2009). Zároveň díky 

internetu vznikla možnost sledovat nákupní chování na webových stránkách v reálném čase a 

podle toho na stránce upravovat informace (Hodkinson, 2016).  

Společnosti pracující s FOMO marketingem využily těchto inovací a začaly na svých stránkách 

používat několik nástrojů, aby vytvářely tlak na zákazníka. Jedním z takových nástrojů je 

například neustálá aktualizace množství naskladněného produktu. V zákazníkovi tak lze 

vyvolat FOMO, jelikož při pozdějším rozhodování by již produkt mohl být vyprodaný. S tímto 

se pojí i strategie nechat na stránkách zobrazené již vyprodané komodity, poněvadž to umocňuje 

strach z vyprodání i ostatního zboží (Hall, 2018). Podobnou strategií je místo množství 

produktů zobrazit počet uživatelů, kteří si ve stejnou dobu produkt prohlížejí. Efekt pro 

zákazníka je však stejný, tedy strach, že později nemusí být komodita k dispozici. Dalším 

příkladem nástroje používaného ve FOMO marketingu je nabídnout uživateli při návštěvě 

stránky slevu, která je však aktivní po velice omezenou dobu (například dvě hodiny od 

zobrazení stránky), což má v daném zákazníkovi vyvolat strach, že by mohl přijít o cenové 

zvýhodnění. Nutno dodat, že se toto nevztahuje jen na komoditu samotnou, ale sleva může být 

                                                             
2 B2C = business to customer; označuje obchodní vztah přímo mezi společností a koncovým zákazníkem (Bárta, 

2009). 
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nepřímo součástí koupě. Může se například jednat o dopravu zdarma nebo zlevnění jiného 

zboží, popřípadě dárek k zakoupenému produktu (Hall, 2018). 

1.2.1 FOMO marketing jako faktor nákupního chování 

 FOMO marketing ovlivňuje nákupního chování zákazníka, které lze obecně popsat jako 

„chování, kterým se spotřebitelé projevují při hledání, nakupování, užívání, hodnocení a 

nakládání s výrobky a službami, od nichž očekávají uspokojení svých potřeb“ (Kanuk & 

Schiffman, 2004). Definuje rozhodování spotřebitelů, kteří touží po naplnění některých svých 

cílů, přání, či potřeb, a proto vynakládají vlastní zdroje ve snaze uspokojit své pohnutky. 

Nákupní chování může být ovlivněno dvěma typy vlivů, a to vnějšími a vnitřními. 

Vnitřní vlivy jsou kombinací sociální a kulturní zkušenosti spolu s vrozenou osobností, což 

vytváří jedinečný náhled na okolní svět. Nákupní chování tedy velmi úzce souvisí se 

schopnostmi jedince a se způsobem vnímání okolního prostředí (Vysekalová, 2011). Dále se 

do vnitřních vlivů řadí demografické faktory - věk, pohlaví či povolání. Mezi vnější vlivy je 

možné zařadit například kulturní či sociální prostředí a působení obchodní společnosti, dále pak 

vzhled produktu či místo a způsob prodeje. 

Dle Khoslové (2010) spotřebitel při nákupním rozhodování prochází pětifázovým procesem: 

1. Rozpoznání problému 

2. Hledání informací o produktu 

3. Zjišťování alternativních variant 

4. Rozhodnutí o koupi 

5. Samotný nákup 

Právě FOMO marketing má za cíl celý tento proces pomocí výše popsaných a dalších nástrojů 

zkrátit na minimální časový úsek. Pocit zákazníka, že při objevení produktu (fáze 1) nemá 

dostatek času na jeho koupi (fáze 5), vede k tomu, že o něm nestuduje podrobně veškeré 

informace (fáze 2) ani dlouho nezjišťuje alternativy (fáze 3), což může vést k uspěchanému 

rozhodnutí o koupi (fáze 4). Hnacím motorem při nákupním chování pak nemusí být jen koupě 

samotného produktu, ale i strach, zklamání či výčitky z toho, že jedinec přišel o možnost 

produkt vlastnit (Hodkinson, 2016). 
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1.3 Vývoj FOMO v souvislosti se sociálními sítěmi 

Sociální sítě jsou definovány jako internetové platformy, na nichž mohou uživatelé sdílet své 

příspěvky s ostatními či s nimi jinak komunikovat. V České republice patří mezi 

nejvyužívanější plaftormy Facebook, Instagram a Twitter (Michl, 2019). Na sociálních sítích 

může uživatel sdílet obsah ostatním, většinou pomocí trvalých či časově omezených příspěvků 

nebo soukromých zpráv. Sítě umožňují prezentovat svůj obsah, vzájemně si hodnotit příspěvky 

či na ně reagovat. Zároveň se však staly prostředím, kde uživatel neustále srovnává svůj 

společenský status s ostatními, což vede ke zvýšení FOMO (Kelner, 2013) a relativní deprivaci 

(viz kapitola Relativní deprivace).  

V posledních letech se fenomén FOMO převážně zkoumá právě v souvislosti se sociálními 

sítěmi. Ty se totiž staly důležitým zdrojem informací o aktuálním dění jak ve společnosti, tak i 

v okolí daného jednotlivce (Thompson, 2012). Uživatelé využívají sociální sítě k budování, 

udržování a prohlubování mezilidských vztahů (Joinson, 2008). Snaha být s ostatními 

v kontaktu je všeobecně asociována s vnitřní touhou být ostatními přijímán a figurovat jako 

součást kolektivu (Makki et al., 2018). Využívání sociálních sítí může být také vysvětleno 

snahou získávat informace, které určují jedincovo místo ve společenské struktuře (Whiting & 

Williams, 2013; Roberts et al., 2014). Sociální sítě se tak staly nástrojem, pomocí něhož mohou 

uživatelé uspokojit výše zmíněné základní psychologické potřeby (Przybylski, 2013). Pokud 

jedinec nemá přístup k sociálním sítím, může se cítit stejně jako při skutečném vyčlenění ze 

skupiny (Burnell et al., 2019).  

Sociální sítě ale zároveň představují platformy, na nichž se uživatelé mohou vyjádřit a 

prezentovat (Hetz et al., 2015). Sebeprezentace však nemusí vždy znamenat pravdivý odraz 

reálného světa. Kim a Tussyadiah (2013) uvádí, že se uživatelé na sociálních sítích snaží 

vypadat co nejlépe, primárně aby od ostatních získali uznání a obdiv. Aby získali tuto podporu, 

účelově vybírají obsah, převážně fotografie, který pak na sítích šíří. Vogelová a Rose (2016) 

zmíněnou teorii potvrzují a tvrdí, že je prezentace uživatelů jednou z hlavních příčin 

negativních emocí spojených s pasivní konzumací obsahu na sociálních sítích. Pasivní uživatel 

totiž sledováním fotografií, které byly naaranžované či upravené za pomoci filtrů, může dospět 

k názoru, že on sám není fyzicky atraktivní. 

Právě sociální sítě zviditelnily problematiku odsuzování sebe či ostatních na základě vzhledu, 

tzv. body shamingu. Sítě umožnily anonymním účtům vyjadřovat se k fotografiím uživatele bez 

ohledu na efekt, jenž komentář způsobí. Zároveň přispěly k ukotvení „standardu“, jak by měla 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15391523.2015.1080585
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určitá skupina vypadat (Mun, 2019). Pokud uživatel daný „standard“ nesplňuje, může to vést 

nejen k úzkosti či sníženému sebevědomí, ale zároveň k depresím, anorexii, bulimii či jiným 

psychickým poruchám (Matheson, 2017). 

Vogelová a Rose (2016) také uvádějí, že pocit úzkosti se ještě umocňuje, pokud jsou fotografie 

pořízené ve skupině lidí či při společenské události. Uživatel tak může nabýt dojmu, že o něco 

přichází, zatímco ostatní žijí pestrým společenským životem, což z již výše popsané definice 

lze charakterizovat jako FOMO.  

Sociální sítě přímo v souvislosti s jevem FOMO zkoumali Worthamová (2011) a Morford 

(2010), kteří uvádějí, že toto spojení s sebou nese negativní emoce, především pak pocit neštěstí 

a smutku. Dle Worthamové (2011) negativní emoce vznikají v myšlenkách jedince, který 

zpochybňuje svá minulá i současná rozhodnutí při sledování dle něj úspěšnějších lidí. Další 

nežádoucí psychické stavy popsali Jamese A. Roberts a Meredith E. Davidová (2019), podle 

kterých „bylo prokázáno, že dlouhá doba strávená na sociálních sítích je spojena s úzkostí, 

depresemi, nižším sebevědomím, horšími společenskými vztahy a sníženou kvalitou spánku, 

stejně tak jako zvýšeným počtem myšlenek na sebevraždu a sebevražd samotných“. Roberts a 

Davidová dále předpokládají, že nadměrný čas strávený na sociálních sítích a intenzita 

pociťovaného FOMO se vzájemně ovlivňují. FOMO přitom nutí uživatele, aby zůstal 

připojený, což může následně vést ke zmíněným psychologickým problémům. 

1.3.1 Generace a jejich vztah k internetu 

Tato kapitola přibližuje vztah, který mají jednotlivé generace k internetu, se zvláštním 

zaměřením na generace Y a Z, jelikož jejich příslušníci jsou participanty ve výzkumu této 

bakalářské práce. 

Generace je označení všech lidí narozených v daném věkovém období. Generační období se 

pohybuje přibližně mezi 20–30 lety, jelikož za tuto dobu členové dané generace vyrostou a mají 

děti. Generace se vyznačuje společným prožitím historické události a podobným světonázorem. 

Jedná se však o hrubé zobecnění s nejasnými mezigeneračními přechody. Proto různé zdroje 

uvádí různá data pro konec jedné generace a začátek druhé (Jaeger, 1985). Zároveň některá 

generační rozdělení platí pouze pro Evropu, Severní Ameriku a Austrálii. Dle generační teorie 

Strauss-Howe (1991) se generace od začátku 20. století chronologicky řadí následovně: 3 

 

                                                             
3 Závorka za názvem generace určuje rozmezí let, ve kterých byli její členové narozeni. 
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 G. I. generace (1901–1927) 

 Tichá generace (1928–1945) 

 Baby boomers (1946–1964) 

 Generace X (1965–1980) 

 Generace Y/mileniálové (1981–1996) 

 Generace Z (1997–2012) 

 Generace Alfa (od roku 2012) 

První dvě generace (G. I. a Tichá) se vyskytují na internetu pouze ve velice omezené míře a 

jejich zastoupení se pohybuje v jednotkách procent. Generace Baby boomers internet užívá 

primárně pro přístup k e-mailové schránce, pro získávání informací preferují jiná média, 

především pak televizi (Shah et al., 2001). Členové generace X jsou lidé, kterým se do života 

internet dostal až v dospělém věku, avšak oproti předchozím generacím ho začali více využívat. 

Internet používají nejen k relaxaci a vzdělávání, ale také k online nakupování či komunikaci 

(Lissitsa et al., 2016). Stále se však o všech dosud zmíněných generacích hovoří jako o tzv. 

digital immigrants (digitální imigranti), což označuje uživatele, kteří internet začali využívat až 

v dospělosti. Generace Y, Z a alfa se začaly ve vztahu k internetu označovat pojmem digital 

natives (digitální domorodci). Členové těchto generací s internetem vyrostli, čímž si k jeho 

využívání vybudovali bližší vztah a považují ho za samozřejmost (Jones & Shao, 2011; 

Thompson, 2012). Zároveň se jedná o generace nejvíce přítomné na sociálních sítích 

(Lenhart, 2009). 

1.3.1.1 Generace Y a Z ve vztahu k FOMO na sociálních sítích  

Mladiství a mladí dospělí využívají sociální sítě pro jednoduché získání aktuálních informací o 

aktivitách, událostech a konverzacích probíhajících na různých kanálech (Przybylski et al., 

2013). Již v roce 2017 dle výzkumu Českého statistického úřadu (2018) využívalo ve věkové 

kategorii 16–24 let v České republice sociální sítě přes 93 % osob. Často ale mají účet na 

sociálních sítích již od dětství, a to i přesto, že sítě jsou pro registraci věkově omezené 

(Mimochodková, 2019). Používání internetu od raného dětství je také důvod, proč jsou zmíněné 

věkové kategorie nejvíce náchylné k pociťování FOMO (Thompson, 2012). To potvrzuje i 

Przybylski (2013), který uvádí, že FOMO je hybnou silou při užívání sociálních sítí, přičemž 

nejintenzivněji zasahuje mladé lidi. Dále tvrdí, že intenzita FOMO u mladých lidí přímo souvisí 

s mírou životní nespokojenosti a neuspokojujícími osobními vztahy. 
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V posledních letech se fenomén FOMO zkoumal především v souvislosti s generacemi Y a Z a 

jejich vztahem k sociálním sítím. Studie odhalily, že FOMO je pro mladistvé a mladé dospělé 

častým důvodem pro využívání sociálních sítí při řízení či při výuce. Ve výzkumech je také 

zohledněna větší inklinace této věkové kategorie k multitaskingu, tedy k dělání více věcí naráz 

(Alt, 2015).  

Obzvláště vysoké hodnoty FOMO byly zaznamenány mezi studenty vysokých škol, přičemž 

platila přímá úměra mezi časem stráveným na sociálních sítích a naměřenými hodnotami 

FOMO (Baker et al., 2016). Přímá úměra byla zjištěna i mezi nadužíváním chytrých telefonů a 

silou FOMO (Wolniewicz et al., 2018). Zároveň další experiment dokázal, že pokud jedinec 

nemůže využívat svůj chytrý telefon a ví, že přichází o potenciálně důležitou informaci, dochází 

u něj k fyziologickým procesům, jako jsou zvýšení krevního tlaku či zrychlení tepové 

frekvence. Naměřené hodnoty těchto fyziologických projevů jsou obyčejně asociovány se 

stresem, nervozitou a strachem. Současně má odepření přístupu k telefonu negativní 

psychologické dopady (Clayton et al., 2015). 

Při dalším zkoumání bylo zjištěno, že se u fenoménu FOMO nejedná o podvědomý 

psychologický jev. Altová (2017) dokázala, že si studenti uvědomují vlastní náchylnost 

k FOMO, ale aktivně se nesnaží zmírnit jeho dopady. Tuto teorii potvrzuje i Thompson (2012), 

podle něhož si studenti jsou vědomi nejen samotného jevu FOMO, ale i negativních 

psychických dopadů, jež může fenomén způsobovat, přesto vůči němu většinou zůstávají 

apatičtí. 

1.3.2 Design sociálních sítí ve vztahu k FOMO 

Cílem sociálních sítí je nabízet uživatelům takový obsah, aby zůstali na platformě co nejdéle. 

Tímto způsobem totiž firmy získávají o uživatelích data, jež pak mohou prodávat třetím 

stranám. Zároveň se delším používáním jednotlivci zobrazí větší množství reklam, což přináší 

platformě zisk (Price, 2018). Ze sociálních sítí bylo proto vytvořeno prostředí, v němž má 

uživatel strávit co nejdelší dobu, konzumovat co nejvíce obsahu a často se vracet (Montag, 

2019). Takové prostředí však zároveň podporuje strach z promeškání relevantních informací, 

tedy FOMO. 

1.3.2.1 Rozložení a kompozice 

Podstatnou složkou každé sociální sítě je rozložení jejích jednotlivých částí. Hlavní obsah, 

obecně nazývaný anglickým slovem feed, je umístěn uprostřed a zpravidla zabírá nejvíce 
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prostoru, což v souladu s tzv. zlatým řezem4 uživateli zdůrazňuje nejdůležitější část obsahu 

(Miles, 1987). Po stranách či na dolní části obrazovky může uživatel najít přechod k dalším 

nástrojům, jež síť nabízí. V tomto ohledu se platformy snaží, aby byly co nejvíce intuitivní a 

aby se s nimi noví uživatelé co nejrychleji naučili pracovat. Pro platformu je žádoucí, aby byla 

přístupná jak přes počítač, tak i přes telefon. Proto jsou sociální sítě optimalizované pro mobilní 

rozhraní, což znamená, že se automaticky přizpůsobují menší obrazovce bez nutnosti nějak 

omezovat své funkce. Co se týče obsahu, snaží se sociální sítě pomocí algoritmů nejvíce 

relevantní příspěvky uživateli zobrazovat na začátku, aby nedošlo k okamžitému opuštění 

stránky či aplikace a aby na nich uživatelé strávili co nejvíce času (Sociální dilema, 2020). 

1.3.2.2 Barevné schéma a font 

Samotný pohled na různé barvy má na člověka měřitelný vliv, někdy až přímo fyziologický 

(Itten, 1970). Každý odstín pak znázorňuje nějakou vlastnost, emoci či jinou asociaci. Například 

modrá má uklidňující či stabilizující efekt. Symbolicky pak znázorňuje kredibilitu, stabilitu a 

klid. Oproti tomu červená je spojována s válkou, láskou, nebezpečím či vášní, žlutá 

s optimismem či veselostí a zelená s přírodou, plodností a pokrokem (Itten, 1970). 

Využití těchto barev a dodržování jednotného formátu plní trojí funkci. Při správném využívání 

barev, například při správné barevné juxtapozici5, vytváří pro uživatele příjemné prostředí a 

zvyšuje pravděpodobnost jeho delšího setrvání na platformě (Vysekalová, 2012). Dále pak 

může uživatele pomocí výrazných barev (nejčastěji červené) upozorňovat na nové okolnosti, 

kupříkladu na obdrženou zprávu či na nastalou interakci s určitým příspěvkem. Mimo tyto dvě 

funkce ale také vytváří asociaci s danou platformou, která se může uživateli vybavit při spatření 

dané barvy. Pro Facebook jde například o kombinaci tmavě modré a bílé, u Twitteru o světle 

modrou a bílou a u YouTube o červeno-bílou. Tyto asociace jsou podpořeny jednotným fontem, 

který se na sítích vyskytuje a pomáhá jim dotvářet identitu (Serafini & Clausen, 2012). 

1.3.2.3 Nekonečný scrolling 

Scrolling označuje posouvání webové stránky pro zobrazení dalšího obsahu zpravidla ze shora 

dolů. Na počítači se pro tuto akci používá kolečko počítačové myši či kurzor na okraji stránky, 

na mobilu pak vertikální pohyb prstem po obrazovce. 

                                                             
4 Zlatý řez je vyjádření ideální proporce mezi různými délkami. V designu se používá pro estetické rozložení 

vizuálních podnětů (Miles, 1987). 
5 Juxtapozice znamená položení více prvků ihned vedle sebe.  



 

15 
 

V roce 2006 vymyslel Aza Raskin, designer specializující se na uživatelské rozhraní, nový 

způsob prohlížení obsahu. Do té doby bylo pro načtení nového obsahu nutné stránku obnovit či 

zavřít a znovu otevřít. Raskin však přišel s nápadem kontinuálního načítání nového obsahu, což 

znamenalo, že uživatel již nebyl schopný dostat se až na konec, protože mu byly neustále 

nabízeny další příspěvky. V současnosti většina sociálních sítí tento nástroj využívá a například 

platforma TikTok na „nekonečném scrollingu“ založila prezentaci veškerého svého obsahu.  

Uživatel, který nemusí stránku znovu načítat, totiž spíše nevnímá uplynulý čas a stráví na síti 

delší dobu, což ale může ovlivňovat sílu jeho FOMO (Roberts & David, 2019). Sám Raskin se 

za svůj výtvor v roce 2019 omluvil se slovy, že si neuvědomil, jak moc tímto přispěje 

k nadužívání sociálních sítí (Knowles, 2019). 

1.3.2.4 Upozornění 

Díky tomu, že uživatelé mají velkou část dne otevřený chytrý telefon či počítač, mohou je 

sociální sítě pomocí krátkých zpráv upozorňovat na nové informace. To má za cíl nejen 

upozornit, ale opět zvýšit aktivitu na síti. Upozornění nejčastěji odkazují na nově příchozí 

zprávu, interakci s jedincovými příspěvky či nadcházející společenskou událost. Notifikace na 

sebe upozorňují především zvukovou signalizací či vibracemi, vizuálně pak výraznými 

barvami, převážně červenou (viz kapitola Barevné schéma a font). Tento neustálý přísun 

informací ohledně obsahu může mít opět za následek FOMO, jelikož uživatel například nechce 

promeškat událost či chce ihned vědět o interakcích se svým příspěvkem (Sociální dilema, 

2020).  

1.3.2.5 Živá vysílání a interakce s ostatními uživateli 

Cílem sociálních sítí je, aby uživatel interagoval v co největší míře s jednotlivými příspěvky. 

Mezi interakce se mimo pasivní konzumaci řadí použití reakce (například „To se mi líbí“), 

okomentování či sdílení na svém profilu. Interakcí totiž uživatel stráví na síti více času a 

zároveň jí tím poskytne informace o svém chování a preferencích, což může platforma prodat 

třetí straně. Reakce jiných uživatelů na jedincův příspěvek v něm zase vyvolávají určité emoce 

a mají vliv na jeho psychiku. Zároveň přidávání příspěvků redukuje pocit osamělosti (Deters & 

Mehl, 2013). 

Nástroj, který se stal běžnou součástí většiny sociálních sítí, je takzvaný livestream, neboli živé 

vysílání. Livestream umožňuje uživateli kontinuálně přenášet audiovizuální materiál ze svého 

zařízení na sociální síť pomocí datového proudu. Již dříve bylo možné takto živě komunikovat 

s publikem na platformě YouTube, ale až v roce 2015 tento nástroj převzal Facebook, potažmo 
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v roce 2016 Instagram (Robarts, 2021). Živá vysílání se na první jmenované síti dají naplánovat 

i s několikadenním předstihem, na ostatních však nikoliv – autor tedy musí vytvořit příspěvek 

či událost jako upozornění. Často je však živé vysílání spontánním rozhodnutím uživatele. To 

opět napomáhá FOMO, jelikož by příjemci o dané vysílání svou neaktivitou mohli přijít (Ali & 

McAlaney, 2020). 

V roce 2020 vznikla zcela nová sociální síť s názvem Clubhouse, která právě využívá spontánní 

rozhodování uživatelů. Oproti tradičním sociálním sítím totiž pracuje pouze s virtuálními 

místnostmi, kam se uživatel může připojit a diskutovat s ostatními právě probírané téma. 

Neopakovatelnost situace ještě umocňují pravidla používání, která zakazují diskuze nahrávat či 

jinak sdílet. Pokud tedy uživatel nechce o diskuzi přijít, musí být připojený. Strach 

z promeškání obsahu je ještě podpořen exkluzivitou, se kterou Clubhouse vstoupil na trh – pro 

užívání sítě je zapotřebí vlastnit iPhone (Vašatová, 2021). 

1.3.2.6 Stories 

Stories jsou časově omezené příspěvky, které z profilu uživatele zmizí po 24 hodinách. První 

platforma, která tento nástroj začala využívat již v roce 2013, byla aplikace Snapchat. Tento 

nápad si o tři roky později přivlastnila síť Instagram. Po Instagramu následovaly stories na 

dalších platformách, jmenovitě například na sociálních sítích Facebook, Messenger, YouTube 

či Twitter (který se je rozhodl nazvat fleets). Pro uživatele, kteří nechtějí o žádný obsah přijít, 

to tedy znamená, že musí každý den minimálně jednou zkontrolovat danou sociální síť.  

1.4 FOMO na sociální síti Instagram 

Instagram je sociální síť založená roku 2010. V roce 2012 byla za jednu miliardu dolarů 

odkoupena společností Facebook, která v současnosti mimo sítě Facebook a Instagram vlastní 

například i platformu WhatsApp (Hallman, 2019). Rozdíl mezi ostatními platformami a 

Instagramem je především v možnostech, kterými lze sdílet obsah. Instagram totiž umožňuje 

sdílet pouze obrázky, fotografie či videa. 

Instagram využívá podobný design jako většina ostatních sociálních sítí, aby zde uživatel strávil 

co nejvíce času (viz kapitola Design sociálních sítí ve vztahu k FOMO). Zároveň stále inovuje 

způsob prezentování obsahu a přidává nástroje. V roce 2020 například na hlavní stránce, kde 

se uživateli zobrazuje obsah sledovaných účtů, přidal nástroj „navrhované příspěvky“. Tento 

nástroj po zhlédnutí všeho, co vybrané kanály od posledního využívání sítě přidaly, nabízel 

uživateli další obsah, který pomocí algoritmů vyhodnotil jako pro uživatele zajímavý. Jednalo 
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se o reakci na platformu TikTok a její hlavní stránku s „nekonečným obsahem“ (Southern, 

2020). 

1.4.1 Marketing na Instagramu 

V posledních letech začaly společnosti více investovat do marketingu na Instagramu, jelikož se 

jedná o levnou a lehce dostupnou platformou s vysokým potenciálním dosahem. Společnosti 

mohou na Instagramu přímo propagovat svůj produkt třemi způsoby: organickým dosahem, 

placenou inzercí a za pomocí influencer marketingu. 

1.4.1.1 Organický dosah 

Nejlevnějším způsobem, jakým mohou firmy šířit povědomí o svém produktu, je za pomocí 

organického dosahu. Do pojmu organický spadá vše, co se bezplatně šíří na internetu. Pro firmu 

to znamená založení vlastního účtu na Instagramu a následné přidávání příspěvků, přičemž 

spoléhá na uživatele, aby s obsahem interagovali a sdíleli ho dál (Tuten & Solomon, 2021). 

Největší nevýhodou organického marketingu je závislost na dalším šíření uživatelů, proto se 

společnosti často snaží o co nejnápaditější reklamní sdělení, které by mohlo zaujmout co nejvíce 

lidí. V tomto případě se jedná o tzv. buzz marketing či virální marketing, který se soustředí na 

vyvolání rozruchu a s ním související přeposílání reklamního sdělení. Virální marketing však 

nemusí mít vždy pozitivní konotaci. Může jít i o šíření sdělení vyvolávajících negativní emoce 

a poškozujících brand společnosti, proto se s vytvářením obsahu založeném na virálním 

marketingu musí zacházet opatrně (Ehrens, 2015). 

1.4.1.2 Placená propagace 

Instagram, stejně jako ostatní sociální sítě, nabízí možnost placené inzerce, což patří k hlavním 

zdrojům příjmu sítě (Price, 2018). Zároveň nabízí možnost poměrně přesně cílit na vybrané 

skupiny uživatelů, což zvyšuje efektivitu kampaní (Gesenhues, 2019). Placené příspěvky se pak 

uživateli zobrazí na několika místech v závislosti na typu používaného přístroje. Nejčastěji se 

však zobrazují během scrollování na hlavní stránce. Zároveň je možné na inzerovaný obsah 

narazit během proklikávání tzv. Instagram stories (Facebook, 2021). 

Instagram stories se staly velice populárním nástrojem, každý den je využije přibližně 

500 000 000 uživatelů (Hutchinson, 2019). Popularitu Instagram stories lze dokázat i pomocí 

nárůstu investic do reklamy ze strany společností. Například mezi lety 2017 a 2018 narostla 

výše investic do reklamy na Instagramu o 120 % a částka, která se využívá přímo na reklamu 

na Instagram stories, se navýšila z 8 na 10 % (Gesenhues, 2019). 
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1.4.1.3 Influencer marketing 

Influencer marketing funguje na principu propagace produktu pomocí influencera. Za 

influencera se v rámci marketingu považuje osoba, která je sledovaná větším množstvím 

uživatelů a funguje pro ně jako opinion leader6. V kategorizaci dle velikosti fanouškovské 

základny se influenceři dělí na mikroinfluencery a makroinfluencery. Mikroinfluenceři mají od 

1 000 do 100 000 sledujících, makroinfluenceři od 100 000 výše. Někteří autoři ještě 

influencerům s fanouškovskou základnou nad 1 milion sledujících přiřazují vlastní kategorii – 

celebrity (Kay et al., 2020). 

Influenceři se dále dělí podle oblasti, ve které se profilují. Kategorie, do nichž se nejčastěji 

zařazují, jsou lifestyle, fashion nebo hraní her. Při oslovování ke spolupráci tedy musí 

společnosti vybírat nejen dle počtu sledujících, ale i podle oblasti, do níž influencer spadá. Po 

výběru se influencer se značkou dohodne na výstupu, v němž bude propagovat daný produkt. 

Mezi tyto výstupy patří natočení videa, fotografie či příspěvek ve stories (viz Obrázek č. 1). 

V tomto ohledu se influencer marketing považuje za novodobou formu celebrity endorsementu. 

 

Obrázek č. 1: Příklad propagace produktu od influencera v klasickém příspěvku (Instagram, 2021) 

                                                             
6 Opinon leader (v češtině názorový vůdce) je osoba, jejíž myšlenky a chování slouží ostatním jako vzor. 

Opinion leader komunikuje s cílovou skupinou a ovlivňuje její postoje a chování, je katalyzátorem veřejného 

mínění (Halada, 2015). 
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Influenceři mohou mít více komunikačních kanálů s různým dosahem a fanouškovskou 

základnou. Proto se v rámci influencer marketingu vždy zvažuje i platforma, na níž je příspěvek 

publikován. Dle společnosti Monitora (2021) je v současnosti nejpoužívanějším kanálem pro 

influencer marketing právě Instagram, který si při spolupráci s influencerem vybere až 68 % 

společností.7 

Způsoby spolupráce s influencerem mohou být dlouhodobé či krátkodobé. Při dlouhodobých 

spolupracích se influencer zpravidla stává tzv. ambasadorem značky, kterou opakovaně 

zmiňuje ve svých příspěvcích. Krátkodobé spolupráce probíhají často v rámci určité kampaně 

značky či jednorázové propagace (například uvedení nového produktu na trh). Spolupráce 

s influencerem je tak dohodnutá na kratší vymezený časový úsek.  

V obou případech mohou v rámci reklamy influenceři propagovat návštěvu stránky či koupi 

produktu s použitím FOMO marketingu. Prostředkem se stávají buď soutěže, ve kterých může 

vyhrát omezený počet lidí, pokud naplní stanovená pravidla, nebo slevové kódy, jež většinou 

platí do určitého data. Časově omezené nabídky se většinou objevují ve formátu Instagram 

stories, což podporuje nutkání publika stories influencerů pravidelně kontrolovat. 

 

 

Obrázek č. 2: Příklad propagace produktu od influencera v Instagram stories I (Instagram, 2021) 

                                                             
7 Dalšími platformami jsou TikTok (45 %), Facebook (43 %), YouTube (36 %), LinkedIn (16 %) a Twitter 

(15 %). 
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Obrázek č. 2 je placená spolupráce influencera, který prezentuje svou snídani se slevovým 

kódem na produkty značky GymBeam. Placené partnerství je pro uživatele viditelně označeno 

v levém horním rohu pod názvem účtu. 

 

Obrázek č. 3: Příklad propagace produktu od influencera v Instagram stories II (Instagram, 2021) 

 

Stejně tak je Obrázek č. 3 příkladem spolupráce se značkou. Ačkoli v této části není uvedená 

informace o placené propagaci, v předchozích Instagram stories influencerka spolupráci 

zmiňuje. Zároveň vysoký počet sledujících umožňuje influencerce přímo vložit hyperlink do 

Instagram stories, který uživatele při pohybu prstem nahoru přesměruje na stránky 

společnosti. Tento nástroj je přístupný pouze účtům, které mají přes 10 000 sledujících 

(West, 2021). 
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2 Praktická část 

Praktická část navazuje na část teoretickou a zaměřuje se na konkrétní projevy FOMO u 

vybrané skupiny na sociální síti Instagram. Nejprve je představena metodologie výzkumu a 

následně výsledky samotného zkoumání. 

2.1 Výzkumné otázky 

V rámci praktické části byly formulovány následující výzkumné otázky: 

Výzkumná otázka 1: Jakým způsobem ovlivňuje fenomén FOMO aktivitu mladých dospělých 

(20–25 let) na sociální síti Instagram? 

Výzkumná otázka 2: Jak reaguje věková kategorie 20–25 let na FOMO marketing ze strany 

influencerů na Instagramu? 

2.2 Metodologie výzkumu 
 

2.2.1 Výzkumná strategie 

 
Při realizaci výzkumu byla pro hlubší porozumění vztahu mladých dospělých k fenoménu 

FOMO zvolena kvalitativní výzkumná strategie. 

Creswell (1998, s. 12) definuje kvalitativní výzkum jako „proces hledání a porozumění 

založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského 

problému. Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, 

informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách“. 

Kvalitativní výzkum může probíhat ve více formách, avšak považuje se za něj jakákoliv 

metoda, při níž se k výsledku dochází jinak než pomocí statistických metod (Strauss & Corbin, 

1999). Hendl (2005) uvádí, že dle některých autorů je kvalitativní výzkum pouze doplněk 

k jinak kvantitativnímu výzkumu, avšak je díky němu možné získat komplexní obraz a detailní 

popis zkoumané problematiky.  

Existuje více způsobů, jak lze provést kvalitativní výzkum. Mezi standardní metody při 

výzkumu kvalitativního typu patří pozorování, rozhovory nebo obsahová analýza textu, 

zvukového, popřípadě audiovizuálního záznamu. Pro kvalitativní výzkum je charakteristická 

flexibilita – výzkumník si sice připraví otázky a téma, avšak v průběhu výzkumu je často mění 

a doplňuje. Výzkumník analyzuje informace, aktualizuje otázky a provádí závěry již během 
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sběru dat, zároveň poté během jejich kódování a interpretace (Hendl, 2016). Nevýhodou 

kvalitativního zkoumání je jeho nereplikovatelnost a nemožnost zobecňovat výsledky (Hendl, 

2005). 

Pro tuto práci byla data získána prostřednictvím metody individuálního hloubkového 

rozhovoru. Jedná se o nejčastější metodu v rámci kvalitativního výzkumu a probíhá jako 

nestandardizované dotazování jedince za pomoci otevřených otázek (Švaříček & Šeďová, 

2007). 

Fenomén FOMO ve vztahu k sociálním sítím byl již zkoumán množstvím studií, avšak většina 

výzkumů byla prováděna pomocí kvantitativních metod. Jako první vytvořil Przybylski (2013) 

dotazník o deseti tvrzeních, na které měli respondenti odpovídat pomocí Likertovy škály8. 

Tento dotazník pak další výzkumníci převzali a v různých modifikacích dále používali. Lze jej 

najít ve studiích Altové (2015), Cana a Saticiho (2019), Robertse a Davidové (2019) a dalších. 

Mimo čistě kvantitativní studie existují i studie smíšené či přímo kvalitativní, je jich však o 

poznání méně – příklady jsou studie Hetz et al. (2015) či Altové (2017). Zároveň vztah 

mladistvých, kteří se sociálními sítěmi vyrůstají, k FOMO ještě nebyl důkladně prozkoumán, 

jelikož se jedná o poměrně nový fenomén (Hetz et al., 2015). Právě z důvodu malého množství 

kvalitativních studií je výzkum veden touto metodou, poněvadž může komplexněji popsat 

problematiku FOMO u lidí, kteří již od dětství využívají sociální sítě.  

2.2.2 Respondenti výzkumu 

Na základě teoretické části byli zvoleni respondenti spadající do věkové kategorie 20–25 let, 

kteří aktivně využívají sociální síť Instagram. Výběr této věkové kategorie měl několik důvodů. 

Vybraní respondenti spadají do kategorie tzv. digital natives, tedy lidí, kteří již se sociálními 

sítěmi vyrostli. Starší věková kategorie je méně aktivní na sociální síti Instagram a reaguje jinak 

na fenomén FOMO (Shah et al., 2001). Jak vyplývá z výzkumu Thompsona (2012), mladí 

dospělí jsou věkovou kategorií, která je nejvíce vnímavá ke zprávám a strategiím využívajícím 

FOMO. 

Mladší věková kategorie nebyla vybrána, jelikož je sociální síť Instagram oficiálně přístupná 

bez supervize osobám nad 13 let. Zároveň byla zvolena věková kategorie 20–25 let, poněvadž 

                                                             
8 Likertova škála je v základním pojetí pětistupňová škála reprezentující míru souhlasu. Obvyklými možnostmi 

na škále jsou odpovědi „souhlasím“, „spíše souhlasím“, „nevím/je mi to jedno“, „spíše nesouhlasím“, 

„nesouhlasím“ (Hayes, 1998). 
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se část výzkumu zabývá vlastním uvědomováním si FOMO. Dle Thompsona (2012) totiž u 

mladších osob může být náchylnost k FOMO podvědomou reakcí. 

Tohoto výzkumu se účastnilo devět osob, které pocházejí z hlavního města Prahy a 

v současnosti v něm žijí. Demografický výběr respondentů byl ovlivněn vládními nařízeními, 

která upravovala možnosti vycestovat mimo okres. Dále byl výběr ovlivněn snahou o stejné 

zastoupení mužů a žen.  

Tabulka č. 1: Demografické údaje respondentů 

Kód respondenta či 

respondentky 

Věk Pohlaví Přepis rozhovorů 

R1 23 let Žena Příloha 1 

R2 21 let Muž Příloha 2 

R3 22 let Žena Příloha 3 

R4 22 let Muž Příloha 4 

R5 24 let Žena Příloha 5 

R6 20 let Muž Příloha 6 

R7 22 let Žena Příloha 7 

R8 20 let Muž Příloha 8 

R9 21 let Muž Příloha 9 

 

2.2.3 Metoda sběru dat 

Sběr dat probíhal prostřednictvím polostrukturovaných hloubkových rozhovorů. Při 

polostrukturovaném rozhovoru výzkumník nejprve připraví návod, většinou ve formě dotazů, 

při následném rozhovoru však může klást dodatečné otázky či měnit jejich pořadí. 

Hendl (2005) doporučuje pro vytvoření návodu čtyřbodové schéma: 

1. Při navržení obecného tématu si napsat všechna vedlejší témata a okruhy, které budou 

předmětem zkoumání. 

2. Uspořádat oblasti zájmu ve vhodném a logickém pořadí. 

3. Zamyslet se nad formou a pořadím otázek ke každému tématu. 

4. Promyslet si vhodné prohlubující otázky. 

Předem byla připravena osnova rozhovoru s 25 otázkami, ze kterých se při dotazování 

vycházelo (viz Příloha 10). Průměrný čas rozhovoru se pohyboval okolo 20 minut.  
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Rozhovor měl celkem tři části. První část se zaměřovala na respondentův pasivní způsob 

využívání sociální sítě Instagram. Odpovědi měly přiblížit, jak se respondent na Instagramu 

pohybuje, co sleduje, co ho zajímá. Respondent se zároveň úvodními otázkami uvolnil a více 

začal přemýšlet o vlastním způsobu užívání Instagramu. 

Druhá část byla zaměřena na respondentův vztah k FOMO. Respondent odpovídal, zda na sobě 

zmíněný fenomén pociťuje, jaké situace vztahující se k FOMO pro něj jsou nepříjemné či jestli 

se proti němu snaží něco dělat. Účelem bylo přiblížit způsoby, jakými se u něj FOMO projevuje. 

Třetí část se zaměřovala přímo na influencery a FOMO marketing. Respondent měl za úkol 

popsat vztah ke slevovým kódům a případnou reakci na časově omezenou nabídku ze strany 

influencera. Zároveň byly představeny fotky příspěvků a Instagram stories influencerů, v nichž 

propagují určitý produkt. Respondent pak odpovídal, jak na něj daná propagace působí a zda 

by na ni reagoval. Konkrétně se jednalo o influencery @adamkajumi, @freemove_honza a 

@veronikaarichteva. Tito influenceři byli vybráni na základě stejné cílové skupiny z hlediska 

věku (mladiství a mladí dospělí), ale rozdílné kategorie, do níž spadají (zábava, lifestyle a sport, 

fashion). 

Rozhovory se konaly vzhledem k probíhající pandemii buď osobně, anebo přes internetové 

audiovizuální platformy.  

2.2.4 Metoda analýzy dat 

Získaná data z rozhovorů byla podrobena tematické analýze s otevřeným kódováním dat. 

Otevřené kódování je metoda řazení kvalitativních dat, při které jsou údaje nejdříve rozebrány, 

následně zařazeny do konceptů a nakonec novým způsobem poskládány dohromady. Při 

přeskupování výzkumník získá širší náhled na problematiku a případně objeví nové souvislosti 

mezi zdánlivě nesouvisejícími jevy (Švaříček & Šeďová, 2007). 

Tematická analýza je nejstarší metoda obsahové analýzy. Díky této metodě lze obsah 

libovolného druhu třídit do menšího počtu kategorií, s nimiž se pak pracuje jako s jednotlivými 

celky (Merten, 1983). Díky tomu lze pracovat s větším množstvím dat a identifikovat spojující 

aspekty, ale i porozumět kontextu a z více stanovisek indukovat nevyřčená sdělení (Braun & 

Clarke, 2006).  

Pro možnost otevřeně data kódovat souhlasili respondenti s pořízením zvukového záznamu 

rozhovoru. Následně byly rozhovory přepsány. Transkripce rozhovorů lze nalézt v přílohové 

části práce. 
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2.3 Vyhodnocení výzkumu 

Analýzou dat byla nalezena hlavní témata, která budou v této části představena.  

2.3.1. FOMO jako hlavní faktor aktivity na Instagramu po přidání obsahu 

Realizovaný výzkum ukázal, že respondenti jsou navyklí za den využívat sociální síť Instagram 

opakovaně. Počet otevření aplikace za den se pohyboval od deseti do čtyřiceti: 

„Hele, každý den několik hodin. Otevřu ho jako dostkrát denně, v rámci desítek.“ 

(Respondent 8) 

„Používám ho tak hodinu a půl denně. Denně ho zapnu i 40x.“ (Respondent 9) 

Jednalo se však primárně o pasivní konzumaci obsahu. Sekundárně respondenti sami přispívají 

na Instagram svými fotkami nebo videi. Častější je přitom přidávání Instagram stories než 

klasických příspěvků. Respodentka 3 uvedla: „Stories určitě několikrát týdně. Normální 

příspěvek tak jednou za 14 dní. Ale stories fakt hodně. Jsou období, například když jsem na 

dovolené, kdy přidávám denně několik.“ Respondentka 7 odpověděla podobně: „Stories tak 

pětkrát za měsíc a příspěvek jednou za měsíc, ale bývávalo to víc.“ Ještě aktivněji stories 

používá Respondent 4: „ Příspěvek tak jednou týdně, a stories tak v průměru obden.“ 

Aktivita však po přidání vlastního obsahu nekončí, naopak všichni respondenti uvedli, že 

následně sledují, jak ostatní uživatelé na post nebo stories reagují: 

„Já to hrozně sleduji. Ještě hodinu potom refreshuji a sleduji, kdo mi dal jak rychle srdíčka.“ 

(Respondentka 5) 

„Extrémně sleduji počet zhlédnutí a reakce. Jsem v tomhle děsně nesebevědomý. Třeba když 

mám pocit, že to nedostalo dobré reakce třeba během čtvrt hodiny, tak vážně přemýšlím o tom, 

že příspěvek smažu.“ (Respondent 2) 

„Každou čtvrthodinku se podívám na to, kolik přibylo lajků a podle toho si řeknu, jestli to bylo 

úspěšné.“ (Respondent 8) 

„Ne, já samozřejmě sleduji, kdo se na to podíval. A pokud to je někdo, koho neznám, tak si ho 

rozkliknu, abych zjistila, proč si to zhlédnul ten člověk.“ (Respondentka 1) 

Dalším faktorem, který podporuje FOMO, jsou upozornění. Všichni respondenti mají zapnutá 

alespoň nějaká upozornění. Upozornění se dají na Instagramu nastavit či vypnout, přičemž si je 

někteří respondenti upravují podle akce nebo podle vybraných uživatelů. Například Respondent 

9 uvedl: „Myslím, že mám (upozornění na) lajky vypnuté, takže zprávy, komentáře a sledující.“ 

Následně respondenti odpovídali, jak reagují, když jim upozornění přijde: 
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„Vlastně to asi rovnou otevírám, když něco takového přijde. Když to vidím na telefonu.“ 

(Respondentka 1) 

„Když zrovna aktivně nic jiného nedělám, tak to hned otevřu.“ (Respondent 6) 

„Všechno hned otvírám, až na živá vysílání, to mě nezajímá.“ (Respondentka 7) 

2.3.2 FOMO a jeho pozice mezi motivy vedoucími k používání Instagramu 

Respondenti uváděli různé motivy užívání Instagramu, například „zjistit, co je nového“ nebo 

„získat inspiraci“. Nejčastější motivace pro využívání Instagramu však byla touha se zabavit. 

Tato motivace se v různých variacích objevila u všech devíti respondentů. Například 

Respondentka 1 na otázku, v jakých situacích Instagram zapíná, uvedla: „Když se nudím nebo 

jenom ležím v posteli nebo na něco čekám, je to taková výplň času.“ I pro Respondenta 6 se 

stalo používání Instagramu výplňkovou aktivitou: „Když se nudím nebo když chci zjistit, jestli 

je tam něco nového, často v dopravním prostředku, když zrovna neřídím… Spíš jako v 

mezičase, než abych si vyhradil čas a řekl si‚ tak a teď budu chvíli na Instagramu‘. Třeba když 

čekám na autobus nebo něco takového.“  

Přestože využívají všichni respondenti i další sociální sítě, stal se Instagram pro většinu z nich 

aplikací, kam automaticky chodí, když se nudí. Respondentka 3 uvedla: „Já mám pocit, že už 

to mám tak nějak naučené. Když jsem na telefonu, tak můj palec automaticky kliká na 

Instagram. I když mám pocit, že tam vůbec nic nedělám. Občas tam chodím kvůli inspiraci 

nebo receptům. Ale v drtivé většině tam zabíjím čas, protože se nudím.“ Respondentka 7 

odpověděla obdobně: „Když se nudím nebo jsem třeba doma. Tak obecně, když jsem na 

telefonu, tak to automaticky zapínám, abych viděla, co se děje ve světě a u lidí, které sleduji. 

Hlavně ale zaháním nudu.“ Respondenti 2 a 8 si naopak stále ještě vybírají, kterou sociální síť 

pro zabavení využívat. Oba uvedli, že se rozhodují mezi Instagramem nebo platformou TikTok. 

Dalším uváděným motivem bylo získávání informací, přičemž respondenti obsahově 

rozlišovali informace na aktuální události národního či mezinárodního charakteru a informace 

o tom, co se zrovna děje u přátel nebo v blízkém okolí. V prvním zmíněném případě 

Respondenti 7 a 8 uvedli, že sledují konkrétně poslance za TOP 09 Dominika Feriho jako 

informační zdroj. Respondentka 7 dokonce v odpovědi na otázku, co je hlavní věc, která by ji 

na Instagramu chyběla, uvedla: „Asi nejde úplně o obsah, ale spíš o to, že bych přišla o způsob, 

jak se zabavit. Ale chyběl by mi i Feri, protože už jsem si navykla ho brát jako zdroj informací 

o dění v Česku.“ Přestože někteří respondenti považují Instagram za informační kanál, sedm 
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respondentů z devíti uvedlo, že pro ně nejdůležitějším obsahem na Instagramu jsou příspěvky 

a stories od známých a kamarádů: 

„Obsah těch přátel. Když vidím, že někdo je v mém okolí třeba na párty, tak mu napíšu, jestli 

třeba nemůžu dorazit taky.“ (Respondent 4) 

„Obsah mých kamarádů, protože je to něco, co mě s nimi spojuje. Takže když dlouho nevidím 

svoji kamarádku, tak jsem ráda, když něco přidá na Instagram, takže třeba vím, že se má dobře. 

Mám z toho pak dobrý pocit. Obsah influencerů by mi vlastně zas tak nechyběl. Spíš by mi 

hodně chyběly příspěvky kamarádů, protože si už dnes nepíšeme, jak se máme, ale místo toho 

přidáme příspěvek na Instagram.“ (Respondentka 5) 

„Stoprocentně o obsah toho okruhu svých známých.“ (Respondent 6) 

„… samozřejmě o to, co dělají mí kamarádi. Jako mohl bych jim napsat, kdybych to chtěl vědět, 

ale obepisovat každý den všechny moje kamarády je nesmysl, to je jednodušší se kouknout na 

Instagram, co dneska dělali.“ (Respondent 8) 

Poslední motivací, kterou zmínilo více respondentů, je inspirace. Šest respondentů v různých 

částech rozhovorů uvedlo, že Instagram používají jako zdroj inspirace. Respondentky 3 a 5 jako 

inspirující obsah uvedly recepty nebo oblečení. Respondenti 2, 4 a 9 zase získávají inspiraci 

pro focení, tvorbu hudby a sportování. Respondentka 1 ohledně inspirace zmínila: „…hodně 

často sdílí, co nakoupili jako třeba hauly, takže je to pro mě i inspirace do budoucna na nákupy.“  

Zmíněná Respondentka 1 byla také jediná, která jako jednu z primárních motivací pro sledování 

influencerů uvedla FOMO: „Objevují se tam ale také nějaké časově omezené nabídky, které 

nechci propásnout.“ FOMO tedy lze zařadit mezi motivy vedoucí k používání Instagramu. U 

respondentů ale převládají jiné důvody k návštěvě této sociální sítě, a to konkrétně nuda, hledání 

informací a získávání inspirace. 

2.3.3 Vztah respondentů ke vnímání svého FOMO 

Série otázek týkajících se FOMO ukázala, že respondenti fenomén znají. Zároveň prokázala, 

že většina respondentů si je vědoma své náchylnosti k pociťování FOMO, lišila se však 

vnímaná intenzita. Respondent 6 například FOMO pociťuje méně: „Určitě to na sobě pozoruji, 

ale zatím si nemyslím, že mě to ovlivňuje natolik, že bych proti tomu musel něco dělat.“ U 

Respondentky 7 je zase vnímaná síla FOMO silnější: „Jo, určitě. Projevuje se to tak, že x-krát 

denně otevírám Instagram, aby mi něco nějakým způsobem neuniklo, abych nebyla nějak 

mimo, a když třeba někdo začne mluvit o nějakém jevu, který neznám, tak to začnu hned 
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vyhledávat.“ Respondentka 3 jako jediná uvedla, že FOMO na internetu nepociťuje. Jako 

důvod, proč nemá strach přestat chvíli využívat sociální sítě, uvedla: „Vím, že si ty důležité 

informace můžu dohledat i později u těch profilů, kde mě to zajímá.“ 

Při dotazech na FOMO na Instagramu mnoho respondentů rovnou spojovalo tento fenomén se 

strachem z promeškání skutečné události. Respondentka 5 na dotaz, zda podléhá FOMO, 

odpověděla: „Mega. I když si myslím, že mám FOMO i v reálném životě. Hrozně to na sobě 

cítím, když mi například kamarádi napíšou, že někam jdou, tak i když se mi nechce nebo nemám 

čas, radši půjdu, protože ta představa, že jsem jediná, kdo tam nebude, mě děsí a nesnáším to.“ 

Stejnou odpověď podala i Respondentka 1: „FOMO u mě určitě hraje roli i v reálném životě. 

Nesnáším, když někde jsou moji kamarádi nebo členové rodiny a já nejsem s nimi.“ 

Ačkoli většina sama uznává, že FOMO pociťuje, žádný z respondentů se tomu aktivně nebrání. 

Mimo Respondentku 3, která uvedla, že na sobě FOMO nevnímá, uvedli pouze Respondenti 6 

a 8, že je FOMO neovlivňuje natolik, aby proti tomu museli něco dělat. Ostatní si již na FOMO 

zvykli: 

„Nesnažím se proti němu něco dělat aktivně, já jsem tak nějak smířená s tím, že kontroluji 

sociální sítě asi tak milionkrát denně.“ (Respondentka 1) 

„Ne, vůbec ne. Mně bylo řečeno, že už jsem asi závislá, tak jsem řekla, že asi ano, a tím to pro 

mě skončilo.“ (Respondentka 7) 

„Mám zapnuté upozornění, když jsem na Instagramu 20 minut nebo 30 minut, ale nemá to na 

mě žádný efekt. Vždycky to odkliknu a projíždím dál.“ (Respondentka 5) 

V souvislosti s fenoménem FOMO byli respondenti dotazováni, jak by reagovali, kdyby neměli 

po delší časový úsek přístup ke svému účtu na Instagramu. Záměrně nebyl stanoven například 

počet dní, jelikož každý vnímá „delší časový úsek“ jinak. Například pro Respondentku 1 delší 

časový úsek znamenal dva dny: „Jako přístup k telefonu by byl asi problém, přístup na 

Instagram bych asi zvládla tak na dva dny. Ale to je tak všechno. Nedokážu si představit, že 

bych měla třeba týden bez telefonu.“ Respondent 4 by vydržel i čtrnáct dní: „Kdyby to bylo 

nějak krátkodobě a fakt na něj vůbec nemohl, tak bych se asi cítil bezstarostně, že bych to 

nemusel řešit. Teď tím hlavně zabíjím čas, ale našel bych si cestu, jak ho trávit jinak. Ale jenom 

po nějaký určitý čas. Kdyby to bylo déle jak třeba dva týdny, tak bych začal řešit všechny možné 

způsoby, jak se tam zase vrátit.“ 
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Odpovědi se lišily podle toho, jak silně na sobě respondenti pociťovali samotné FOMO. 

Respondentce 3, která uvedla, že FOMO nemá, by například delší doba bez Instagramu 

nevadila. Respondent 8, podle nějž jeho FOMO není příliš silné, odpověděl, že by mu sice 

Instagram chyběl, ale přešel by na jiné sociální sítě. Naopak Respondentka 5, která své FOMO 

vnímá jako silné, popsala zkušenost s provedeným pokusem omezit si přístup na Instagram: 

„Asi před rokem a půl jsem si zkoušela Instagram na týden úplně smazat z mobilu a upřímně 

jsem měla absťák. Asi po třech dnech jsem to nevydržela a znovu si ho stáhla, projela si pár 

příspěvků a pak ho zase smazala. Nebo jsem si pak půjčila přítelův telefon a projela si jeho 

Instagram, což mě samozřejmě nebavilo, protože tam má jiný obsah. Takže bych se určitě cítila 

blbě.“ 

Vzhledem k tomu, že někteří respondenti by omezení přístupu na Instagram řešili přesunem na 

jinou sociální síť, byli dotázáni na nemožnost používat telefon. Ačkoli tedy dotaz směřoval 

spíše k nomofobii než k FOMO, někteří respondenti hovořili o telefonu primárně jako o zdroji 

informací. Například Respondentka 7 na dotaz ohledně absence telefonu odpověděla: „Je to 

nepříjemné. Jsem závislá na informacích, mám pocit, že mi něco uteče a já se k tomu dostanu 

pozdě.“ Podobně odpověděl i Respondent 6: „Když nad tím přemýšlím, tak si asi ani 

nevzpomenu, kdy jsem byl bez telefonu déle než několik hodin. Jo, a bylo by mi to asi 

nepříjemné právě kvůli pocitu, že mi něco utíká.“ 

Další odpovědi ohledně nomofobie se vztahovaly ke komunikaci. Respondent 8 sám uvádí 

příklad, kdy se v situaci bez telefonu ocitl: „Co si ale pamatuji, tak když se mi například mobil 

rozbil a byl jsem bez telefonu několik dní, tak to pro mě bylo obtížné. Sociální sítě bych na pár 

dní asi oželel, dvě hlavní věci, co mi na telefonu chyběly, byly zprávy a telefonování. Sice 

telefonuji nerad, ale je to nejrychlejší způsob, jak se s člověkem na něčem domluvit, takže to, 

jak jsem byl odtržen od komunikace s ostatními, mi bylo nepříjemné.“ Podobně odpověděl i 

Respondent 4: „Ne, že by mi tak vadilo nevědět, co se děje na sociálních sítích, ale chci být 

pořád dostupný. Nevím, kdy mi kdo bude volat nebo psát, a chci věci řešit hned, neodkladně.“ 

Respondentka 1 dokonce označila nekomunikování s ostatními jako možné ohrožení 

vzájemných vztahů: „Je to pro mě hodně nepříjemné, protože mám pocit, že když těm lidem 

neodpovím hned, tak si budou pak myslet, že je nemám ráda. Vnímám to tak i obráceně, když 

člověk neodepisuje hned mně, nemá mě rád, nejsem pro něj dost důležitá.“ 

Posledním důvodem, který uvedlo více respondentů, byl pocit jistoty. Není pro ně relevantní, 

zda telefon aktivně používají, nýbrž samotný fakt, že ho použít mohou. Respondentka 5 

k absenci telefonu uvedla: „Ano, ale je to jen pocit, jako reálně na něj někdy i několik hodin 
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nesáhnu, ale když ho nemám u sebe, tak jsem nervní.“ Podobně k otázce přistoupil i Respondent 

9: „Pokud bych měl jít někam mimo domov bez mobilu, tak bych se cítil nepříjemně. Nikdy 

nevím, co se může stát, a bez mobilu netuším, jak bych mohl problémy řešit. To není z důvodu, 

že bych nevydržel bez sociálních sítí, ale spíš pro pocit jistoty a z praktických důvodů.“ 

2.3.4 Vztah respondentů k influencerům 

Dále se výzkum zaměřoval na FOMO marketing ze strany influencerů. Při výzkumu však bylo 

zjištěno, že vztah k influencerovi hraje zásadní roli při efektivitě FOMO marketingu, proto je 

tomuto tématu věnovaná samostatná kapitola. 

Ačkoli je pro respondenty důležitější obsah, který přidávají známí a přátelé, influenceři bývají 

na Instagramu aktivnější. Například konkrétně u Instagram stories Respondentka 5 uvádí: 

„Navíc stories hlavně přidávají influenceři, kteří mě tolik nezajímají a přidají jich třeba 30 

denně, což mě odrazuje. Mí blízcí přátelé pak nejsou tak aktivní.“ Proto bylo dále zkoumáno, 

jaký vliv má na respondenty influencer, pokud něco doporučí. Většina odpověděla, že je 

doporučení od influencera zajímá, ovšem pokud by měli na základě propagace provést nákup, 

záleželo by na několika faktorech. 

První faktor, který určuje, zda doporučení influencera bude mít vliv na respondenta, je samotný 

produkt. Respondent 4 například odpověděl: „Asi zajímá. Asi hlavně u produktů, co se týkají 

sportu. Proteiny, příslušenství na workout a tak. Úplně mě nezajímají beauty produkty a řasenky 

a blendery...“ Ve stejném duchu odpověděla i Respondentka 5: „Jenom když je to něco, co mě 

oslovuje nebo co hledám. Není to tak, že když někdo doporučuje šampon, který zrovna 

nepotřebuji, tak si ho hned běžím koupit, ale když vím, že mi zrovna ten šampon došel a 

potřebuji najít nový, protože mi ten starý nevyhovoval, tak se potom podívám na ta doporučení 

a třeba si to i rozkliknu a už jsem si na základě toho doporučení influencera párkrát něco 

objednala.“ 

Druhým faktorem je důvěra v samotného influencera. Influencer musí mít u respondentů 

nějakou kredibilitu, že by produkt nepropagoval, pokud by mu sám nevěřil. Z odpovědi 

Respondentky 1 je patrné, že rozlišuje mezi důvěryhodnými a nedůvěryhodnými influencery, 

přestože sleduje oba typy: „Zajímá, ale záleží na tom, co je to za influencera. Jsou třeba 

influenceři, kteří jsou vyloženě lovebrand, takže tam mě zajímá, co doporučují, protože to 

většinou bývá kvalitní. A pak jsou influenceři, kteří doporučují fakt blbosti, ale stejně je sleduji, 

protože jsou třeba nějak vtipní, takže tam to nějak neřeším.“ Důležitost vztahu dokládá i 
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Respondent 8: „Kdyby šlo o nějaký produkt, tak bych si taky nechal poradit, kdyby šlo o 

člověka, kterého mám rád a věřím mu. Rád si poslechnu, co si o tom myslí.“ 

Pro zjištění, jak významný je vztah influencera ke svým uživatelům při propagaci produktu, 

byli vybráni tři influenceři a respondentům ukázány jejich výstupy při propagaci určitého 

produktu (viz Obrázky č. 1–3). Jelikož se jednalo o propagaci specifického produktu, jehož 

cílovou skupinou nebyli všichni respondenti (například sportovní strava, kosmetika), bylo 

mnoho reakcí zaměřeno na samotný výrobek. I tak ale sedm z devíti respondentů při reakci na 

fotku zmínilo určité sympatie či antipatie k vyobrazenému influencerovi a odůvodňovali tím 

zájem či nezájem o produkt. Například reakce Respondenta 2 na první příspěvek se týkala 

výhradně influencera: „To bych instantně přejel dál bez přemýšlení. Tohoto influencera znám 

a vůbec k němu nemám žádný vztah, naopak nechci ho mít vůbec na svém feedu a vůbec ho 

nechci vidět, takže by mě absolutně nezajímalo, co tam nabízí nebo co je v popisku napsané, a 

rychle bych přejel dál.“ Naopak Respondent 4 na druhý příspěvek, který obsahuje slevový kód, 

odpověděl: „Já bych ho třeba použil, protože tam nakupuji a toho influencera mám rád, takže 

bych byl rád, že jsem ho podpořil.“ 

2.3.5 FOMO marketing a slevové kódy 

Poslední kapitola se zabývala časově omezenými slevovými kódy, které jsou jedním z nástrojů 

FOMO marketingu. Slevové kódy na Instagramu úzce souvisejí s předchozí kapitolou, jelikož 

je právě často propagují influenceři, kteří se značkou spolupracují. 

Názor na slevové kódy se u respondentů lišil. Ačkoli většina uvedla, že slevové kódy využívá, 

rozdílně odpovídali na vlastní aktivitu při vyhledávání slevových kódů. Tři respondenti uvedli, 

že kódy před nákupem online aktivně hledají. Respondent 9 dokonce uvedl, že na Instagramu 

sleduje specializovaný profil na časově omezené slevy. Pouze dva respondenti odpověděli, že 

slevové kódy nevyužívají, a to z toho důvodu, že příliš nenakupují na internetu. 

U dotazu na prožívané pocity při využití slevového kódu převládala radost. Většina respondentů 

reagovala podobně jako Respondent 8: „Cítím se při tom dobře, že jsem prostě ušetřil nějaké 

peníze.“ Mimo to ale někteří respondenti mimo očekávanou radost z ušetření zmínili i vztah 

k influencerovi z předchozí kapitoly. Respondent 4 při odpovědi uvedl: „… nevím, jestli tohle 

není mimo téma, ale občas, když mě nějaký influencer štval, tak jsem si cíleně nekoupil nějaký 

produkt přes ten jeho kód, protože jsem ho tím nechtěl podpořit. Ale jinak, když si něco koupím 

přes influencera, kterého znám, tak mám dobrý pocit, jak ze sebe, tak z toho, že vím, že ten 

influencer z toho dostal nějaké procento.“ Podobně odpověděla i Respondentka 5: „Musím ale 
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říct, že když je to velká značka, u které vím, že to není autentické, jako například About You, 

tak ho nerada využiji, protože mi to od těch influencerů přijde, že to dělají jenom pro peníze.“ 

Výzkum uzavíraly otázky týkající se jednotlivých aspektů slevových kódů. Respondenti 

odpovídali, jaký vliv na ně má časové omezení a výše kódu. Z jednotlivých odpovědí ohledně 

časového aspektu vzešly dva přístupy respondentů. Pro část respondentů časové omezení uspíší 

rozhodovací proces. Respondent 4 uvedl: „… kdyby to bylo něco, co chci, a vím, že ten kód 

končí za týden, tak si to radši koupím hned, než abych na to pak zapomněl a pak litoval, že mi 

ten kód unikl.“ Stejnou reakci popsal i Respondent 6: „Myslím si, že se mi to i stalo, myslím, 

že když jsem si chtěl kupovat něco na About You nebo Zalando nebo něco takového, tak jsem 

si to právě koupil rychleji kvůli té slevě.“ Druhý přístup má za následek laxnější přístup ke 

slevovým kódům. Několik respondentů totiž odpovědělo, že na ně časový aspekt vliv nemá, 

protože slevových kódů je příliš mnoho. Respondentka 3 je představitelkou druhého přístupu: 

„Přijde mi, že ty kódy se hodně často opakují, že se nejedná o nějakou jednorázovou akci, takže 

to nějak moc neřeším. Prostě pokud si to nechci koupit a kvůli tomu propásnu příležitost na 

slevový kód, tak si počkám na další…“ Stejnou odpověď podala i Respondentka 5: „A kolikrát 

se mi stalo, že jsem si na to pak vzpomněla, ale už ten kód vypršel. Ani mě to ale nemrzelo, 

protože jsem věděla, že za chvíli bude další.“ 

Posledním významným aspektem, který ovlivňuje, zda je slevový kód zajímavý, je výše slevy. 

Většina respondentů uvedla, že slevy od pěti do patnácti procent nejsou zajímavé a nepřesvědčí 

je ke koupi. Shodli se však, že slevy od 40 do 50 procent a výše je zaujmou, přestože o koupi 

produktu předtím neuvažovali. Respondentka 3 a Respondent 4 ale zastávají názor, že pokud je 

sleva příliš vysoká, tak se jim samotný produkt zdá podezřelý anebo zbytečně přeceňovaný, 

pokud si může takovou slevu dovolit. 

2.4 Diskuze 

Na základě výše uvedených zjištění můžeme formulovat odpovědi na výzkumné otázky. Pokud 

se zaměříme na první výzkumnou otázku, tedy jakým způsobem ovlivňuje fenomén FOMO 

aktivitu mladých dospělých na sociální síti Instagram, výzkum ukázal, že FOMO hraje při 

využívání sociální sítě Instagram zásadní roli. Počet otevření Instagramu u respondentů se 

pohybuje v rámci několika desítek denně. V souladu s výsledky kvalitativní studie Altové 

(2017), je hlavním faktorem ovlivňujícím používání sociální sítě nuda. 

Výsledky prováděného výzkumu ukázaly, že ačkoli je primárním cílem otevření Instagramu 

nuda, FOMO nastupuje především v důsledku vnějších vlivů, jako jsou upozornění, nebo po 



 

33 
 

akci samotného respondenta, jako je zjišťování reakcí na vložený obsah. Aktivita na sociální 

síti Instagram je obzvláště vysoká po přidání vlastního obsahu, jelikož respondenti neustále 

sledují reakce ostatních, což následně ovlivňuje jejich náladu. Toto zjištění podporuje tvrzení, 

že je prezentace obsahu uživatelů jednou z hlavních příčin negativních emocí na sociálních 

sítích (Vogel & Rose, 2016). Jedno z možných vysvětlení, proč respondenti neustále sledují 

reakce na vlastní obsah, je snaha získat od okolí uznání a obdiv (Kim & Tussyadiah, 2013), 

popřípadě ujištění se, že stále patří do určité sociální skupiny (Roberts & David, 2019).  

Výzkum dále naznačuje, že si jsou respondenti vlastní náchylnosti k FOMO vědomi, a to jak 

na internetu, tak v běžném životě. Ačkoliv někteří respondenti uvedli, že sami na sobě pozorují 

silný strach z promeškání, jsou s následnými projevy FOMO smířeni. To dokládá tvrzení 

Thompsona (2012), podle něhož si studenti jsou fenoménu vědomi, ale nesnaží se proti němu 

aktivně nic dělat. Míra vnímaného FOMO respondentů zároveň koreluje s negativními 

reakcemi při nemožnosti přístupu do aplikace Instagram. Pro některé respondenty hraje 

z hlediska FOMO roli nejen strach, že se informaci nedozví, ale i strach, že se informaci dozví 

v době, kdy už nebude relevantní. Výzkum dále prokázal silné propojení mezi telefonem, 

jakožto jedním z nástrojů pro přístup k Instagramu, a samotnou sociální sítí. Bez telefonu se 

respondenti cítí špatně, nejistě, odtrženi od informací a možnosti komunikace s okolím. 

Druhá část výzkumu, která se zaměřovala na otázku, jak reaguje věková kategorie 20–25 let na 

FOMO marketing ze strany influencerů na Instagramu, ukázala, že mimo samotný produkt je 

neméně důležitý vztah respondenta k influencerovi. Pro influencera, kterého respondent vnímá 

jako důvěryhodného, je snazší předat skrze svůj obsah doporučení a propagovat produkt. 

Zároveň je zásadní sympatie, kterou k influencerovi respondent cítí. Někteří respondenti se 

mohou dokonce pouze na základě antipatie rozhodnout nevyužít jinak pro ně výhodný kód, 

jelikož nechtějí daného influencera podpořit. 

Samotné slevové kódy nejsou ve většině případů předmětem aktivního hledání, avšak jsou spíše 

využity, pokud na ně respondent náhodou u influencera narazí. Časové omezení slevového kódu 

v některých případech skutečně urychluje pětifázový nákupní proces dle Khoslové (2010). 

Strach z promeškání slevy je však u některých respondentů negován vědomím, že se konkrétní 

slevové kódy často opakují. Posledním determinujícím faktorem pro využití či nevyužití je výše 

slevy. Respondenti většinou nereagují na nižší slevy v řádech pěti až patnácti procent, jelikož 

pro ně v přepočtu nepředstavují dostatečně atraktivní ušetřenou částku. Naopak vyšší částky 

mohou vzbudit pozornost i v případě, že se jinak jedná o pro ně nezajímavý produkt. Zároveň 
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mohou ale příliš vysoké slevy od nákupu odradit, poněvadž začnou být respondenti vůči 

produktu skeptičtí. 

2.4.1 Limitace výzkumu 

 
I přes přínosnost informací je výzkum v několika ohledech limitován. V prvé řadě se jednalo o 

vzorek devíti respondentů, kteří žijí v Praze nebo v jejím okolí. Chybí tedy respondenti ve 

stanovené věkové kategorii, kteří pochází z jiných oblastí. 

Druhá limitace je zkoumání psychologického fenoménu, který si jednotlivec nemusí zcela 

uvědomovat. Je tedy možné, že podvědomě může být FOMO silnější, než respondent udal. 

Poslední limitací jsou okolnosti, za kterých byl výzkum prováděn. V době vládních opatření, 

kdy bylo zavřeno mnoho podniků, nebylo povoleno cestovat mimo okres a platil zákaz nočního 

vycházení, se využívání sociálních sítí mohlo u respondentů výrazně zvýšit, což ostatně někteří 

sami v rozhovorech uváděli. 
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3 Závěr 

Tato práce se pokusila podrobněji rozebrat problematiku fenoménu FOMO na sociálních sítích 

u mladých dospělých. 

Po uvedení do tématu a obecném definování fenoménu FOMO a souvisejících psychologických 

jevů, se práce zaměřila na vývoj FOMO z hlediska vytvoření nového typu marketingu. Dále 

byly popsány sociální sítě v souvislosti s fenoménem FOMO z hlediska designu a představen 

jejich vztah k jednotlivým generacím, se zaměřením na generace Y a Z. Závěr teoretické části 

se věnoval sociální síti Instagram jakožto platformě pro FOMO marketing. 

V praktické části byly definovány výzkumné otázky a popsán a zdůvodněn vybraný 

metodologický přístup, výběr respondentů a metoda analýzy dat. Následně byly představeny 

výsledky analýzy. 

Výsledky dat ukazují, že FOMO je jedním z hlavních faktorů ovlivňující aktivitu na sociální 

síti Instagram u věkové kategorie 20–25 let. Respondenti si vlastní FOMO na Instagramu 

uvědomují, aktivně proti němu ale nic nedělají. Dále výzkum potvrzuje, že FOMO marketing 

prostřednictvím influencerů na Instagramu je účinný, avšak pouze za určitých podmínek. Mimo 

samotný produkt hraje zásadní roli adekvátní výše slevového kódu a pozitivní vztah k 

influencerovi. 

Je podstatné podotknout, že sociální sítě stále inovují svůj design a vytvářejí další nástroje 

s cílem přivést na platformu nové uživatele a udržet ty stávající. Je pravděpodobné, že se bude 

intenzita FOMO na internetu v dalších letech zvyšovat a přesouvat se z reálného světa do 

virtuálního. 

Budoucí výzkumy by se měly zaměřovat na vznik FOMO u nastupující generace ve vztahu 

k dalším sociálním sítím, například k platformě TikTok. Zároveň by bylo vhodné zkoumat 

efektivní metody, jak se strachu z promeškání bránit a dostat ho u uživatelů pod kontrolu. 
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4 Summary 

This work tried to analyze in more detail the issue of the FOMO phenomenon on social 

networks in young adults. 

After introducing the topic and general definition of the FOMO phenomenon and related 

psychological phenomena, the work focused on the development of FOMO in terms of 

creating a new type of marketing. Furthermore, social networks were described in connection 

with the FOMO phenomenon in terms of design and presented their relationship to individual 

generations, focusing on generations Y and Z. The conclusion of the theoretical part was 

devoted to the social network Instagram as a platform for FOMO marketing. 

In the practical part, research questions were defined and the selected methodological 

approach, selection of respondents and method of data analysis were described and justified. 

Subsequently, the data were analyzed. 

The results of the data show that FOMO is one of the main factors influencing the activity on 

the social network Instagram in the age category 20–25 years. Respondents are aware of their 

own FOMO on Instagram, but they do nothing actively against it. Furthermore, research 

confirms that FOMO marketing through influencers on Instagram is effective, but only under 

certain conditions. In addition to the product itself, an adequate amount of the discount code 

and a positive attitude towards influencer play a crucial role. 

It is important to note that social networks are constantly innovating their design and creating 

additional tools to bring new users to the platform and keep existing ones. It is likely that 

FOMO on the Internet will increase in the coming years and move from the real world to the 

virtual world. 

Future research should focus on the emergence of FOMO in the next generation in relation to 

other social networks, such as the platform TikTok. At the same time, it would be useful to 

explore effective methods how to prevent the increase of FOMO and how users can get the 

phenomenon under control. 

 

 

 



 

37 
 

Seznam zdrojů 

ALI, Raian a MCALANEY, John, 2020. Redesigning social media platforms to reduce 

‘FoMO’. The Conversation [online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: 

https://theconversation.com/redesigning-social-media-platforms-to-reduce-fomo-124228 

ALT, Dorit, 2015. College students’ academic motivation, media engagement and fear of 

missing out. Computers in Human Behavior, 12(5), s. 111–119. 

ALT, Dorit, 2017. Students’ social media engagement and fear of missing out (FoMO) in a 

diverse classroom. Journal of Computing in Higher Education, 29, s. 388–410. 

ANDERSON, Hephzibah, 2011. Never heard of Fomo? You're so missing out. The Guardian 

[online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/apr/17/hephzibah-anderson-fomo-new-

acronym 

BAKER, Zachary, KRIEGER, Heather a LEROY, Angie, 2016. Fear of missing out: 

Relationships with depression, mindfulness, and physical symptoms. Translational Issues in 

Psychological Science, 2(3), s. 275–282. 

BÁRTA, Vladimír, 2009. Retail marketing. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-

207-9. 

BRAUN, Virginia a CLARKE, Victoria, 2006. Using thematic analysis in psychology. 

Qualitative Research in Psychology, 3(2), s. 77–101. 

BURNELL, Kaitlyn, MADELEINE, George, VOLLET, Justin, EHRENREICH, Samuel a 

UNDERWOOD, Marion, 2019. Passive social networking site use and well-being: The 

mediating roles of social comparison and the fear of missing out. Cyberpsychology: Journal 

of Psychosocial Research on Cyberspace, 13(3). 

CAN, Gurhan a SATICI, Seydi Ahmet, 2019. Adaptation of fear of missing out scale 

(FoMOs): Turkish version validity and reliability study. Psicologia: Reflexão e Crítica, 32(3). 

CAPORAEL, Linnda, 2001. Parts and wholes: The evolutionary importance of groups. 

Indiana University Bloomington [online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/232603554_Parts_and_wholes_The_evolutionary_i

mportance_of_groups 

CLAYTON, Russell, LESHNER, Glenn a ALMOND, Anthony, 2015. The Extended iSelf: 

The Impact of iPhone Separation on Cognition, Emotion, and Physiology. Journal of 

Computer-Mediated Communication, 20(2), s. 119–135. 

COHEN, Claire, 2013. FOMO: Do you have a Fear of Missing Out? The Telegraph [online]. 

[cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.telegraph.co.uk/women/womens-

life/10061863/FoMo-Do-you-have-a-Fear-of-Missing-Out.html 

CRESWELL, John, 1998. Qualitative inquiry and research design: Choosing among five 

traditions. USA: Sage Publications. ISBN 978-0761901440.  



 

38 
 

Český statistický úřad, 2018. Informační společnost v číslech - 2018: Jednotlivci. Český 

statistický úřad [online]. [cit. 2019-03-15]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/61601892/061004-18_C.pdf/d972dac5-2c5b[1]4330-

9280-12e219604519?version=1 

DETERS, Fenne a MEHL, Matthias, 2012. Does Posting Facebook Status Updates Increase 

or Decrease Loneliness? An Online Social Networking Experiment. Social Psychological and 

Personality Science, 5(4), 579–586. 

DOSSEY, Larry, 2014. FOMO, Digital Dementia, and Our Dangerous Experiment. The 

Journal of Science and Healing, 10(2), 69–73. 

EHRENS, Tim, 2015. Buzz Marketing. Search Customer Experience [online]. [cit. 23. 4. 

2021]. Dostupné z: https://searchcustomerexperience.techtarget.com/definition/buzz-

marketing 

Facebook, 2021. Jak vytvářet instagramové reklamy ve Správci reklam? Facebook for 

Business [online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/business/help/1513393428972189?id=1997185213680277 

GESENHUES, Amy, 2019. Reports: Instagram advertisers stay loyal, keep spending more. 

MarketingLand [online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: https://marketingland.com/reports-

instagram-advertisers-stay-loyal-keep-spending-more-256649 

GRUTER, Margaret a MASTERS, Roger, 1986. Ostracism as a social and biological 

phenomenon: An introduction. Ethology and Sociobiology, 3(7), 149–158. 

HALADA, Jan, 2015. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie 

oboru. Praha: Nakladatelství Karolinum. ISBN 978-80-246-3075-5.  

HALL, Sharon, 2020. 16 Clever FOMO Marketing Examples to Boost Your Sales. 

Optinmonster [online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: https://optinmonster.com/fomo-

marketing-examples-to-boost-sales/ 

HALLMAN, Carly, 2019. Everything Facebook Owns: Mergers and Acquisitions from the 

Past 15 Years. TitleMax [online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: 

https://www.titlemax.com/discovery-center/lifestyle/everything-facebook-owns-mergers-and-

acquisitions-from-the-past-15-years/ 

HENDL, Jan, 2005. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál. ISBN 80-

7367-040-2. 

HENDL, Jan, 2016. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál. 

ISBN 978-80-262-0982-9. 

HERMAN, Dan, 2000. Introducing short-term brands: A new branding tool for a new 

consumer reality. J Brand Manag, 7, 330–340. 

HETZ, Patricia, DAWSON, Christi a CULLEN, Theresa, 2015. Social Media Use and the 

Fear of Missing Out (FoMO) While Studying Abroad, Journal of Research on Technology in 

Education, 4 (47), 259–272. 



 

39 
 

HODKINSON, Chris, 2016. ‘Fear of Missing Out’ (FOMO) marketing appeals: A conceptual 

model, Journal of Marketing Communications, 1(25), 65–88. 

HOLT-LUNSTAD, Julianne, SMITH, Timothy a LAYTON, Bradley, 2010. Social 

Relationships and Mortality Risk: A Meta-analytic Review. PLOS Medicine, 7(7). 

HUTCHINSON, Andrew, 2019. Instagram Stories is Now Being Used by 500 Million People 

Daily. SocialMediaToday [online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: 

https://www.socialmediatoday.com/news/instagram-stories-is-now-being-used-by-500-

million-people-daily/547270/ 

CHATFIELD, Tom, 2016. The new words that expose our smartphone obsessions. BBC 

Future [online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.bbc.com/future/article/20161129-

the-new-words-that-reveal-how-tech-has-changed-us 

ITTEN, Johannes, 1970. The Elements of Color. Německo: John Wiley & Sons. [cit. 23. 4. 

2021]. ISBN 978-0471289296. 

JAEGER, Hans, 1985. Generations in History: Reflections on a controversial concept. 

History and Theory [online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: 

http://marcuse.faculty.history.ucsb.edu/classes/201/articles/85JaegerGenInHistHISTTHEOCr

OCR.pdf 

JOINSON, Adam, 2008. Looking at, looking up or keeping up with people?: motives and use 

of facebook. Association for Computing Machinery [online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: 

https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/1357054.1357213 

JONES, Chris a SHAO, Binhui, 2011. The net generation and digital natives: implications for 

higher education. The Open University [online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: 

http://oro.open.ac.uk/30014/ 

KANUK, Leslie Lazar a SCHIFFMAN, Leon, 2004. Nákupní chování. Brno: Computer 

Press. ISBN 80-251-0094-4. 

KAY, Samantha, MULCAHY, Rory a PARKINSON, Joy, 2020. When less is more: the 

impact of macro and micro social media influencers’ disclosure. Journal of Marketing 

Management, 3(36), s. 248–278. 

KELNER, Simon, 2013. Is FOMO depriving us of our ability to exist in the present and take 

pleasure in the here and now?. Independent [online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: 

https://www.independent.co.uk/voices/comment/fomo-depriving-us-our-ability-exist-present-

and-take-pleasure-here-and-now-8449677.html 

KHOSLA, Swati, 2010. Consumer psychology: The essence of Marketing. International 

Journal of Educational Administration, 2(2).  

KIM, Jeongmi a TUSSYADIAH, Iis, 2013. Social Networking and Social Support in Tourism 

Experience: The Moderating Role of Online Self-Presentation Strategies. Journal of Travel & 

Tourism Marketing, 1(30), s. 78–92. 

KNOWLES, Tom, 2019. I’m so sorry, says inventor of endless online scrolling. The Times 

[online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.thetimes.co.uk/article/i-m-so-sorry-says-

inventor-of-endless-online-scrolling-9lrv59mdk 



 

40 
 

KONRATH, Sara, 2018. Americans are becoming more socially isolated, but they’re not 

feeling lonelier. The Conversation [online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: 

https://theconversation.com/americans-are-becoming-more-socially-isolated-but-theyre-not-

feeling-lonelier-96151 

LA GUARDIA, Jennifer, RYAN, Richard, COUCHMAN, Charles a DECI, Edward, 2000. 

Within-person variation in security of attachment: A self-determination theory perspective on 

attachment, need fulfillment, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 

3(79), s. 367–384. 

LENHART, Amanda, 2009. Teens and Social Media: An Overview. Pew Internet & 

American Life Project [online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: https://bit.ly/3u3WwiE 

LISSITSA, Sabina a KOL, Ofrit, 2016. Generation X vs. Generation Y–A decade of online 

shopping. Journal of Retailing and Consumer Services, 7(31), 304–312. 

LITWAK, Eugene a SZELENYI, Ivan, 1969. Primary Group Structures and Their Functions: 

Kin, Neighbors, and Friends. American Sociological Review, 4(34), 465–481. 

MAENG, Sall a ARBEAU, Kelly, 2018. #TheStruggleIsReal: Fear of missing out (FoMO) 

and nomophobia can, but do not always, occur together. Trinity Western University [online]. 

[cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/327477166_TheStruggleIsReal_Fear_of_missing_o

ut_FoMO_and_nomophobia_can_but_do_not_always_occur_together 

MAKKI, Taj, DECOOK, Julia, KADYLAK Travis a LEE, Olivia JuYoung, 2018. The Social 

Value of Snapchat: An Exploration of Affiliation Motivation, the Technology Acceptance 

Model, and Relational Maintenance in Snapchat Use. International Journal of Human–

Computer Interaction, 5(34), s. 410–420. 

MARTIN, Nicole, 2018. How Social Media Has Changed How We Consume News. Forbes 

[online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: 

https://www.forbes.com/sites/nicolemartin1/2018/11/30/how-social-media-has-changed-how-

we-consume-news/?sh=2e3141ed3c3c 

MERTEN, Klaus, 1983. Inhaltsanalyse: Einführung in Theorie, Methode und Praxis. 

Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. ISBN 978-3-531-11442-2. 

MICHL, Petr, 2019. Infografika: Sociální sítě v Česku v roce 2019. Focus [online]. [cit. 23. 4. 

2021]. Dostupné z: https://www.focus-age.cz/m-journal/aktuality/infografika--socialni-site-v-

cesku-v-roce-2019__s288x14828.html 

MIKAYLA, Matheson, 2017. Women’s Body Image in the Media: An Analytical Study of 

Recent Body Image Movements across Media Platforms. BSU Honors Program Theses and 

Projects [online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: https://vc.bridgew.edu/honors_proj/251/ 

MILES, John, 1987. Design for Desktop Publishing. Londýn: Gordon Fraser Ltd. [cit. 23. 4. 

2021]. ISBN 978-0877014799. 

MILYAVSKAYA, Marina, SAFFRAN, Mark, HOPE, Nora a KOESTNER, Richard, 2018. 

Fear of missing out: prevalence, dynamics, and consequences of experiencing FOMO. 

Motivation and Emotion, 1(42), s. 725–737. 



 

41 
 

MIMOCHODKOVÁ, Ráchel. Reklama cílená na děti na sociálních sítích a její reflexe touto 

cílovou skupinou. Praha, 2019. 101 s. Bakalářská práce (Bc). Univerzita Karlova, Fakulta 

sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra marketingové 

komunikace a PR. Vedoucí diplomové práce Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová 

Monitora, 2021. [Víte, jaké jsou nejpoužívanější kanály pro Influencer Marketing?...]. Twitter 

[online]. [cit. 2019-03-15]. Dostupné z: 

https://twitter.com/monitoracz/status/1364120100304019457 

MONTAG, Christian, LACHMANN, Bernd, HERRLICH, Marc, ZWEIG, Katharina, 2019. 

Addictive Features of Social Media/Messenger Platforms and Freemium Games against the 

Background of Psychological and Economic Theories. International Journal of 

Environmental Research and Public Health, 16(14).  

MORFORD, Mark, 2010. Oh my God you are so missing out. San Francisco Chronicle 

[online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: 

https://www.sfgate.com/entertainment/morford/article/Oh-my-God-you-are-so-missing-out-

2536241.php 

MUN, Cecilea, 2019. Interdisciplinary Perspectives on Shame: Methods, Theories, Norms, 

Cultures, and Politics. Lexington Books. ISBN 978-1-4985-6136-5.  

Netolismus.cz, 2015. Netolismus: průvodce online závislostmi. Netolismus.cz [online]. [cit. 

23. 4. 2021]. Dostupné z: http://www.netolismus.cz/ 

POSPÍŠILOVÁ, Tereza, 2020. Fenomén Lidl: Z diskontního outsidera k lovebrandu tisíců 

Čechů. Štěpán SUKDOL, editor. Markething [online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné 

z: markething.cz/lidl-lovebrand 

PRICE, Catherine, 2018. Trapped – the secret ways social media is built to be addictive (and 

what you can do to fight back). Science Focus [online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: 

https://www.sciencefocus.com/future-technology/trapped-the-secret-ways-social-media-is-

built-to-be-addictive-and-what-you-can-do-to-fight-back/ 

PRZYBYLSKI, Andrew, MURAYAMA, Kou, DEHAAN, Cody a GLADWELL, Valerie, 

2013. Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in 

Human Behavior, 2(29), s. 1814–1848. 

RAEGLE, Joseph, 2015. Following the Joneses: FOMO and conspicuous sociality. First 

Monday [online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: 

https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/6064/4996 

ROBARTS, Stu, 2021. How Instagram Live Works & How To Start A Broadcast. Screenrant 

[online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: https://screenrant.com/how-instagram-live-works-

how-start-broadcast/ 

ROBERTS, James a DAVID, Meredith, 2019. The Social Media Party: Fear of Missing Out 

(FoMO), Social Media Intensity, Connection, and Well-Being. International Journal of 

Human–Computer Interaction, 4(36), s. 386–392. 



 

42 
 

ROBERTS, James, YAYA Luc a MANOLIS, Chris, 2014. The invisible addiction: Cell-

phone activities and addiction among male and female college students. Journal of Behavioral 

Addictions, 4(3), s. 254–265. 

SERAFINI, Frank a CLAUSEN, Jennifer, 2012. Typography as Semiotic Resource. Journal 

of Visual Literacy, 2(31), s. 1–16. 

SHAH, Dhavan, KWAK, Nojin a HOLBERT, Lance, 2001. "Connecting" and 

"Disconnecting" With Civic Life: Patterns of Internet Use and the Production of Social 

Capital. Political Communication, 2(18), s. 141–162. 

SHAMBARE, Richard, RUGIMBANA, Robert a ZHOWA, Takesure, 2012. Are mobile 

phones the 21st century addiction?. African Journal of Business Management, 6(2). 

SHAPIRA, Nathan, GOLDSMITH, Toby, KECK, Paul, KHOSLA, Uday, MCELROY, 

Susan, 2000. Psychiatric features of individuals with problematic internet use. Journal of 

Affective Disorders, 57(1), s. 267–272. 

SMITH, Heather a PETTIGREW, Thomas, 2015. Advances in Relative Deprivation Theory 

and Research. Social Justice Research, 2(28), s. 1–6. 

Sociální dilema [The Social Dilemma] [dokumentární film]. Režie Jeff ORLOWSKI. USA, 

2020. 

SOUTHERN, Matt, 2020. Instagram is Adding Suggested Posts to the Main Feed. SEJ 

[online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.searchenginejournal.com/instagram-

suggested-posts/378073/#close 

Statista, 2021. Most popular social networks worldwide as of January 2021, ranked by 

number of active users. Statista [online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-

users/ 

Stopphubing, 2013. Stopphubbing.com [online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20131011082533/http://stopphubbing.com/ 

STRAUSS, Anselm a CORBIN, Juliet, 1999. Základy kvalitativního výzkumu. Praha: Albert. 

ISBN 978-8085834604. 

STRAUSS, William a HOWE, Neil, 1991. Generations. USA: William Morrow & Co. ISBN 

0-688-11912-3. 

ŠVAŘÍČEK, Roman a Šeďová, Klára, 2007. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 

Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-313-0. 

THOMPSON, Walter, 2000. Fear of Missing Out (FOMO). JWT Intelligence [online]. [cit. 

23. 4. 2021] Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20150626125816/http://www.jwtintelligence.com/wp-

content/uploads/2012/03/F_JWT_FOMO-update_3.21.12.pdf 

TUTEN, Tracy a SOLOMON, Michael, 2021. Social Media Marketing. Londýn: SAGE 

Publications Ltd. ISBN 978-1526423870. 



 

43 
 

VAŠATOVÁ, Anna, 2021. Nová sociální síť ClubHouse je pro lidi, kteří mají co říct. Martin 

HONC, editor. Markething [online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: 

http://markething.cz/clubhouse 

VOGEL, Erin a ROSE, Jason, 2016. Self-reflection and interpersonal connection: making the 

most of self-presentation on social media. Translational Issues in Psychological Science, 2(3), 

s. 294–302. 

VYSEKALOVÁ, Jitka, 2011. Chování zákazníka: jak odkrýt tajemství „černé skříňky“. 

Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3528-3. 

VYSEKALOVÁ, Jitka, 2012. Psychologie reklamy. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4005-8. 

WATERCUTTER, Angela, 2020. Doomscrolling Is Slowly Eroding Your Mental Health. 

WIRED [online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.wired.com/story/stop-

doomscrolling/ 

WEST, Chloe, 2021. How to use the Instagram swipe up feature in your Stories. Sprout Social 

[online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: https://sproutsocial.com/insights/instagram-swipe-up/ 

WHITING, Anita a WILLIAMS, David, 2013. Why people use social media: a uses and 

gratifications approach. Emerald Insight, 16(4), s. 362–369. 

WOLNIEWICZ, Claire, TIAMIYU, Mojisola, WEEKS, Justin a ELHAI, Jon, 2018. 

Problematic smartphone use and relations with negative affect, fear of missing out, and fear of 

negative and positive evaluation. Psychiatry Research, 262(3), s. 618–623. 

WORTHAM, Jenna, 2011. Feel Like a Wallflower? Maybe It’s Your Facebook Wall. The 

New York Times [online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: 

https://www.nytimes.com/2011/04/10/business/10ping.html 

ZEELENBERG, Marcel, 1999. Anticipated regret, expected feedback and behavioral decision 

making. Behavioral Decision Making, 12(2), s. 93–106.  

 

 

 

 

 



 

44 
 

 

 

 



 

45 
 



 

46 
 

 

 



 

47 
 

Seznam obrázků v textu 

Obrázek č. 1: Příklad propagace produktu od influencera v klasickém příspěvku 

Obrázek č. 2: Příklad propagace produktu od influencera v Instagram stories I 

Obrázek č. 3: Příklad propagace produktu od influencera v Instagram stories II 

 

 

Seznam tabulek v textu 

Tabulka č. 1: Demografické údaje respondentů 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 20. 4. 2021) 

Příloha č. 2: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 20. 4. 2021) 

Příloha č. 3: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 20. 4. 2021) 

Příloha č. 4: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 20. 4. 2021) 

Příloha č. 5: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 21. 4. 2021) 

Příloha č. 6: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 21. 4. 2021) 

Příloha č. 7: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 21. 4. 2021) 

Příloha č. 8: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 21. 4. 2021) 

Příloha č. 9: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 21. 4. 2021) 

Příloha č. 10: Osnova rozhovorů  

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

Přílohy 

Příloha č. 1: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 20. 4. 2021) 

 

Kolik ti je let? 

23.  

Jak často používáš Instagram? 

Každý den minimálně tak 4x. 

Takže si ho zapneš čtyřikrát denně? 

No asi spíš víckrát. Třeba tak 10x. 

Proč nebo v jakých situacích? 

Když se nudím nebo jenom ležím v posteli nebo na něco čekám, je to taková výplň času. 

Takže jedinou tvojí motivací je zahánět nudu? 

Víceméně taková výplň volného času, kdy není co jiného dělat. 

Jaký máš vztah k jiným sociálním sítím? Které vlastníš?  

Asi kladný, mám Facebook, Tiktok a Instagram a nebojím se zkoušet nové věci v této oblasti. 

I když na druhou stranu si nemyslím, že to je úplně dobře. Jinak vlastním Instagram, 

Facebook, TikTok a Twitter. 

Je pro tebe Instagram primární síť? 

Pro sdílení mého života je Instagram primární síť, pro komunikaci je primární sítí Facebook. 

Kolik uživatelů na Instagramu zhruba tak sleduješ? 

Asi tak 1 500. 

A sleduješ hlavně své známé nebo i influencery a značky? 

Sleduji influencery nebo značky, přátel mám míň. Těch si myslím, že tam budu mít tak 200. 

A asi 1 300 influencerů nebo značek no. 

A dáš mi nějaké příklady influencerů nebo značek, které sleduješ? 

Martina Pártlová, Havlíkova apotéka, Johny Machette... 

A proč sleduješ právě tyto influencery? 

Nějak mě zajímá, co dělají. Mají tam zajímavé slevové kódy, hodně často sdílí, co nakoupili 

jako třeba hauly, takže je to pro mě i inspirace do budoucna na nákupy. 

Která část na Instagramu tě nejvíce zajímá? 

Stories, jednoznačně stories. 

A proč? 
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Většinou se tam objeví aktuální informace. Objevují se tam ale také nějaké časově omezené 

nabídky, které nechci propásnout. 

Jak často publikuješ na Instagramu vlastní obsah? 

Příspěvky vlastně skoro vůbec, to si troufnu říct, že jednou tak za dva měsíce. Stories asi 

každý den. 

A jaký styl fotek nebo videí na těch stories právě přidáváš? 

Asi hlavně lifestyle, hodně jídlo nebo případně když jsem pak na nějaký párty nebo když jsem 

pak s kamarády na kafi, tak takový ideální instalife. 

Co si představuješ pod pojmem ideální instalife? Přibliž to. 

Všechno takový hezoučký, perfektní život, kdy se neděje vlastně nic špatného; vždycky 

nějaká koláž, která je hezká a ideálně naaranžovaná, hodně často chození ven s kamarády. 

Vlastně že se furt něco děje a že se dějí vlastně jenom ty hezké a dobré věci. 

A co děláš potom, co příspěvek přidáš? Aktivně sleduješ reakce, počet zhlédnutí, nebo 

Instagram vypneš a dál tě to nezajímá? 

Ne, já samozřejmě sleduji, kdo se na to podíval. A pokud to je někdo, koho neznám, tak si ho 

rozkliknu, abych zjistila, proč si to zhlédnul ten člověk. 

A jak se cítíš při sledování těch reakcí? 

Jsem smutná, když je tam málo lidí. Když je tam hodně lidí, tak mi to jedno… I když taky ne, 

taky mám radost, když to vidí víc lidí. 

Jak by ses cítila, kdybys po nějakou delší dobu neměla přístup k Instagramu? 

Jako přístup k telefonu by byl asi problém, přístup na Instagram bych asi zvládla tak na dva 

dny. Ale to je tak všechno. Nedokážu si představit, že bych měla třeba týden bez telefonu. 

A kdybys bez toho instagramového účtu musela žít třeba delší dobu? 

Ani omylem. Not a chance. To by se nedělo. To by bylo hodně nepříjemné. 

Proč? Jaké bys měla pocity? 

Přišlo by mi, že třeba o něco přicházím. Protože na Instagramu je většina mých vrstevníků, 

takže bych měla pocit, že přicházím o to, co dělají kamarádi, co se děje nového v životě, 

protože už to nefunguje tak, že si píšeme, co bylo nového, ale dá se to na Instagram a pak se 

píše "Viděl jsi, co jsem dal na instáč?" nebo " Tys to neviděl?" a tak. 

Víš, co je to FOMO? 

Vím, fear of missing out. 

A podléháš tomu, nebo se proti němu snažíš něco dělat? 

Jako myslím si, že mu podléhám dost. Nesnažím se proti němu něco dělat aktivně, já jsem tak 

nějak smířená s tím, že kontroluji sociální sítě asi tak milionkrát denně. 
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Hraje FOMO u tebe roli i mimo Instagram nebo sociální sítě? 

FOMO u mě určitě hraje roli i v reálném životě. Nesnáším, když někde jsou moji kamarádi 

nebo členové rodiny a já nejsem s nimi. Cítím se pak left out.  

Je pro tebe nepříjemné, když u sebe nemáš mobilní telefon? Proč? 

Je to pro mě hodně nepříjemné, protože mám pocit, že když těm lidem neodpovím hned, tak si 

budou pak myslet, že je nemám ráda. Vnímám to tak i obráceně, když člověk neodepisuje 

hned mně, nemá mě rád, nejsem pro něj dost důležitá. 

O který obsah na Instagramu bys hlavně nechtěla přijít? 

Asi o ta storýčka, ty příspěvky tam jsou tak nějak furt. Ta šance, že to člověk smaže, je tam 

docela nízká, ale ty storýčka, jak zmizí po 24 hodinách, tak je to docela nepříjemné. 

A v tomhle případě se bavíme o stories kamarádů, nebo influencerů? 

Asi spíš o stories kamarádů. Stories influencerů jsou fajn, když tam najdu třeba nějaký 

slevový kód, který můžu zrovna třeba využít a zrovna na to mám peníze, ale zároveň 

influenceři často propagují blbosti, které člověk úplně nemá motivaci využít. 

Máš zapnutá upozornění na Instagramu a na co? 

Mám jenom na ty nejbližší lidi. 

Jak reaguješ, když ti takové upozornění přijde? 

Vlastně to asi rovnou otevírám, když něco takového přijde. Když to vidím na telefonu.  

Sleduješ veškerý obsah, který za den přibude na tvém feedu? 

Ne, určitě ne, chvíli to proscrolluji, ale přestane mě to hrozně rychle bavit a tím, že sleduji 

hodně lidí, tak to nezhlédnu celé. 

Takže ty to radši víckrát otevřeš za den, než abys tam jednou strávila více času? 

Přesně tak. 

Co tě zajímá nejvíce na stories? 

Nějaká ta aktuálnost, třeba jestli nějaký z mých kamarádů není nějak poblíž nebo ve stejném 

městě, kde žiju. Plus pak mě zajímají ambasadoři značek, které já mám nějak ráda, třeba od 

About You nebo od Zalanda, když si tam chci třeba něco koupit, tak projíždím stories 

ambasadorů a influencerů, jestli na to nemají třeba slevový kód. 

Zajímá tě, když nějaký influencer ve svých příspěvcích nebo stories něco doporučuje? 

Zajímá, ale záleží na tom, co je to za influencera. Jsou třeba influenceři, kteří jsou vyloženě 

lovebrand, takže tam mě zajímá, co doporučují, protože to většinou bývá kvalitní. A pak jsou 

influenceři, kteří doporučují fakt blbosti, ale stejně je sleduji, protože jsou třeba nějak vtipní, 

takže tam to nějak neřeším. 

Věříš tomu doporučení spíše na stories, nebo v regulérním příspěvku? 
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Asi spíš na stories, protože mi přijde, že se dá lépe přenést ta atmosféra a emoce jako třeba z 

unboxingu. Je snažší poznat, jestli to ten člověk dělá pro prachy, nebo jestli z toho má fakt 

radost. 

Vybavíš si nějakou časově omezenou nabídku ze strany influencera? 

No Ježíš. Tak třeba Tereza Kadeřábková má slevové kódy na About You, které trvají 48 

hodin, nebo Aki Votrubová teď propagovala Bella Rose a jejich narozeninovou slevu, která 

trvala jenom do neděle, čemu jsem teda podlehla, to se přiznávám, a hodně dalších to dělá 

jenom takhle nakrátko. 

Hledáš aktivně slevové kódy, pokud si chceš něco koupit? 

Ano, ve většině případů, pokud vím, že mají navázanou nějakou spolupráci nějak s 

influencerem, tak se snažím ten kód najít, protože většinou někdo z nich má aktivní kód. 

A využíváš třeba slevové kódy, pokud na ně na Instagramu narazíš náhodou? 

Záleží, na co jsou. Pokud je to něco, co si zrovna potřebuji koupit, třeba skleničky nebo 

hrníčky do bytu, tak tomu podlehnu spíš, než na oblečení, kterého mám hodně. Ale já mám 

takovou smůlu nebo je to spíš dobře udělaný marketing, že mě remarketuje to, co zrovna 

potřebuji, takže jo. 

Jak se cítíš, když takový kód využiješ? 

Jsem ráda, že jsem ušetřila nějaké peníze, protože to je třeba poštovné zadarmo nebo 20% 

sleva, takže taková radost no. 

Sleduješ soutěžní profily nebo influencery jenom kvůli slevovým kódům nebo možnosti 

získat nějaký produkt zdarma? 

Ne, pokud mě to vyloženě nějakým způsobem nebaví, tak ho nesleduji. 

Jak bys reagovala na tuto kampaň? (Fotka 1) 

Upřímně, Adama Kajumiho nemám ráda a vzhledem k tomu, že to je kampaň na produkt, 

který mě vůbec nezajímá, na GoPro, a kdybych to upřímně našla na svém feedu, tak dám 

unfollow. 

Proč bys využila nebo nevyužila slevové kódy na těchto dvou stories? (Fotky 2 a 3) 

Tak na to kosmetiku bych ho určitě nevyužila, protože mi to přijde jako zbytečně předražená 

kosmetika i s tím slevovým kódem. A mám nějakou svojí oblíbenou značku, kterou 

používám. Na Gym Beam bych asi nevyužila ten slevový kód, protože nepoužívám doplňky 

stravy ke cvičení. 

A u koho ti to připadá autentičtější? 

Vlastně mi to přijde u obou autentické. Ten Freemove Honza dělá méně spoluprací a cvičí a 

věnuje se tomu, takže tam je to lepší. U Veroniky Arichtevy použít nějakou značku kosmetiky 
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není tak složité, protože to používá každá ženská, ale propagovat nějaký zdravý životní styl už 

je náročnější a autentičtější. 

Je důležité i, co říkají, nebo jde jen o ten slevový kupón? 

Je určitě důležité i to, co říkají, protože pokud je to nějaký influencer, u kterého vím, že by 

nepropagoval nic špatného jenom kvůli penězům, tak si ráda vyslechnu jeho názor, proč je to 

dobré, takže nejde asi jenom o ten kód. 

A zaujalo tě třeba, že se na jednom stories prezentuje jenom ten samotný produkt a na druhém 

ten influencer s tím produktem? 

Mě zajímá oboje, jednak i nějaké informace o tom produktu prezentované tím influencerem a 

pak taky, jaký to mělo na to influencera účinky, jak pak vypadá. 

Má na tebe vliv časové omezení toho kupónu, popřípadě výše jeho slevy? 

Výše určitě. 5-15 % by mě vůbec nezajímalo. To by muselo být tak 20 % plus. U toho 

časového omezení záleží na tom, jestli je to na produkt, o kterém přemýšlím, že si ho zrovna 

koupím. Pokud je to dobrá sleva, třeba od 20 % výš, tak si ho koupím rychleji, protože můžu 

ušetřit. 
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Příloha č. 2: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 20. 4. 2021) 

Kolik ti je let? 

21. 

Jak často používáš Instagram? 

To jsou určitě desítky použití denně. 

Jakou k tomu máš motivaci ho zapnout? 

Ráno zapnu, abych se podíval, jestli něco nového, a pak většinou když se nudím. I když k 

tomu poslední dobou používám spíš TikTok. No a obecně vždycky, když si řeknu, jestli se 

něco neděje. Jakmile uvidím, že na hlavním feedu se mi objeví, že už tam není není nic 

nového, tak to vypnu. 

Jaký máš vztah k jiným sociálním sítím? Které vlastníš? Je pro tebe Instagram 

primární síť? 

Mám moc rád YouTube, i když mi vadí extrémní přehlcení reklamou, Facebook je podle mě 

pořád relevantní platforma, která mě spíš štve z nepraktického hlediska a twitch je zábavná 

platforma díky přímé komunikaci s diváky během vysílání. Vlastním FB, IG, TikTok, YT, a 

Twitch - ten ale používám hodně zřídka. Instagram pro mě není primární sít, tou je asi pořád 

Facebook nebo Youtube.  

Kolik uživatelů na Instagramu tak sleduješ? 

Asi 320. 

Sleduješ hlavně své známé, nebo spíše influencery a značky? A které? 

Sleduji hlavně své známé. Zbytek jsou nějací zpěváci nebo celebrity nebo značky. I když 

značky moc ne. Sleduji Bena Shapira, Ronnieho Radkeho, Olivera Sykese a pak třeba kapelu 

Bring me The Horizon. 

A proč zrovna tyto influencery? 

Baví mě je jejich obsah nebo díky nim sbírám inspiraci pro vlastní hudební tvorbu. 

Která část Instagramu tě zajímá nejvíce? 

Mám rád stories, protože je to rychlý, svižný. Když sleduji lidi, který ty stories fakt umí, tak 

je to zábavné a člověk se toho dozví docela hodně. Taky mě ale zajímá, když lidi k 

příspěvkům píšou dlouhé popisky. 

Jak často vkládáš na Instagram vlastní obsah? 

Stories třeba jednou měsíčně ale regulérní příspěvky skoro vůbec. Teď jsem přidal jeden 

nedávno a předtím rok ne. 

Jaký styl fotek teda přidáváš, když zrovna přidáváš něco na Instagram? 
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Obecně mám Instagram uzpůsobený tak, že chci předávat jen důležité informace, takže ho 

používám jenom, pokud se mi stane něco důležitého nebo zajímavého. Nechci, aby ostatní 

měli zaspamovanou zeď blbostmi. Zároveň to má pak lepší čísla, než když tam přidávám něco 

denně. 

Co děláš na Instagramu potom, co příspěvek přidáš? 

Extrémně sleduji počet zhlédnutí a reakce. Jsem v tomhle děsně nesebevědomý. Třeba když 

mám pocit, že to nedostalo dobré reakce třeba během čtvrt hodiny, tak vážně přemýšlím o 

tom, že příspěvek smažu. 

A pokud je to číselně dobré? 

Mám z toho velkou radost. Je to hodně příjemné. Mám třeba radost, pokud mi lidi dobře 

hodnotí mojí fotku, ale větší radost mám ještě, když je to něco, na čem pracuji, a lidi to ocení.  

Jak by ses cítil, kdybys neměl delší dobu přístup k Instagramu? 

Protože přes něj tak moc nekomunikuji, tak bych si asi vystačil s ostatními sociálními sítěmi, 

jako je Messenger, Facebook, YouTube nebo TikTok. Ale obecně mám pocit, že už jsem na 

sítích osobně trochu závislý bohužel. Mám vytvořenou už takovou svoji představu, že musím 

být na sítích pořád online Začínám s tím trochu bojovat, protože mě to hodně štve Cítím to na 

sobě, že jsem trochu závislý. 

Podléháš třeba fenoménu FOMO? 

Hele, určitě jo. Když třeba koukám na nějaké e-sportovní zápasy, tak cítím takový tlak, že 

chci vědět, co se děje, a cítím se nedobře, když to nevím. V nějakých oblastech víc a v 

nějakých míň, ale cítím to určitě. Asi nejvíc bych to cítil, kdybych přidal nějaký příspěvek a 

pak bych tam nemohl být delší dobu, a tím myslím třeba půl hodiny, tak bych byl nervózní, 

protože nevím, co se tam děje. 

Hraje FOMO u tebe roli i mimo Instagram nebo sociální sítě? Je pro tebe nepříjemné, 

když u sebe nemáš mobilní telefon? 

Bez telefonu se cítím ne vždy dobře, FOMO u mě funguje spíš během pracovního týdne, když 

jsem s lidmi, které mám rád, tak to pro mě není tak zásadní, protože si missing out představuji 

jako věc, při které přicházím o to, co dělají moji kamarádi a pokud jsem s nimi naživo, tak 

tuto potřebu nemám. 

A snažíš se proti tomu něco dělat? 

Jako aktivně se proti tomu nesnažím nic dělat. Samozřejmě když jsem s lidmi, tak je to pro 

mě snazší zapomenout, nebo obecně když mám nějaké rozptýlení, ale když jsem sám nebo se 

nudím, tak je to pro mě těžké tomu odolat. 

O který obsah na sociálních sítích bys hlavně nechtěl přijít? 
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Nechtěl bych přijít o obsah příspěvků mých kamarádů, ale i kdyby tam byl nějaký zajímavý 

obsah od influencera, typu nový song od kapely nebo nové video od mého oblíbeného tvůrce. 

Na co všechno máš zapnutá upozornění na Instagramu? 

Já jsem tam nechal automatické nastavení, takže mi třeba chodí upozornění, pokud mi někdo 

něco lajkne nebo si mě přidá do přátel. 

Jak reaguješ, pokud takové upozornění přijde? 

Pokud je to, že mě třeba začal někdo sledovat, tak si to hned rozkliknu, abych zjistil, kdo to je. 

Ale pokud je to něco, jako že někdo přidal nový příspěvek, tak to hned mažu, protože na to 

nechci koukat rovnou. Jsem si v sobě nastavil takový vnitřní obranný mechanismus. 

Sleduješ veškerý obsah, který za den přibude na tvém feedu? 

Nějaké stories překlikávám. Hlavně, když tam jeden účet postuje hodně a spamuje, ale jinak 

sleduji všechno. 

A příspěvky? 

Příspěvky asi jo, ty za den vidím všechny. 

Co je pro tebe nejvíc atraktivní věc na stories? 

Rozmanitosti sdělení, něco je tam jenom jako zábava a něco informativní. A přes den je 

krátký formát hrozně super pro mě, když nemám moc času. Taky sleduji lidi, kteří jsou ve 

stories hodně autentičtí, což přidává na tom, že mě to baví. I když samozřejmě vím, že to 

může být fake, tak mi to přijde o dost více autentické než klasický příspěvek, už jenom tím, že 

je to kratší na vytvoření než příspěvek, který je tam natrvalo a u kterého chceš, aby to nějak 

vypadalo. 

Zajímá tě pokud nějaký influencer něco ve stories nebo příspěvcích doporučuje? 

Jak sleduju na Instagramu oproti ostatním celkem lidí, tak tam nemám moc influencerů, kteří 

by něco propagovali. Jako mám tam nějaké, které sleduji, protože mě zajímají jeijch 

doporučení, ale tam nejde většinou o koupení produktu, spíš o nějaké rady. 

Jaký máš vztah ke slevovým kódům? 

Já na ně moc nenarážím, takže je skoro vůbec nepoužívám. 

A proč pro tebe slevové kódy nejsou atraktivní? 

Já totiž moc nenakupuji přes e-shopy a obecně si kupuji věci tak málo, že když se mi něco 

fakt líbí, tak si to prostě koupím bez ohledu na slevu. Jakože online nakoupím třeba jednou za 

čtvrtrok. Občas mi Instagram nabídne dobrou reklamu, většinou na nějaký merch mojí 

oblíbené značky nebo kapely a v minulosti se stalo, že jsem si to i koupil, ale to už dělám bez 

ohledu na slevové kupony. 

Jak bys reagoval na tenhle příspěvek? (Fotka 1) 
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To bych instantně přejel dál bez přemýšlení. Tohoto influencera znám a vůbec k němu nemám 

žádný vztah, naopak nechci ho mít vůbec na svém feedu a vůbec ho nechci vidět, takže by mě 

absolutně nezajímalo, co tam nabízí nebo co je v popisku napsané, a rychle bych přejel dál.  

A jak na tebe působí tyto dvě stories? (Fotka 2 a 3) 

U toho prvního není napsaná spolupráce, i když je to zřejmé, že se jedná o spolupráci. Ale 

formátem to je pro mě atraktivní. Já bych si toho často vůbec nevšiml. Navíc, jak už jsem 

říkal, slevové kódy na mě nemají moc vliv. V tomhle případě se nejedná o influencera, u 

kterého by mě zajímalo jeho doporučení, takže bych to přejel dál. 

Má na tebe nějaký vliv časové omezení nebo výše slevového kódu? 

Jak už jsem říkal, slevové kódy nevyužívám, bez ohledu na výši. Stejně při nákupu na kódy 

zapomínám. 
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Příloha č. 3: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 20. 4. 2021) 

Kolik ti je let? 

22. 

Jak často používáš Instagram? 

No denně a mám pocit, že ho otevírám tak každých pět minut. 

V jakých situacích a zapínáš? Jakou k tomu máš motivaci? 

Já mám pocit, že už to mám tak nějak naučené. Když jsem na telefonu, tak můj palec 

automaticky kliká na Instagram. I když mám pocit, že tam vůbec nic nedělám. Občas tam 

chodím kvůli inspiraci nebo receptům. Ale v drtivé většině tam zabíjím čas, protože se nudím.  

Jaký máš vztah k jiným sociálním sítím? 

Ostatní sociální sítě používám, ale na Instagramu trávím suverénně nejvíce času, zároveň je to 

jediná sociální síť, na které mám většinu času zapnuté upozornění a aktivně na ni sama 

přispívám. 

Které vlastníš? 

Hele mám všechno, Facebook, YouTube, TikTok, Snapchat, Pinterest, LinkedIn.... 

Je pro tebe Instagram primární síť? 

Instagram je na 100 % primární síť. 

Kolik uživatelů na Instagramu sleduješ? 

Kolem 600. 

Sleduješ hlavně své známé, nebo influencery a značky? 

No spíš influencery, značky tolik ne, hlavně ty influencery. Jako kamarády tam mám ale taky. 

Dej mi nějaké příklady influencerů, které sleduješ. 

Domča Pokludová, Alex Sedláčková. Ze značek hlavně Levi's a nebo mám hodně ráda Aktin.  

Proč sleduješ zrovna tyto účty? 

Někoho, protože se mi hrozně líbí po vizuální stránce ty fotky, nebo tam získávám různé tipy 

třeba na restaurace nebo na recepty. 

Která část Instagramu tě nejvíce zajímá? 

Hele stories, já už feed moc neprojíždím a hlavně sleduji storýčka. 

A proč? 

Protože se mi tam víc ukazují lidi, které sleduji a kteří mě zajímají. Navíc je to takové rychlé. 

Normální fotky mi přijdou už takové moc přestrojené, že je to všechno stejné. Ty stories mi 

připadají víc opravdové. 

Takže ti připadají víc autentické? 
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Jo, stoprocentně. 

Jak často vkládáš na Instagram vlastní obsah? 

Stories určitě několikrát týdně. Normální příspěvek tak jednou za 14 dní. Ale stories fakt 

hodně. Jsou období, například když jsem na dovolené, kdy přidávám denně několik.  

Při jakých příležitostech přidáváš stories? 

Vždycky, když dělám něco zábavného nebo když třeba něco uvařím. Na dovolené to jsou 

často památky nebo když něco zajímavého uvidím. 

Co děláš potom, co příspěvek přidáš? 

Bohužel aktivně sleduji tak další půlhodinu, co se tam děje. 

A jak se cítíš při sledování těch reakci? 

Dobře, když vidím, jak tam přibývají ty lajky, tak je to takový “ego boost”. 

A když něco není tak úspěšné? 

Teď už nic. Když jsem byla mladší, tak jsem byla schopná tu fotku smazat a dát ji tam večer, 

když jsem věděla, že bude víc lidí aktivních než třeba ve 3:00 odpoledne. Teď mě spíš 

zajímají určití lidé, u kterých chci, aby to viděli, a potom, co to zhlédnou, tak to přestanu 

sledovat. Lajky pro mě už nehrají takovou roli jako dřív, teď už jde o ty specifické lidi.  

Jak by ses cítila, kdybys neměla delší dobu přístup k Instagramu? 

Asi by mi to příliš nevadilo. Kdybych jsem třeba někde s kamarády, tak ani nemám nutkání 

na Instagram chodit. Přijde mi, že se mi to zvedlo poslední dobou, hlavně proto, že není moc 

co dělat. Což vidím i na čase, který tam strávím za den. 

Máš pocit že trpíš FOMO?  

Zas takový strach z toho, že bych přišla o nějaký obsah, nemám. Vím, že si ty důležité 

informace můžu dohledat i později u těch profilů, kde mě to zajímá. 

Je pro tebe nepříjemné, když u sebe nemáš mobilní telefon? Proč? 

Jo, asi jsem tak trochu závislá, takže mám takový divný pocit, když nemám mobil. Ale z 90% 

když jsem sama. Když jsem s lidmi, používám ho maximálně na fotky. 

Máš zapnutá upozornění na Instagram? 

Jak kdy, zrovna teď ano. 

Na co všechno? 

Hlavně na lajky. Občas jsem je měla zapnuté u nějakých vybraných blogerek, aby mě to 

upozornilo když něco přidají. To jsem ale teď vypnula. Takže teď mám jenom zprávy a lajky.  

Jaká je tvá reakce, když ti takové upozornění přijde? 

Záleží na tom. Když je to zpráva tak si ji přečtu na liště a odpovím, když se mi bude chtít, 

lajky už neřeším. Často si ale upozornění vypínám, protože mě to ruší při práci. Když je to 
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třeba upozornění, že mě někdo začne sledovat, tak to jsi asi rozkliknu hned, abych zjistila, kdo 

to je. 

Sleduješ veškerý obsah, který za den přibude na tvém feedu? 

To ne, to nemám ani šanci stihnout. 

O co bys hlavně nechtěla na Instagramu přijít? 

O obsah, který mě inspiruje, takže recepty, outfity a tak. 

Který aspekt tě zajímá nejvíce na stories? 

U kamarádů mě zajímá, co dělají, ale mám pocit že to z 90 % dělám už jenom proto, že jsem 

na to zvyklá. Nepřijde mi, že by tam byl nějaký hodnotný obsah. 

Zajímá tě, pokud influencer něco ve svých příspěvcích doporučuje? 

Většinou se na to kouknu, když to sdílí více influencerů, ale na základě jednoho doporučení to 

příliš neřeším. Je ale pravda, že když si chci koupit třeba nějakou kosmetiku a zrovna to u 

někoho vidím, tak si to rozkliknu a podívám se na to. Nemyslím si, že to úplně ovlivňuje, co 

koupím, ale asi to hraje nějakou roli v tom, čeho si všimnu. 

Věříš tomu doporučení Spíše ve stories, nebo v regulérním příspěvku? 

To je mi jedno. 

Využíváš aktivně slevové kódy? 

Nevyužívám je tak aktivně, jak bych mohla. Doma mi za to nadávají, že to nedělám. Jako 

když zrovna něco kupuji a náhodou na slevový kód narazím, tak ho využiji, ale aktivně ho 

nevyhledávám. 

Jak se cítíš, když takový kód využiješ? 

Jsem šťastná, že jsem ušetřila nějaké peníze. 

A sleduješ nějaké soutěžní profily? 

Ne, to nesleduji. 

Jak na tebe působí tento příspěvek? (Fotka 1) 

Tak tohle není vůbec něco, co bych sledovala. Řekla bych si, že jde o blbou reklamu a 

přeskočila bych tento příspěvek. Nepřijde mi to jako dobře zpracovaná reklama, takže bych 

prostě jela dál. 

Zaujaly by tě tyto dvě stories? (Fotky 2 a 3) 

Kdybych dostala chuť si koupit ten Gym Beam, tak jeho využití zvážím, ale to jen proto, že 

tento produkt často nakupuji. Ale protože takové kódy vídám často, tak už to na mě nemá 

takový efekt. Takže kdybych si už předtím tu věc kupovat nechtěla, tak to prostě přeskočím.  

U toho druhého ani pořádně nevidím značku, na kterou ten kód je, tak bych to hned 

přeskočila. 
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Jaký efekt má na tebe časové omezení nebo výše nějakého kódu, když narazíš na něco, 

co tě zajímá? 

Přijde mi, že ty kódy se hodně často opakují, že se nejedná o nějakou jednorázovou akci, 

takže to nějak moc neřeším. Prostě pokud si to nechci koupit a kvůli tomu propásnu příležitost 

na slevový kód, tak si počkám na další nebo si to pořídím bez té desetiprocentní slevy, ta 

časová omezení na mě nemají příliš vliv. 

U té výše, záleží, jak u čeho. Ale když vidím slevu třeba 60 %, tak mi to přijde spíš podezřelé. 

Nejvěrohodnější pro mě jsou slevy mezi 15-30 %. 
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Příloha č. 4: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 20. 4. 2021) 

Kolik ti je let? 

22. 

Jak často používáš Instagram? Kolikrát denně si myslíš, že Instagram zapneš? 

Denně. Otevřu ho třeba 10x denně vždycky tak na 10 minut. 

Jakou k tomu máš motivaci? 

Zabíjení času, hledání inspirace na fotky a sledování přátel. To je asi to nejhlavnější.  

Jaký máš vztah k jiným sociálním sítím? 

Mám k nim dobrý vztah, i když někde vzadu v hlavě vím, že mě okrádají o drahocenný čas, 

tak jsem si je oblíbil. Dokáží mě zabavit a občas se tam naučím i něco nového.  

Které vlastníš? 

 

Mimo Instagram používám ještě TikTok na zábavu a zabíjení času, Twitter, kde sleduji 

politiku, akciové témata a technologie, Clubhouse na svět influencerů a marketing, Facebook 

na komunikaci s přáteli a YouTube na naučná videa a taky zabíjení času. 

 

Je pro tebe Instagram primární síť? 

 

Ano, Instagram je pro mě primární sociální síť. Přijde mi, že na Instagramu jsou tak nějak 

všechny sítě dohromady. 

Kolik uživatelů na Instagramu sleduješ? 

Málo, teď jsem si to hodně promazal. Teď 250. Sledoval jsem klidně i 800. Ale pak jsem to 

stáhnul na užší okruh přátel. A snažím se vyvarovat těm mainstream influencerům. 

Sleduješ hlavně své známé, nebo taky influencery a značky? Koho víc? 

Tak 75 % jsou lidi, co osobně znám. Zbytek jsou nějaké značky nebo vzory. 

Dáš mi nějaké příklady influencerů a značek, které sleduješ? A proč? 
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Kazma, Dwayne Johnson, Kevin Hart, Shawn White, Logan Paul, Jake Paul, Justin Bieber, ze 

značek třeba GoPro, Redbull, Tesla a tak. Sleduju je, protože mi to přijde zajímavé nebo 

protože je mám z nějakého důvodu rád. Že třeba hráli v nějakém filmu. Nesleduji ty lidi, kteří 

mi nic nedávají, jenom protože je sledují všichni. 

Která část tě na Instagramu nejvíce zajímá? Stories, příspěvky, popisek u příspěvků, 

komentáře? A proč? 

Stories, nejvíce projíždím stories. Ty projíždím tak, že denně mi neunikne žádná ze stories. 

Přijde mi to takové aktuální, že tam se nejvíce dozvím, co zrovna ten člověk dělá. Příspěvky 

neprojíždím všechny, tam zhlédnu tak prvních 10. Mně na nich vadí, že tam přidávají věci, co 

se děly před rokem. Přijde mi, že ty stories jsou takové víc osobní. 

Jak často vkládáš na Instagram vlastní obsah? A jaký? 

Příspěvek tak jednou týdně, a stories tak v průměru obden. Většinou jsou to fotky ze života, 

co dělám, jak sportuju. 

Co děláš po tom, co příspěvek přidáš? 

Koukám na komentáře a čtu si je. Na lajky nekoukám. 

Jak se cítíš, když máš úspěšný nebo hodně neúspěšný příspěvek? 

Když je hodně úspěšný, tak z toho mám samozřejmě dobrý post. Když to má málo lajků, tak 

mě to mrzí. 

Jak by ses cítil, kdybys neměl delší dobu přístup k Instagram účtu? 

Kdyby to bylo nějak krátkodobě a fakt na něj vůbec nemohl, tak bych se asi cítil bezstarostně, 

že bych to nemusel řešit. Teď tím hlavně zabíjím čas, ale našel bych si cestu, jak ho trávit 

jinak. Ale jenom po nějaký určitý čas. Kdyby to bylo déle jak třeba dva týdny, tak bych začal 

řešit všechny možné způsoby, jak se tam zase vrátit. 

Hraje FOMO u tebe roli i mimo Instagram nebo sociální sítě? 

Ano, občas mám pocit, že mi někde něco uniká když tam nejsem. Ale většinou je to jenom 

další klasická párty o kterou mohu v klidu přijít.  
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Snažíš se proti FOMO něco aktivně dělat? 

Nic proti tomu nedělám. 

Je pro tebe nepříjemné, když u sebe nemáš mobilní telefon? Proč? 

Ano je. Myslím si, že mobilní telefon se stal pro člověka už tak nezbytnou pomůckou, že se 

bez něj nedá obejít. Ne, že by mi tak vadilo nevědět, co se děje na sociálních sítích, ale chci 

být pořád dostupný. Nevím, kdy mi kdo bude volat nebo psát, a chci věci řešit hned, 

neodkladně. 

O který obsah bys hlavně nechtěl/a přijít? 

Obsah těch přátel. Když vidím, že někdo je v mém okolí třeba na párty, tak mu napíšu, jestli 

třeba nemůžu dorazit taky. 

Máš zapnutá upozornění? Na co všechno? 

Na komentáře, na zprávy a když mi někdo přesdílí fotku. Pak mám u asi 10 lidí upozornění, 

když něco přidají. Ale na lajky nemám zapnuté upozornění. 

Jak reaguješ, když ti přijde upozornění? 

Když mi přijde nějaké upozornění, tak se snažím reagovat hned. 

Sleduješ veškerý obsah, který za den přibude na tvém feedu? 

Stories ano, příspěvky ne.  

Co tě zajímá na stories? 

Děj okolo mě. Co podnikají lidi kolem mě a jestli to není něco, kde bych se mohl přidat nebo 

kde bych se mohl z něčeho poučit. 

Zajímá tě, když nějaký influencer něco v příspěvcích nebo stories doporučuje? 

Asi zajímá. Asi hlavně u produktů, co se týkají sportu. Proteiny, příslušenství na workout a 

tak. Úplně mě nezajímají beauty produkty a řasenky a blendery... 

A věříš tomu doporučení spíše na stories, nebo v regulérním příspěvku? Proč? 
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Když to někdo přidá na stories, tak si myslím, že tomu tolik nevěří a že mu to nestojí za ten 

příspěvek to přidat. Protože když někdo přidá příspěvek, který tam na jeho profilu leží 

donekonečna, tak vím, že tomu víc věří. Takže bych spíš věřil tomu příspěvku než ve stories. 

Vybavíš si nějakou časově omezenou nabídku ze strany influencerů? 

Jo, spoustu. Často vídám “ještě dva dny máte slevový kód na tenhle produkt, když ho zadáte, 

dostanete tolikaprocentní slevu”. Ale úplně konkrétně si teď nic nevybavím. 

Hledáš aktivně slevové kódy, pokud si chceš něco koupit? 

Jo, vždycky. Když si chci něco koupit, jdu na Google a napíšu “slevové kódy Adidas” třeba. 

Když si pamatuji, že to bylo u nějakého influencera, tak použiju ten jeho slevový kód, ale to 

se moc neděje. Nejdřív hledám na internetových stránkách. 

Využíváš třeba slevové kódy, pokud na ně na Instagramu narazíš? Asi takhle. Dřív jsem 

to dělal, že jsem si uložil ten kód, ale pak jsem to často nevyužil. Pak jsem si řekl, že to není 

nic, co bych tak hrozně potřeboval, ale ze začátku to “tady máte 30% slevu na tohle” vždycky 

znělo skvěle, ale pak to byla blbost, kterou bych si koupil jenom kvůli té slevě a vlastně to 

nepotřebuji. 

Jak se cítíš, když takový kód využiješ? 

Dobře se cítím. Říkám si, že influencer z toho měl asi nějakou provizi. Ale nevím, jestli tohle 

není mimo téma, ale občas, když mě nějaký influencer štval, tak jsem si cíleně nekoupil 

nějaký produkt přes ten jeho kód, protože jsem ho tím nechtěl podpořit. Ale jinak, když si 

něco koupím přes influencera, kterého znám, tak mám dobrý pocit, jak ze sebe, tak z toho, že 

vím, že ten influencer z toho dostal nějaké procento. Takže je to takový win-win a mám pocit, 

že jsem udělal dobrou věc. 

Sleduješ soutěžní profily nebo influencery jenom kvůli slevovým kódům nebo možnosti 

získat produkty zdarma? 

Nenene, to určitě ne. 

Jak bys reagoval na tenhle příspěvek? (Fotka 1) 

 



 

65 
 

U tohohle člověka vím, že se přidá k jakékoli placené reklamě, takže když projíždíš feed, tak 

je to fotka, která tě hned zaujme, protože má křiklavé. Viděl bych placenou propagaci 

Mirindy, naštvalo by mě, že to nemá nahoře napsané, ale že má až dole to #ad. Celkově to na 

mě působí špatně. Rozhodně bych nereagoval dál na ten popisek. Je to takový zvláštní 

příspěvek, takže bych si to asi přečetl už jenom ze zvědavosti, o čem to je, ale nijak bych 

nereagoval. 

 

A jak na tebe působí tyto dvě stories? (Fotka 2 a 3) 

Mě osobně by zaujalo to první, protože je to něco o sportu. To je takové barevné, praští to do 

očí. Je tam hned placené partnerství, takže nic netají. To mi přijde taková nenásilná 

propagace, nejspíš se člověk zastaví a rozhodne se podle toho, jestli ho ten Gym Beam 

zajímá. Já bych ho třeba použil, protože tam nakupuji a toho influencera mám rád, takže bych 

byl rád, že jsem ho podpořil. 

U toho druhého, tu ženskou neznám nějak extra, nemyslím si, že je nějak špatná. Co by mě 

naštvalo, je, že tam nemá placenou propagaci, když to nejspíš je placená propagace. Přijde mi 

to takové suché, co se hned přeskočí. Možná kdybych viděl celé to video, tak by mě to zaujalo 

víc, když tam člověk mluví o tom produktu. Ale je tam několik těch bodů, kvůli kterým bych 

ten produkt přejel. Hlavně mi vadí, že tam neoznačila tu spolupráci, na to jsem háklivý.  

Jaký efekt pro tebe má to časové omezení u slevového kódu? 

Řeknu si v tu chvíli, jestli tu věc opravdu potřebuji a podle toho zvážím, jestli si ji koupím. 

Když mi dojde, že bych byl nucený si to koupit jenom kvůli tomu časovému intervalu rychle a 

vlastně je to úplná blbost, tak si to nekoupím. Jinak kdyby to bylo něco, co chci, a vím, že ten 

kód končí za týden, tak si to radši koupím hned, než abych na to pak zapomněl a pak litoval, 

že mi ten kód unikl.  

Jaký na tebe má vliv výše té slevy? 

Když vím, že se nedají ty slevy sehnat jinde větší, tak úplně ne. Ale potom jsou produkty, co 

rozdávají slevy všude možně. Samozřejmě si řeknu, že čím větší, tím lepší. Když ale pak má 

někdo obrovské slevy na ty produkty, tak si říkám, že ten produkt je hrozně přeceněný. A 

jestli ta značka je schopná dát 50% slevu jen tak nějakému influencerovi, tak mi ten produkt 

přijde jako hrozná blbost si to koupit. 
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Příloha č. 5: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 21. 4. 2021) 

Kolik ti je let? 

24. 

Kolikrát denně používáš Instagram? 

Hodněkrát denně. Odhadem tak 20x až 30x. 

Proč a v jakých situacích Instagram zapínáš? 

Skoro pořád: když se nudím, když jedu MHD, když jsem na záchodě, když čekám na autobus, 

když mě nebaví seriál... 

Jaká je tvoje hlavní motivace? 

Instagram vždycky otvírám, protože doufám, že tam přidal příspěvek někdo z mých blízkých 

kamarádů, což se ale často nestává, a pak prostě jenom projíždím Instagram. 

Jaký máš vztah k jiným sociálním sítím?  

Instagram je rozhodně moje nejčastěji používaná sociální síť, dále nejvíce používám 

Messenger na komunikaci s lidmi. Jiné sítě používám minimálně. 

Které vlastníš? 

Messenger, Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, pak Spotify, Skype a WhatsApp. 

Kolik uživatelů na Instagramu sleduješ? 

Tak 650. Poslední dobou jsem to ale redukovala Sledovala jsem i 900 lidí. Ale jak na tom 

trávím vždy hodně času, tak se snažím filtrovat obsah od lidí a odebírám si ty, kteří mě už 

nezajímají. 

Sleduješ hlavně své známé, nebo influencery a značky? 

Hlavně své známé, ale ty sleduji tak nějak dlouhodobě. Taky tam je teď víc známých, protože 

jsem dělala tu čistku sledovaných kanálů. U těch značek mě to zajímá hlavně ze zvědavosti a 

po nějaké době, pokud mě to nezaujme, tak je přestanu sledovat.  

Dáš mi nějaké příklady influencerů a značek, které sleduješ? 

Ze značek třeba Girls Without Clothes, Kinoko, taky sleduji hodně restaurace a kavárny v 

Praze nebo taky foodbloggery, třeba Taste of Prague nebo Silvii Tiplicovou a další. Pak 

sleduji i několik těch klasických velkých influencerek, ale většinou protože už je znám 

dlouho. Z těch například Kačí z My Cooking Diary nebo holky z Cup Of Style.  

Proč je sleduješ? Jaká je tvoje motivace? 

U těch food blogerů je to hlavně inspirace, podle nich pak často vařím a peču. Je tam několik 

lidí, které jsem začala sledovat kvůli módě, ale postupně se z nich stali lifestyle influenceři. 

Jinak je to čistá zvědavost a nuda. 
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Která část Instagramu tě nejvíce zajímá? 

Nejvíce mě baví příspěvky na hlavním feedu. Pak také hodně projíždím stories, ale poslední 

dobou jich je až moc, a to nejenom jakože počtem lidí, ale i počtem stories u jednoho účtu. 

Navíc stories hlavně přidávají influenceři, kteří mě tolik nezajímají a přidají jich třeba 30 

denně, což mě odrazuje. Mí blízcí přátelé pak nejsou tak aktivní. 

A proč hlavní feed? 

Asi protože je moc lidí nepřidává, takže když už to tam přidají, je to většinou něco 

zajímavého, hezkého, s čím si dali práci. Zatímco ve stories je každá blbost. 

A stále ty stories projíždíš, nebo už tě to odradilo? 

Pořád je tak jako rutinně projíždím, ale už hodně přeskakuji. 

Jak často vkládáš na Instagram vlastní obsah? 

Průměrně tak 2 storýčka za týden a příspěvky tak jednou měsíčně.  

Co děláš potom, co příspěvek na Instagramu přidáš? 

Já to hrozně sleduji. Ještě hodinu potom refreshuji a sleduji, kdo mi dal jak rychle srdíčka. 

Jak se při tom cítíš? 

Já jsem tím hrozně ovlivněná. I když vím, že je to reálně blbost, tak mám vždycky radost, 

když ten post má víc lajků než průměrný příspěvek nebo když má výrazně méně než ostatní, 

tak si říkám "Tak oni mě asi nemají rádi ". Vím, že je to úplný nesmysl, ale ten pocit tam 

vzadu v hlavě vždycky je. Neovlivní mě to dlouhodobě, nemám z toho nějaké deprese, ale v 

tu chvíli si říkám "no mohlo to být lepší”.  

Jak by ses cítila, kdybys delší dobu neměla přístup na Instagram? 

Asi před rokem a půl jsem si zkoušela Instagram na týden úplně smazat z mobilu a upřímně 

jsem měla absťák. Asi po třech dnech jsem to nevydržela a znovu si ho stáhla, projela si pár 

příspěvků a pak ho zase smazala. Nebo jsem si pak půjčila přítelův telefon a projela si jeho 

Instagram, což mě samozřejmě nebavilo, protože tam má jiný obsah. Takže bych se určitě 

cítila blbě. 

Takže máš pocit, že podléháš FOMO? 

Mega. I když si myslím, že mám FOMO i v reálném životě. Hrozně to na sobě cítím, když mi 

například kamarádi napíšou, že někam jdou, tak i když se mi nechce nebo nemám čas, radši 

půjdu, protože ta představa, že jsem jediná, kdo tam nebude, mě děsí a nesnáším to. Takže si 

myslím, že se to přenáší i z reálného života. 

Snažíš se proti tomu něco dělat? 

Ne nějak aktivně. Mám zapnuté upozornění, když jsem na Instagramu 20 minut nebo 30 

minut, ale nemá to na mě žádný efekt. Vždycky to odkliknu a projíždím dál. Nedávno jsem si 
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zase přeházela ikonky v telefonu, abych na Instagram automaticky neklikala. Dala jsem si ji 

do složky, kterou nejdřív musím otevřít, ale to také nepomohlo, protože ten prst se ten nový 

pohyb rychle naučil. 

Hraje FOMO u tebe roli i mimo Instagram nebo sociální sítě? 

Ano, velmi často, ale to už jsem ti říkala. 

Je pro tebe nepříjemné, když u sebe nemáš mobilní telefon? Proč? 

Ano, ale je to jen pocit, jako reálně na něj někdy i několik hodin nesáhnu, ale když ho nemám 

u sebe, tak jsem nervní. 

O který obsah na Instagramu bys hlavně nechtěla přijít? 

Obsah mých kamarádů, protože je to něco, co mě s nimi spojuje. Takže když dlouho nevidím 

svoji kamarádku, tak jsem ráda, když něco přidá na Instagram, takže třeba vím, že se má 

dobře. Mám z toho pak dobrý pocit. Obsah influencerů by mi vlastně zas tak nechyběl. Spíš 

by mi hodně chyběly příspěvky kamarádů, protože si už dnes nepíšeme, jak se máme, ale 

místo toho přidáme příspěvek na Instagram. 

Máš zapnutá upozornění a na co všechno? 

Mám tak nějak na všechno. 

Jak reaguješ na upozornění? 

Podívám se na obrazovku, a pokud je to zpráva, tak si ji rozkliknu a hned odepíšu. U ostatních 

věcí hrozně záleží, co zrovna dělám. 

Sleduješ všechno, co za den přibude na tvém feedu? 

Tak 90 % podle mě. Docela dost to sjíždím, už se mi několikrát stalo, že jsem dojela úplně 

nakonec. 

Co tě zajímá nejvíce na stories? 

Jídlo a aktuální věci od mých kamarádů. 

Zajímá tě, když nějaký influencer něco ve svých stories nebo příspěvcích doporučuje? 

Jenom když je to něco, co mě oslovuje nebo co hledám. Není to tak, že když někdo 

doporučuje šampon, který zrovna nepotřebuji, tak si ho hned běžím koupit, ale když vím, že 

mi zrovna ten šampon došel a potřebuji najít nový, protože mi ten starý nevyhovoval, tak se 

potom podívám na ta doporučení a třeba si to i rozkliknu a už jsem si na základě toho 

doporučení influencera párkrát něco objednala. 

Věříš tomu doporučení spíše na stories nebo v normálním příspěvku? 

To je mi úplně jedno. 

Hledáš aktivní slevové kódy, když si chceš něco koupit? 
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Většinou ne, ale teď nedávno jsem si chtěla koupit jednu dražší věc a věděla jsem, že jedna 

influencerka na to dělá spolupráce, tak to jsem si pak vyhledala. Párkrát jsem ho využila, 

pokud to bylo něco, co se mi zrovna hodilo nebo co jsem si chtěla pořídit, ale zas tak často ho 

nevyužívám. Hlavně ho využiji, když na něj narazím, když si zrovna chci stejně něco koupit. 

Jak se cítíš, když takový kód využiješ? 

Tak jako tím, že jako student mám hluboko do kapsy, tak je to samozřejmě super, když je to 

něco, co fakt potřebuji a můžu na tom pár pár stovek ušetřit, tak je to fajn. Musím ale říct, že 

když je to velká značka, u které vím, že to není autentické, jako například About You, tak ho 

nerada využiji, protože mi to od těch influencerů přijde, že to dělají jenom pro peníze.  

Sleduješ některé influencery jenom kvůli slevovým kódům? 

Ne, nikdy, to není důvod, proč někoho sleduju. Sleduji influencery, protože mě nějak zajímá 

jejich obsah, teď mám dokonce radši influencery, kteří žádnou spolupráci nemají. Ráda třeba 

sleduji menší influencery, protože s nimi spolupracují menší značky a té spolupráci víc věřím. 

Zatímco když nějaká velká značka osloví 1000 influencerů a pak to všude vídám, tak tomu se 

těžko věří. 

Jak by se reagovala na tento příspěvek? (Fotka 1) 

Toho influencera nemám ráda. Tenhle typ influencera vůbec nesleduji. Hned si všimla té 

spolupráce, první, co jsem viděla, byly ty jeho vlasy, a pak jsem viděla spolupráci, protože to 

je prostě jasné z té fotky. Kdyby to nebyla spolupráce, tak by tam ta Mirinda vůbec nebyla. 

Nelíbí se mi to, přijde mi to takové strojené, takový typ influencerů vůbec nesleduji.  

Jak bys reagovala na tyto dvě Stories? (Fotky 2 a 3) 

Zrovna tohoto influencera mám ráda a náhodou o tomto produktu přemýšlím už delší dobu, že 

si ho pořídím, takže tohle bych asi využila. Ale tohle je zrovna kombinace influencera, 

kterého sleduji už delší dobu a značky, o které už delší dobu přemýšlím, že ji vyzkouším. 

To druhé, to něco zdravého, tohle by mě nezaujalo, protože nevyhledávám tyhle zdravé věci, 

takže tohle bych spíš přeskočila. 

Když narazíš na takový kupón, jaký efekt na tebe má to časové omezení? 

V tomhle jsem zrovna dost líná. Já, jak vidím těch stories hrozně moc za den, taky i kdyby mě 

ten kupon zaujal, tak zároveň bych jela dál. Pak by už záleželo na tom, jestli si na to 

vzpomenu. A kolikrát se mi stalo, že jsem si na to pak vzpomněla, ale už ten kód vypršel. Ani 

mě to ale nemrzelo, protože jsem věděla, že za chvíli bude další. Časové omezení na mě tedy 

moc vliv nemá, pokud to není něco, co si stejně hned chci koupit, což bych pak využila 

okamžitě. Pokud tedy nějaký kód vidím, tak ho tam využiji, ale nerozhoduji se jenom na 

základě těch kódu. Ale vážně často zapomínám na ten kód, dokud není moc pozdě. Ještě taky 
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záleží na výši toho kódu. Jako kód na pět až deset procent slevu je pro mě úplně zbytečný, 

protože nejsem bohatá, abych dělala nákupy za obrovské peníze, takže ta sleva je pak reálně 

pár korun. Zajímavé to začíná být až třeba o dvaceti procent výš. 
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Příloha č. 6: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 21. 4. 2021) 

Kolik je let? 

20. 

Jak často používáš Instagram? 

Tak třeba 20x denně, to asi tak odpovídá. 

Proč a v jakých situacích ho zapínáš? 

Když se nudím nebo když chci zjistit, jestli je tam něco nového, často v dopravním 

prostředku, když zrovna neřídím… Spíš jako v mezičase, než abych si vyhradil čas a řekl si 

„tak a teď budu chvíli na Instagramu“. Třeba když čekám na autobus nebo něco takového. 

Jaký máš vztah k jiným sociálním sítím? Které vlastníš? 

Pravidelně používám kromě Instagramu Facebook a Twitter, méně často pak LinkedIn a 

YouTube.. mám i TikTok a Snapchat, ale na TikToku jsem byl párkrát a Snapchat už ani 

nemám v telefonu. 

Je pro tebe Instagram primární síť? 

Nevím, jestli bych ji nazval primární, ale řekl bych, že na ní trávím nejvíce času. 

Kolik uživatelů na Instagramu sleduješ? 

130 asi. 

Jsou to hlavně influenceři, nebo tví známí? 

Převážně mi známí, ale influenceři jsou tam taky. 

Dáš mi příklady influencerů a značek, které sleduješ? 

Sleduji hodně influencera, kteří přidávají příspěvky přírody, třeba z hor, například Pavel 

Kašák nebo Czech Explorer. Pak Feriho, to musím říct. Značky tolik ne, jsou tam hodně 

minipivovary, pak ČT, Refresher a zpravodajské účty. 

Proč sleduješ právě tyto influencery? 

Protože sdílí obsah, který mě baví a často má ten obsah nějaké konkrétní téma, který je mi 

blízký a zajímám se o něj.  

Která část na Instagramu tě nejvíce zajímá? 

Definitivně příspěvky. 

A proč? 

Přijde mi, že tam jsou takové ty primární věci a že pak ve stories jsou až ty sekundární, ty ne 

tolik zajímavé. V drtivé většině jsou ty nejzajímavější věci v příspěvku. 

Jak často vkládáš na Instagram vlastní obsah a co to je? 
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Včetně stories tak maximálně jednou týdně. Obsahově to je většinou něco z mého života: 

zážitky, když někde jsem, když jsem s kamarády. 

Co děláš potom, co příspěvek přidáš? 

Aktivně sleduji, kdo se mi na to podívá, lajky a tak, to jo. 

A jak se při tom cítíš? 

Není to tak, že bych na tom úplně lpěl, že bych řešil přímo, kolik mám kde lajků, ale je to 

prostě hezký pocit, když tam vidím hodně lajků a komentářů, když si je můžu přečíst. Baví 

mě to, mám to rád, je to hezký pocit. 

A pocit, když to má menší počet zhlédnutí nebo lajků, než jsi čekal? 

Nepřijde mi, že bych z toho byl špatný, ale samozřejmě z toho nejsem nadšený, když padne 

málo reakci. Zamrzí to. 

Jak by ses cítil, kdybys neměl delší dobu přístup k Instagramu? 

Cítil bych se nepříjemně, měl bych pocit, že mi něco uniká, byl bych mimo tu svojí sociální 

bublinu, přišel bych o to, co běžně sleduji a s čím tak jako běžně počítám. 

Podléháš FOMO a snažíš se proti tomu něco dělat? 

Určitě to na sobě pozoruji, ale zatím si nemyslím, že mě to ovlivňuje natolik, že bych proti 

tomu musel něco dělat. 

Hraje FOMO u tebe roli i mimo Instagram nebo sociální sítě? 

FOMO u mě určitě roli hraje. Na sociálních sítích to asi tolik nepociťuji, ale v reálu mi to 

vadí. Nesnáším situace, když se nemůžu zúčastnit nějaké společenské události a vím, že tam 

jsou moji přátelé beze mě. 

Je pro tebe nepříjemné, když u sebe nemáš mobilní telefon? Proč? 

Touhle odpovědí si nejsem úplně jistý, ale řekl bych, že kdybych se ocitl v situaci, kdy u sebe 

nemám telefon, tak by mi to asi trochu nepříjemné bylo. Když nad tím přemýšlím, tak si asi 

ani nevzpomenu, kdy jsem byl bez telefonu déle než několik hodin. Jo, a bylo by mi to asi 

nepříjemné právě kvůli pocitu, že mi něco utíká. 

O jaký obsah bys hlavně nechtěl přijít? 

Stoprocentně o obsah toho okruhu svých známých. 

Máš zapnutá upozornění a na co všechno? 

Mám zapnutá upozornění na takové ty klasické věci: sledování, lajky, komentáře, zprávy a 

myslím, že u některých lidí mám nastavené, že mi to cinkne, když něco přidají. 

Jak reaguješ, když takové upozornění přijde? 

Když zrovna aktivně nic jiného nedělám, tak to hned otevřu. 

Sleduješ veškerý obsah, který za den přibyde na tvé stránce? 
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Většinou ano. 

co tě nejvíce zajímá na stories? 

Otevírám primárně stories ze zpravodajství, protože mě zajímá, co se děje, a pak od toho 

okruhu svých známých. Celkem málo otevírám stories od influencerů, protože mi přijde, že 

ten obsah tam je míň cenný a že to hlavní sdělení je v těch příspěvcích. 

Zajímá tě, pokud nějaký influencer něco v příspěvcích nebo stories doporučuje? 

Záleží na tom, co to je. Teď si nějaký konkrétní případ nevybavuji, ale dokážu si představit, 

že ano. Pokud to bude něco, co mě bude zajímat. Kdyby mi třeba nějaký influencer 

doporučoval nějaké dobré pivko, tak bych se určitě chytnul. 

Věříš těm doporučením spíše ve stories, nebo v normálním příspěvku? 

Jak jsem říkal, stoprocentně příspěvek. Ty stories mi nepřijdou tak hodnotné a 

důvěryhodné. U těch příspěvků navíc člověk nesdílí kde co, ale dá tam nějaký vybraný obsah. 

Hledáš aktivně slevové kódy? 

Vůbec. Asi bych mohl, ale nikdy jsem to aktivně nedělal. Ani nekoukám na takové ty účty se 

slevami. 

A využiješ ho, pokud na něj náhodou u influencera narazíš? 

Teď si nevybavuji, jestli se mi to už stalo, ale věřím tomu, že bych ho asi využil. Kdyby to byl 

někdo, koho bych sledoval a komu bych věřil. Slevový kód jsem už využil, ale ne z 

Instagramu, ale když jdeš přímo na nějakou stránku a máš tam 10% slevu, když tam něco 

zadáš. 

Jak se cítíš po tom, co nějaký slevový kód využiješ? 

Pocit, že jsem právě ušetřil peníze, tak myslím, že asi dobrý. 

Jak bys reagoval na tento příspěvek? (Fotka 1) 

První myšlenka je, že bych to ani nečetl a prostě jel dál. Vůbec bych si toho asi nevšiml. 

Vidím tam tu Mirindu, takže bych si pak všiml, že je to reklama, ale dál by mě to nezajímalo. 

Hlavně mě to nezaujme kvůli tomu influencerovi, nejenom kvůli němu, ale kvůli tomu, že 

patří do skupiny lidí, které nemusím. 

Popíšeš to nějak víc? 

No myslím tím takové ty mainstreamové influencery, jako je přesně Adam Kajumi, Anička 

Šulcová nebo třeba Logan Paul. Přijde mi, že ten obsah netvoří vůbec zajímavý. Buď je to 

komerční obsah a nebo je to pro mě hrozně irelevantní. Není to pro mě prostě zajímavé. 

A jak bys reagoval na tyto dvě stories? (Fotky 2 a 3) 
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Kdybych třeba chodil posilovat, tak věřím tomu, že mě to i zaujme. Asi bych si vyhledal, co 

to je, a třeba bych využil i ten slevový kód. Ale takhle to není úplně pro mě, takže by mě to 

nezajímalo. V tomhle případě bych to za sebe přeskočil. 

U toho druhého, kdyby mě třeba zaujalo, co říká v tom videu, ale jenom z toho kódu ani 

nepoznám pořádně, co je to za produkt. A už jenom z toho principu, že je to video, tak bych to 

nejspíš přeskočil, protože mě na Instagramu zajímá spíš ten vizuální obsah, než ten 

audiovizuální. Na Instagramu mám většinou vypnutý zvuk, takže videa úplně přeskakuji. 

Kdyby sis chtěl nějaký produkt koupit a byla by na to časově omezená sleva, hrálo by to 

pro tebe nějakou roli? 

Záleží na tom, jak hodně bych ten produkt chtěl. Kdyby ano, tak mě to popožene k tomu si ho 

koupit dřív a využít tu slevu. Myslím si, že se mi to i stalo, myslím, že když jsem si chtěl 

kupovat něco na About You nebo Zalando nebo něco takového, tak jsem si to právě koupil 

rychleji kvůli té slevě. 

Jakou roli by pro tebe hrála výše slevy? 

Výše bych řekl skoro žádný. Pokud si chci něco koupit a budu mít slevový kód, tak ho 

využiju když to bude 50% i když to bude 5%. 
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Příloha č. 7: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 21. 4. 2021) 

Kolik ti je let? 

22. 

Jak často denně používáš Instagram? 

Tak otevřu ho určitě 20x denně. 

Proč a v jakých situacích Instagram zapínáš? 

Když se nudím nebo jsem třeba doma. Tak obecně, když jsem na telefonu, tak to automaticky 

zapínám, abych viděla, co se děje ve světě a u lidí, které sleduji. Hlavně ale zaháním nudu.  

Jaký máš vztah k jiným sociálním sítím? Které vlastníš? Je pro tebe Instagram 

primární síť? 

Mám Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Instagram je pro mě primární, baví mě 

vizuální obsah, zdá se mi nejlépe strukturovaný. 

Kolik uživatelů na Instagramu sleduješ? 

Asi 800. 

Sleduješ hlavně své známe nebo influencery a značky? 

Je to tak půl na půl. 

Dáš mi nějaké příklady influencerů, které sleduješ? 

Ze značek třeba Douglas, Adidas, MTV, Vogue nebo Elle. Pak zahraniční influencery jako 

Jennifer Aniston, pak herce ze seriálu Jak jsem poznal vaši matku, kompletně všechny z 

Přátel. Z českých pak Ester a Josefínu nebo Dominika Feriho. 

A proč zrovna tyto influencery? 

Tak například Feri přidává relevantní informace o současném dění, jinak většinou pro 

pobavení. Například u těch herců mě zajímá, jak se chovají a vypadají ve skutečnosti, když už 

jsem je viděla ve filmu nebo seriálu. 

Která část Instagramu tě zajímá nejvíce? 

Příspěvky, protože si tam k tomu můžu něco rozkliknout a přečíst. Pak také používám stories, 

ale protože jich tam je moc, tak je často přeskakuji. 

Jak často vkládáš na Instagram vlastní obsah? 

Nepravidelně. Stories tak pětkrát za měsíc a příspěvek jednou za měsíc, ale bývávalo to víc. 

A obsahově se jedná o co? 

Většinou jsou to fotky krajiny nebo selfíčka. 

Co děláš potom, co příspěvek přidáš? 

Aktivně koukám, kolik lidí mi dalo lajčík a kteří lidé to byli. 
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Jak se při tom cítíš? 

Záleží na tom, když jsem spokojená s čísly, tak se cítím dobře. Když je jich míň, tak jsem z 

toho zklamaná. Jde mi ale spíš než o počet o konkrétní lidi, kde chci, aby to viděli. 

Jak by ses cítila, kdybys neměla delší dobu přístup k Instagramu? 

Vzhledem k tomu, že už jsem pravděpodobně mezi závislými, tak bych si připadala divně. 

Ale nikdy jsem to nezkoušela nějak omezit. Už mám prostě návyk to otvírat. 

Podléháš FOMO a jak se to projevuje? 

Jo, určitě. Projevuje se to tak, že x-krát denně otevírám Instagram, aby mi něco nějakým 

způsobem neuniklo, abych nebyla nějak mimo, a když třeba někdo začne mluvit o nějakém 

jevu, který neznám, tak to začnu hned vyhledávat. 

Hraje FOMO u tebe roli i mimo Instagram nebo sociální sítě? 

FOMO u mě hraje roli i jinde, například když jsem z nějakého důvodu chvíli mimo partu, 

kancelář, rodinný kruh a pak najednou nevím, o co v tu chvíli, kdy jsem byla mimo, šlo. Už 

mám pocit, že jsem mimo dění a to mě zastavuje, když se chci vzdálit znovu.  

Snažíš se proti tomu něco dělat? 

Ne, vůbec ne. Mně bylo řečeno, že už jsem asi závislá, tak jsem řekla, že asi ano, a tím to pro 

mě skončilo. 

Je pro tebe nepříjemné, když u sebe nemáš mobilní telefon? Proč? 

Je to nepříjemné. Jsem závislá na informacích, mám pocit, že mi něco uteče a já se k tomu 

dostanu pozdě. 

O jaký obsah bys hlavně nechtěla přijít? 

Asi nejde úplně o obsah, ale spíš o to, že bych přišla o způsob, jak se zabavit. Ale chyběl by 

mi i Feri, protože už jsem si navykla ho brát jako zdroj informací o dění v Česku.  

A třeba ti kamarádi? 

U těch by mi to asi tolik nechybělo, protože stejně vím, co dělají, když jsme si nějak blízcí. 

Když jde o lidi, co tak moc neznám, tak si často ani nevšímám, že něco nepřidávají delší 

dobu. Prostě na Instagramu sleduju stejně víc lidí, co neznám než, co znám. 

Máš zapnutá upozornění a na co všechno? 

Asi na všechno, ale to protože jsem si to nevypnula. 

Jak reaguješ, když ti takové upozornění přijde? 

Všechno hned otvírám, až na živá vysílání, to mě nezajímá. 

Sleduješ veškerý obsah, který se den přibude na tvém feedu? 

Záleží na tom, jsou dny, kdy se hodně nudím, to pak jo. Často se ale zaseknu třeba na 10. 

příspěvku, protože mě nějak zaujal, a pak jedu dál, dokud mě to nepřestane bavit. 
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Co tě nejvíc zajímá na stories? 

Asi nejvíc mě zajímají stories od lidí, kteří je často nepřidávají. Když tam někdo každý den 

postuje hodně, tak je většinou přeskakují. A když pak za sebou takových účtu víc, tak mám 

tendenci stories prostě shodit dolů a dál je nesledovat. 

Zajímá tě, když nějaký influencer na Instagramu něco doporučuje? 

Když to jsou rady nebo tipy třeba na film, tak to jo, ale třeba u produktu tomu už nevěřím, 

protože si myslím, že to je všechno stejně zaplacené, a často to influenceři ani neuvádí. 

A věříš tomu doporučení spíše ve stories, nebo v normálním příspěvku? 

Spíše v normálním příspěvku. Přijde mi, že když to dají na stories, tak je to něco, co za chvíli 

zmizí, takže si zatím asi moc nestojí. Když to dají jako příspěvek, tak si myslím, že jim víc 

záleží na tom, aby to doporučení vidělo více lidí. 

Vybavíš si nějakou časově omezenou nabídku ze strany influencera? 

Ano, často vídám nějaké slevové kódy, které trvají jenom do určité doby. Ale jak je vidím 

hodněkrát, tak si teď žádný nevybavím konkrétně. 

Využíváš slevové kódy? 

Slevové kódy moc nevyužívám, protože moc nenakupuji na internetu. Když už jsem nějaký 

chtěla využít, tak jsem na to buď zapomněla, nebo mě odradilo to, že bych se musela někde 

registrovat. 

Jak bys reagovala na tenhle příspěvek? (Fotka 1) 

Je tam hezký pejsek. Ale vážně, jednak mi nepřijde ta fotka tak zajímavá, abych u toho četla 

tak dlouhý příspěvek, takže bych to absolutně ignorovala. 

Jak bys reagovala na tyto dvě stories? (Fotky 2 a 3) 

Ta se snídaní mi přijde málo zajímavá na to, aby mě to vůbec zaujalo. Navíc asi úplně nejsem 

člověk, na kterého je to mířené.  

U toho druhého záleží na tom, co tomu předcházelo. Jestli tam bylo nějaké povídání 

o produktu, tak bych se rozhodla na základě toho, co ten influencer říká. Ale kdyby mě to 

zaujalo, tak bych ten kód určitě využila. Ale oproti tomu předchozímu je tady ten kód o dost 

lépe vidět, takže mi to přijde lepší. 

Má pro tebe časové omezení toho kódu nebo výše slevy nějaký vliv při rozhodování o 

jeho využití? 

Záleží na tom, pokud je to koupě do nějakého data, tak asi ano. u těch soutěžních, nebo kde 

něco musím udělat tak to zásadně nevyužívám. Taky záleží na výši té slevy, takové ty 0,2% 

nebo 5% slevy, na to bych se vykašlala. U vyšších pak záleží na tom, jak složitý je ten proces 
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toho zadávání, kdybych tam musela dát jenom ten kód, tak v pohodě, ale kdybych se musela 

registrovat, tak by to musela být sleva třeba 40 nebo 50 procent. 
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Příloha č. 8: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 21. 4. 2021) 

Kolik ti je let? 

20. 

Jak často používáš Instagram? Jakou k tomu máš motivaci? 

Hele, každý den několik hodin. Otevřu ho jako dostkrát denně, v rámci desítek. Prostě když 

potřebuji zabít čas, tak jdu na TikTok nebo na Instagram, tak nějak to střídám tyhle aplikace. 

Jaký máš vztah k jiným sociálním sítím? Které vlastníš? Je pro tebe Instagram 

primární síť? 

K sociálním sítím mám dost kladný vztah. Používám Instagram, Twitter, TikTok a Facebook, 

pár měsíců zpátky jsem používal i Clubhouse. Primární síť je pro mě nejspíš Twitter, ale 

společně s Instagramem a TikTokem tvoří takovou trojku, kterou používám nejčastěji a dost 

časově podobně. 

Kolik uživatelů na Instagramu sleduješ? 

Něco okolo 300. 

Sleduješ hlavně své známé, nebo taky influencery a značky? Koho víc? 

Za poslední rok se to dost změnilo. Tak před rokem jsem sledoval hodně influencery, ale už 

jsem to trochu omezil. Teď spíš sleduji kamarády, memes a nějaké roztomilé obrázky.  

Dáš mi nějaké příklady influencerů a značek, které sleduješ? 

Třeba Jonáš Čumrik, potom Leoše Mareše sleduju, Kazmu. To je tak všechno, co mě teď 

napadá. Ještě třeba Casanovu a jako každý Feriho. 

A proč? 

Rychlý zdroj informací nebo zábavný prvek, který mě na tom baví. 

Která část tě na Instagramu nejvíce zajímá? Stories, příspěvky, popisek u příspěvků, 

komentáře? 
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Stories a příspěvky asi nejvíce, to mám tak půl na půl. Ty stories, protože jsou rychlé, jenom 

si to rychle proklikám a vidím, co tam kamarádi dneska dělali. To rychlý konzumování 

obsahu. A u těch příspěvků celkem i taky. Tam se dá swipovat celkem rychle, takže toho 

zhlédnu celkem dost. 

Jak často vkládáš na Instagram vlastní obsah? A jaký? 

Dost nepravidelně, příspěvek tak 2x až 3x za měsíc. Stories přidávám obden. Třeba když jdu 

ven, tak sdílím nějakou hezkou krajinu, nebo nějaké vtipné fotky. U těch příspěvků hlavně 

sebe. 

Co děláš po tom, co přidáš fotku? 

Každou čtvrthodinku se podívám na to, kolik přibylo lajků a podle toho si řeknu, jestli to bylo 

úspěšné. 

Jak se cítíš, když je to úspěšný nebo neúspěšný post? 

Když je to úspěšné, tak mi to dá dobrý pocit. Když ne, tak se z toho nehroutím a řeknu “tak 

příště”. 

Jak by ses cítil, kdybys neměl delší dobu přístup k Instagramu? 

Podle mě by mi to ze začátku fakt chybělo, ale kdybych měl k dispozici další sociální sítě, asi 

bych to nějak oželel.  

A kdyby to byly sociální obecně? 

Tak jako taky bych to přežil, ale už to beru jako součást dne. Když jsem třeba na zastávce a 

čekám na autobus, tak si rychle něco projedu. Je to pro mě už nějaká každodenní součást dne. 

Podléháš fenoménu FOMO? Snažíš se proti němu něco dělat? 

Asi jo, mám pocit, že každý tomu dneska podléhá. A to ne jenom kvůli sociálním sítím, já si 

myslím, že strach každého člověka je, že bude neinformovaný a že nebude vědět, co se děje 

ve světě.  

Hele, ne. Zatím jsem se nedostal do stavu, kdy jsem si říkal, že s tím musím něco dělat. Teď 

to mám nastavený tak, že si nemyslím, že bych s tím musel něco dělat. 
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Hraje FOMO u tebe roli i mimo Instagram nebo sociální sítě? 

Asi ano. Jelikož docela dost rád trávím čas s lidmi, tak pokud vím, že je určitá skupina 

kamarádů někde beze mě, tak FOMO docela pociťuji. 

 

Je pro tebe nepříjemné, když u sebe nemáš mobilní telefon? Proč? 

 

Když se jedná o nějaký kratší časový úsek - třeba pár hodin - kdy jsem s přáteli, nebo 

přítelkyní a nepotřebuji nutně něco řešit na telefonu, tak mi jeho absence nijak moc nevadí. 

Co si ale pamatuji, tak když se mi například mobil rozbil a byl jsem bez telefonu několik dní, 

tak to pro mě bylo obtížné. Sociální sítě bych na pár dní asi oželel, dvě hlavní věci, co mi na 

telefonu chyběly, byly zprávy a telefonování. Sice telefonuji nerad, ale je to nejrychlejší 

způsob, jak se s člověkem na něčem domluvit, takže to, jak jsem byl odtržen od komunikace s 

ostatními, mi bylo nepříjemné. 

O který obsah bys hlavně nechtěl přijít? 

Hele, používám to dost jako informační kanál a je to pro mě součást zábavy. A samozřejmě o 

to, co dělají mí kamarádi. Jako mohl bych jim napsat, kdybych to chtěl vědět, ale obepisovat 

každý den všechny moje kamarády je nesmysl, to je jednodušší se kouknout na Instagram, co 

dneska dělali. 

Máš zapnutá upozornění? Na co všechno? 

Mám je na lajky a na komentáře. A zprávy samozřejmě. Jinak to mám vypnuté. 

Jak reaguješ, když ti takové upozornění přijde? 

Na zprávy odpovídám co nejrychleji. Když mám mobil u sebe, tak se na to kouknu hned. 

Sleduješ veškerý obsah, který za den přibude na tvém feedu? 

To rozhodně ne, protože to se nedá stíhat. Toho obsahu je moc. 

Co je pro tebe nejzajímavější na stories? 

Je to rychlé přidání informací, dá se tam přesdílet příspěvky, písničky. Obsahově mě nejvíce 

zajímají od kamarádu. 



 

82 
 

Zajímá tě, když nějaký influencer něco v příspěvcích nebo stories doporučuje? 

Jo, u těch, co sleduji, tak ano. Jako pokud doporučuje nějakou knížku nebo film. To jsou věci, 

u kterých si nechám poradit rád. Kdyby šlo o nějaký produkt, tak bych si taky nechal poradit, 

kdyby šlo o člověka, kterého mám rád a věřím mu. Rád si poslechnu, co si o tom myslí.  

A věříš tomu doporučení spíše na stories, nebo v regulérním příspěvku? Proč? 

Zajímavá otázka, o tom jsem moc nepřemýšlel. Ale myslím si, že když se tomu člověk víc 

pověnuje a dá k tomu i delší popisek, tak je to pro mě víc, než když přidá rychle jedno 

storýčko. Nebo teda když se tomu věnuje na více stories… Prostě když je to obsáhlejší, tak 

tomu víc věřím. 

Vybavíš si nějakou časově omezenou nabídku ze strany influencerů? 

Vím, že Footshop něco takového dělá, ale nic mě teď nenapadá. 

Hledáš aktivně slevové kódy, pokud si chceš něco koupit? 

Extra asi ne. Když někdo hodí slevu třeba na Footshop a vidím ji, tak se tam jdu podívat, ale 

sám bych slevu nějak nehledal. 

Využíváš třeba slevové kódy, pokud na ně na Instagramu narazíš? Jak se cítíš, když 

takový kód využiješ? 

Jo, to jo. Když se mi ty produkty líbí, tak rád ušetřím. Cítím se při tom dobře, že jsem prostě 

ušetřil nějaké peníze. 

Sleduješ soutěžní profily nebo influencery jenom kvůli slevovým kódům nebo možnosti 

získat produkty zdarma? 

To ne. To mě nezajímá, nevyhledávám to. 

 

Jak bys reagoval na tento příspěvek? (Fotka 1) 

 

Adam Kajumi není člověk, který by mi byl nějak příjemný, takže to bych přejel dál. Kdybych 

se nad tím zastavil, tak bych si řekl, hezký pejsek a jel bych dál. Teď vidím tu reklamu na 

Mirindu, ale toho bych si jinak ani nevšiml. 
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Jak bys reagoval na tyto dvě stories? (Fotky 2 a 3) 

 

Kdyby to byl produkt, který by mě nějak zajímal, tak bych se na to podíval. Ale kdyby to bylo 

něco, co by mě nezajímalo i bez té slevy, tak bych jel dál. To druhé vnímám stejně. Je pěkné, 

že tam je sleva, ale proteiny mě nezajímají, takže bych to taky přejel. Využil bych to třeba u 

nějakého hezkého oblečení nebo bot. Nebo kdyby to bylo nějaká elektronika, sleva na Alzu… 

 

Hraje u tebe roli časové omezení slevového kódu nějaký efekt? 

Asi jo, řekl bych, že jo. V tu chvíli si to asi neuvědomuju, ale zároveň mě to asi ovlivní. Jako 

když si to chci koupit, tak si řeknu, že je blbost koupit si to o dva dny později bez té slevy.  

Jakou roli u tebe hraje výše toho slevového kódu? 

Ony ty slevové kódy jsou většinou mezi 10 a 30 %, tak tam je to takové podobné. Ale kdyby 

to bylo třeba 50 nebo 60 %, tak si řeknu “tyjo, to se na to musím podívat”. Kdyby to prostě 

byla nějaká šílená sleva, tak by to určitě přitáhlo moji pozornost hodně. 

Ale pokud tam je sleva 5 nebo 20 % a ten produkt mě nezajímá, tak je mi to jedno a neohromí 

mě to. U těch 50 % bych se na to podíval, i kdyby mě to nezajímalo. Už jenom protože bych 

si řekl, co za blázna na to dá takovou slevu. 
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Příloha č. 9: Nahrávka (transkripce rozhovoru ze dne 21. 4. 2021) 

Kolik ti je let? 

21. 

Jak často používáš Instagram? Kolikrát denně si myslíš, že Instagram zapneš? 

Používám ho tak hodinu a půl denně. Denně ho zapnu i 40x. 

Jakou k tomu máš motivaci? 

Když se nudím, když tam třeba 2 hodiny nejsem, tak se podívám, co je nového, protože třeba 

sleduji zpravodajské účty, nebo když na něco čekám a mám zrovna mobil po ruce. 

Jaký máš vztah k jiným sociálním sítím? Které vlastníš? Je pro tebe Instagram 

primární síť? 

Facebook nepoužívám tak často, občas napíšu status, užitečné mi přijdou události a jejich 

snadné vložení do Google kalendáře. Potom Messenger používám jako hlavní aplikaci na 

posílání zpráv. Na LinkedIn chodím tak jednou denně, prolezu feed a tím to končí. Občas tam 

postnu nebo přesdílím nějaký příspěvek, který se týká mojí práce. Twitter používám pro čtení 

zpráv, zhruba třikrát denně. Spíš pasivně, na osobní účet nic nepostuju. TikTok nepoužívám 

často, zhruba tak jednou za dva dny, když se hodně nudím. Nic na něj nepostuju. Na YouTube 

většinou tam chodím přes odkaz na sociálních sítích. Minimálně jedno video zhlédnu každý 

den, sám nic netočím. 

Instagram je pro mě primární síť.  

Kolik uživatelů na Instagramu sleduješ? 

700. 

Sleduješ hlavně své známé, nebo taky influencery a značky? Koho víc? 

Řeknu, že tak z 50 % to jsou známí, tak ze 30 % politické strany a zpravodajství a zbytek jsou 

značky a jiní influenceři. 

Dáš mi nějaké příklady influencerů a značek, které sleduješ? 
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Jirka Král, Petr Mára, Leoš Mareš z těch největších. Pak hlavně sportovci, jak mají fotky z 

těch závodů a tak. Pak hlavně ty velké účty jako McDonald’s, Coca Cola. Pak taky procházím 

tu lupu, kde hledám něco nového. 

Proč sleduješ právě tyto influencery 

Chci vědět, co se děje, co je trendy. Pak když to jsou oboroví influenceři, abych se něco 

naučil. Ty politiky, abych měl informace. A jinak ty sportovci jsou pro nějakou inspiraci. 

Která část tě na Instagramu nejvíce zajímá? Stories, příspěvky, popisek u příspěvků, 

komentáře? A proč? 

Nejvíc mám to nutkání koukat na stories, jak to stories tam je jenom na těch 24 hodin, takže 

spíš na to kouknu. Poměrově tak napůl ale, nejdřív projedu tak 10-15 storýček, pak se kouknu 

na nějakých 10 příspěvků a jdu pryč. 

Jak často vkládáš na Instagram vlastní obsah? 

Teď tak jednou za čtvrt roku, ale předtím jsem dával třeba 1-2 měsíčně. To teda ty normální 

příspěvky. Stories tak jednou týdně.  

Co děláš potom, co přidáš příspěvek? Aktivně sleduješ reakce, nebo to vypneš a dál tě to 

nezajímá? A jak se při tom cítíš 

Aktivně sleduji reakce, zajímá mě to. U příspěvků sleduju hlavně lajky, u stories pak ty 

komentáře. 

Co se týče pocitu, tak mě to zajímá hlavně, když tam přidám nějaký názor. Třeba minulý 

týden jsem psal něco o Petříčkovi, tak mě zajímá, jaký na to lidi mají názor. Když u toho 

váhám, jestli to tam mám dát, tak o to víc mě zajímají reakce, než když je to fotka, jak jdu se 

psem na procházku. Ale jasně, že když tam je hodně lajků, tak mě to těší. 

Jak by ses cítil, kdybys neměl delší dobu přístup k Instagram účtu? 

Snad pořád stejně. Pokud bych mohl na jiné sociální sítě, tak hodně obsahu se tam recykluje, 

takže bych se k tomu dostal stejně. 

A kdyby to byly sociální sítě obecně? 
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To by bylo horší. Jako asi kdybych mohl přes zprávy psát kamarádům a pak sledovat 

zpravodajské servery, tak bych to taky zvládl. Ale bylo by to horší. 

Podléháš fenoménu FOMO? 

Asi jo, jak jsem uvedl, tak denně 40x ten Instagram otevřu, takže určitě jo. 

Hraje FOMO u tebe roli i mimo Instagram nebo sociální sítě? 

FOMO, když se u mě nějaké objevuje, tak to bude nejspíš jen Instagram. V případech, kdy se 

něco zajímavého děje , tak to mám trošku u Twitteru.  

A snažíš se proti tomu FOMO něco dělat? 

Ani ne. 

Je pro tebe nepříjemné, když u sebe nemáš mobilní telefon? Proč? 

Pokud bych měl jít někam mimo domov bez mobilu, tak bych se cítil nepříjemně. Nikdy 

nevím, co se může stát, a bez mobilu netuším, jak bych mohl problémy řešit. To není z 

důvodu, že bych nevydržel bez sociálních sítí, ale spíš pro pocit jistoty a z praktických 

důvodů. 

O který obsah bys hlavně nechtěl přijít? 

V první řadě příspěvky těch kamarádů, abych věděl, co se děje. Pak bych nechtěl přijít o 

příspěvky, co mají nějakou přidanou hodnotu, takže nějaký rady, tipy, triky a tak. 

Máš zapnutá upozornění? Na co všechno? 

Myslím, že mám lajky vypnuté, takže zprávy, komentáře a sledující. 

Jak reaguješ, když ti takové upozornění přijde? 

No jako rovnou si to přečtu. Ale třeba u zpráv nereaguji hnedka. 

Sleduješ veškerý obsah, který za den přibude na tvém feedu? 

To rozhodně ne, to nestihnu. Já ani nedojedu na konec storýček ani feedu ani zdaleka. Sleduju 

toho na to moc. 
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Co tě zajímá na stories? 

To, že tam jsou aktuální věci. Když lidi něco vidí, tak to hned sdílejí. Není k tomu potřeba 

nějaká rozsáhlá příprava, je tam ta autentičnost.  

Zajímá tě, když nějaký influencer něco v příspěvcích nebo stories doporučuje? 

Pokud je to k tématu. Pokud například Petr Mára propaguje nějaký produkt, kterému se 

věnuje, tak mi to nevadí, když je to označený, ale kdyby tam měl propagovat nějaké tyčinky, 

tak mi to přijde jako blbost. Takže pokud je to k tématu, tak jsem ochotný si to vyslechnout. 

A věříš tomu doporučení spíše na stories, nebo v regulérním příspěvku? Proč? 

V těch stories je to většinou série nějakých storýček, tak o tom asi povídá déle, než když je to 

nějaký příspěvek ve feedu. Ale když je to uchopené dobře… Takže spíš kdyby mě to zaujalo, 

tak bych se pak koukl i na nějaké video na YouTube, než abych soudil podle jednoho 

příspěvku nebo 3 minut ve stories. 

Vybavíš si nějakou časově omezenou nabídku ze strany influencerů? 

Občas vím, že k placenému příspěvku přihodí kód třeba “Jméno10” a je tam nějaká sleva. 

Myslím, že má Kovy Zalando, Adidas nebo Uber. Pak Jirka Král spolupracuje s Shell. Ale u 

těch běžců je to třeba často, ale jsou to spíš krátkodobé spolupráce, takže proto mi to asi 

neutkvělo v paměti. 

Hledáš aktivně slevové kódy, pokud si chceš něco koupit? 

Ano, já sleduji i takový ten instagramový profil Slevy a akce, takže když si chci koupit něco 

třeba na About You, Zalandu nebo Zootu, tak se podívám, jestli na něco není nějaká sleva. 

Takhle to hledám spíš, než když mi nějaký influencer na feedu něco nabídne. Ale i ten pak 

využiju. 

Jak se při tom cítíš? 

Mně to přijde logický. Influenceři něco dostanou, když zadám ten kód, že jsem přišel od nich. 

Zároveň pak já ušetřím. Takže mi to přijde jako normální obchod. 

Jak bys reagoval na tento příspěvek? (Fotka 1) 
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Já bych na to absolutně nereagoval, jel bych dál, ani bych to nečetl. Protože vím, o jakého 

člověka se jedná, že mě nezajímá. Zároveň vidím na první pohled, že je to takový mišmaš. Je 

tam on v barevném oblečení, má tam psa, je tam barevné pozadí a je tam Mirinda a pak se 

soutěží o GoPro. Je to podle mě úplně neosobní spolupráce, takže by mě to neoslovilo. 

Jak bys reagoval na tyto dvě stories? (Fotky 2 a 3) 

Podle mě ten první by mě nepřesvědčilo, protože je to asi jenom 5 %, takže to bych jel dál. U 

té Arichtevy to vypadá, že je to 60, ale zase je to na nějaký skinlab, takže by mě to taky 

nezajímalo. Druhá by mě vůbec nezaujala, ta první je vizuálně hezká, takže bych si to přečetl 

celé. 

Jakou roli pro tebe hraje časové omezení toho slevového kódu? 

Věděl bych, že do týdne je tam další sleva od někoho jiného, takže bych si řekl, že se na to 

dneska podívám, když to končí zítra, ale není to pro mě nic hraničního, že bych kvůli tomu 

odložil něco jiného. Jsem schopný se hned po tom na to kouknout a když mě tam něco 

zaujme, tak o tom přemýšlet, ale jako do kalendáře si to nenapíšu. Většinou na to pak stejně 

zapomenu. 

Urychlilo by to nějak tvoje nákupní rozhodování? 

Pokud by to byla nějaká hodně velká sleva, tak jo. Kdyby to bylo 15 % a míň, tak mě to 

nezajímá.  

Takže na tebe má vliv výše té slevy? 

Jo, to asi i největší. Větší než ten samotný člověk, co mi to doporučuje. Nejdřív mi záleží na 

tom, co je to za obchod, pak sleva a pak až doporučení toho člověka, kdo to propaguje. Ten je 

mi vesměs jedno. Hodnotově je pro mě zajímavé 20 % a víc. 
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Příloha č. 10: Osnova rozhovorů  

1. Kolik ti je let? 

2. Jak často používáš Instagram? (Kolikrát denně si myslíš, že Instagram zapneš?)  

3. Proč a v jakých situacích ho zapínáš? Jakou k tomu máš motivaci? 

4. Jaký máš vztah k jiným sociálním sítím? Které vlastníš? Je pro tebe Instagram primární 

síť? 

5. Kolik uživatelů na Instagramu sleduješ?  

6. Sleduješ hlavně své známé, nebo taky influencery a značky? Koho víc? 

7. Dáš mi nějaké příklady influencerů a značek, které sleduješ? Proč sleduješ právě tyto 

influencery? 

8. Která část tě na Instagramu nejvíce zajímá? Stories, příspěvky, popisek u příspěvků, 

komentáře? A proč? 

9. Jak často vkládáš na Instagram vlastní obsah? Jaký styl fotek či videí na svém profilu 

přidáváš? Filtry, sama/ve skupině atd. A proč? 

10. Co děláš po tom, co příspěvek přidáš? Aktivně sleduješ reakce, počet zhlédnutí? Vypneš 

ho a už tě to nezajímá? Jak se cítíš při sledování reakcí? 

11. Jak by ses cítil/a, kdybys neměl/a delší dobu (např. tři dny) přístup k Instagram účtu? 

12. Víš, co je to FOMO? Podléháš mu? Snažíš se proti němu něco dělat? 

13. Hraje FOMO u tebe roli i mimo Instagram nebo sociální sítě? 

14. Je pro tebe nepříjemné, když u sebe nemáš mobilní telefon? Proč? 

15. který obsah bys hlavně nechtěl/a přijít? 

16. Máš zapnutá upozornění? Na co všechno? Jak reaguješ, pokud ti takové upozornění 

přijde? 

17. Sleduješ veškerý obsah, který za den přibude na tvém feedu? 

18. Co tě zajímá na stories? 

19. Zajímá tě, když nějaký influencer něco v příspěvcích nebo stories doporučuje? (popř 

spolupráce) 

20. A věříš tomu doporučení spíše na stories, nebo v regulérním příspěvku? Proč? 

21. Vybavíš si nějakou časově omezenou nabídku ze strany influencerů? 

22. Hledáš aktivně slevové kódy, pokud si chceš něco koupit? 

23. Využíváš třeba slevové kódy, pokud na ně na Instagramu narazíš? Jak se cítíš, když 

takový kód využiješ? 
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24. Sleduješ soutěžní profily nebo influencery jenom kvůli slevovým kódům nebo možnosti 

získat produkty zdarma? 

25. Jak bys například reagovala na tuto kampaň?  

26. Proč bys využila či nevyužila slevy u těchto story? Co tě na nich oslovuje? Jak by ses 

cítila, kdybys na ně narazila? 


