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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) 
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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 



32 
 

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. 
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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. 



37 
 

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? 


