
Příloha č. 7: Přepis rozhovorů 

Jméno: Ondřej S. 

OT: Kdy a proč ses rozhodl začít službu Netflix používat? 

OD: Bylo to asi před rokem a půl. Nejdřív ještě asi půl roku před tím začal Netflix používat 

můj spolubydlící. 

OT: Odkud jsi podobný obsah konzumoval předtím? 

OD: Buď to byla televize, ale tam jsem si nemohl v podstatě vybrat ten seriál nebo tak, tam mi 

to v podstatě před-vybírala ta televize. Nebo jsem používal internetové stránky, které byly 

pirátské. Takže když jsem se na něco chtěl podívat, musel jsem si to stáhnout nebo najít někde 

na internetu.  

OT: Jaké výhody/nevýhody vnímáš u Netflixu v porovnání s tím, odkud jsi podobný 

obsah konzumoval dříve? 

OD: Výhody jsou určitě v tom, že je to hrozně rychlé. Dřív, když jsem se chtěl na něco podívat 

a nebylo to úplně k dostání, tak jsem to musel hledat, takže ten čas, než jsem to našel, než jsem 

si to stáhnul a tak. Ten Netflix je super v tom, že klikne člověk dvakrát, je hned přihlášený, 

může tam mí nějaký list svých oblíbených, může rychle vyhledávat, což tam funguje dobře. Ta 

rychlost toho je hodně dobrá. Nevýhoda je asi to, že vlastně ten Netflix trochu před-vybírá ty 

programy pro toho člověka. Což pro někoho může být fajn, ale pak se mi často stalo, že jsem 

se s někým bavil o něčem, nějakém filmu nebo seriálu, a teď mi řekl ten název a já jsem 

samozřejmě automaticky předpokládal, že je to na Netflixu. Tak jsem šel, zkusil jsem to 

vyhledat, tam je teda super to vyhledávání, že to vyhledá třeba tomu podobné filmy, protože i 

když tam ten film nebo seriál není, tak to ten obsah zná. Stalo se tedy, že to nenašlo ten 

konkrétní film, co jsem hledal, takže to vlastně vidím takovou trošku výhodu i nevýhodu – že 

to vyhledá podobný, ale není tam všechen obsah, co bych třeba chtěl vidět.  

OT: Když se tedy stane, že je nějaký film nebo seriál, na který se chceš podívat a 

není to tam, tak postupuješ jak? 

OD: To je otázka no. Dost často se stane, že mě to právě odradí a nakonec si vyberu 

něco na tom Netflixu, protože čas je prostě neúprosný že. Člověk má třeba jenom hodinu 

čas, chce se na něco podívat a než abych to hledal nebo stahoval, tak si pustím radši 

něco jiného na tom Netflixu. Ale samozřejmě pokud je to něco, co chci hodně vidět, je 

to třeba nějaký film, tak to stojí za to a najdu si to někde jinde. 

 



OT: Jaké byly tvoje návyky sledování filmů a seriálů před objevením Netflixu a jak se 

změnily? 

OD: To je zajímavá otázka, ale myslím si, že Netflix na tohle úplně u mě nemá vliv. Ty změny 

ve sledování nejsou tolik Netflixem, ale spíš okolnosti. Dřív jsem třeba měl víc času. Vlastně 

v době, kdy jsem začal používat Netflix, tak jsem začínal mít víc povinností a neměl na 

sledování tolik čas. Nedá se to asi svádět úplně na ten Netflix. Myslím, že dřív jsem koukal 

mnohem víc. Ten Netflix mi to tak nějak víc filtruje a koukám míň, ale když už si něco vyberu, 

tak na to koukám s intenzitou, víc vědomě. 

OT: Díváš se stále i na televizi a popř. na jaké programy, pořady?  

OD: Koukám, ale hodně spoře. Spíš tak 2-3x za týden na zprávy, protože to samozřejmě není 

na Netflixu. Potom občas, když potřebuju jenom vypnout, tak si tam dám třeba jenom Prima 

Cool, kde třeba běží Přátelé, ale nekoukám na to, je to spíš jenom taková kulisa. 

OT: Jaký máš druh předplatného? 

OD: Mám to prémiové, to nejvyšší. 

OT: Je pro tebe měsíční poplatek zanedbatelná částka ve tvém rozpočtu? Jaká je 

maximální částka, kterou bys byl ochoten měsíčně za služby Netflixu zaplatit?  

OD: Platím za to 55 Kč měsíčně a to je pro mě hodně zanedbatelná částka. Kolik bych byl 

ochoten zaplatit maximálně… to je otázka, to záleží. Co se týká konkrétně Netflixu a měl bych 

si to v podstatě předplácet sám, neměl bych to s kým sdílet, tak asi 200-250.  

OT: Sleduješ Netflix převážně sám nebo ve společnosti někoho dalšího? S kým? 

OD: Je to tak 60:40. Jakože 60 % s někým a 40 % sám. Nejčastěji s přítelkyní, ale když koukám 

na nějaký seriál, který jí nezajímá, tak na to koukám sám.  

OT: Kdy Netflix nejčastěji sleduješ? Používáš ho i jen jako kulisu nebo vždy soustředíš 

všechnu svou pozornost na sledování?  

OD: Jako kulisu ho mít nedokážu. Když už si ho pustím, tak na něj fakt budu koukat. 

Maximálně možná u jídla. Ale to je pak tak, že jím vážně hodně pomalu, protože ten film nebo 

seriál chci vnímat. Já to takhle vždycky mám, takže spíš se vždycky fakt věnuju tomu Netflixu 

když už, tak je to ta primární činnost.  

 OT: A kdy ho sleduješ nejčastěji? 

 OD: No, když je čas, takže nejčastěji asi po večerech.  

OT: Na jakém zařízení Netflix nejčastěji sleduješ? (televize, počítač, tablet, telefon) A proč 

právě zde? 

OD: Na počítači nebo na tabletu. Na televizi málo kdy, ale to je spíš kvůli nepohodlnému gauči.  

 



OT: Jaký obsah nejčastěji sleduješ? 

OD: To záleží hodně na období. Před Vánoci nejčastěji filmy, ale jinak globálně, jako sám za 

sebe těch 40% určitě spíš seriály. Převažují seriály nad filmy. Protože jsem třeba v poslední 

době zjistil, že ty filmy, jak to ještě předurčuje, tak tam chybí databáze filmů, které bych chtěl 

vidět a i teď jak byl problém s těmi kiny a tak, kvůli koronaviru, tak tam nepřibývaly žádné 

filmy, které bych chtěl vidět. Přidávaly se tam hodně Netflixové filmy, které…no nemůže od 

nich člověk očekávat nic moc hlubokého. Takže spíš seriály.  

OT: Objevil jsi, oblíbil sis nějaký nový žánr díky Netflixu? 

OD: No novou formou pro mě byly takové ty krátké dokumenty, např. Explained a takové ty 

krátké informační, v podstatě videa, tak to fajn. Pak třeba tam byl delší dokument od Davida 

Attenborough, to bylo taky dobrý. Pak mě ještě napadá taková specifická kategorie, co jsou 

cestovatelské dokumenty, ty tam jsou poměrně dobré a to jsem dřív tolik nesledoval, např. tam 

je cestovatelský dokument se Zacem Efronem – Down to Earth a to je docela dobré, ale i vtipné, 

je to i faktické.  

OT: Uvítal jsi přidání českých filmů do nabídky? Ovlivnilo to nějakým způsobem výběr 

toho, jaký film si pustíš? 

OD: Tak to vůbec. Já jsem tedy zpozoroval, že je tam dali, spíš mě teda pobavilo, že tam jsou 

i pod anglickými názvy často. A třeba jsem dlouho tápal, co je to za film a pak jsem zjistil, že 

to je celkem známý film. Ale rozhodně vždycky radši najdu něco jiného než český film. Takže 

nekoukám vůbec na Netflixu na české filmy. 

OT: Sleduješ filmy, seriály apod. s českým dabingem, vnímáš jako nevýhodu, pokud CZ 

dabing není dostupný a odradí tě to od sledování? 

OD: Český dabing tam je? Tak to vůbec nevyužívám. Pro mě to nevýhoda určitě není. Ale vím, 

že třeba moji rodiče to měli tak, že jim tam tohle chybělo, když Netflix zkoušeli používat. Je 

pravda, že se na to dívám s českými titulky.  

 OT: A kdyby tam nebyly ani české titulky, odradí tě to od daného filmu/seriálu? 

OD: To ne, to si myslím, že ne. Stejně bych si to pustil, ale u něčeho už je to opravdu 

složité. Já jsem se třeba díval na jeden seriál, např. Dark nebo Sex Education a něco mi 

přišlo, že už by bylo celkem těžké pochopit bez těch titulek. Ale zase ne že by mě to 

odradilo, spíš je to nepohodlné. Takže když to tam je, tak si to přepnu na tu českou verzi.  

OT: Kolik hodin denně/týdně sledováním strávíš? 

OD: Určitě se nedívám každý den. Za týden to můžou být tak 4 hodiny, možná 5. Ale zrovna 

teď na to nekoukám tak moc, jak kdy no.  

 



OT: Máš čas strávený u Netflixu pod kontrolou? Pokud ano, měl jsi to tak po celou dobu, 

co Netflix používáš? 

OD: To si myslím, že určitě ano. 

OT: Cítíš se někdy při sledování Netflixu provinile? (např. pokud je to forma 

prokrastinace, nebo je čas strávený u obrazovky příliš dlouhý) Pocítil jsi to někdy v 

minulosti? 

OD: Určitě ano, to byl problém hlavně během zkouškového období. Protože to je tak, když je 

to třeba seriál, nebo i film, tak člověk vidí, že to tam je, je jednoduché se k tomu dostat a ještě 

jsem třeba neviděl tohle a tohle. Takže se mi stalo, že jsem si najednou po sobě pustil dva filmy 

nebo třeba 4, 5 dílů seriálu. To se úplně běžně stávalo. Je pravda, že tohle by se mi asi nestalo, 

kdybych si ty seriály a filmy musel stahovat. Víc se mi to ale stávalo dřív, teď už tolik ne. 

OT: Máš nastavené automatické přehrávání? Proč ano/ne? 

OD: To jde vypnout? To je takové to, jak se ti hned zapne další díl? No to je pekelná věcička. 

Mám to tam zapnuté. Teď teda koukám na seriál, který vychází 1x za týden, tak se to vždycky 

potom vypne a běží tam jen nějaký trailer. Ale je pravda, že kdybych se díval na nějaký seriál, 

který tam je celý, tak bych si to možná radši vypnul, protože tohle je opravdu nebezpečný. Ono 

tam je jenom nějakých 5 vteřin na to, abys to mohl zrušit a jakmile se to pustí, tak už pro mě 

moc není cesta zpátky a prostě se na to podívám. 

OT: Využíváš při sledování seriálů možnost „přeskočit úvod“? Proč ano/ne? 

OD: Hodně často. Když je to nějaký seriál, který už má třeba 3. sérii, dlouhé intro a potřebuju 

třeba i ušetřit čas, i když jsou to třeba blbé 2 minuty, tak to přeskočím. Moc nad tím vlastně 

nepřemýšlím a vždycky už dávám skip intro. 

OT: Jak vnímáš obsah, který je v kategorii „Doporučené“? 

OD: Myslím, že z toho málo kdy něco vyberu. Nebo takhle, když se to ještě zkombinuje se 

seriály a já třeba dokoukám nějaký seriál, tak mi to nabídne další různé seriály a já se třeba chci 

podívat na nějaký film. Ty filmy si občas chci pustit i nějakou blbost, tak si ji pustím, ale pak 

se mi začnou doporučovat samé blbosti. Takže je to sice pěkný, ale ne úplně pro mě, já to 

nevyužívám. Buď jdu po nějakém konkrétním snímku, nebo používám to jejich vyhledávání, 

které mi na Netflixu přijde opravdu dobré, protože to vyhledá i podobné věci. 

OT: Na základě čeho vybíráš, na co se podíváš? Zkoušíš náhodné filmy, seriály, 

dokumenty, vybíráš z kategorie doporučené nebo dáš na doporučení od známých? 

OD: Málo kdy použiju to, jak mají nahoře takové ty konkrétní žánry. Spíš používám ty jejich 

záložky dole, když na té stránce sjedeš trošku dolů. Že tam je třeba „top 10 něco“ nebo drama 

a podobně. Tak tam to třeba proklikám, vždycky celou tu řadu těch nevím, cca 15 filmů. Když 



nic nenajdu, tak jdu o řádek níž a jedu tímhle stylem. Ale jinak, jak říkám, když vím, že se mi 

nějaký film líbil, tak ho tam zadám a vím, že mi to vyhledá podobné filmy, nebo třeba filmy se 

stejným hercem. Takže tohle využívám asi nejvíc. Dávám i na doporučení od známých co 

sledují Netflix, ale od těch, co ho nemají, tak se právě často rozcházíme v tom, co sledujeme.  

OT: Pokud vybíráš podle kategorií, jsou pro tebe dostatečně přehledné, najdeš většinou 

to, co hledáš? 

OD: Podle kategorií vyhledávám hodně málo. Právě že když to vyhledávání přes kategorie 

použiju, tak vyskočí často právě ty filmy z produkce Netflixu jako první a často třeba nechci 

ten film od Netflixu. Často je to nějaká blbost.  

OT: V březnu 2020 zasáhl Českou republiku koronavirus a lidi od té doby tráví více času 

doma. Má tato doba vliv na tvůj způsob, dobu trvání konzumace obsahu z Netflixu? 

Pokud ano, jaký? 

OD: Já si myslím, že se to moc nezměnilo, že je to pořád stejné. Furt večer, když už, přes den 

možná o víkendu. A co se týče množství obsahu, tak je to taky stejný, jako předtím, tohle u mě 

korona nijak neovlivnila. 

OT: Je něco, co bys ještě chtěl zmínit, dodat? 

OD: Zamýšlel jsem se celkově nad tím fungováním toho Netflixu, mně tam třeba vážně chybí 

nějaký obsah. Vím, že hodně lidí si stěžuje na to, že to je více zaměřené na seriály než na filmy, 

to vadí třeba mým rodičům. Což když se nad tím zamyslím, tak je vážně asi pravda. Vadí mi 

tam třeba to, že takové ty starší kultovní filmy tam jsou, ale je to třeba film, který měl tři díly a 

oni tam dají jen dva. To byl třeba Policajt z Beverly Hills a byl tam myslím jenom jeden díl a 

ty další dva ne – to mě trochu mrzí. Nejvíc mi tam ale vážně nějaké obsahy chybí, pak třeba 

zjistím, že to je někde jinde, třeba na Amazonu, no a v tom případě si to raději stáhnu. 

OT: Uvažoval jsi, že by sis předplácel i jinou platformu?  

OD: No já mám vlastně přístup k účtu HBO, ale ten vůbec nevyužívám. To mě vůbec 

nenapadne, když se chci na něco podívat, že bych šel tam. HBO asi není úplně 

platforma, která by byla pro mě. Jsou tam třeba víc dokumenty, jsou tam možná nějaké 

historické filmy, válečné filmy, takhle já vidím to HBO. Samozřejmě tam jsou i jiné 

filmy, ale nenapadne mě tam jít, abych tím brouzdal a vybral si tam film. I když by 

možná byl mnohdy kvalitnější, než na Netflixu. Někdo mi musí dát vyloženě tip,  např. 

Černobyl, nebo nějaký norský seriál tam byl.  

OT: Chtěl bys dodat ještě něco? 

No ještě mě napadá, jestli vlastně ten obsah co tam je, nemyslím ten od Netflixu, ale ty ostatní 

filmy, které tam jsou, tak jestli trošku neztrácí na hodnotě. Protože když to dávají třeba v tom 



kině, nebo televizi, tak je to to takové to hele, už je to v televizi. Na tom Netflixu si to zaplatím 

za poměrně nízký poplatek, teď tam brouzdáš tím obsahem a máš tam všechno jako na dlani a 

ani tě tolik nezajímá vlastně, jak bych to řekl…není to tak exkluzivní. Ten Netflix vlastně trochu 

připravil ty filmy o tu exkluzivitu. Máš to hned dostupné. Před tím to bylo takové to, že člověk 

čekal, až to bude v televizi. Když jsi nešel do kina, tak člověk musel čekat dlouhou dobu, než 

se to dalo, ještě ke všemu nelegálně, stáhnout. Nemáš tam za tím tu práci. Dřív, když jsem chtěl 

něco opravdu hodně vidět, tak jsem to prostě hrozně dlouho hledal na internetu, než jsem to 

našel, pak jsem si to s nadšením pustil. V souvislosti s tím mě ještě napadá, že dřív jsem ten 

obsah získával spíše nelegálním způsobem, stahoval jsem to, a díky tomu Netflixu se ohledně 

toho cítím víc v pohodě, protože jsem si za to zaplatil a těm tvůrcům z toho jdou nějaké peníze, 

mám z toho lepší pocit. Tady v České republice to s tím stahováním třeba není tak vážné, není 

to tak nebezpečné. Minulý rok jsem ale půl roku studoval v Německu a tam stahovat nemůžeš, 

tam je to přísně zakázané a opravdu za to chodí pokuty, normálně ti přijde 500 EUR pokuta. 

Tam bych se v podstatě bez Netflixu asi na nic nepodíval. A vlastně v tom Německu jsem se 

rozhodl si založit svůj vlastní účet na Netflixu. Tam jsem plánoval to využít na měsíc, protože 

to poskytovali na měsíc zdarma a tak jsem si na to zvyknul, že jsem se rozhodl si to zaplatit. 

 

Jméno: Jan S. 

OT: Kdy a proč ses rozhodl začít službu Netflix používat? 

OD: To bylo v září 2018 a začal jsem Netflix používat na základě toho, že můj spolubydlící ho 

taky používal. A vlastně důvodem bylo to, že jsem byl zrovna v Hong Kongu, což je země, kde 

je nějakým způsobem regulovaný internet a nevěděl jsem, jestli můžu stahovat filmy nebo 

seriály, jako jsem to dělal do té doby. Takže jsem hledal nějakou legální formu a Netflix byla 

jedna z nich. 

OT: Odkud jsi podobný obsah konzumoval předtím? 

OD: Stahoval jsem. To znamená že z takových těch známých uložišť jako Ulož.to, Webshare. 

Takové ty uložiště, které nejsou úplně košer, tak odtamtud jsem stahoval. To znamená, že jsem 

si je musel stáhnout a potom jsem si je pouštěl. Žádnou jinou alternativu jsem před Netflixem 

nepoužíval.  

 OT: Nesledoval jsi ani žádné online seriály, filmy? 

OD: Když si vlastně vzpomenu, tak jo. Na wares stránkách, takových těch stránkách 

s nelegálním obsahem, kde byly online filmy ke shlédnutí. Takže takhle jo. Takže 



vlastně tyhle dva způsoby, online ke shlédnutí, ale bez poplatku, takže vlastně pirátění 

anebo stahování. 

OT: Jaké výhody/nevýhody vnímáš u Netflixu v porovnání s tím, odkud jsi podobný 

obsah konzumoval dříve? 

OD: Výhoda je, že konzumuju obsah ve větší kvalitě. To znamená jako lepší vizuální kvalita, 

nebo lepší obraz. Znamená to, že to mám ve Full HD a ne v nějakém kino ripu. Další výhoda 

je to, že jsem schopný objevovat nějaký nový seriály nebo filmy, o kterých jsem předtím vůbec 

netušil že existují. Konzumovat tak vlastně ten obsah Netflixu, který oni třeba vytváří.  

 OT: A kde jsi třeba předtím hledal inspiraci pro to, co si stáhneš? 

OD: Před tím jsem určitě bral inspiraci na CSFD – České filmové databázi. A na 

doporučení, to byly jediný moje dva zdroje. A když se nad tím zamyslím, tak je pravda, 

že teď úplně minimálně používám nějaký zdroj, který mi řekne, na co se chci dívat. To 

znamená, že takový to, že jsem si dřív vlez na CSFD, podíval jsem se co je v kině nebo 

to co je dobře hodnocený, tak už tenhle přístup moc nepoužívám. Ale když to tak vezmu, 

tak v podstatě konzumuju jenom ten obsah na Netflixu.  

OT: Napadají tě ještě nějaké výhody? 

OD: Určitě kvalita toho obsahu, teď nemyslím po stránce scénáře, ale tu technickou stránku. 

Možná další výhoda je přenositelnost té aplikace. To znamená, že se můžu podívat na telefonu 

a nemusím řešit že…teď vezmu příklad že třeba nemusím přenášet nějaký ten film na nějaké 

flashce z jednoho místa na druhý, ale připojím se na internet na aplikaci, spustím si to. Jakmile 

spustím a vypnu to, můžu se k tomu vrátit, mám uložený, kde jsem naposledy skončil. 

OT: Napadá tě k výhodám ještě něco? 

OD: Vlastně ještě mě něco napadá. Já jak jsem sledoval ty seriály, většinou v angličtině, to 

znamená, že jsem neměl rád český dabing, a měl jsem to s českými titulky, tak když tohle děláš 

přes nějaký stahování, pirátění videa, tak je to hrozně složitý. Musíš si stáhnout seriál, musíš si 

zvlášť stáhnout titulky, ty titulky musí pasovat časově a je to složitý. To stejné jsou ty online 

pirátské stránky. Je těžký najít něco v angličtině s anglickými nebo českými titulky, aby to 

sedělo. Když si vzpomenu na HIMYM, tak jsem na to koukal s českým dabingem, protože jsem 

to online nemohl najít v angličtině, bylo to hrozně těžké sehnat. Tady na Netflixu, co mám 

prostě tu možnost, že to mám v angličtině a nestrávím čas tímto sháněním, tak je to super.  

OT: Dalo by se tedy říct, že díky Netflixu vlastně ušetříš čas?  

OD: Šetří mi čas, to určitě jo. Nebo teda jak se to vezme. Teoreticky mi šetří čas, v tomto 

ohledu určitě ano. Když se chci na něco podívat, tak je pro mě Netflix nejjednodušší a 

nejrychlejší způsob.  



OT: Napadnou tě nějaké nevýhody? 

OD: Nevýhody tedy oproti tomu, jak jsem sledoval obsah předtím jo? Určitě rozmanitost toho 

obsahu. Jsem omezený jen na ten obsah, který nabízí Netflix. To znamená, pokud to Netflix 

nenabízí, musím ten obsah sehnat někde jinde. A to si myslím, že je hlavní nevýhoda, že jsem 

omezený obsahem toho, co nabízí Netflix. 

OT: A když se chceš podívat na něco, co není na Netflixu, tak tedy znovu stahuješ? 

OD: Ano, to jdu zase tím způsobem jako dřív, to znamená, že ho stahuju. 

OT: Jaké byly tvoje návyky sledování filmů a seriálů před objevením Netflixu a jak se 

změnily? 

OD: Já bych to asi oddělil na filmy a seriály, protože to konzumuju trošku jiným způsobem. 

Podle mě seriály konzumuju dost podobně. S tím, že na Netflixu je nějaký seriál, který je 

kompletně vydaný, že začnu v první sérii, pokračuju dál, shlídnu celý seriál. Úplně to stejné 

jsem dělal předtím, když jsem si ty seriály stahoval nebo se na ně díval online. To znamená, že 

když byly dostupné všechny díly, tak jsem je prostě shlédnul. A co se týče filmu, tak tam je to 

podle mě jiný. Já ty filmy na Netflixu konzumuju podobně jako ty seriály. To znamená, že mi 

je jedno, kde jsem, dívám se na to na počítači, na telefonu ne, ale jsem schopný se na ten film 

podívat na tom počítači a vzít si to třeba do postele. Dřív jsem víc preferoval tu variantu, že si 

ten film stáhnu, pustím si ho na televizi a dívám se na to. Vyloženě si na to vyhradím ten čas, 

sednu si na gauč do obýváku a dívám se na to na televizi. Mám na to vyloženě vyhrazený čas a 

jsem v prostoru, kde se filmy běžně sleduji.  

OT: Díváš se stále i na televizi a popř. na jaké programy, pořady?  

OD: Na televizi se dívám minimálně, protože kabelové vysílání nemám, takže sleduju jenom 

online vysílání. Sleduji čistě zpravodajství, nějaké rozhovory, komentáře, ale tím že televizi 

nemám, tak nesleduju nějaké filmy a podobně. 

 OT: To bylo dobrovolné, záměrné rozhodnutí, že nechceš mít televizi? 

 OD: No spíš nucený. 

 OT: Takže kdybys měl možnost mít doma kabelovou televizi, tak bys jí chtěl? 

 OD: Asi jo. 

 OT: A na co by ses díval? 

OD: Vlastně asi na to stejný, jako mám teď, když jí vlastně nemám. Takže převážně to 

zpravodajství. S tím, že když už by třeba v nějakém čase dávali nějaký film, který bych 

chtěl vidět, tak bych ho tam shlédnul. 

OT: Jaký máš druh předplatného? 

OD: Úplně to nejvyšší.  



 

OT: Je pro tebe měsíční poplatek zanedbatelná částka ve tvém rozpočtu? Jaká je 

maximální částka, kterou bys byl ochotný měsíčně za služby Netflixu zaplatit?  

OD: Přijde mi to celkem přijatelné. S tím, že si nejsem úplně jistý, jakou částku vlastně platím. 

  OT: Jak to, že nevíš přesnou částku? 

OD: No tím, že se to dělí mezi více lidí. Mám tu nejvyšší úroveň toho předplatného, tak 

ho sdílím s dalšíma lidmi. 

OT: S kolika lidmi ho sdílíš? 

OD: Se čtyřmi lidmi, tedy vlastně domácnostmi, což je výsledku znamená, že to vlastně 

sdílím s daleko více lidmi.  

OT: Dokážeš odhadnout, kolik lidí ten účet tedy aktivně využívá? 

OD: No těžko říct, ale minimálně tak 8-9 lidí to aktivně používá. Ostatní k tomu mají 

přístup, ale nevyužívají to tak. 

OT: Víš, kolik tedy reálně ty sám za sebe za službu platíš?  

OD: Myslím že celý členství stojí něco mezi 200-300 Kč, teď si nepamatuju přesnou 

částku. S tím že mě to vychází na nějakých 75 Kč. 

OT: Kolik bych byl ochotný zaplatit za sebe samotného maximálně? 

OD: Kdyby to mělo být pouze pro mě, tak by ta hranice byla nějakých 150 Kč. Ale když 

vím, že tu službu budeme využívat dva v jedné domácnosti, jako to mám teď, tak by ta 

hranice byla třeba 200 Kč.  

OT: Sleduješ Netflix převážně sám nebo ve společnosti někoho dalšího? S kým? 

OD: Netflix nejčastěji sleduji asi se svou přítelkyní. Takže s někým. Nejčastěji rozhodně 

s někým. A jestli ho sleduju i sám, jo ale jenom minimálně.  

OT: Kdy Netflix nejčastěji sleduješ? Používáš ho i jen jako kulisu nebo vždy soustředíš 

všechnu svou pozornost na sledování?  

OD: Jako kulisu to používám hrozně málo. Někdy se mi to stane, že to takhle použiju, ale 

minimálně. Když to porovnám třeba s televizí, tak v nějakým mladším věku jsem to bral tak, 

že to prostě běží jako nějaká kulisa doma a běží to tam třeba stejně jako nějaké rádio. To u 

Netflixu takhle úplně nevnímám. Nepustil bych si to tak, že přijdu domů a pustím si 

automaticky televizi tak to ne, Netflix si takhle nepustím. Kdy Netflix používám nejčastěji je 

to, když už mám všechno ostatní hotové a jdu spát. Je to většinou moje poslední činnost před 

tím, než jdu spát. S tím že, pokud aktivně sleduju nějaký seriál nebo nějakou věc, která je na 

pokračování, nebo nevyžaduje až tak moc pozornosti třeba, tak si to pouštím u večeře.  

 



OT: Na jakém zařízení Netflix nejčastěji sleduješ? (televize, počítač, tablet, telefon) A proč 

právě zde? 

OD: Na počítači. To souvisí vlastně s tím, kdy ten Netflix sleduju. Když sleduju Netflix třeba 

během oběda nebo večeře, což je spíš minimální, tak ho sleduju na televizi. Ale spíš to souvisí 

s tím, že ten Netflix sleduju před spaním a vezmu si ten počítač do postele.  

OT: Takže převážně na počítači, občas na televizi, máš Netflix i na telefonu? 

OD: Mám, ale tam ho využívám úplně minimálně. 

OT: Jaký obsah nejčastěji sleduješ? 

OD: Podle mě to jsou seriály. 100% nejvíc seriály. Možná jako další věc, kterou sleduju, jsou 

filmy, v takové té kategorii „Oceněné filmy“ na Netflixu. Takový ty filmy, který už jsou starší, 

ale jsou to dobře hodnocené, kvalitní filmy, tak to je kategorie, kterou si taky často pustím, ale 

seriály vedou na prvním místě. Z těch seriálů to jsou nejvíc sitkomy jako Friends, HIMYM, 

Bigbang Theory. Nad těmito seriály jsem určitě strávil víc času než nad těmi, které třeba 

pochází z produkce Netflixu a jsou třeba kratší, ale kvalitnější (např. Mindhunter apod.) 

OT: Uvítal jsi přidání českých filmů do nabídky? Ovlivnilo to nějakým způsobem výběr 

toho, jaký film si pustíš? 

OD: Asi jsem se nezačal na české filmy dívat víc, spíš jsem využil tu možnost a pustil si filmy, 

které jsou kultovní a už jsem je viděl někdy dřív. Takže typicky třeba během Vánoc to pro mě 

bylo velké plus, že tam jsou tyhle filmy. Ale třeba český filmy z nějaké novější doby, tak na ty 

jsem se tam ani nedíval. Nějak mě to nepřinutilo k tomu, abych si je pustil. Spíš jsem vyloženě 

sledoval to, co už jsem někdy viděl. 

OT: Zajímá mě právě jestli ses na to začal dívat víc, že tam ty filmy byly a ty jsi mohl 

jen kliknout a ten film si pustit, i když jsi ho viděl. Že normálně by sis třeba nešel ten 

český film stáhnout.  

OD: Jo tak takhle to ano, spíš bych to přirovnal k tomu období Vánoc. Minulý rok tam 

ty české filmy tolik nebyly a během Vánoc jsem ten Netflix použil opravdu jen párkrát. 

Díval jsem se spíš na televizi, kde ty české filmy běžely. Když to porovnám s letošním 

rokem, tak jsem ten Netflix na ty české filmy mnohem víc využíval. 

OT: Sleduješ filmy, seriály apod. s českým dabingem, vnímáte jako nevýhodu, pokud CZ 

dabing není dostupný a odradí vás to od sledování? 

OD: Mě ne, ale myslím si, že to je překážka, když se chci dívat s někým jiným. Když se chceme 

třeba jako rodina podívat na něco, tak je to třeba velká překážka pro mladšího sledovatele. 

 



OT: Takže ty sám, když se chceš na něco podívat a je tam možnost české dabingu, pustíš 

si to stejně v angličtině?  

OD: Ano, přesně tak. 

OT: Objevil jsi, oblíbil sis nějaký nový žánr díky Netflixu? 

OD: Napadají mě dvě věci, možná tři. První věc jsou dokumenty, které já jsem předtím 

nesledoval vůbec. A teď jedno za čas se podívám na nějaký dokument, který na tom Netflixu 

vyjde a je kolem toho trošku takový humbuk, že je ten dokument dobrý, tak se na to podívám. 

A ve výsledku vidím za rok třeba tři, čtyři dokumenty, ale v minulosti jsem za ten rok viděl 

třeba jeden nebo nula. Druhá věc, co se mi líbí, jsou takové ty kvalitnější seriály, co mají třeba 

jednu, dvě série. Většinou to není typ seriál = 20 min, ale spíš je to seriál = 1 hodina. Je to 

pomalu jak zážitek z nějakého filmu. Napadá mě třeba ten Mindhunter, Sex Education. Nebo 

naopak, to si trochu protiřečím, to bylo o něco delší, End of the Fucking World. 

 OT: Tyhle všechny seriály, co jsi vyjmenoval, jsou zrovna z produkce Netflixu že?  

OD: Ano, myslím, že jsou. Nevím, čím jsou přesně tak specifický. Jde většinou o nějaké 

originální, doposud nezpracované téma. Jsou zábavný, jsou hodně odlišný, je tam silný 

příběh.  

OT: Třeba z těch dokumentů si vzpomeneš, na co ses podíval? 

OD: Určitě, například David Attenborough, Social Dilema, Last Dance o Jordanovi. 

OT: Kolik hodin denně/týdně sledováním strávíš? 

OD: Asi nesleduju úplně každý den, ale když to tak zprůměruju, tak je to tak půlhodina denně. 

Myslím, že se dívám tak 3-4x týdně.  

OT: Máš čas strávený u Netflixu pod kontrolou? Pokud ano, měl jsi to tak po celou dobu, 

co Netflix používáš? 

OD: Tohle jsem zatím nějak neřešil, těžko říct.  

OT: Neměl jsi nikdy pocit, že bys to měl nějak kontrolovat, že tam trávíš víc času, než bys 

měl?  

OD: To ne. Nepociťuju takový ten pocit, jako mám třeba se sociálními sítěmi. Zdá se mi, 

že když už jsem na tom Netflixu, tak jsem se pro to rozhodnul sám, že tam budu.  

OT: Cítíš se někdy při sledování Netflixu provinile? (např. pokud je to forma 

prokrastinace, nebo je čas strávený u obrazovky příliš dlouhý) Pocítil jsi to někdy v 

minulosti? 

OD: Úplně minimálně. Kdy se mi tohle možná stalo je to, že vyjde nějaký nový seriál a já chci 

vidět další a další díl. Tak při tom se mi to stalo. Takže určitě jo, určitě jsem pocítil tenhle pocit. 

Ale není to úplně pravidelný. Ale vlastně jo, ten pocit jsem zažil. 



OT: Máš nastavené automatické přehrávání? Proč ano/ne? 

OD: Nemám. Protože se mi to nelíbilo. Jedna věc je ta, že ti to hned pustí další obsah. Ale spíš 

než abych se na ten obsah díval, což se mi taky určitě stalo, že když se mi to automaticky 

pustilo, tak jsem si tedy tu další věc pustil, tak spíš mě to štvalo, že se tam pouští něco dalšího. 

OT: A třeba u seriálů, když vlastně to, co se pouští jako další, je vlastně pokračování 

toho, na co se chceš dívat? 

OD: Jo já myslím ty seriály, že když se podívám na jeden díl, tak se hned začne spouštět 

ten další a nějakou chvíli to trvá, než to zastavíš, ono už se to začne přehrávat. Takže ne 

že by se mi od toho kvůli tomu těžko odcházelo, ale vyloženě mě to štve, že se začne ta 

další část přehrávat a když se jdu potom na ten další díl podívat, tak už je vlastně 

rozkoukaný a není to od úplného začátku.  

OT: Využíváš při sledování seriálů možnost „přeskočit úvod“? Proč ano/ne? 

OD: Ano, to využívám určitě, velmi často. Vlastně kvůli tomu, abych se co nejrychleji dostal 

k tomu obsahu že jo. Na druhou stranu pokud třeba ten úvod je nějaká známá znělka a je dobrý, 

tak si ho pustím. Ale tohle tlačítko „skip intro“ používám hodně často. 

OT: Jak vnímáš obsah, který je v kategorii „Doporučené“? 

OD: No myslím si, že to celkem pasuje. Zdá se mi, že to jakž takž pasuje i když to sdílíme nějak 

napříč domácností. Docela se to trefuje. Už jsem to určitě několikrát využil. 

OT: Na základě čeho vybíráš, na co se podíváš? Zkoušíš náhodné filmy, seriály, 

dokumenty, vybíráš z kategorie doporučené nebo dáš na doporučení od známých? 

OD: Určitě dám na doporučení. To vyhledávání…takhle, když tam jdu cíleně, že si jdu něco 

pustit, tak většinou je to to, že mi někdo něco doporučí, nebo v hlavě si řeknu, že se na něco 

chci podívat. Pak je otázka, jestli to na tom Netflixu je nebo není. Takové to scrollování, že 

hledám, co se pustím, to dělám určitě taky, ale nepřijde mi to úplně uživatelsky přívětivé. Třeba 

když ses ptala na tu kategorii doporučené, tak naopak když hledám, že si chci nějaký film pustit 

a neudál dopředu nějaký výzkum – vyloženě hledám na tom Netflixu, co si chci pustit, tak je to 

pro mě celkem problém něco vybrat. Jsou tam nějaké kategorie, třeba winning-awards movies, 

nebo doporučené filmy, nebo když mám náladu na nějaké komedie, historické filmy, tak tam 

zabrousím určitě.  

OT: Pokud vybíráš podle kategorií, jsou pro tebe dostatečně přehledné, najdeš většinou 

to, co hledáš? 

OD: Jo jsou podle mě dostatečně přehledné, ale mockrát se mi stalo, že jsem nenašel, co hledám. 

Že jsem hledal nějaký film v podobném stylu a nenašel jsem tam žádný vhodný film pro mě. 

Ten proces byl takový, že jsem vlezl do nějaké kategorie, např. do kategorie historické filmy, 



hledal jsem tam, nic jsem tam nenašel, nic ten Netflix netipnul správně, že by se mi mohli líbit. 

Tak potom teda jdu na filmovou databázi, zkusím vyhledat nějaký historický film, jdu zpátky 

na Netflix a tam ho najdu, že tam je. 

OT: Co bys tedy uvítal, aby tam Netflix přidal, abys nemusel odcházet na jinou stránku? 

OD: Mně by se třeba líbilo možná nějaké mapování právě na ty filmové databáze 

s ratingem. 

OT: Že by se to propojilo s nějakou jinou stránkou? 

OD: Ano, přesně tak. Já jsem třeba dřív sledoval tak, že jdu na nějakou filmovou 

databázi, vidím tam hodnocení těch filmů a většinou podle toho se rozhodnu, jestli si 

ten film pustím nebo ne. Na Netflixu tohle dostatečně nevidím. Netflix tam má sice to, 

že tam jsou ty nejsledovanější seriály nebo filmy, nejsledovanější obsah, což je taky 

dobrý, ale nikdy mě to zas tolik nezaujalo. Nikdy mě nezajímalo tolik, co si o tom myslí 

za většina lidí, protože nejúspěšnější může být to, co je nějakým způsobem zajímavé, 

ale ta kvalita může být nízká. Spíš by mě naopak zajímalo, co si o tom myslí nějaký lidi, 

kteří ty filmy nějak víc kriticky hodnotí a napíšou třeba i nějaký komentář.  

OT: V březnu 2020 zasáhl Českou republiku koronavirus a lidi od té doby tráví více času 

doma. Má tato doba vliv na tvůj způsob, dobu trvání konzumace obsahu z Netflixu? 

Pokud ano, jaký? 

OD: Určitě sleduji Netflix víc. 100% víc a možná i za jiných situací. Já tam mám třeba typicky 

spojený s tím, že když jsem doma a dělám nějakou činnost typu že jím, tak si ten Netflix k tomu 

pustím. Za to když jsi někde v práci, tak tohle úplně neuděláš. Takže třeba když jsem na home 

officu, tak si během oběda pustím Netflix. 

OT: Je ještě něco, co tě napadá, na co jsem se nezeptala, ale chtěl bys to okomentovat? 

OD: Asi mě nic nenapadá. Když teď na tím přemýšlím, tak mi vážně leží v žaludku to 

hodnocení filmů, že tam není. Ještě co mě napadá, je obsah, co je z produkce toho Netflixu. Že 

se mi třeba stalo to, že jsem byl v Rakousku, kde je jiný obsah, než tady v Česku. V Rakousku 

jsem něco rozkoukal a přijel jsem do Čech a tady už jsem si to nemohl pustit. Takže to je vlastně 

ještě taková menší nevýhoda. 

 

Jméno: Vít T. 

OT: Kdy a proč ses rozhodl začít službu Netflix používat? 

OD: Asi tak 3 roky zpátky. Bylo to asi z důvodu jednoduchosti. Já jsem předtím neměl žádnou 

legální cestu, kde bych se díval na seriály a televizi nepoužívám a nemám. Takže mi Netflix 



přišel jako nejschůdnější varianta. Mít nějakou tu knihovnu, kde je hodně věcí. Nemám vlastně 

jen Netflix, mám k tomu i HBO. A no podle mě je to tak známé, že mě nenapadlo ani nic jiného 

než tyhle dvě platformy. Minimálně v našem prostředí.  

OT: Jaká je pro tebe momentálně primární platforma? 

OD: Určitě Netflix převažuje. Je tam víc obsahu, co mě baví než na HBO. 

OT: Odkud jsi podobný obsah konzumoval předtím? 

OD: Stahoval jsem dost torrenty. Asi tak, plus si pamatuju, že různé věci byly dostupné online 

v archivu televize Nova jsem se díval na Comeback třeba, na ČT na Vyprávěj a tyhle věci, co 

byly zadarmo.  

OT: Jaké výhody/nevýhody vnímáš u Netflixu v porovnání s tím, odkud jsi podobný 

obsah konzumoval dříve? 

OD: Mezi výhodami je určitě nějaká zaručená kvalita. Že když si to pustíš, tak víš, že to bude 

hezky vypadat a s velkou pravděpodobností to plynule poběží a nebude tam žádný zásek. Pak 

asi to množství, že tam je z čeho vybírat. Že se můžeš dívat na trailery a podle toho si vybrat a 

docela dost mě baví ten algoritmus, že mi to vždycky vyhodí něco, co si myslí, že by se mi 

mohlo líbit a mě to třeba fakt baví. Což když si ty věci stahuješ, tak to tak úplně nemáš. Musíš 

vyloženě vědět, co chceš a hledat to.  

OT: Napadnou tě ještě nějaké výhody? Nebo jaké vnímáš nevýhody?  

Jako výhodu ještě vnímám to, že tam je nějaký content, který produkuje přímo Netflix, 

který mě zpravidla baví. Vím, že když tam je ta známka toho, že je to produkované 

Netflixem, tak vím že to bude asi dobré, že mě to bude bavit. 

OT: A nevýhody? 

OD: Nevýhody nevím, možná asi jen to, že to prostě stojí prachy. A ještě mě napadá 

jedna nevýhoda, že potřebuješ mít připojení k internetu v tu chvíli, kdy se na to chceš 

dívat. Pokud to tedy nemáš stažené v mobilu. Ale když to chceš mít v počítači, 

v televizi, tak potřebuješ být vždycky online a nemůžeš se na to dívat třeba ve vlaku. 

OT: Jaké byly tvoje návyky sledování filmů a seriálů před objevením Netflixu a jak se 

změnily? 

OD: Já si myslím, že se změnilo hlavně to, že se teď skoro vůbec nedívám na filmy a dívám se 

víc na seriály. Předtím jsem si stahoval spíš filmy a teď prostě jedu jeden seriál, když ho dojedu, 

tak jedu další. Nebo někdy se dívám třeba i na tři seriály zároveň. Ale to je asi největší rozdíl, 

že se dívám spíš na ty více dílné věci. Ale jinak co se týká toho času, že bych se třeba díval víc 

večer, tak to ne, to je furt podobně. Většinou to je spíš večer nebo o víkendu přes den. 

OT: Díváš se stále i na televizi a popř. na jaké programy, pořady?  



OD: Ne, vůbec. Já nikde, kde přebývám, buď v bytě nebo doma u našich když jsem, tak nikde 

nemám zapojený satelit. Televizi mám, ale mám ji jenom jako obrazovku.  

 OT: A je to tvoje dobrovolné, záměrné rozhodnutí?  

OD: Jo. Mě obsah v televizi vůbec nevadí a nevidím důvod jako to mít a platit si za to 

a tak. 

OT: Jaký máte druh předplatného? 

OD: Na Netflixu ten nejdražší, protože to sdílíme ve 4 lidech. Těch 359 Kč to stojí myslím, 

s tou největší kvalitou a největším množstvím zařízení. 

 OT: A máte k tomu přístup pouze 4 lidi, nebo to sdílíte ve více lidech? 

 OD: Ano, pouze 4, každý tam máme ten svůj účet, ať si tam nemícháme ty algoritmy. 

OT: Je pro tebe měsíční poplatek zanedbatelná částka ve tvém rozpočtu? Jaká je 

maximální částka, kterou bys byl ochotný měsíčně za služby Netflixu zaplatit?  

OD: Když se to rozpočte mezi ty 4 lidi, tak určitě. Kdybych to měl mít jako jenom pro sebe, 

tak si asi řeknu že to je dost. Sám za sebe bych byl ochotný zaplatit tak 150-200 Kč měsíčně. 

Do 200 Kč určitě. Kdyby to bylo třeba 175 Kč, tak to zvážím, kdyby to bylo třeba 150 Kč, tak 

to vůbec neřeším.  

OT: Sleduješ Netflix převážně sám nebo ve společnosti někoho dalšího? S kým? 

OD: Převážně sám a občas s přítelkyní. Ale převážně sám. 

OT: Kdy Netflix nejčastěji sleduješ? Používáš ho i jen jako kulisu nebo vždy soustředíš 

všechnu svou pozornost na sledování?  

OD: V noci. Večer a v noci. Prostě po práci večer a v noci. Jako kulisu jsem si Netflix pouštěl 

než mi smazali Přátele. Pouštěl jsem si Přátele třeba jako k vaření nebo tak, ale to spíš jen nějaké 

sitkomy, které znám nazpaměť a nepotřebuju se dívat na ten obsah. 

OT: Na jakém zařízení Netflix nejčastěji sleduješ? (televize, počítač, tablet, telefon) A proč 

právě zde? 

OD: Nejčastěji skrz Playstation na televizi anebo na Notebooku. Telefon moc ne, to jenom při 

cestování, že ti to tam stahuju do offlinu. 

OT: Takže máš Netflix i na telefonu, ale ten používáš jen v případě, že si tam chceš něco 

stáhnout, když někam třeba cestuješ? 

OD: Jo, přesně tak, to je ten jediný důvod, proč se dívám na telefonu. Jinak 

upřednostňuju větší obrazovku. 

 

OT: Jaký obsah nejčastěji sleduješ? Už jsi říkal, že jsou to seriály, že? Na co jsou tedy 

zaměřené? 



OD: Ano určitě seriály. Asi převažuje nejvíce nějaké drama, nebo nějaké psychologičtější věci. 

Občas jsem se poslední dobou začal dívat na dokumenty. Jakože třeba o sportu nebo o nějakých 

vraždách. Jakože detektivky, ale podle reálných příběhu. Takže to je vlastně taky typ nějakého 

dokumentárního seriálu.  

OT: Uvítal jsi přidání českých filmů do nabídky? Ovlivnilo to nějakým způsobem výběr 

toho, jaký film si pustíš? 

OD: Ne. Já jsem si podle mě v životě na Netflixu nepustil český obsah. Já se na všechno dívám 

v angličtině nebo v teda spíš v originálním jazyce. Teď jsem se poslední dobou díval na seriály 

v arabštině, francouzštině, švédštině občas. Ale v češtině fakt ne, to mě nebaví. A český obsah 

mě nebavil ani před Netflixem a asi mě nebude bavit ani na Netflixu no. 

OT: Sleduješ filmy, seriály apod. s českým dabingem, vnímáš jako nevýhodu, pokud CZ 

dabing není dostupný a odradí tě to od sledování? 

OD: Sleduju většinou v angličtině, ale upřednostňuju ten originál. Mám rád, když to pasuje těm 

lidem, když to říkají. 

 OT: A používáš české titulky? 

 OD: Málo kdy. Jenom u nějakých komplikovanějších věcí. Když se dívám třeba na 

nějaké ty krimi věci, kde se mluví třeba nějakou právnickou angličtinou nebo něco 

takového. Takže tam si dám ty české, když neznám tu odbornou angličtinu. Ale jinak 

třeba i když jsem se díval na francouzský seriál, tak jsem se na něj díval s anglickými 

titulky. 

OT: Kdyby tedy někde české titulky nebyly dostupné, tak tě to neodradí od toho, aby 

sis ten seriál pustil?  

OD: Jo. Jak říkám, tak já je téměř nepoužívám, takže by mi to asi nevadilo. 

OT: Objevil jsi, oblíbil sis nějaký nový žánr díky Netflixu? 

OD: Určitě jak už jsem říkal, tak ty dokumenty. Protože než jsem měl Netflix, tak by mě předtím 

nikdy nenapadlo pustit si dokument. Asi bych si ho neuměl vybrat nebo nenapadlo by mě, že 

bych se chtěl dívat na dokument o basketbalu, na to jsem se teď díval asi před 2 měsíci. A když 

to tam vidíš a řekneš si, že to vypadá zajímavě. Díky tomu jsem se teď jako fakt díval na několik 

dokumentů. Nebo na dokumentárních seriálů převážně. 

 OT: Napadnou tě některé, co jsi viděl, kromě toho basketbalu? 

 OD: Ještě Evil Genius, to je o vraždách. A jinak už si moc nepamatuju.  

OT: Kolik hodin denně/týdně sledováním strávíš? Díváš se každý den? 

OD: Ne, každý den to určitě ne. Tak tři až čtyři dny v týdnu si pustím třeba jeden díl něčeho. 

Někdy to je sedm dní v týdnu, ale není to pravidlo. Maximálně že si pustím jeden díl třeba 



k obědu nebo takhle. Hodinově to může být tak 10 hodin týdně. Tak 10-15 asi. Záleží jestli 

mám nějaký super seriál, na který se nedá přestat dívat. 

OT: Máš čas strávený u Netflixu pod kontrolou? Pokud ano, měl jsi to tak po celou dobu, 

co Netflix používáš? 

OD: Jo, myslím si, že jo. Protože když mám třeba hodně práce nebo školy tak jsem schopný si 

ten Netflix třeba týden neotevřít. 

 OT: A měl jsi to tak vždycky, nebo tě to třeba ze začátku o něco víc pohltilo? 

OD: Myslím si, že to mám furt stejně. Já nejsem úplně člověk, který by sjel třeba celou 

sérii za noc. Ale prostě si dám čtyři díly, jdu spát a ráno si pustím další třeba dva. A 

nezabiju třeba celý den na Netflixu nikdy. Já se dívám hodně, ale ne jako dlouho v kuse.  

OT: Cítíš se někdy při sledování Netflixu provinile? (např. pokud je to forma 

prokrastinace, nebo je čas strávený u obrazovky příliš dlouhý) Pocítil jsi to někdy v 

minulosti? 

OD: Já myslím, že určitě. Že když jsem měl třeba něco dělat do školy a řekl jsem si, že si dám 

ještě jeden díl a pak to byly tři díly. Takže jo, v rámci prokrastinace jsem si to tak asi někdy 

řekl. Pak jsem sám sebe přesvědčil, že bych to měl vypnout a pak jsem to teda vypnul. 

OT: Máš nastavené automatické přehrávání? Proč ano/ne? 

OD: Ono to jde vypnout? 

OT: Ano, jde. Teď když víš, že to jde vypnout, necháš si to zapnuté, nebo přemýšlíš nad 

tím, že by sis to vypnul? 

OD: Asi si to nechám zapnuté. Když nechceš, aby se pustil další díl, tak zmáčkneš 

mezerník a je to. Mně to nějak nepřijde, že by mě to třeba nějak psychicky vydíralo, že 

si musím pustit další díl, i když už třeba nechci. Takže mi to nevadí, že je tam ta funkce 

zapnutá. Spíš mi vadí, že třeba když už něčeho náhodou usnu, tak se probudím třeba o 

tři díly později a už nevím, už čeho jsem skončil. To je asi jediná nevýhoda této funkce, 

jinak mi to asi nevadí. Ale zas tak často u toho neusínám, tak se mi to nestane tolikrát. 

OT: Využíváš při sledování seriálů možnost „přeskočit úvod“? Proč ano/ne? 

OD: Ne, mě vždycky baví ty znělky. Takže já se na to dívám. I někdy, když tam jsou takové ty 

recap, co ti řekne co se stalo v předchozím díle, tak přestože mi ten díl zrovna skončil, tak se 

na ten recap klidně dívám. Já si většinou oblíbím ty písničky a prostě mě to baví. 

OT: Jak vnímáš obsah, který je v kategorii „Doporučené“? 

OD: Ten obsah, co mi tam nabízí, tak bych řekl že tak z poloviny se mi trefuje do vkusu. Já se 

spíš ptám lidí kolem sebe co bych si měl pustit, co mi někdo doporučí. A je pravda, že často se 

to prolíná s tím, co mi navrhuje ten Netflix. Většinou, když mi to třeba něco doporučí, tak si 



pustím třeba trailer nebo si to najdu třeba na ČSFD nebo někde, abych zjistil, jestli mě to bude 

bavit. Málo kdy si to pustím rovnou, že si řeknu, hele Netflix mi řekl, že to je dobrý, tak si to 

pustím. Často tam vyskočí trendy věci, na které se dívají všichni, přesto že to je blbost. 

OT: To je právě další, na co se chci zeptat, jak vnímáš tuhle kategorii, která ti ukazuje, 

na co se lidi nejvíce dívají. Trefuje se to třeba do toho, co by sis pustil ty? 

OD: Ani moc ne. Tam jsou většinou nějaké očekávané věci, co strašně vybouchnou, nebo prostě 

co jsou trendy na sociálních sítích, na Twitteru a podobně a ne vždy to stojí za to, jakou to má 

pozornost. Takže tomu úplně nevěřím. Většinou si to třeba přidám do takového toho „My 

Listu“, když tam je něco, co vypadá, že by mě mohlo bavit a dám tomu čas, jak se to vyvine, 

co na to řeknou lidi kolem mě. 

 OT: Takže si vytváříš nějaký ten list obsahu, na který se chceš podívat? 

OD: Ano používám zaprvé ten, co je přímo v tom Netflixu a tam mě akorát štve, že mi 

to ukazuje i věci, co už jsem viděl, furt mi to ukazuje, že je mám v tom „My Listu“. 

Takže tam bych třeba ocenil v rámci toho user experience kdyby to oddělovalo věci, co 

už jsi viděla a co jsi ještě neviděla. Protože mi pořád na té domovské stránce ukazuje 

věci, co už jsem viděl. Ale ještě používám jednu aplikaci v telefonu nějaké třetí strany, 

kde si zaklikávám epizody a čtu si komentáře, hodnotím tam věci a tak. Tam mám právě 

takový watch list toho, co chci vidět. Takže používám primárně to. A taky tam jsou 

super statistiky. 

OT: Co to je za aplikaci? 

OD: Jmenuje se to TV Time. Mně tam vyskočilo, že jsem v loni viděl přes 700 epizod. 

Podle té aplikace mám týdně shlédnutých 14 epizod v průměru. Což asi sedí k tomu, jak 

jsem říkal, že se dívám týdně na 10-15 hodin obsahu. Když ty věci mají většinou 40-60 

min. Tak to asi sedí. A mám tady, že vidím 0,2 filmu týdně. Takže to vlastně taky 

odpovídá tomu, že se na filmy vůbec nedívám. 

OT: Na základě čeho vybíráš, na co se podíváš? Zkoušíš náhodné filmy, seriály, 

dokumenty, vybíráš z kategorie doporučené nebo dáš na doporučení od známých? Už 

jsme se o tom trochu bavili, ale řekni mi, kde nejčastěji hledáš inspiraci? 

OD: Na Instagramu. Dám tam prostě storiečko a zeptám se, poraďte mi, napište mi, co vás baví. 

Nebo prostě mám pár kamarádů a kamarádek, co jsou úchylové na seriály, tak jim vždycky 

napíšu, a pak jim zase napíšu co jsem viděl já. Takže většinou dám na přátele. Občas si ty věci 

ověřuju třeba na ČSFD, jestli to fakt stojí za to. Ale vzhledem k tomu, že tam i dobré věci mají 

málo procent, tak tomu úplně nedůvěřuju, ale dívám se tam.  



OT: Pokud vybíráš podle kategorií, jsou pro tebe dostatečně přehledné, najdeš většinou 

to, co hledáš? 

OD: Podle toho vybírám jen ty filmy. Když už se náhodou chci podívat na film a nemám žádný 

tip. Nebo když se chci s někým podívat třeba večer na film. Tak to vybírám spíš podle kategorií, 

protože vím, co mě baví a co mě nebaví. Ale u seriálů to moc nepoužívám. Na seriály se dívám 

na docela široku škálu žánrů, tak tam neřeším, co to bude. 

OT: Když hledáš nějaký film v těch kategoriích, tak tam většinou něco najdeš, přijde ti 

to uživatelský přívětivé a ten obsah, že tam je ten, který hledáš? 

OD: Jak kdy. Někdy tam brouzdám třeba 10 minut a nemůžu si vybrat, to je pravda. Ale 

nevím, jestli to je tím, že mi to špatně nabízí, nebo tím, že nevím, co chci. Ale já se tam 

na ty filmy fakt moc nedívám, takže to nedokážu asi úplně posoudit.  

OT: V březnu 2020 zasáhl Českou republiku koronavirus a lidi od té doby tráví více času 

doma. Má tato doba vliv na tvůj způsob, dobu trvání konzumace obsahu z Netflixu? 

Pokud ano, jaký? 

OD: No největším zlom byl asi na začátku. Ten březen, duben. Protože já jsem přijel ze 

zahraničí a byl jsem ještě k tomu v povinné karanténě. To zrovna vyšlo Le Casa De Papel, tak 

jsem to shlédl asi za tři dny. Jako že jsem se na to díval od rána do večera. To jsem jen jedl a 

čuměl na Netflix. To je pravda, to normálně nedělám. Takže kdybych nebyl v karanténě, tak se 

mi to asi nestane. Ale jinak jako celkově, teď už jsi myslím, že jsem zase jako v normálu. Tím, 

že k tomu mám zase školu, práci, atd. Teď když jsem byl znovu v karanténě o Vánocích, tak 

jsem tomu zas až tak moc nepodlehl, nebylo to o moc odlišnější než třeba víkend. Byl to akorát 

takový deseti-denní víkend. To jsem dal třeba 2-3 díly seriálu za den nebo někdy i víc. Ale 

myslím si, že ve výsledku to zas až takový dopad na mě nemělo, nějaký dlouhodobý. Spíš ten 

krátkodobý, když to byla nová situace a nevěděl jsem, co se životem.  

OT: Takže to nemáš tak, že bys celý víkend byl u Netflixu, že by ses třeba o víkendech 

díval víc než jindy za normálních okolností? 

OD: Já se snažím být o víkendech co nejvíc venku, v přírodě. Ale samozřejmě že když 

je venku hnusně a vzhledem k tomu, že se nedá dělat nic jiného, než být doma, tak je 

možné, že si dám o pár dílů víc, než bych si dal bez nějaké pandemie. 

OT: Je něco, co bys chtěl ještě dodat? Co tě v průběhu rozhovoru napadlo, co by třeba šlo 

u Netflixu vylepšit a podobně? 

OD: No mě jenom napadlo, že jsem slyšel o tom, že Netflix zvažuje, že by měl live stream. 

Něco jak to funguje třeba v televizi, že ti řeknou, na co se máš podívat a nemáš jakoby na výběr. 

Něco jako pro nerozhodné lidi. A furt nevím, jestli bych to využil nebo ne. 



 OT: Že by to bylo v podstatě jako online televize? 

OD: Jo, že by tam prostě byla funkce „něco mi pusť“ a ono tam něco bude hrát. Něco 

jako v televizi. Že si nemůžeš vybrat, co to bude a něco ti tam prostě poběží. Takže to 

je asi něco pro nerozhodné lidi. No a nevím, mě na Netflixu a celkově takhle na těch 

streamovacích službách vyhovuje právě to, že si můžu vybrat, co si pustím a to mi na 

televizi vadí, takže pro mě to asi úplně není. Zvlášť když většinou vím, na co se chci 

dívat. Ale věřím, že jsou lidi, co mají takovou rozhodovací paralýzu a nedokážou si 

z těch věcí vybrat, tak asi to nějaký přínos mít bude. Ale já si nemyslím, že to budu 

používat, jestli to tedy zavedou někdy. 

OT: Ty jsi říkal, že máš i HBO. Dokázal bys nějak porovnat tyhle dvě platformy? Proč 

máš i HBO, na co se tam díváš, co třeba na Netflixu není? 

OD: To je záludná otázka, já vlastně ani nevím, proč mám to HBO. Já se tam ani na nic nedívám. 

Ale původně jsem si ho zařídil, když vyšel Černobyl. Protože jsem to prostě chtěl vidět a 

nechtělo se mi to pirátit, tak jsem si zaplatil HBO. Takže to vlastně do teď máme, ale díval jsem 

se tam tak třeba na 2-3 seriály. Teď jsem si díval na Letušku, ta byla super. Ale jinak pro mě je 

Netflix určitě lepší. Využívám ho víc. Víc mi vyhovuje i to prostředí i ten obsah asi. HBO mi 

přijde takové hodně vážné, nudné, utahané. Ani nevím proč, ale mám z toho takový pocit. 

Možná to je tím černým logem. Když je na HBO něco kvalitního, třeba produkované přímo tím 

HBO, tak to třeba stojí za to se na to podívat, ale ten Netflix mě baví víc. Možná to je i tím, že 

jsem pořád ještě mladší cílovka a baví mě víc takové ty seriály jako Sex Education a Stranger 

Things a podobně. Takové seriály jsem na HBO neobjevil. Ale těším se, že tam dají zase přátelé, 

když už nejsou na Netflixu. Takže to budu mít důvod mít HBO.  

OT: Už jsi říkal, že produkce Netflixu tě baví. Chtěla jsem se totiž zeptat, jak produkci 

Netflixu vnímáš. Je to tedy pro tebe něco jako záruka obsahu, který tě bude bavit? 

OD: Jo, je to většinou tak. Asi tam jsou i hlouposti, ale většinou, když si něco pustím z dílny 

Netflixu, tak mě to z pravidla baví. Oni mívají různé žánry, ale většinou je to prostě…Mě 

strašně baví, jak to mají produkčně. Já u těch věcí často řeším i jak je to natočené, sestříhané, 

nabarvené a tak. Že se na to nedívám vyloženě jenom kvůli obsahu, ale řeším i tu formu. A ta 

mě právě na Netflix věcech baví. Že jsou takové typově podobné, má to takový nějaký svůj 

podpis. Přichází s takovými neotřelými tématy. Hodně se tam řeší takové ty minoritní témata 

jako je rasa, gender a tyhle věci kolem, co si nikdo netroufne točit, tak to Netflix dělá. To jsem 

tím teď pobavil sám sebe. Já jsem teď někdy dával na Instagram top 5 seriálů, co mě bavilo a 

pak jsem zjistil, že 4 z 5 byly o černoších a jeden o muslimech. Takže tohle mě prostě baví no 

z nějakého důvodu. A nemyslím si, že bych tolik rasově zaměřených, nebo jak to nazvat … 



seriálů, kde má nějakou primární roli nějaká minoritní rasa, tak tolik jich třeba na HBO podle 

mě není. Nebo nejsou tak známé.  

OT: Napadá tě ještě něco, co bys chtěl dodat? 

OD: Jo ještě jsem chtěl dodat, že bych ocenil, kdyby se třeba ty věci daly stahovat do toho 

notebooku. Aspoň třeba na 24 hodin. To bych ocenil, abych si to mohl vzít třeba do vlaku nebo 

tak. Jinak už mě asi nic nenapadá. Teda mě ještě na Netflixu, to je asi taková trochu nerdy věc, 

co si moc lidí nevšimne, ale mě třeba baví, jak funguje to, že si to ty věci umí jakoby před-

načítat. Že i když máš špatný internet, tak ti to funguje plynule a hezky. Že to prostě mají 

zmáknuté. A HBO se mi vždycky zasekne a strašně mě to naštve a rozhodí ti to tu flow toho 

videa. Ale na Netflixu to mají nějak dobře technicky podchycené a fakt i se špatným internetem 

se dokážeš dívat na film v super kvalitě bez nějakého sekání. To je podle mě super. Ale nevím, 

kolik lidí to ocení. Nebo spíš ocení to asi všichni, ale nevím, kolik lidí si to dokáže uvědomit 

nebo si toho všimnout. 

OT: Je pravda, že tohle si nikdo třeba neuvědomí, ale je to něco, co vlastně všichni 

ocení. 

OD: Jo, to je ale super, že to nikde nerozhlašují, ale prostě díky tomu na to ti lidi dokážou 

čumět žejo, protože ve chvíli, kdy se ti to sekne, tak si jdeš nevím žejo pro pití, na záchod 

a už to třeba možná i vypneš. Nebo si to asi nezaplatíš, protože se ti to doma seká a 

nemáš dostatečný internet na to se na to koukat.  

 

Jméno: Miroslav R. 

OT: Kdy a proč ses rozhodl začít službu Netflix používat? 

OD: Bylo to podle mě určitě kvůli Stranger Things. To už tam je minimálně dva roky, možná 

tři. Pak jsem to začal používat a přišlo mi to super. 

 OT: A jak jsi přišel na ty Stranger Things? 

OD: Na to mě přivedli kamarádi. Ti mi říkali, že to sledují a že to je super, tak jsem to 

taky chtěl vidět. 

OT: Odkud jsi podobný obsah konzumoval předtím? 

OD: Hlavně uloz.to, tam jsem si občas něco stáhnul, samozřejmě ilegálně žejo.  

OT: Je teď Netflix primární platforma, na kterou se díváš, nebo něco jiného? 

OD: Já bych řekl že jo, že je primární. Ještě mám teda HBO GO, respektive to platí můj táta 

ale mám k tomu přístup. Ale tam teda na tolik věcí nekoukám. Tam mi přijde, že je ten výběr 

menší. Nebo míň věcí si tam najdu, co by pro mě byly zajímavé.  



OT: Jaké výhody/nevýhody vnímáš u Netflixu v porovnání s tím, odkud jsi podobný 

obsah konzumoval dříve? 

OD: Je to určitě rychlejší. Je to skvělé v tom, že to prostě můžeš jen zapnout a máš to hned, 

nemusíš čekat, než se něco stáhne. Pak je super, že to máš i na mobilu, na iPadu. Takže to je 

super, že to člověk nemusí nějak přetahovat třeba z toho počítače. Nebo občas třeba i na té 

televizi, to se teda dívám jen když naši nejsou doma, tak to je taky super.  

 OT: Napadnou tě ještě nějaké výhody Netflixu? 

OD: No ještě mě tak napadá, že to je vlastně celkem levné. Kór když to má člověk 

vlastně tu celou rodinu, tak mě to stojí asi 80 Kč měsíčně a to je vlastně hrozně málo. 

Když to srovnám třeba teď nedávno jsem se chtěl podívat na film V síti. Nebylo to nikde 

na Netflixu nebo HBO GO, které platím, tak to stálo nějakých 80 Kč to jedno shlédnutí. 

Jakože nechtělo se mi to stahovat, řekl jsem si, že podpořím toho tvůrce že jo. Myslím, 

že to bylo na nějaké stránce Aerovod. Bylo to za nějakých 80 nebo 100 Kč. Ten jeden 

film, který máš pak dostupný myslím že na 30 dní. No a v tomto ohledu mi ten Netflix 

přijde hrozně levný. Když to máš za nějakých 80 Kč nebo i když ten člověk platí 

nějakých těch 170 Kč nebo kolik to je ten jeden základní účet, tak je to vlastně hrozně 

levný, když tam máš všechny ty filmy. 

OT: Napadnou tě nějaké nevýhody u Netflixu?  

OD: No, nejsou tam všechny filmy. Člověk dostane chuť se podívat na nějaký film, který ho 

napadne, nebo prostě vidí, že to začalo běžet v televizi třeba nebo tak a člověk si řekne, že by 

si to pustil od začátku někde. No a není to na tom Netflixu no, to mě mrzí. Pak jde člověk na 

HBO GO a tam to taky není. A většinou se na to teda vykašlu no. Řeknu si, že se na to teda 

nebudu koukat, protože si najdu radši něco, co je snadněji dostupné že jo. Ale když to chci 

hodně vidět, tak jdu na to uloz.to no. A ještě občas se mi stane na tom Netflixu, že jsou třeba 

tři díly nějaké filmu a třeba zrovna ten druhý tam není. A ještě jsem si uvědomil, že když jsem 

byl v zahraničí, tak tam mi přišlo, že je ta nabídka větší, že tam třeba těch filmů bylo v nabídce 

mnohem víc. To mě hrozně překvapilo. 

OT: Napadnou tě ještě nějaké výhody nebo nevýhody? 

OD: No nevýhody, žere to čas no. To jako určitě no. 

OT: Jaké byly tvoje návyky sledování filmů a seriálů před objevením Netflixu a jak se 

změnily? 

OD: Řekl bych že docela jo. Na tom iPadu teď koukám docela často. Že si to vezmu, jenom si 

sednu do křesla jo a koukám se tam, protože to je takové pohodlnější než třeba sedět na židli a 

koukat z počítače. Ten iPad mi přijde takový fajn na ty seriály, na to jsem si docela zvyknul. 



No a ještě přemýšlím no. Určitě koukám na seriály, na které jsem předtím nekoukal. Takže 

svým způsobem mi to přineslo nový obsah., nový a originální obsah.  

OT: Díváš se stále i na televizi a popř. na jaké programy, pořady?  

OD: Dřív jsem se díval, ale ne tak pravidelně. Teď se dívám, ale třeba jen na ČT24 jako že na 

zprávy občas. To Netflix nemá že jo, takže to je složitý.  

 OT: Takže v televizi se díváš pouze na zprávy? 

 OD: V podstatě jo, málo kdy tam běží něco, co by mě zaujalo. 

OT: Teď tu mám otázku na druh předplatného, to už jsi říkal, že máš to nejvyšší že? 

OD: Mám to nejvyšší no, tu rodinu, 4K, full HD. 

OT: Je pro tebe měsíční poplatek zanedbatelná částka ve tvém rozpočtu? Jaká je 

maximální částka, kterou bys byl ochotný měsíčně za služby Netflixu zaplatit?  

OD: Ano je to určitě velmi nízká částka. Maximálně sám za sebe bych to viděl tak ideálně 

200 Kč. Dejme tomu, že pokud by to bylo to 4K, full HD, tak bych možná těch 300 Kč i sám 

dal no. Kdybych měl nějakou 4K velkou televizi, tak bych to za to asi obětoval no. Ale víc asi 

teda ne, kór když jsou ty ceny takto nastavené dneska. Člověk už si na to zvyknul, pohyboval 

se v těchto cenách. 

OT: Sleduješ Netflix převážně sám nebo ve společnosti někoho dalšího? S kým? 

OD: Převážně sám, kór teda v této době se moc nedá koukat s nikým jiným extra. 

OT: Kdy Netflix nejčastěji sleduješ? Používáš ho i jen jako kulisu nebo vždy soustředíš 

všechnu svou pozornost na sledování?  

OD: No večer to je, když si chci pustit něco, na co se chci vyloženě soustředit. Když si chci 

vyloženě pustit nějaký díl seriálu nebo nějaký konkrétní film, tak si pustím večer. Dejme tomu 

tak nějak kolem té osmé, třeba po těch zprávách občas. Občas dřív, třeba o víkendech to je 

občas dřív, když nemám co dělat. Jinak párkrát jsem si to pustil i jako kulisu k práci. Když 

člověk dělá na home officu, tak jsem si tam pustil třeba nějaký seriál jako je Jak jsem poznal 

vaši matku. Tak jsem si to tam pustil na jeden monitor. Pak jsem ale zjistil, že mě to docela 

rozptyluje, že jsem toho potom moc neudělal v tý práci. Takže to dneska už moc často nedělám, 

protože většinou potřebuju pracovat no. Ale jako jo, určitě to je fajn i jako kulisa, ale člověka 

to moc upoutává no, aspoň mě no. 

OT: Na jakém zařízení Netflix nejčastěji sleduješ? (televize, počítač, tablet, telefon) A proč 

právě zde? 

OD: Nejčastěji asi iPad no. Potom teda ještě počítač, ale nejčastěji na iPadu. Televizi nemám 

tak moc k dispozici, ta je jen v obýváku no a tam je pořád někdo jiný no. Mám to i v telefonu, 

ale tam se dívám málo kdy. Jednou za čas, když mám nějaký nový telefon, protože já občas 



testuju a dělám recenze na telefony, tak když ho chci vyzkoušet, když to má třeba zrovna velký 

displej, tak si to tam pustím. Na telefonu jsem se na díval dřív jakoby spíš místo toho iPadu, 

který jsem dřív neměl. Ty telefony mají dneska taky celkem velký displej už, takže se to docela 

dá, i když ten iPad je samozřejmě lepší. 

OT: Jaký obsah nejčastěji sleduješ? 

OD: Jednoznačně seriály. Filmy taky, ale ty seriály, na to mi ten Netflix přijde takový nejlepší 

no. Že to ani nezabere tolik času, teoreticky teda no. Má z toho člověk takový lepší pocit. Když 

se podívá na dva díly seriálu nebo na jeden film, pořád to člověku přijde jakoby kratší ty seriály. 

OT: Uvítal jsi přidání českých filmů do nabídky? Ovlivnilo to nějakým způsobem výběr 

toho, jaký film si pustíš? 

OD: Jo, viděl jsem jich určitě pár už, přijde mi to super. Vítám to určitě. Ale úplně bych neřekl, 

že bych českým filmům dával přednost. Spíš že tam vidím nějakou tu kategorii českých filmů, 

tak se podívám a zvážím, jestli bych si třeba něco pustil. Ale většinou si pustím seriál no. 

Vlastně na tom Netflixu nejsou ani žádné české seriály myslím nejsou. 

OT: Sleduješ filmy, seriály apod. s českým dabingem, vnímáš jako nevýhodu, pokud CZ 

dabing není dostupný a odradí tě to od sledování? 

OD: Nesleduju, mně ten dabing přijde, no ne příliš kvalitní, když jsem to zkoušel, tak to nebylo 

nic extra no. 

OT: A sleduješ filmy a seriál s anglickými nebo českými titulky? 

OD: Jo, občas s českými, občas s anglickými. Záleží, co to je za seriál. Občas když koukám na 

nějaký seriál, kde je ta angličtina náročnější… no ale preferuju spíš anglický titulky, takhle to 

řeknu. 

OT: Objevil jsi, oblíbil sis nějaký nový žánr díky Netflixu? 

OD: Kdyby nebylo Netflixu, tak bych asi neviděl takovou spoustu seriálů, ale konkrétní žánr 

mě asi nenapadá. Seriály jsem sledoval tedy i dřív, ale ne tak často, jako teď s Netflixem. 

OT: Kolik hodin denně/týdně sledováním strávíš? Díváš se každý den? 

OD: Každý den asi ne. Ale dívám se jako dost no. Ono záleží, když tam je něco, co mě zrovna 

chytne, tak tam dokážu být každý den, to je pravda. Ale když jsem tam tak jako obvykle, tak 

třeba 4 hodiny týdně tím strávím podle mě. 

OT: Máš čas strávený u Netflixu pod kontrolou? Pokud ano, měl jsi to tak po celou dobu, 

co Netflix používáš? 

OD: Jo stane se mi, že to pod kontrolou úplně nemám, když vyjde třeba nějaká nová série 

nějakého seriálu. Tak to pak mám pocit, že to musím vidět celé. Takže to mi pak sežere více 



času, než bych úplně chtěl no. Ale jinak když tam nejsem zrovna do ničeho úplně zapálený, tak 

to mám celkem pod kontrolou. 

OT: Cítíš se někdy při sledování Netflixu provinile? (např. pokud je to forma 

prokrastinace, nebo je čas strávený u obrazovky příliš dlouhý) Pocítil jsi to někdy v 

minulosti? 

OD: Jo, řekl bych že občas jo. Že mám něco dělat, třeba psát diplomku že jo a místo toho si 

řeknu, že už to nemá cenu, že už je pozdě večer, že už si radši pustím nějaký seriál. 

OT: Máš nastavené automatické přehrávání? Proč ano/ne? 

OD: To mám no, ono se to dá vypnout jo? 

OT: Ano, jde to vypnout. Teď když víš, že ta možnost je, přemýšlel bys o to, že si to 

vypneš? 

OD: No asi to zvážím, asi si to vypnu. 

OT: Využíváš při sledování seriálů možnost „přeskočit úvod“? Proč ano/ne? 

OD: Jo používám. To mi přijde jako super funkce teda. Jak je tam ta znělka, že na to člověk 

nemusí koukat že jo. To mi přijde super. A když jsem třeba koukal na to HBO GO, tam mi to 

hodně chybělo. 

OT: Jak vnímáš obsah, který je v kategorii „Doporučené“? 

OD: Celkem to využívám. Občas mi to tam teda hází nějaké blbosti, na které se dívat nechci. 

To mi přijde takové, jako že když je něco nového na Netflixu, tak že to tam hází úplně všem. 

Když je tam nějaký nový seriál, tak že to potřebují dostat úplně ke všem. Tak člověk třeba 

odolává a pak si to teda taky pustí, aspoň první díl, aby viděl, co to je. Ale jako jo, využívám 

to a přijde mi, že to je docela dobré, že to funguje. 

OT: Jak vnímáš kategorii, kde se ukazují trendy na Netflixu? 

OD: Jo to mi přijde dobré. Ono to tam není zas tak dlouho, to mi přijde dobré. Že člověk má 

díky tomu víc inspirace, když vidí, na co se dívají ostatní.  

OT: Na základě čeho vybíráš, na co se podíváš? Zkoušíš náhodné filmy, seriály, 

dokumenty, vybíráš z kategorie doporučené nebo dáš na doporučení od známých? 

OD: Já tam mám rozkoukaných spoustu věcí. Takže mrknu, co mám rozkoukaného a většinou 

se něco najde. A když kór je nějaký seriál, který zrovna má novou sérii, tak tam vždycky 

pokračuju v něm. No a nebo tam procházím tu stránku. Ona je strašně dlouhá, takže tam pořád 

něco nového skáče. Tam člověk většinou něco najde 

 

 



OT: Pokud vybíráš podle kategorií, jsou pro tebe dostatečně přehledné, najdeš většinou 

to, co hledáš? 

OD: Tohle vyhledávání moc nepoužívám. Já většinou používám ten My List, jak je tam ta 

funkce. Tam si házím takové filmy, na které třeba narazím, ale nechci si je zrovna pustit, protože 

na to třeba zrovna nemám čas, protože to je moc dlouhé. Občas si tam házím nějaké svoje 

oblíbené filmy a tak. 

OT: V březnu 2020 zasáhl Českou republiku koronavirus a lidi od té doby tráví více času 

doma. Má tato doba vliv na tvůj způsob, dobu trvání konzumace obsahu z Netflixu? 

Pokud ano, jaký? 

OD: Ale jo určitě. Kolikrát člověk nejde do hospody, tak co mu zbývá, tak si pustí ten Netflix. 

Takže jo, určitě se to změnilo. Určitě od té doby to sleduju víc. Jak je člověk doma pořád, tak 

ten Netflix je dobrý zábava. A jak už jsem říkal, tak i na tom home officu že jsem to měl puštěné, 

to bych si v práci samozřejmě nedovolil tam pustit na jednom monitoru nějaký seriál na pozadí. 

Takže takhle jsem to měl doma taky párkrát puštěné no. 

OT: Napadá tě ještě něco, co bys k tomu chtěl dodat? Mohl bys třeba trochu více porovnat 

Netflix právě s HBO GO? 

OD: No, tady mi přijde, že ten Netflix mi to někdy pouští v hrozné kvalitě. Když má člověk 

trošku slabší signál Wi-Fi, tak ti to pouští v úplně mizerné kvalitě. Mně se to stává fakt často, 

když mám slabší signál, tak občas ti to pustí třeba ve 240p, prostě úplně kostičkované, začne to 

hrozně moc komprimovat. A to HBO GO v tomhle funguje trochu jinak, ty ti to vůbec nenačtou, 

když máš slabší signál. Ty na to trochu víc dbají na tu kvalitu.  

 

Jméno: Kristýna K. 

OT: Kdy a proč ses rozhodla začít službu Netflix používat? 

OD: No my jsme se tak vlastně dali dohromady s přítelem. Učili jsme se spolu a pak jsme si 

občas pustili Netflix, většinou nějaké komedie no a postupně jsme se dali dohromady. Takže 

Netflix do mého života vlastně vstoupil společně s přítelem, který mi pak dal přístup na svůj 

účet. To je zhruba rok a půl zpátky. 

OT: Odkud jsi podobný obsah konzumovala předtím? 

OD: Předtím to bylo takové to sleduj.to a prostě ty online portály a taky jsem stahovala z uloz.to 

nebo nějaký e-disk. 

OT: Jaké výhody/nevýhody vnímáš u Netflixu v porovnání s tím, odkud jsi podobný 

obsah konzumovala dříve? 



OD: Neseká se to, nemáš tam ty reklamy a když si chceš něco pustit, nevyskakuje ti tam tisíc 

dalších oken, které musíš pozavírat. Další, to je teda výhoda i nevýhoda, že to tam máš 

v angličtině. Kolikrát na těch českých portálech to bylo jenom s dabingem a bylo složité najít 

tam něco v originále. Teď na druhou stranu tam máš ty filmy a nemáš tam kolikrát české titulky, 

takže to je taková výhoda i nevýhoda. 

OT: Vnímáš to jako nevýhodu, když tam nejsou české titulky? Používáš je často, odradí 

tě třeba od sledování nějakého obsahu absence CZ titulků?  

OD: Ano určitě. Anglický titulky používám minimálně. U komedií mi to je jedno, ale u 

těch složitějších filmů mám radši když jsou český. Třeba Marvelovky nebo nějaké 

historické filmy a podobně, na to se raději dívám s českými titulky. 

OT: Napadají tě nějaké nevýhody? 

OD: Ten obsah je omezený, navíc je v každé zemi trochu jiný, máš jiný výběr těch filmů. Jo a 

taky to, že se hned začne přehrávat další epizoda, protože to já pak nepřestávám koukat. 

 OT: Víš, že to jde vypnout? 

OD: Jo? Aha, no tak to si určitě vypnu. Protože to je fakt zlo, já se pak od toho nemůžu 

zvednout.  

OT: Kdyby tě v průběhu ještě napadly nějaké výhody, nevýhody, tak se k tomu klidně 

ještě můžeme vrátit. 

OD: Jo ještě mě napadá k těm nevýhodám, což je jako paradox, ale prostě na těch stránkách 

jako sleduju.to a podobně bylo mnohem lepší filtrování těch filmů. Že sis třeba zadala 

nejsledovanější, nejlíp hodnocené, od roku xy a na tom Netflixu ti to prostě hází filmy podle 

toho, na co ty koukáš, ale já v tom moc neumím prostě vyhledávat no.  

OT: Jaké byly tvoje návyky sledování filmů a seriálů před objevením Netflixu a jak se 

změnily? 

OD: Asi jsem koukala míň často před tím. No vlastně určitě. Protože prostě najít ten film jakože 

někde kde bude a tak. Předtím jsem vůbec nekoukala na seriály, to až s Netflixem jsem začala. 

Možná předtím jsou se dívala na rozmanitější věci. Tím, jak jsem si to vyhledávala mimo, tak 

jsem měla jakoby větší výběr. A teď prostě se ti kolikrát nechce nic hledat a prostě tak klikneš 

na to první, co na Netflixu vidíš.  

OT: Díváš se stále i na televizi a popř. na jaké programy, pořady? 

OD: Jenom na výměnu manželek. Když mi někdo doporučí, že bude hodně dramatický díl. A 

taky svatby na slepo. To bylo top, ale jinak ne.  

OT: Jaký máš druh předplatného? 

OD: No, to co má přítel, nevím, co to je.  



OT: Je pro tebe měsíční poplatek zanedbatelná částka ve tvém rozpočtu? Jaká je 

maximální částka, kterou bys byla ochotna měsíčně za služby Netflixu zaplatit?  

OD: No já za to neplatím vůbec, mám ten účet od přítele a platí to jen on, ale co vím, tak platí 

ani ne 60 Kč měsíčně. Ale kdybych za to měla platit, tak tohle mi přijde jako úplně směšná 

částka.  

 OT: A kolik bys byla ochotná za tu službu sama za sebe zaplatit maximálně? 

 OD: Tak 250 Kč. 

OT: Sleduješ Netflix převážně sama nebo ve společnosti někoho dalšího? S kým? 

OD: No jak kdy. Takové ty nablblé holčičí filmy a seriály a ty romanťárny sleduju ráda sama, 

ale většinou koukám s přítelem a se spolubydlícím. Takže tak půl na půl.   

OT: Kdy Netflix nejčastěji sleduješ? Používáš ho i jen jako kulisu nebo vždy soustředíš 

všechnu svou pozornost na sledování?  

OD: Jako kulisu ne, jak se na to dívám v té angličtině, tak to fakt nedávám, že bych to měla jen 

tak puštěné. Když už si něco pustím, tak se na to potřebuju soustředit a nemůžu u toho dělat 

nějak jiného. Dívám se vždycky snad jen večer. 

OT: Na jakém zařízení Netflix nejčastěji sleduješ? (televize, počítač, tablet, telefon) A proč 

právě zde? 

OD: Určitě nejčastěji na televizi. Dřív jsem se dívala hodně i na počítači, ale jinak spíš teď jen 

televize. 

 OT: Na telefonu ho nemáš nainstalovaný? 

OD: Ne, to už by byl úplně konec. Ale vlastně ještě na tabletu jsem se dívala. Když jsem 

se třeba chtěla dívat v posteli. 

OT: Jaký obsah nejčastěji sleduješ? 

OD: Asi komedie. Protože na mě nejvíc vyskakují. A navíc mi přijde, že takových těch 

složitějších, já mám ráda třeba takový ty psychologický filmy a tak a těch tam moc není. Takže 

to si právě většinou stahuju. Ale na komedie a na seriály se tam dívám asi nejvíc. 

OT: Uvítala jsi přidání českých filmů do nabídky? Ovlivnilo to nějakým způsobem výběr 

toho, jaký film si pustíš? 

OD: Jo, já jsem to zkoušela hodně. Jak jich tam začali dávat víc, tak jsem začala koukat na víc 

českých filmů. Ale ty filmy nejsou moc kvalitní. Jako obecně. Ty starší, co tam jsou, tak jsou 

fajn, ale ty nový filmy český co tam dávají, tak to jsou vážně blbosti. Ale třeba asi 14 dní před 

tím, než tam dali Teorii tygra, tak si vzpomínám, že jsem to hledala online, že jsem si to chtěla 

pustit, tak to mě třeba potěšilo, že se to tam pak objevilo.  



OT: Sleduješ filmy, seriály apod. s českým dabingem? Vnímáš jako nevýhodu, pokud CZ 

dabing není dostupný a odradí tě to od sledování? 

OD: S českým dabingem nesleduju vůbec. Jako nevýhodu to nevnímám. Akorát teda třeba u 

čeho bych si ten český dabing pustila, u čeho by mi to chybělo, tak to jsou takové ty typické 

filmy, jako Sám doma. Tam to mám strašně ráda ten dabing. Nebo Četník ze Saint Tropez. To 

jsou takový filmy, kde chci ten dabing. 

 OT: Kdyby tam ten dabing nebyl, tak tě o odradí od toho, aby ses na to podívala? 

 OD: Jo asi jo, to bych se na to nekoukala. 

OT: Objevila jsi, oblíbila sis nějaký nový žánr díky Netflixu? 

OD: Asi obecně ty seriály, na které jsem se předtím tolik nekoukala. Tady si to pustím mnohem 

jednodušeji.  

 OT: Ještě něco jsi díky Netflixu objevila? 

OD: Ještě asi nějaké americké show, které v Čechách nikde jinde nejdou, tak že je tam 

vidíš, ale nedívám se na to úplně nějak ve velkém. 

OT: Kolik hodin denně/týdně sledováním strávíš? 

OD: No, dívám se asi každý den, každý večer se dívám tak hodinu. O víkendu možná i víc, ale 

maximálně tak 2 hodiny.  

OT: Máš čas strávený u Netflixu pod kontrolou? Pokud ano, měla jsi to tak po celou dobu, 

co Netflix používáš? 

OD: Jak kdy, většinou ano. Ale pak když jsem třeba unavená a nic se i nechce a vím, že bych 

něco dělat měla, tak prostě koukám no. Ale nemyslím si, že bych to měla tak, že bych kvůli 

tomu zanedbávala nějaké důležité povinnosti.  

OT: Cítíš se někdy při sledování Netflixu provinile? (např. pokud je to forma 

prokrastinace, nebo je čas strávený u obrazovky příliš dlouhý) Pocítila jsi to někdy v 

minulosti? 

OD: Jo určitě jsem to takto někdy měla, že jsem si říkala, že už bych to měla vypnout.  

OT: Už jsi mi říkala, že máš nastavené automatické přehrávání, protože jsi nevěděla, že 

to jde vypnout. Teď když to víš, vypneš si to?  

OD: Určitě jo. Na jednu stranu je to pohodlné, že ti tam naskočí hned další díl a nemusíš na nic 

klikat. Na druhou stranu já si řeknu že dokoukám jeden díl a třeba půjdu spát nebo něco dělat 

a on naskočí další díl a tak si řeknu, že teda ještě chvíli a už ten díl zase dokoukám. U filmů to 

takto nedělám, ty mají třeba několik hodin, ale u těch kratších seriálů, třeba 20ti minutových, 

je to takové, že tě to stáhne no.  

 



OT: Využíváš při sledování seriálů možnost „přeskočit úvod“? Proč ano/ne? 

OD: Ano přeskakuju. Dělala jsem to tak vlastně i předtím, když jsem se dívala na těch online 

stránkách, že jsem ten úvod prostě přetočila.  

OT: Jak vnímáš obsah, který je v kategorii „Doporučené“? 

OD: No upřímně spíš negativně. Koukneš se jednou na komedii a hází ti to tam samé blbosti, 

ale ty nemáš furt chuť dívat se jenom na ty komedie. Takže úplně mi nepřijde, že by se to 

shodovalo s tím, na co se chci dívat. Takže když tam máš napsaný ten „match“, tak často máš 

mnohem nižší u filmů, které by tě třeba opravdu zajímaly. Takže tohle mi úplně nevyhovuje. 

 OT: A jak vnímáš kategorii „Nejsledovanější“ na Netflixu? 

OD: No, to mě spíš odrazuje. Já nemám ráda takové to mainstreamové koukání na něco 

a chci si to spíš najít sama.  

OT: Na základě čeho vybíráš, na co se podíváš? Zkoušíš náhodné filmy, seriály, 

dokumenty, vybíráš z kategorie doporučené nebo dáš na doporučení od známých? 

OD: Určitě dám často na doporučení od známých a nebo potom takový ty žebříčky, že 

vyhledávám někde na internetu nejlépe hodnocené filmy. 

OT: Takže v tomto případě jdeš mimo Netflix na jinou stránku, abys zjistila, co by tě na 

Netflixu mohlo bavit? 

OT: Pokud vybíráš podle kategorií, jsou pro tebe dostatečně přehledné, najdeš většinou 

to, co hledáš? 

OD: Ano, kategorie používám. To je docela dobře udělaný. Ale obecně mi tohle přijde dost 

složité. Protože i na CSFD často najdeš ty filmy uložené pod nějakou kategorií, třeba komedie, 

a ve skutečnosti to komedie úplně není. Takže je to těžké určit, ale jo, podle těch kategorií 

vyhledávám.  

OT: V březnu 2020 zasáhl Českou republiku koronavirus a lidi od té doby tráví více času 

doma. Má tato doba vliv na tvůj způsob, dobu trvání konzumace obsahu z Netflixu? 

Pokud ano, jaký? 

OD: Já si myslím, že mě to úplně neovlivnilo. Protože vždycky jsem se dívala jen večer, když 

jsem měla čas, když jsem byla doma. Teď je to to samé. Že přes ten den dělám něco jiného a 

koukám furt jen večer. Takže si úplně nemyslím, že by to na mě mělo nějaký velký vliv. Možná 

maximálně o víkendu. Když bylo všechno v pohodě, tak jsem třeba někam jezdila a tak a teď 

není tolik co dělat, tak koukám víc na Netflix. Ale přes týden ne. 

OT: Napadá tě ještě něco, co bys chtěla dodat? 

OD: No, to je možná trochu mimo, ale ten odlišný obsah v různých zemích. To by mě zajímalo, 

kvůli čemu to je. Třeba kdyby tam byla nějaká možnost a mohla bys hlasovat ze 30ti filmů, že 



tento chceš v Čechách, tak to by bylo dobré. Vím, že to zas nevyhoví každému, ale aspoň něco. 

Kolikrát se tam naopak objeví něco, co lidi v česku nezajímá. Všechny ty americký televizní 

show, to podle mě taky tady tolik neletí, protože ty lidi mají trošku jinou mentalitu a není to zas 

tolik zajímavé. Ještě mě napadá, že by mohlo být celkem fajn, kdyby se na Netflixu daly 

vytvářet nějaké „playlisty“, něco jako na Spotify. Že bych se mohla podívat, na někoho z mých 

známých, co sleduje a třeba na základě toho si něco pustit, nebo sledovat lidi, kteří mají 

podobný vkus na filmy, jako já. 

 

Jméno: Nikola K. 

OT: Kdy a proč ses rozhodla začít službu Netflix používat? 

OD: Začala jsem ho používat, když jsem byla na studijním pobytu v Austrálii. Bála jsem se tam 

stahovat filmy a pak vlastně přišla korona, takže mi to tak nějak vyplňovalo volný čas. Tam 

jsem si teda založila svůj vlastní účet a začala jsem si to platit, do té doby jsem to měla vždycky 

přes někoho. 

OT: Je Netflix momentálně tvoje primární platforma, odkud se díváš na filmy a seriály? 

OD: Jo, určitě je, protože jsem líná. 

OT: Odkud jsi podobný obsah konzumoval předtím? 

OD: Stahovala. Něco jsem stahovala a pak hodně věcí najdeš online. Občas jsem se dívala na 

YouTube, ale tam toho je dost málo. 

 OT: Na televizi ses dívala? 

 OD: Ne, to vůbec. Jen třeba doma u mamky, ale jinak ne. 

OT: Jaké výhody/nevýhody vnímáš u Netflixu v porovnání s tím, odkud jsi podobný 

obsah konzumoval dříve? 

OD: Určitě to, že je to rychlé a nemusíš čekat, než se ti to stáhne. Máš tam většinou velký výběr, 

takže když nevíš, na co se podívat, tak jenom klikáš a pouštíš si třeba trailery a podle toho si 

něco vybereš. Nemusíš googlit, máš tam přímo ty oblíbené filmy a podobně, rovnou ti to 

doporučí ten další žánr. Když se ti něco líbí, tak ti to doporučí podobný film. Nevýhody, no… 

jsem na tom víc závislá. Pouštím si pořád další a další epizodu. No a něco tam nenajdu, nějaký 

obsah tam prostě není. 

OT: Jaké byly tvoje návyky sledování filmů a seriálů před objevením Netflixu a jak se 

změnily? 

OD: Asi se to úplně nezměnilo. Spíš jak říkám, jediné, co se změnilo je to, že se na to koukám 

víc. Že se ti tam hned zapne ta další epizoda u těch seriálů. Dřív jsem se podívala jenom na tu 



jednu, kterou jsem si stáhla. Že jsem to dokoukala a šla jsem něco dělat, teď se prostě podívám 

na další. 

OT: Díváš se stále i na televizi a popř. na jaké programy, pořady?  

OD: Nedívám. Občas když jsem u mamky doma, ale jinak ne. 

OT: Jaký máte druh předplatného? 

OD: Tyjo to ani nevím. Jsme tam dva. Já ani nevím, kolik za to platím. Platí to totiž kamarád 

z Austrálie a já mu občas něco pošlu, ale určitě to nevychází víc jak 100 Kč za měsíc. 

OT: Je pro tebe měsíční poplatek zanedbatelná částka ve tvém rozpočtu? Jaká je 

maximální částka, kterou bys byla ochotná měsíčně za služby Netflixu zaplatit?  

OD: Nevím, kolik přesně platím, ale pokud je to těch 100 Kč, tak mi to přijde úplně v pohodě. 

To už platím i za iCloud a podobně. Přijde mi to ok vzhledem k tomu kolik díky tomu ušetříš 

času a nemusíš řešit nic. Na druhou stranu na ty filmy a seriály nekoukám až tak moc často, 

takže pak jsou zřejmě měsíce, kdy se mi to absolutně nevyplatí. Ale jinak jo, myslím si, že to 

je ekvivalentní ten poplatek. 

 OT: Jakou částku bys byla ochotná zaplatit maximálně za služby Netflixu měsíčně? 

 OD: No tak těch 200 Kč. Víc už bych za to asi nedala, to už bych si to radši stáhla. 

OT: Sleduješ Netflix převážně sám nebo ve společnosti někoho dalšího? S kým? 

OD: Asi spíš sama.  

OT: Kdy Netflix nejčastěji sleduješ? Používáš ho i jen jako kulisu nebo vždy soustředíš 

všechnu svou pozornost na sledování?  

OD: Určitě večer. A jako kulisu ho nepoužívám, když už, tak se na to opravdu dívám. Jinak si 

ho nezapnu, to si zapnu spíš písničky. 

OT: Na jakém zařízení Netflix nejčastěji sleduješ? (televize, počítač, tablet, telefon) A proč 

právě zde? 

OD: Na notebooku.  

 OT: Máš ho i na telefonu? 

OD: Jojo, mám, ale to mám jen kvůli tomu, že mi vypadává net, tak to se pak kouknu 

občas prostě na mobilu. 

OT: Jaký obsah nejčastěji sleduješ? 

OD: Asi něco fantasy, nebo komedie. Nějaké spíš takové trošku smyšlené příběhy, na filmy i 

seriály s touhle tématikou. Třeba teď jsem se dívala na The Queen‘s Gambit a to je vlastně taky 

částečně smyšlené, není to úplně podle pravdy. 

 



OT: Uvítala jsi přidání českých filmů do nabídky? Ovlivnilo to nějakým způsobem výběr 

toho, jaký film si pustíš? 

OD: Ne, vůbec. Já mám hlavně stále tu Australskou verzi, takže myslím, že tam ty české ani 

nejsou.  

OT: Právě že po přesunu do jiné země by se ti to mělo přeladit. Máš stále i tady v ČR 

Australskou verzi? 

OD: Já vím, to mi říkají všichni, ale já mám pořád tu australskou. Nevím, jestli to není 

tím, že ten účet je založený tím kamarádem v Austrálii a on tam pořád je. 

OT: Sleduješ filmy, seriály apod. s českým dabingem, vnímáš jako nevýhodu, pokud CZ 

dabing není dostupný a odradí tě to od sledování? 

OD: Sleduju vždycky jenom v angličtině. Sleduju většinou bez titulků, maximálně si někdy 

zapnu anglické titulky. 

OT: Objevila jsi, oblíbila sis nějaký nový žánr díky Netflixu? 

OD: Myslím si, že jsem se kvůli Netflixu začala víc dívat na ty seriály. Že dřív jsem si stáhla 

vyloženě spíš nějaký film.  

OT: Kolik hodin denně/týdně sledováním strávíš? 

OD: No záleží, jestli to je během zkouškového, nebo normální týden. 

 OT: Klidně popiš obojí. 

OD: Během zkouškového určitě zvládám nějaké dvě epizody denně. Ale normálně na 

to koukám míň. Třeba i jen 2 hodiny za týden. 

OT: Máš čas strávený u Netflixu pod kontrolou? Pokud ano, měla jsi to tak po celou dobu, 

co Netflix používáš? 

OD: No. Když je to film, tak jo. Když je to seriál, tak ne. 

OT: Cítíš se někdy při sledování Netflixu provinile? (např. pokud je to forma 

prokrastinace, nebo je čas strávený u obrazovky příliš dlouhý) Pocítil jsi to někdy v 

minulosti? 

OD: Jo, u těch seriálů často. Více méně skoro vždycky. 

OT: Máš nastavené automatické přehrávání? Proč ano/ne? 

OD: Ono se to dá odnastavit? 

OT: Ano. Takže to zřejmě nastavené máš že. Teď když víš, že to jde přenastavit, myslíš, 

že by si to vypneš, nebo necháš zapnuté? 

OD: Jo, asi jo, asi si to vypnu. 

 

 



OT: Využíváš při sledování seriálů možnost „přeskočit úvod“? Proč ano/ne? 

OD: Jojo, určitě.  Když jsou dlouhé, tak ano. Zvlášť když tam je třeba takové to shrnutí. Jak se 

na to dívám často v kuse, tak vím, co se tam stalo, když se to stalo před minutou a znělku jsem 

slyšela taky už 10x většinou.  

OT: Jak vnímáš obsah, který je v kategorii „Doporučené“? 

OD: Nějaký z toho se mi většinou líbí, že se většinou něco trefí do toho vkusu. Ale samozřejmě 

něco je úplně mimo. Většinou je to ale to první, kam jdu. Když dokoukám třeba seriál, tak 

koukám hned tady na tu kategorii. 

OT: Ještě tam je kategorie, kde se zobrazují nejsledovanější filmy na Netflixu. Využíváš 

tuto kategorii taky? 

OD: Jojo, vždycky když nevím na co koukat, tak kouknu tady na ty doporučení.  

OT: Na základě čeho ještě vybíráš, na co se podíváš? Zkoušíš náhodné filmy, seriály, 

dokumenty, dáš na doporučení od známých? 

OD: Spíš se někoho asi ptám, kdo vím, že má podobný vkus na filmy a seriály. A když už vážně 

nevím, tak si třeba vygooglim nejlepší seriál na Netflixu a podobně, podívám se na trailer a 

podobně. 

OT: Pokud vybíráš podle kategorií, jsou pro tebe dostatečně přehledné, najdeš většinou 

to, co hledáš? 

OD: Jo často se na ty kategorie podívám, když už fakt nevím, co si pustit. Přijde mi, že to je 

rozdělené dobře, že to vždycky odpovídá tomu žánru. Když to spadá do třeba dvou žánrů, tak 

ho můžeš najít v obou, takže jo, za mě je to dobré. 

OT: V březnu 2020 zasáhl Českou republiku koronavirus a lidi od té doby tráví více času 

doma. Má tato doba vliv na tvůj způsob, dobu trvání konzumace obsahu z Netflixu? 

Pokud ano, jaký? 

OD: Vlastně kvůli koroně jsem to začala používat a určitě to používám častěji, protože se často 

nemohlo ven a tak. Co má člověk jinak dělat doma že jo. 

OT: Je ještě něco, co bys chtěla dodat? 

OD: Asi ne, teď mě nic nenapadá. 

 

Jméno: Aneta P. 

OT: Kdy a proč ses rozhodla začít službu Netflix používat? 

OD: Myslím si, že už to tak rok bude, přibližně to tam někdy začalo. A ani nevím proč. Myslím 

si, že asi kvůli nějakému seriálu. Že jsme zjistili, že to je na Netflixu. Jo na mě možná někde 



vyskočila reklama, že tam mají těch 30 dní zdarma. A zrovna tam měli nějaký seriál, na který 

jsme se dívali oba s přítelem. 

OT: Takže do té doby jste si ten seriál odněkud stahovali? 

OD: Jojo, přesně tak. A pak jsme viděli, že to je na Netflixu a že je tam těch 30 dní 

zdarma, tak jsme si řekli že to využijeme, že to je dobrý. Jo a už vím, co to bylo za seriál 

– Zaklínač. No, tak jsme si říkali, že když to je na 30 dní zdarma, že to stihneme 

shlédnout, že to je v pohodě. A tím to vlastně začalo no. 

OT: Takže jste s tím byli spokojení a rozhodli jste se, že si to budete platit? 

OD: Jo, protože jsme zjistili, že tam je poměrně dost dobrých seriálů, co by se nám 

líbilo. A měsíčně to stojí nějaké tři stovky myslím, tak jsme říkali, že to nám rozpočet 

nějak nenaruší, takže tak. 

OT: Je pro tebe nyní Netflix primární platforma, na které sleduješ seriály a filmy? 

OD: Určitě ano. 

OT: Odkud jsi podobný obsah konzumoval předtím? 

OD: Převážně stahování přes torrenty. Nebo co jsme měli tady u rodičů, ti mají klasickou 

televizi přes O2, tak takhle normálně jako přes televizi, že tam je možnost, že se na to člověk 

může podívat třeba zpětně, týden dozadu co dávali. Takže když jsme chtěli kouknout na nějaký 

zajímavý film, co tam třeba dávali, tak jsme to takhle hezky mohli přeskočit, ty reklamy. Ale 

převážně spíš to stahování. 

OT: Jaké výhody/nevýhody vnímáš u Netflixu v porovnání s tím, odkud jsi podobný 

obsah konzumovala dříve? 

OD: Je to rychlejší, je to bez reklam. Máme teď poměrně novou televizi, takže když na to 

koukáme, tak mi přijde, že to je i kvalitnější. Že ten Netflix tam ty seriály a filmy má ve vysoké 

kvalitě. Je to takový, že to prostě jenom zapnu a prostě takhle můžu jet a vyberu co mě zaujme, 

než když musela projíždět třeba televizní program, co zrovna dávali nebo budou dávat. 

OT: Napadnou tě nějaké nevýhody? Co ti u Netflixu nevyhovuje? 

OD: No, myslím, že jsem na žádné zatím nepřišla. Ale teda když třeba začnu koukat na nějakou 

sérii, jako filmů. Ono to tam je tak udělaný, když dostanou nějakou licenci na nějakou určitou 

sérii a není to tam pořád, nebo to tam dávají nějak postupně. Takže já nevím třeba teď jsem si 

nostalgicky pouštěla sérii Divergence a je tam zatím jenom první a druhý díl ze tří. Takže 

koukneš na první, na druhý a sakra, kde je ten třetí žejo. Ale to je asi takové jediné negativum. 

Jinak jsem na nic jiného zatím nenarazila. 

 



OT: Jaké byly tvoje návyky sledování filmů a seriálů před objevením Netflixu a jak se 

změnily? 

OD: Co se změnilo, tak je to, že si teď můžu třeba otevřít aplikaci v mobilu. Tak vlastně když 

mám v práci oběd, tak si třeba k tomu pustím právě z Netflixu nějaký ten seriál. Protože jo, je 

ten čas, mám ten čas na to oddychnutí, což jsem dřív nemohla. Myslím si, že teď koukám i o 

něco déle. Protože tím, že když jsou tam ty seriály, tak už vyjde celá ta série, jsou tam všechny 

ty díly najednou. Není to jako dřív, že člověk musel počkat než zase vyjde další díl. Takže my 

většinou koukáme večer, když už je všechno hotové, uklizené, jsme po sprše a podobně. Tak si 

pak pustíme nějaký film nebo seriál. A většinou to skončí tak, že máme buď jeden film a nebo 

aspoň dva díly seriálu. Takže to si myslím, že tak moc jsme dřív nekoukali. Právě díky tomu, 

že to trvalo, než jsme si třeba něco stáhli, nebo ty další díly nebyly hned k dispozici, tak to bylo 

takové zdlouhavější něž teď. Skončí díl seriálu, řekneš joo, to bylo dobrý, tak dáme ještě jeden 

díl. Takže ono tohle vlastně může být na jednu stranu trošku i negativum. Že člověk teď stráví 

mnohem víc času tím koukáním místo toho, než že bych si třeba vzala nějakou tu knížku. Že 

tohle je takový rychlejší.  

OT: Díváš se stále i na televizi a popř. na jaké programy, pořady?  

OD: Jenom na zprávy. Nebo když se chceme kouknout celá rodina na nějaký film a zrovna na 

tom Netflixu nás nic nezaujme, tak třeba koukneme přes O2 TV. Oni mají k dispozici i 

videotéku, že si tam můžeme koupit nějaký film. Tak jedině takhle no. Ale jinak spíš jenom na 

ty zprávy. Jo a Ulice. Na tu se většinou díváme s rodinou při večeři. To je tady takovým 

zvykem, kouká na to přítele mamka, tak na to koukáme všichni, když je zrovna večeře no. 

OT: Jaký máš druh předplatného? 

OD: Jsme tam čtyři. 

OT: Kolik za to tedy platíte, předpokládám, že tu částku máte rozpočítanou mezi čtyři 

lidi? 

OD: No, to bylo v plánu, ale zatím je to jenom na mě. Ale ono to není zas tak velká 

částka na to, že by mě to mělo dostat do dluhů. A mně přítel platí Spotify, takže já nám 

platím ten Netflix a přidružili se k nám jeho ségra s přítelem. Ale zatím nám ještě nic 

nepřispívají.  

OT: Jak už jsi říkala, tak ten poplatek je pro tebe spíše zanedbatelná částka ve tvém 

rozpočtu, že? Jaká je maximální částka, kterou bys byla ochotná měsíčně za služby 

Netflixu zaplatit?  

OD: Jo, já pomalu ani nevím, že mi ty peníze za ten Netflix z toho účtu odchází. Na to, jaké 

služby to nabízí a jak je to kvalitní, tak si myslím, že to je dobrá cena. 



OT: Dobře a když si představíš, že by sis ten Netflix měla platit jen pro sebe, kolik bys 

byla ochotná maximálně měsíčně za tuto službu zaplatit? 

OD: Pro mě, pro jednoho člověka, tak těch 400 Kč klidně. Možná i 500 Kč. Furt je to 

levnější než knížky. 

OT: Sleduješ Netflix převážně sama nebo ve společnosti někoho dalšího? S kým? 

OD:  Nejčastěji asi s přítelem, potom sama a potom když se nás sejde víc v rodině. Zatím třeba 

jako sledovat nějak s kamarády nebo tak, tak to moc příležitost ani nebyla. Takže spíš jen 

v rámci rodiny. 

OT: Kdy Netflix nejčastěji sleduješ? Používáš ho i jen jako kulisu nebo vždy soustředíš 

všechnu svou pozornost na sledování?  

OD: Nejčastěji sleduji večer, když se dostaneme do postele třeba kolem té deváté, tak si něco 

pustíme. Jako kulisu to ale nepoužívám. Když už, tak se na to ráda soustředím. Takže když to 

zapnu, tak je to cíleně, že to chci sledovat.  

OT: Na jakém zařízení Netflix nejčastěji sleduješ? (televize, počítač, tablet, telefon) A proč 

právě zde? 

OD:  Na televizi a na notebooku. 

 OT: A na telefonu? 

 OD: Jo, to občas taky, třeba v té práci. 

OT: Jaký obsah nejčastěji sleduješ? 

OD: Hlavně seriály. Filmy taky, ale těch tam je… jako vždycky se tam objeví třeba nějaký 

dobrý, co nás zaujme, to koukáme dohromady s přítelem. Seriály ale máme každý svoje a nebo 

máme nějaký společný. Dřív to bylo tak, že jsme koukali hlavně spolu a já jsem měla svoje 

seriály ještě, ale teď je tam třeba ten Lucifer a toho já jsem sledovala ještě než jsem vlezla na 

Netflix, protože to bylo předtím na jiné televizi a Netflix si to pak vzal pod sebe a pokračoval 

v tom a dál se to natáčelo pod záštitou Netflixu. Takže já už jsem to měla zkouknuté a jemu 

jsem to doporučila. Takže na to se kouká on sám. Já se dívám tak různě no. Třeba teď se dívám 

na ty Bridgertonovi. To je taková no úplně neadekvátní historická blbost, ale mně se to líbí. 

Nebo jsme se dívali na Sexuální výchovu, Zaklínače, na Sherlocka jsem se dívala, nebo i na 

sci-fi jako lovci stínů. Takže buď takové historické romance a nebo sci-fi nejvíc.   

OT: Uvítala jsi přidání českých filmů do nabídky? Ovlivnilo to nějakým způsobem výběr 

toho, jaký film si pustíš? 

OD: Já ty české filmy moc nemusím. Sem tam nějaká ta komedie jako jo kouknu, ale spíš 

koukám na ty zahraniční. Takže to, že tam jsou české filmy mě nijak jako neobohatilo. Ale je 

teda pravda, že jsme si přidala na seznam, že bych chtěla vidět ty Ostře sledované vlaky, což je 



hodně starý český film, tak to jsem si říkala, že na to bych se koukla. Nebo jsem koukala i na 

Kytici a takovéto, spíš ty starší, nějakým způsobem zajímavé. 

OT: Sleduješ filmy, seriály apod. s českým dabingem, vnímáš jako nevýhodu, pokud CZ 

dabing není dostupný a odradí tě to od sledování? 

OD: Sleduju v angličtině s českými titulky. Takže já to vyhledávám spíš bez dabingu. 

 OT: A kdyby nebyly dostupné české titulky, tak by tě to od sledování odradilo? 

OD: Mně by to nevadilo, ale kdybych se na to měla dívat s přítelem, tak toho by to asi 

odradilo no. Je pravda, že jsem zatím na žádný takový nenarazila, že by nebyly dostupné 

české titulky.  

OT: Objevila jsi, oblíbil sis nějaký nový žánr díky Netflixu? 

OD: Určitě, co nás s přítelem hodně bavilo, tak to byly takové ty různé záhady podle skutečných 

událostí nebo tam byl i jeden film, Americká vražda nebo jak se to jmenovalo. Nebo nějaký 

dokument o sociálních sítích. Takže to je něco, co bych si normálně asi nepustila, dřív bych si 

to asi nestáhla a nepodívala se na to. Mě osobně tam taky začaly bavit takové ty japonské 

seriály, ty animované. Z nostalgie jsem si tam třeba pustila Spirited Away. To si pamatuju, že 

jako malá jsem se na to strašně ráda koukala. A díky tomu, že jsem se podívala na tohle, tak mi 

Netflix začal nabízet podobné žánry, podobné filmy v tomhle žánru. Tak jsem díky tomuto 

narazila na nějaký seriál, co je podle komiksu Tokijský ghúl. Takže různé dokumenty, záhady 

a tyhle japonské seriály.  

OT: Kolik hodin denně/týdně sledováním strávíš? Díváš se každý den? 

OD: Řekla bych že určitě jo. Záleží, jestli koukáme na film nebo na seriál. Když seriál, tak tak 

hodinu, hodinu a půl určitě.  

OT: Máš čas strávený u Netflixu pod kontrolou? Pokud ano, měla jsi to tak po celou dobu, 

co Netflix používáš? 

OD: To si myslím, že jo. Protože my se na to koukáme vždycky takhle večer, když už v podstatě 

ležíme v posteli a je to těsně před spaním. Takže vlastně tím, že se koukneme na ten film nebo 

seriál, tak to pak vypneme a rovnou jdeme spát. Když to potom i když bychom měli víc času, 

tak to třeba pak Péťa tráví tím, že doma něco udělá, nebo paří na PSku a já zase třeba si třeba 

taky pustím nějakou hru, nebo si čtu tu knížku. Takže si myslím, že kontrolovaný to máme. I 

když třeba koukáme víc na ty filmy nebo seriály, tak ale je to takový jako že je to jenom díky 

té rychlosti. Kdyby to bylo jako dřív, tak bychom třeba hodinu museli čekat, než se něco stáhne, 

ale furt to bylo třeba tak že jsme dali něco stahovat a šli jsme si třeba udělat večeři, dali si kafe 

a tak. 

 OT: Máš pocit, že jsi to takto měla celou dobu, co Netflix používáš?  



OD: No je pravda, že třeba kvůli škole, tak jezdím za mamkou domů, tak když tam k ní 

jedu přespat z pátka na sobotu a vím, že v sobotu začínáme až v devět nebo v deset a 

v ten pátek končíme třeba v šest, tak potom jsem třeba schopná jen od těch sedmi třeba 

celý večer. Ale to se mi stane, když jsem jenom takhle sama no, takhle se to stalo třeba 

jenom třikrát. Jinak jsem pro něco takového ani neměla moc možnost.  

OT: Cítíš se někdy při sledování Netflixu provinile? (např. pokud je to forma 

prokrastinace, nebo je čas strávený u obrazovky příliš dlouhý) Pocítil jsi to někdy v 

minulosti? 

OD: No úplně jako prokrastinace asi ne, ale spíš jako že jsem si říkala, že už bych měla jít spát, 

že budu druhý den úplně mrtvá. Takže spíš z tohoto hlediska. Ale že bych zanedbávala něco 

jiného, to asi ne. Také spíš kvůli tomu spánku no. 

OT: Máš nastavené automatické přehrávání? Proč ano/ne? 

OD: To mám zapnuté a přijde mi to dobré, že se ti to automaticky přepíná 

OT: Využíváš při sledování seriálů možnost „přeskočit úvod“? Proč ano/ne? 

OD: Ano. Když už to vidíš po třetí, po čtvrtý a trvá to třeba těch 30 vteřin nebo víc, tak už je to 

takových zbytečných 30 vteřin, které můžu ušetřit a rovnou koukat. Ale někde se to nechávám 

přehrát, spíš tak ze začátku, že se mi ta znělka třeba líbí nebo ta hudba k tomu. Ale spíš to pak 

přeskakuju. 

OT: Jak vnímáš obsah, který je v kategorii „Doporučené“? 

OD: Já si myslím, že se mi to celkem trefuje do v kusu, že mi to nabízí celkem dobré filmy. Je 

to sice takové trochu sledování toho soukromí, ale co není v dnešní době že. Takže si myslím, 

že to je celkem dobré, určitě už jsem to někdy využila. 

OT: Ještě tam je kategorie, kde jsou momentálně nejsledovanější filmy, tu využíváš? 

OD: Jako jo, kouknu na to. Když se na to podívám teď, tak na 4. místě jsou Bridgertonovi, který 

mě zaujali už dřív, na které teď koukám. Ale jinak když na to kouknu, Vikingové, ty jsem viděla 

ještě než jsem měla Netflix. Jako je fajn kouknout se, co je oblíbený, ale ne vždycky mě to 

nějakým způsobem ovlivní, že by jsem si řekla že jo, na to se musím podívat. To spíš se buď 

podívám do toho mého seznamu a nebo přímo vyhledávám, když chci třeba přímo nějaký film, 

nebo seriály, tak spíš potom takhle no. 

OT: To je právě hned moje další otázka, na základě čeho nejčastěji vybíráš, na co se 

podíváš? Zkoušíš náhodné filmy, seriály, dokumenty, vybíráš z kategorie doporučené 

nebo dáš na doporučení od známých? 

OD: Většinou se podívám, co je oblíbené na tom Netflixu, ale tak je to takový, že to nabízí i 

staré filmy, teď mi to třeba ukazuje Zelenou míli a takovéto filmy. Tak to je takové že občas to 



tak dělám, že si to takhle projdu a co mě zaujme, to si hodím do toho mého seznamu a pak 

vlastně spíš vybírám z toho mého seznamu. A nebo koukám na ty novinky, takže když mě tam 

něco zaujme. To je asi to primární, ty novinky. Jinak ještě je tady „Top tipy“ profil vytvořený 

jenom pro mě přímo. Právě díky tomu co ví ten Netflix, co sleduju, tak tam mi to nabízí hodně 

dobrý filmy nebo i seriály.  

OT: Pokud vybíráš podle kategorií, jsou pro tebe dostatečně přehledné, najdeš většinou 

to, co hledáš? 

OD: Jo, ale to především u filmů. Ale myslím si, že ten Netflix je v těch filmech trochu slabší, 

že je spíš zaměřený na ty seriály. Což není špatně, ty seriály jsou fakt dobrý co tam mají. V těch 

filmech jsou tam hodně takový už ty starší. Jsou tam i ty nový, ale nejsou tam zas tak často. 

Takže když hledáme a zadáme třeba komedii, tak nám to vyhledá třeba i 10 let staré filmy, což 

přítel úplně nemusí a když už tak se chce kouknout na něco nového, co nezná. Mně to třeba zas 

tak nevadí, já se ráda kouknu na filmy, který už jsem viděla 50x, protože se mi prostě líbí, 

Takže ty kategorie mi vyhovují, já tam vždycky něco najdu. 

OT: Vnímáš, rozlišuješ nějak, co je v produkci Netflixu? Máš obsah z jejich produkce 

ráda?  

OD: Zatím většina seriálů, na které jsme se dívali, tak byla z produkce Netflixu. Takže jako jo, 

myslím si, že tam asi mají nějaký dobrý tým lidí. Takže jo. A pak tam mají spoustu převzatých 

seriálů, třeba ti Vikingové nebyli od Netflixu původně nebo třeba Cizinku jsem úplně 

zbožňovala a ta původně taky nebyla pod Netflixem. Takže oni si asi umí i dobře vybrat seriály. 

OT: V březnu 2020 zasáhl Českou republiku koronavirus a lidi od té doby tráví více času 

doma. Má tato doba vliv na tvůj způsob, dobu trvání konzumace obsahu z Netflixu? 

Pokud ano, jaký? 

OD: Určitě jsem ho sledovala víc. Vlastně ta první vlna na jaře tak to bylo i v době kdy jsem 

měla zlomenou nohu, tak jsem vlastně měsíc byla doma. A ještě jsme vlastně kvůli té koroně 

měli zavřený obchod, takže bych tak jako tak byla doma, i kdybych byla fyzicky v pohodě. Tak 

to jsem trávila čas v podstatě jenom tím, že jsem koukala na filmy nebo na seriály. Takže v té 

době jsem určitě koukala víc, protože jsem neměla co dělat. Teď když už zase všechno nějakým 

způsobem funguje, tak se dívám tak tu hodinu a půl denně maximálně. 

OT: Napadá tě ještě něco, co bys chtěla zmínit, na co jsem se tě třeba nezeptala nebo jestli 

tě v průběhu napadlo něco, co by se na Netflixu dalo vylepšit a podobně? 

OD: Jedině asi ty filmy, že by ta nabídka mohla být pestřejší. Ale jestli se jejich filozofie 

zaměřuje na ty seriály. Zase je fakt dobrý, že nikde jinde, jako třeba na nějakém programu 

v televizi, nebo aspoň já jsme si toho nevšimla, že by tam bylo tolik pestrých žánrů u těch 



seriálů. Jako třeba ty dokumenty, vlastně hodně jsou na Netflixu i standupy, to jsem si taky 

říkala, že by mohlo být celkem zajímavé, že bych se na to taky možná někdy podívala. To není 

úplně běžné se na něco takového podívat v televizi. Když tam teda není třeba Partička, ale to 

není úplně standup žejo, nebo Na stojáka. Je dobrý, že na tom Netflixu je to takové pestré i na 

ty seriály. Jakože vážně kdybych ten Netflix neměla, tak by teď můj život možná být takový 

míň pestrý. Hodně se mi líbil třeba ten dokument s tím cestovatelem, David Attenborough. To 

když jsem viděla, tak jsem si řekla, že já snad budu vegetarián. No vydrželo mi to asi tři dny. 

A ještě mě vlastně napadá. Díky tomu Netflixu jsem vlastně konečně mohla podívat na takové 

ty seriály jako jsou třeba Přátelé. Nikdy jsem se na to vkuse nepodívala, protože bych to musela 

všechno díl za dílem sledovat a tady jsem to měla všechno hezky pohromadě. Stejně tak třeba 

Teorii velkého třesku. A zároveň třeba i když už jsem viděla třeba ty Vikingy ještě před 

Netflixem, tak si říkám, když to tam vidím, že bych se na to podívala znovu.  

 

Jméno: Tomáš D. 

OT: Kdy a proč ses rozhodl začít službu Netflix používat? 

OD:  No ono to bylo tak různě, že jsem se tam furt přihlašoval a odhlašoval. Já jsem docela 

dlouho pendloval mezi HBO GO a Netflixem. Chvilku jsem zkoušel i Apple TV, tam nic moc 

není. Já jsem vlastně delší domu užíval HBO GO. A pak, ani nevím, jak to vzniklo. Jo vlastně 

kamarád měl účet a zakládal ten rodinný, tak jsme se k němu přidali, že vlastě s přítelkyní máme 

jeden společný účet v rámci toho jeho účtu. Což z hlediska zabezpečení a možná i nějaké 

legality je asi dost mimo, ale prostě to tak máme no. Teď vidím, že tam je pět uživatelů. 

 OT: Vzpomeneš si, kdy to bylo, kdy sis ho začal tedy znovu platit? 

OD: Bylo to minulý rok, nějak no asi na začátku té korony, březen, možná duben. Před 

tím jsem měl Netflix asi půl roku. To bylo asi rok před tím. To jsem tam přišel vyloženě 

kvůli Zaklínačovi. Já nesnáším koukat na seriály na nějakých těch pirátských stránkách 

se všemi těmi vyskakovacími okny a prostě nedělá mi to dobře. Takže ten Netflix, to 

bude asi jedna z dalších otázek, vyhovuje hlavně v tom, že prostě je to mega uživatelsky 

přívětivé a to UX je udělané na to, abys v tom prostě utopila co nejvíc času a namotali 

tě na další a další pořady a ideálně se nehnout z místa a ono to na tebe celý den chrlí 

seriál za seriálem a díl za dílem a je to asi dost rychlá spirála ve chvíli, kdy to někdo 

úplně neuhlídá. Teď si ještě vzpomínám, že jsem si ten Netflix možná poprvé předplatil 

ještě dřív. To bylo když jsem koukal na Orange Is the New Black. To to tam ještě nebylo 

v češtině a koukal jsem na anglické titulky, na to s anglickými titulky. 



 OT: A to bylo kdy? 

 OD: No, to muselo být tak v roce 2015, 2016. 

OT: A když říkáš, že sis to párkrát zaplatil a pak sis to přestal platit, to znamená, že jsi 

tam měl nějaký seriál, který jsi chtěl vidět, zkouknul jsi ho a potom sis zrušil předplatné? 

OD: Většinou to tak bylo no. Většinou to bylo tak. Třeba teď s tím zaklínačem to bylo 

konkrétně úplně přesně tak. Ono nám to tam pak něco ještě dohodilo, docela se to 

trefovalo správně na to, že jsme na tom účtu koukali jenom na toho Zaklínače čistě, pak 

nám to nahodilo Sex Education, to mě úplně dostalo, pak ještě něco a pak už nás to 

nějak přestalo bavit, začali jsme koukat na něco jiného někde jinde. Pak jsem to vlastně 

zrušil a pak právě kamarád přišel s tím, jestli si to nechceme předplatit, že to stojí 

nějakých 63 Kč že jo za měsíc. Takže jsme si to předplatili a teď to máme právě tak, 

jako to asi má být normálně, že na to koukáme opravdu když se nám chce a někdy 

koukneme na 8 dílů za den a někdy to zas 14 dní třeba úplně vynecháme. Tohle si 

myslím, že je asi původní myšlenka Netflixu. Taková videotéka s takovým režimem, 

kdy ti to dohazuje obsah podle tvého v kusu a myslím si, že ten algoritmus je velice 

zdařilý v tomhle. Protože to fakt dohazuje, ve srovnání třeba s tím HBO GO to dohazuje 

neskutečně přesně věci, které by mě ani nenapadly, že by se mi mohly líbit a že bych je 

někdy mohl aktivně hledat. To si myslím, že je právě toho Netflixu největší devíza, že 

se od toho diváka neočekává vůbec žádná aktivita. Že je to celé o pasivní konzumaci 

obsahu, což je v podstatě taková televize 2.0, ale s mnohem míň nevýhodami a 

férovějším přístupem. Což mně se na tom líbí a jak říkám, právě ve srovnání s tím HBO 

GO třeba, to slouží de facto jako Voyo nebo iVysílání, s tím, že to má takové rysy toho 

Netflixu, ale má to mnohem menší záběr těch pořadů. Takže nemají vlastně náboje na 

to, aby stříleli dost specifické volby a navíc ten algoritmus není tak dokonalý. Tam 

musíš trošku vynaložit úsilí na to, abys tam našla něco, co tě zajímá. Což na tom Netflixu 

není no, tam to na tebe metá jedno za druhým a myslím, že ten počet toho obsahu už je 

tak veliký, že to ani za život nejde zvládnout.  

OT: Odkud jsi podobný obsah konzumoval předtím? 

OD: Většinou to, co už jsem zmiňoval. Hodně jsem byl subscriber HBO GO, protože tam bylo 

Game of Thrones, to mě na to hodně namotalo. Už ani nevím, na co všechno jsem tam koukal. 

Určitě tak 10 seriálů jsem tam shlédnul. To mi v podstatě dost dlouho vyhovovalo víc. Člověk 

ne vždycky má náladu na to, koukat na film v angličtině s anglickými titulky, což u toho 

Netflixu bylo asi do roku 2018. Tam nebylo v podstatě nic s českými titulky. A jinak jsem to 

tak různě pirátil no. Buď jsem to stahoval, nebo jsem na to koukal online, což teda osobně dost 



nesnáším. Nejvíc jsem to pirátil asi z torrentů no. S tím že když jsem bydlel ve Zlíně, tam jsem 

měl televizi. To bylo takové obohacené o to, že tam běžela telka jako kulisa a čas od času tam 

něco i dávali dobrého. Pak jsme hodně koukali na takové blbosti jako je ordinace, takže hodně 

Voyo, iPrima no a bylo to horší a horší. 

 OT: A Voyo a iPrimu sis i předplatil? 

 OD: No Voyo si i do teď předplácím z těchto důvodů no, bohužel, je to smutné.  

OT: Jaké výhody/nevýhody vnímáš u Netflixu v porovnání s tím, odkud jsi podobný 

obsah konzumoval dříve? 

OD: Jeden obrovský bod je ta řekněme pasivita. V podstatě to nevyžaduje jakoukoli aktivitu 

uživatele. Jediná aktivita, co ten uživatel musí vynaložit je dostat se na ten Netflix jakoby 

poprvé. Třeba jít za nějakým seriálem, což většinou vznikne nějakým hypem někde jinde. A 

potom už v podstatě se veze a ten algoritmus mu hází jednu věc za druhou. I jako úplně extrém 

mi přijde, že ty dokoukáš seriál a, jako to, že se přepínají díly za sebou, to už je takové normální, 

ale to, že dokoukáš seriál a ono ti to hodí ten top pick toho algoritmu a začne hrát další seriál. 

A když to nevypneš, tak je to schopné jet sto hodin. To je prostě tak vymazlené, vymakané. 

Svým způsobem to dává smysl, člověka by to i napadlo, ale oni byli první, kdo to udělali no. 

Od nich se inspiroval YouTube, pokud se nemýlím, v tom přehrávání, ten to začal dělat taky 

právě na popud Netflixu. Spotify to samé, tam to funguje na podobném principu. Takže to je 

jedna obrovská výhoda. S tím souvisí, že Netflix je nejspíš na tomto postavený, že to je nějaká 

centrální hodnota toho systému, je to to, že to maximálně cílí na pohodlí. Na co největší 

zjednodušení pro toho člověka. Vždycky tam jsou nějaké defaultní volby titulků třeba podle 

chování třeba, to že můžeš přeskakovat intro, to, že můžeš hned po tom, co padnou titulky, že 

to hned začne načítat nový díl, ještě než ty titulky skončí. Jsou to takové detaily, je vidět, že 

nad tím neustále někdo uvažuje a oni ty funkce neustále přidávají. To vidím jako tu obrovskou, 

tu centrální hodnotu toho, to jak to funguje. Jinak samozřejmě jako už se teď ani nikdo 

nepozastavuje na tím obrovský výběrem, který dřív byl úplně nemyslitelný. Že tam máš od 

každého žánru stovky hodin seriálů a ty pořád přibývají. A že je to centralizovaní do jednoho 

systému, který máš za několik, maximálně několik stovek, to už ani nikdo neřeší, to už se bere 

jako automaticky, ale pro mě to pořád automatické není. Jako ten systém funguje neskutečně 

no. A pár let zpátky se přemýšlelo o tom, jestli to má nějaký bod zlomu, jestli někde už je strop 

toho Netflixu, jestli to začne klesat a lidi začnou mít zájem o něco jiného a já si myslím, že se 

to teda nestalo a že se to ještě dlouho nestane. Oni prostě točí exkluzivky, které jsou fakt dobré 

a reagují na trendy a na obsah, který ty lidi chtějí v tu chvíli konzumovat. Teďka máme třeba 

rozkoukanou korunu, což je úžasná záležitost, exkluzivka Netflixu a takových věcí oni vychrlí 



za rok třeba 10 jo, v takovémto formátu. Tohle zrovna třeba seriál, který je podle mě jedno 

studio schopný zpracovat jeden v průběhu celého roku. A kdyby měli natočit 2 takové seriály, 

tak jsou v háji. A ten Netflix to nějakým způsobem zvládá no. Já nevím, oni to asi nějak delegují 

nějakým způsobem.  

OT: Napadnou tě nějaké nevýhody Netflixu, co by třeba šlo zlepšit? 

OD: Měli by se víc zaměřit na lokální publikum. Ne každý umí anglicky, ne každý je komfortní 

v tom, dívat se na seriál v angličtině. Třeba přítelkyně ne že by to nezvládala, ale nemá to ráda. 

Není to pro ni komfortní. Ve chvíli kdy prostě člověk má tu angličtinu na nějaké základní 

úrovni, tak se v tom trochu ztrácí. Zvlášť když se dívá třeba na nějaký dokument. To nestíháš 

číst. I já s tím mám někdy problém. Když jsem se díval na Černobyl třeba. To bylo dost divoký 

i v tom, že oni tam čas od času dali nějaký přízvuk a už jsem byl lehce ztracený a nebylo to 

úplně ideální. Myslím si, že by měli přitlačit s dabingem a čas od času i s kvalitou titulků. Dost 

často mají exkluzivku seriál, třeba HIMYM je nadabované, to má dabing a má to dobrý dabing 

a nekoupí ho prostě, nevím proč. HIMYM nadabované není na Netflixu. Já jsem to teď právě 

zkoumal, protože já ten dabing mám rád, je to pro mě taková nostalgie. A prostě to tam není 

no. Takže třeba na HIMYM koukáme jinde. Koukáme na to na pirátský stránkách v podstatě 

no. 

OT: Takže když na Netflixu nenajdeš to, co hledáš, tak to jdeš najít někam jinam? 

OD: No určitě, když se chci na něco podívat, tak si to najdu někde jinde. 

OT: Díváš se stále i na televizi a popř. na jaké programy, pořady?  

OD: Televizi jako kabelovku, to nemáme. Nicméně platíme si Voyo, iPrima to má většinou 

zadarmo. Na iPrimě jsme se hodně dívali na Ano Šéfe! A obecně Pohlreicha mám rád. Na Voyo 

jsme se dívali na Ordinaci a teď frčíme občas Výměnu manželek, dívali jsme se na Svatbu na 

první pohled, ale to je prostě jen tak ze srandy. My si na to většinou vymyslíme nějakou picí 

hru. 

OT: Už jsi mi říkal, že předplatné máš v rámci toho nejvyššího předplatného a za měsíc 

platíš 63 Kč. Je pro tebe ten měsíční poplatek zanedbatelná částka ve tvém rozpočtu? Jaká 

je maximální částka, kterou bys byl ochoten měsíčně za služby Netflixu zaplatit?  

OD: Absolutně jo. Byl bych ochotný zaplatit tak 200 Kč. Možná i víc. Když si vezmu, že člověk 

jde 1x za měsíc do kina a nechá tam 160 Kč jen za lístek a to je ještě bez jídla a to se nějak 

neřeší. A pak řeší, že nedá pár korun za Netflix. Takové maximum, že víc už bych nezaplatil, 

je tak 300 Kč. Ale zase pak je to taková spirála. Ve chvíli kdy za to zaplatíš víc, tak pak zase 

máš v hlavě to, že to máš zaplacené a musíš to vykoukat. Takže pak bych byl zase za ten větší 



objem dívání ochotný zaplatit víc že jo. V tom režimu, co koukám teď, tak bych byl ochotný 

zaplatit tak 300 Kč. 

OT: Sleduješ Netflix převážně sám nebo ve společnosti někoho dalšího? S kým? 

OD: Záleží na seriálu no. Teď v posledním půl roce koukám spíš s přítelkyní. Pak jsem ale třeba 

koukal na Peaky Blinders a ona koukala na něco svého, tak to bylo tak 50 na 50 sám vs. 

s někým. Takže to jsme třeba měli jeden seriál rozkoukaný spolu a pak každý jeden svůj zvlášť. 

 OT: Takže je to spíše nárazové? 

OD: Je to určitě nárazové, ale obecně bych řekl že koukám spíš s někým. Když jsem 

sám, tak spíš hraju nějaké hry nebo tak. 

OT: Kdy Netflix nejčastěji sleduješ? Používáš ho i jen jako kulisu nebo vždy soustředíš 

všechnu svou pozornost na sledování?  

OD: No teď během té pandemie to je celé trochu jinak, ale když jsem normálně chodil do školy 

a měl jsem přednášku odpoledne, tak jsem si dopoledne třeba nějaký seriál pustil a i teď, když 

mi přednáška online začíná třeba v 10, tak si ráno třeba ještě v posteli něco pustím. Prostě ve 

chvílích volna no. Ale obecně spíš odpoledne a večer. 

 OT: Pouštíš si to někdy i jako kulisu? 

 OD: Já si jako kulisu představím vyloženě spíš televizi. To je pro mě typická kulisa, že 

třeba dělám něco do školy, na co se nemusím moc soustředit, nebo prostě když dělám něco na 

počítači a k tomu si pustím telku. Teď televizi teda nemám, takže to už nedělám, ale Netflix 

jsem takhle snad nikdy nepoužil. Protože to jsou většinou věci, na které musíš fakt koukat. 

Možná tam jsou nějaké odlehčené věci. Já jsem ale vždycky koukal hodně na historické věci a 

takové jako dramata a na to je potřeba koukat a třeba i číst do toho ty titulky. 

OT: Na jakém zařízení Netflix nejčastěji sleduješ? (televize, počítač, tablet, telefon) A proč 

právě zde? 

OD: Z 90% na notebooku normálně na webovém prohlížeči. Zbylých 10 % je asi tablet a 

telefon. Protože jsme si koupili iPad, který jsem čas od času asi na Netflix použil a mobil asi 

taky, ale moc ne no. 

 OT: A kdy používáš tablet nebo telefon? 

 OD: No vždycky když nesedím u stolu no. V posteli, ve vaně, ale třeba i na záchodě.  

OT: Jaký obsah nejčastěji sleduješ? 

OD: Určitě víc seriály, většinou nějaké klasické hodinovky. Co se týká žánrů, tak hlavně 

historické věci a spíš něco takového dramatického, epického žánru. V poslední době třeba právě 

ta Koruna, Peaky Blinders, House of Cards. Takže takové spíš vážnějšího, dramatičtějšího 

charakteru. Což si samozřejmě žádá delší díly, takže ty hodinové. V menší míře nějaké sitkomy, 



to když na to nechci koukat úplně aktivně, třeba to HIMYM, Přátelé tam byly, ale ty taky stejně 

nebyly v češtině a já ten dabing moc nemusím, takže to bych si tam asi stejně nepustil. 

OT: Uvítal jsi přidání českých filmů do nabídky? Ovlivnilo to nějakým způsobem výběr 

toho, jaký film si pustíš? 

OD: Docela mě překvapilo, jak je tam ta nabídka široká. Upřímně jsem to celkem přivítal. 

Jednak je to pohodlné, třeba ty Pelíšky že tam jsou. Jednat je to pohodlné právě v tom, že si 

člověk nemusí vzpomínat na to, jaké všechny české filmy jsou. Já čas od času na nějaký 

staročeský film dostanu chuť a právě tím, že na základě toho pohodlí, co jsme řešili už předtím, 

ti to nabídne další a další české filmy a já jsem vlastně trošku pozapomněl, co všechno je za 

takové ty české klasiky. Takže je super, že to tam takhle všechno je no. To jsem docela uvítal. 

Nebude to asi nikdy hlavní důvod, proč bych šel na Netflix, že si chci pustit český film, ale je 

super, že to v té nabídce je a když to tam vidím, tak si to někdy i pustím. Je to takový příjemný 

bonus. V té modernější české tvorbě má Netflix pořád celkem limity, tam by mohli něco přidat. 

OT: Teď tady mám otázku na dabing, což už jsme částečně řešili. Dá se tedy říct, že když 

někde není český dabing dostupný, tak tě to odradí od sledování?  

OD: V určitých individuálních případech, kdy to je spojené s nějakým mým zvykem nebo 

nostalgií. Samozřejmě člověku uteče určitě spousta dobrých vtipů, které tam jsou. Ale v 90 % 

vždycky chci koukat na seriál v originále. Ať už to je angličtina nebo něco jiného. 

OT: Takže když tam je třeba španělský seriál, tak si ho pustíš ve španělštině a dáš si 

k tomu české titulky? 

OD: Určitě. Dabing ať je sebelepší, tak nikdy není schopný pobrat tu emoční a hlasovou 

variabilitu toho originálu. 

OT: A pouštíš si tedy dejme tomu originál ve španělštině a k tomu české titulky, nebo 

třeba anglické? 

OD: Určitě české, ale když tam jsou třeba chyby, díval jsem se na nějaký norský seriál 

a tam teda občas ty titulky vůbec neodpovídaly té situaci, která se tam děla. To fakt bylo 

třeba tak, že někdo přicházel a v titulkách se objevilo „na shledanou“. Tak to jsem 

přepnul na anglické titulky, protože tohle, to mě fakt štve. Když prostě vidím, že ty 

titulky neodpovídají. Protože si říkám, že co mi vlastně může utéct tím, že tam jsou 

nějaké chyby. Ale dokud taková situace nenastane, tak české titulky jsou pro mě 

komfortnější. 

OT: Objevil jsi, oblíbil sis nějaký nový žánr díky Netflixu? 

OD: Třeba konkrétně Sex Education je něco, na co bych se sám od sebe asi nikdy nepodíval, 

kdyby mi to Netflix nenacpal do chřtánu. No a byla by to obrovská škoda prostě no. Já jsem si 



myslel, že to je nějaký formách Young Adult, nějaké takové ty záležitosti. Ale nějak jsme se 

do toho teda donutili a bylo to úžasný no. Tak možná to. Já jsem jinak hodně zaměřený na ty 

historické, dramatické obsahy, které jsou pořád řekněme v popředí kinematografie a jsou známé 

a je okolo nich hype. Já zas nejsem úplně nějaký Netflixový hipster, že bych tam spadnul do 

nějaké spirály nekoukaných seriálů. Já většinou koukám na ty mainstreamové záležitosti. 

OT: Kolik hodin denně/týdně sledováním strávíš? 

OD: Za ten týden v průměru řekněme tak 4 epizody seriálu. 

 OT: Takže tak 4 hodiny týdně? 

OD: Jo 4 hodiny většinou, tak 4 až 6. Je to dost takové nárazové. Když už se dokopeme 

k tomu na tom Netflixu na něco koukat, tak u toho skejsnem třeba 3 hodiny denně. Ale 

pak zase přijde život prostě a týden se na to nekoukáš, pak tě to zase chytí. Je to nárazový 

no, já to mám hodně nepravidelné. 

OT: Máš čas strávený u Netflixu pod kontrolou? Pokud ano, měl jsi to tak po celou dobu, 

co Netflix používáš? 

OD: Docela jo si myslím. Stane se samozřejmě čas od času. Třeba u Peaky Blinders se mi stalo, 

že to mělo hrozné clif hangery na konci. Tak to prostě je, že některé seriály jsou tak 

koncipované, takže pak samozřejmě koukáš víc. Ale ve chvíli, kdy jsem uznal za vhodné, že je 

potřeba udělat něco jiného, tak jsem šel. Někdy to byla jako odměna, ve chvíli kdy koukáš na 

nějaký seriál, který tě hodně baví a máš s tím spojený nějaký emocionální a chemický procesy 

v mozku, což taky obrovsky funguje, to je možná na jinou diplomku no. Že člověk má s nějakou 

aktivitou spojenou nějakou reakci v mozku, která nemá vlastně ani tolik společného s tím, co 

ve skutečnosti ten člověk konzumuje. 

OT: Cítíš se někdy při sledování Netflixu provinile? (např. pokud je to forma 

prokrastinace, nebo je čas strávený u obrazovky příliš dlouhý) Pocítil jsi to někdy v 

minulosti? 

OD: To nikdy, já tohle nemám. V poslední době se fakt snažím řídit tím, že nejdřív škola, práce 

a pak až zábava, že si to dávám vyloženě spíš za tu odměnu. Je to takové blbé, vždycky mi tohle 

říkal táta a já jsem to samozřejmě tak nedělal. Ale ono to fakt funguje. Ve chvíli, kdy máš 

všechny věci hotové, tak se pak necítíš provinile, když strávíš celý večer u Netflixu. 

OT: Už jsi říkal, že máš nastavené automatické přehrávání. Z jakého důvodu to tak máš? 

OD: Protože mě to neštve no. Asi se ptáš, protože to lidi štve, ale mně to nevadí. 

OT: To ne, právě že to mají lidi různě, někdo v tom vidí obrovskou výhodu Netflixu, 

někdo třeba ani neví, že to vlastně jde vypnout, lidi to mají opravdu různě. Tobě to tedy 

vyhovuje? 



OD: Ono to je spojené s tím, že… Třeba to, že ti tam padají další a další díly seriálů je 

podle mě super. Že na to člověk nemusí sahat ve chvíli, kdy je vyvalený na gauči, to je 

podle mě super. To, že ti to potom automaticky hází a přehrává další seriál, to mi úplně 

nevyhovuje. Ale ono to je propojené, to nejde vypnout jedno nebo druhé. Takže třeba 

to, že dokoukáš historický seriál, který skončí nějak epicky a ono ti to hodí žánrově 

někam jinam během 30 vteřin a začíná nový seriál a ty to musíš vypínat, protože ještě 

přemýšlíš nad tím, co jsi právě dokoukal. To mi třeba nevyhovuje. Ale je to jedno 

s druhým a nejde to vypnout. Takže nevím no, nepřijde mi to úplně jako zas tak stěžejní, 

že bych to řešil. 

OT: Využíváš při sledování seriálů možnost „přeskočit úvod“? Proč ano/ne? 

OD: Jak kde no. Většinou ne, já ty intra mám rán, oni jsou většinou dobrý. Třeba u Game of 

Thrones, to je pro mě úplně hřích, když někdo přeskočí intro. Třeba konkrétně u té Koruny je 

to intro pořád stejné a takové, jakoby artové řekněme. Tak tam to třeba občas využívám, když 

už fakt chci koukat, ale většinou ne no. Já fakt v 90 % nepřeskakuju intro. 

 OT: Ty máš i to HBO GO, tak tam to přeskakování intra ani nastavené není, že? 

 OD: Není no, tak právě musíš na té časové ose hledat, to je jako dost hrozné no. 

OT: Jak vnímáš obsah, který je v kategorii „Doporučené“? Už jsme se o tom trochu bavili 

a vlastně jsi říkal, že ti to přijde super, že se ti to trefuje do toho, co se ti líbí, co ty sleduješ. 

Řídíš se tím tedy nějak častěji, že si vybereš něco z těch doporučených? 

OD: Jo, řídím se tím docela často. Jak říkám no, ten algoritmus fakt skvěle funguje, je fakt 

zdařilý. Samozřejmě to musí získat dostatek dat, to je jasné, že ze začátku to je horší. Ale když 

už koukáš na pátý, desátý seriál, tak už to hodně ví. Pak se to trefuje a nemám s tím problém. 

OT: Ještě je tam kategorie, kde vidíš top 10 nesledovanějších pořadů v České republice. 

Tak mě zajímá, jestli se tím taky někdy inspiruješ, jestli je ti tahle kategorie něčím 

užitečná? 

OD: Jo určitě. Já jsem poměrně mainstreamový divák. Takže určitě jo, tam to je většinou 

spojené už s nějakým hypem někde jinde. Většinou někde na sociálních sítích se něco řeší, že 

je něco takového. Pak už to většinou koresponduje. Já když tam přijdu, tak přijdu většinou 

pozdě, takže už je ten hype zrealizovaný a už se na to lidi dívají. Takže já jen přijdu a kliknu 

na to, co chci z toho no. 

OT: Na základě čeho nejčastěji vybíráš, na co se podíváš?  

OD: No on mi to ten algoritmus hází docela přesně. Protože ono to pozná, když ten seriál 

dokoukáš. Pro mě osobně to funguje dobře, hází mi to tam ty seriály, které chci. Takže ve chvíli, 

kdy mám něco dokoukané, tak mi to už hází něco, na co bych se mohl chtít podívat, co se mi 



bude líbit, většinou. Stává se samozřejmě, že mě to nechytí. Já jsem takový ADHD co se tohoto 

týká. Takže ve chvíli, kdy třeba na něco koukám sám, tak to musí být echt dobré, abych na to 

vydržel koukat. Většinou teda jdu na část stránky, která je úplně nahoře, což je ten obrovský 

banner toho top pick a když se to náhodou netrefí, tak sjedu kousek dolů a většinou si něco 

vyberu v té další sekci. 

 OT: Dáváš třeba i na doporučení od známých nebo právě třeba z těch sociálních sítí? 

OD: To určitě jo, hodně. Ze sociálních sítí ne zas až tak hodně. Ale teď třeba byl 

obrovský hype kolem toho Queen’s Gambit. Ale to mě ještě minulo. Ale když mi právě 

někdo něco doporučí, tak jsem schopný si to pamatovat třeba v řádu let a když to pak 

někde uvidím, tak si to pustím. Na doporučení od známých hodně dám no. 

OT: Pokud vybíráš podle kategorií, jsou pro tebe dostatečně přehledné, najdeš většinou 

to, co hledáš? Používáš to? 

OD: Moc ne. Protože si myslím, že seriál není schopný charakterizovat jeden žánr. Jako třeba 

drama, to je strašně široký pojem. I když na ty dramatické seriály koukám, tak rozhodně nejdu 

do kategorie drama a tam si něco vybírám, to ne. 

OT: Teď jsem si vzpomněla, ještě jsem se tě chtěla zeptat na tu tvorbu Netflixu. Pochopila 

jsem tedy, že ji máš rád. Co na tom oceňuješ, co se ti na tom líbí? 

OD: Že je to inovativní. Ta schopnost trefit nějaký trend a na druhou stranu vlastně posunout 

ten žánr někam dál a vlastně inovovat celou kinematografii. To je věc, kterou ten Netflix 

opravdu umí. Na jednu stranu takový mainstream, na druhou stranu trefení nějakého nového 

tématu. 

OT: V březnu 2020 zasáhl Českou republiku koronavirus a lidi od té doby tráví více času 

doma. Má tato doba vliv na tvůj způsob, dobu trvání konzumace obsahu z Netflixu? 

Pokud ano, jaký? 

OD: U mě osobně úplně ne. Já jsem i teď chodil normálně do práce. Předtím jsem byl vlastně 

docela dlouho doma, ale taky se to nějak moc nezměnilo. Co mě ale napadá je to, že jsme 

s kamarády dělali společné sledování Netflixu. Přes nějaký web, už nevím, jak se to jmenovalo. 

No a tímhle způsobem jsme se společně dívali na nějaký seriál. Já jsem během té první vlny 

byl vlastně v úplné karanténě, tak to byl fajn způsob, jak vlastně jakoby strávit nějaký čas 

v nějaké společnosti. 

 OT: To byla nějaká externí aplikace, přes kterou jste se na ten Netflix společně dívali? 

 OD: jojo přesně tak, to byl nějaký web.  



OT: Teď už mám poslední otázku, jestli tebe napadá, že bys k tomu chtěl ještě něco 

dodat? Co by se dalo zlepšit, nebo jestli tě něco v průběhu napadlo, co bys prostě chtěl 

zmínit? 

OD: Co se týká toho vylepšení, tak si myslím, že na té UX rovině je Netflix jedna z aplikací, 

které teď tlačí ten trh dopředu, co se týká aplikací. Takže je těžké něco vymýšlet, protože oni 

na to mají nejlepší mozky na světě v podstatě. To si třeba myslím, že naopak, z Netflixu by si 

měla vzít příklad velká spousta aplikací. Nejednom v rámci nějakých videoték, ale obecně. Já 

si myslím, že Netflix a Spotify absolutně vedou, co se týká takových aplikací, těch UX věcí a 

tlačí ten trh dopředu. A i tím formátem, tím finančním. Netflix i Spotify s tím přišli, když něco 

takového v podstatě ještě neexistovalo a za takový malý poplatek nabídnou takovou obrovskou 

dávku obsahu. U toho Spotify to je ještě extrémnější, tam je fakt úplně všechna hudba, tak úplně 

směšný peníze. Takže je těžké vymýšlet nějaké vylepšení no. 

 

Jméno: Simona L. 

OT: Kdy a proč ses rozhodla začít službu Netflix používat? 

OD: Už to budou tak dva roky. Založila jsem si ho protože mi brácha vždycky stahoval filmy 

a on se svojí přítelkyní pak nějak přišli na ten Netflix, založili se Netflix. No a já jsem si to 

zjišťovala a zjistila jsem, že tam k tomu jde přidělat další účet. Tak jsem se tak nenápadně 

k jejich účtu přidělala ještě svůj a i mamka, přidělala jsem účet i mamce. Takže kvůli nim no. 

OT: Odkud jsi podobný obsah konzumovala předtím? 

OD: Tak my jsme to měli všechno postahované nelegálně na disku a nebo nahrané v televizi 

filmy jsme mívali, že jsme si to nahrávali. Nebo na YouTube, ale tak tam moc filmů není.  

OT: Jaké výhody/nevýhody vnímáš u Netflixu v porovnání s tím, odkud jsi podobný 

obsah konzumovala dříve? 

OD: Já si myslím, že to je to, že když si to zapnu, tak to běží furt dokola. Ale to je takové jako 

nepromyšlené, ale když to vezmu tak hlouběji, tak Netflix má takový svůj vlastní obsah. Jakoby 

že tam jsou filmy, které najdeš i jinde, ale pak tam jsou filmy, které jsou vyloženě jenom jako 

na tom Netflixu. No je to takové. Třeba teď jsem tady měla zapnutý Netflix a myslím, že jsem 

to ani nevnímala. Že jsem to měla spíš jako takový podklad. No, takže je to i taková moje 

společnost. 

OT: Napadnou tě nějaké nevýhody, co by se na Netflixu dalo vylepšit? 

OD: Nad tím jsem právě přemýšlela, jestli mi na tom něco vadí. Tak asi třeba když tam chci 

najít vyloženě nějaký film, na který mám náladu, tak že tam nemusí být. Třeba High School 



Musical, to tam není. To už jsem se několikrát naštvala. A když ho sleduju s mamkou, tak mě 

docela štve, že tam není víc filmů předabovaných do češtiny. Jako mně samotné to nevadí, 

protože já stejně všechno sleduju v angličtině, ale když se na něco chci podívat s mamkou na 

nějaký film, tak většinou není předabovaný do češtiny, tak asi to. I když ten Netflix mi přijde, 

že se furt obnovuje, že to furt aktualizuje a že není zaseklý na jednom místě, takže to je otázka 

času, kdy budou všechny ty filmy nadabované do té češtiny. To je třeba taky jako výhoda by to 

mohlo být. 

OT: A když si tedy chceš pustit nějaký film, který na Netflixu není, tak co uděláš? Třeba 

co jsi udělala, když sis chtěla pustit to High School Musical? 

OD: No první jsem byla naštvaná. A potom jsem začala listovat těmi novinkami na Netflixu, 

jak tam jsou a našla jsem tam nějaký jiný muzikál a pustila jsem si to. A nebo třeba Bridgerton 

jak tam teďka byl, tak u toho jsem teďka seděla celý den. A přitom jsem tam původně šla jenom 

kvůli tomu, že jsem si chtěla pustit nějaký film a on tam nebyl. Takže většinou já jsem už moc 

líná na to, abych ten film hledala někde jinde, když ho stejně znám, tak si tam radši pustím 

něco, co neznám a je to tam. Takže prostě asi si pustím něco jiného. 

OT: Jaké byly tvoje návyky sledování filmů a seriálů před objevením Netflixu a jak se 

změnily? 

OD: Já jsem dřív podle mě mnohem víc sledovala normální televizi. Jako normální kanály 

Novu, Primu, Primu Love a tady toto a ten Netflix tam jsou výhody v tom, že tam nemáš každé 

dvě minuty reklamu a můžeš si pustit úplně co chceš i když jsi to viděla už několikrát. Takže 

tak no. Asi jsem možná víc sledovala i YouTube, ty Youtubery a tady toto a když začal ten 

Netflix, tak už jsem tolik neměla tu potřebu, nebo spíš čas, sledovat ten YouTube.  

OT: Díváš se stále i na televizi a popř. na jaké programy, pořady?  

OD: No jenom vyloženě na Slunečnou.  

OT: Jaký máš druh předplatného? 

OD: Myslím si, že rodinné. Čtyři účty plus to dětské. 

OT: Je pro tebe měsíční poplatek zanedbatelná částka ve tvém rozpočtu? Jaká je 

maximální částka, kterou bys byla ochotná měsíčně za služby Netflixu zaplatit?  

OD: No měla bych to platit, ale když to nezaplatím, tak si toho brácha nevšimne, takže jak kdy. 

Myslím, že mamka to platila za nás dvě a už si právě nepamatuju, kolik nás to stojí. Není to asi 

úplně zanedbatelná částka, ale myslím si, že to za to stojí.  

OT: A když si to vezmeš sama za sebe, kolik bys byla ochotná zaplatit maximálně 

měsíčně pouze za jen účet pro sebe? 

OD: Asi do 100 Kč.  



OT: Sleduješ Netflix převážně sama nebo ve společnosti někoho dalšího? S kým? 

OD: Když jsem na bytě, tak určitě sama, protože tady nikdo není. A doma většinou s mamkou 

nebo s bráchou a jeho přítelkyní. Když jejich malý usne večer, tak si pouštíme Netflix. 

 OT: A větší část z toho je, že se díváš sama, nebo s někým? 

 OD: Já si myslím, že sama. To je spíš jako výjimečně, že se dívám s někým. 

OT: Kdy Netflix nejčastěji sleduješ? Používáš ho i jen jako kulisu nebo vždy soustředíš 

všechnu svou pozornost na sledování? Už jsi vlastně říkala, že teď jsi to měla puštěné spíš 

jako kulisu, tak při jaké příležitosti si ten Netflix nejčastěji pustíš? 

OD: Tak třeba teď je ta situace úplně ukázková, když mám po zkoušce a potřebuju si odpočinout 

od všeho. Protože když se učím, tak musím poslouchat nějaké piano třeba nebo něco aby mě to 

nerušilo. Ale když si můžu odpočinout a nemusím nic dělat, tak si pustím Netflix. 

 OT: A je to spíš navečer nebo i během dne? 

 OD: Jojo, večer. 

OT: Na jakém zařízení Netflix nejčastěji sleduješ? (televize, počítač, tablet, telefon) A proč 

právě zde? 

OD: Tady na bytě mám televizi, ale doma to nesleduju na televizi, ale na telefonu, protože na 

televizi je zapnutý mamky účet. Já jí to nepřepínám, protože ona by si to neuměla nastavit 

zpátky. 

 OT: Takže spíš si to pustíš na telefonu, než aby sis to zapnula na počítači? 

OD: Tak já si zapínám Netflix třeba když jím. Takže s tím třeba chodím po baráku 

většinou s tím telefonem, než abych si k tomu v klidu sedla a podívala se, tak jako si to 

nosím v ruce většinou. Ale tady na bytě u toho sedím a dívám se poctivě, tak tady 

nemám moc kde si to přenášet 

OT: Jaký obsah nejčastěji sleduješ? 

OD: Asi spíš seriály a řekla bych, že to jsou spíš seriály, které už znám. Že se moc nepouštím 

do těch nových. Jediná výjimka je ten Bridgerton, co jsem teď dodívala, protože ten tam na mě 

pořád vyskakoval a pořád se mi pouštěla ta ukázka na to, tak to jsem stihla zvládnout. Ale třeba 

teďka mám takovou úchylku na Jak jsem poznal vaši matku, to vidím už asi po padesáté. Pak 

Gilmorky, takové seriály, co už znám a nic moc mě tam nemůže překvapit. Protože kdybych si 

pustila nový seriál, tak u toho dokážu sedět hrozně dlouho a vím, že u toho nic neudělám. To 

je nebezpečné. 

 

 



OT: Uvítala jsi přidání českých filmů do nabídky? Ovlivnilo to nějakým způsobem výběr 

toho, jaký film si pustíš? 

OD: Já bych se na ně sama asi nepodívala, nevím no, mně to tam ani moc nevyskakuje, asi to 

úplně není to, co by mi ten Netflix měl nabízet. Ale s mamkou se na to díváme pořád na ty 

české filmy. A jako když se na to dívám s mamkou, tak mi to nevadí, ale sama bych si to určitě 

nepustila.  

OT: Sleduješ filmy, seriály apod. s českým dabingem, vnímáš jako nevýhodu, pokud CZ 

dabing není dostupný a odradí tě to od sledování? Chápu to tedy správně tak, že tě to 

odradí jen v případě, že se chceš dívat ještě s někým? 

OD: Jojo, přesně tak. Jinak mi to nevadí. 

 OT: Jak se tedy nejčastěji díváš, v angličtině, v originálním znění? 

OD: No já to mám v angličtině s anglickými titulky, ale to jenom protože mi tak ty 

titulky automaticky furt naskakují. Nevím, jestli to mám v nastavění zapnuté, ale jinak 

kdyby mi to vyskočilo bez titulků, tak si toho ani nevšimnu. 

OT: Objevila jsi, oblíbila sis nějaký nový žánr díky Netflixu? 

OD: No… začala jsem se dívat na Kardashianky, na to nejsem moc pyšná, to bych tam možná 

ani nedávala do toho rozhovoru. 

 OT: V pohodě, je to anonymní. 

OD: No ale jinak asi i dokumenty, protože to je hrozně lehké tam najít. Potom jsem ještě 

začala sledovat takové ty videa, nebo dokumenty, seriály, nevím, jak se to nazývá, jak 

tam pořádají ty šatníky a tady toto. Tak to je asi něco, na co bych se normálně 

nepodívala, nebo nevyhledala bych si to, ale tady jsem se na to podívala. A potom ještě 

tam byl jakýsi dokument o soutěži make-up artistů, tak na to jsem se taky dívala. To mě 

zajímalo, ale zase, sama bych si to jinak asi nenašla nikde, protože mě to zase až tak 

nebere, ale bylo to zajímavé. 

OT: Podle toho, co jsi vyjmenovala, dá se tedy říct, že se třeba o něco víc díváš na různé 

americké show? Já vím, že bylo populární třeba to Love is Blind. 

OD: Jo, no to taky, ježiš to vůbec radši ani nezmiňuj. Ještě Too Hot to Handle, no jo 

jasně, za jednu noc, za jeden večer jsem to shlédla. 

OT: Kolik hodin denně/týdně sledováním strávíš? Díváš se každý den? 

OD: No ten ve zkouškovém určitě ne. Dneska to je první den za celý měsíc, co jsem si to pustila. 

Ale jinak ono to záleží. Když mám třeba moc výkresů do školy. Podle toho, co mám dělat do 

školy. Když mám třeba dělat modely nebo výkresy, tak si to pustím. Ale když se mám učit, 



nebo si vypisovat poznámky, tak si to pustit nemůžu. Ale tak v průběhu normálního semestru 

bych řekla, že v průměru tak jednou za dva dny. 

OT: A v hodinách, kolik hodin průměrně tím sledováním za týden strávíš? Říkala jsi, že 

někdy ti to běží jen jako kulisa jeden díl za druhým že. Ale kolik hodin strávíš opravdu 

sledováním? 

OD: Přesně tak, takhle na pozadí mi to může jet pořád. Ale záleží hodně na tom, na co 

se dívám. Třeba když si pustím film, tak se na to většinou soustředím. Ale když si teďka 

pustím Jak jsem poznal vaši matku, tak to už znám nazpaměť, takže to už mám jen jako 

kulisu. 

 OT: Takže v tom případě třeba ani nevíš, jak dlouho ti to vlastně běží? 

OD: Jo no, přesně tak. To samé třeba ten seriál nový, když nějaký mám, tak to se na to 

dívám třeba i dva dny v kuse a vůbec mi to nepřijde, protože prostě potřebuju vědět, jak 

to dopadne. 

OT: Takže to je hodně nárazové, podle toho, co zrovna sleduješ? 

OD: Jo, přesně tak. 

OT: Máš čas strávený u Netflixu pod kontrolou? Pokud ano, měla jsi to tak po celou dobu, 

co Netflix používáš? 

OD: No to zase záleží. Protože když mám zkouškové, tak jsem hodně disciplinovaná, že si třeba 

i odstraním sociální sítě z telefonu. Všechno si dám prostě pryč, abych se fakt soustředila. Ale 

když to zkouškové nemám, tak je mi to úplně jedno. Takže si myslím, že to spíš pod kontrolou 

nemám no. 

OT: Cítíš se někdy při sledování Netflixu provinile? (např. pokud je to forma 

prokrastinace, nebo je čas strávený u obrazovky příliš dlouhý) Pocítila jsi to někdy v 

minulosti? 

OD: To ani ne. Já už když to sleduju, tak si to prostě užívám. To už se tak nějak smiřuju s tím 

že prostě co se sebou že. 

OT: Máš nastavené automatické přehrávání? Proč ano/ne? 

OD: Jojo, ale stejně si to i přepínám. Zapnuté to mám proto, protože když to mám jako kulisu, 

tak mi tam prostě běží jeden díl za druhým. Ale mám to taky tak, že i když to mám jakou kulisu, 

tak když se do toho zrovna trochu víc zahledím, tak si to stejně přepnu ještě dřív, než se to 

přepne samo. Ale když u toho zrovna nejsem, tak je fajn, že se mi to nevypne, ale jede to dál. 

OT: Využíváš při sledování seriálů možnost „přeskočit úvod“? Proč ano/ne? 

OD: Většinou tak jeden až dva první díly si to nechám zahrát a potom už to přeskakuju. Když 

už vidím několikátý díl po sobě, tak to přepínám. 



OT: Jak vnímáš obsah, který je v kategorii „Doporučené“? 

OD: No tak třeba když jsme se dívali s taťkou na mamky Netflixu, tak jsme si našli film a jak 

to skončilo, tak to tam bylo jako doporučený, že když jste viděli tento film, tak tam vyskakovalo 

milion dalších filmů, které by se třeba na mamky Netflixu jinak vůbec neukázaly. Tak to bylo 

fajn. Ale, ale jo, asi to sleduju. Tak ono ti to navrhne podle toho co ty sleduješ, tak většinou se 

ti to trefí do vkusu. Takže myslím, že to je fajn. 

OT: Ještě tam je kategorie top filmů na Netflixu v dané zemi. Inspirovala ses tím někdy? 

OD: Jo já si myslím, že asi tak dvakrát. Teď to byl ten Bridgerton a ještě to Tall Girl. Tak tady 

ty dva. Ale myslím, že to bylo jen tohle. 

OT: Na základě čeho vybíráš, na co se podíváš? Zkoušíš náhodné filmy, seriály, 

dokumenty, vybíráš z kategorie doporučené nebo dáš na doporučení od známých? 

OD: Tak třeba jak tam je to, že mám něco rozkoukané, tak většinou podle toho se podívám. 

Taky podle toho, co mi tam na té úvodní stránce vyjede, co se mi líbí. A když už fakt nevím, 

tak si prostě pustím nějaký seriál, co už znám. 

OT: Pokud vybíráš podle kategorií, jsou pro tebe dostatečně přehledné, najdeš většinou 

to, co hledáš? 

OD: Podle toho jsem snad nikdy nevyhledávala. Mně tam vždycky něco vyskočilo, co mě 

zaujalo. Takže myslím, že podle tohoto jsem nikdy nic nevyhledávala. 

OT: Ještě jsem se chtěla zeptat na to, jak vnímáš tu originální tvorbu Netflixu? 

OD: Mně přijde, že ty filmy od Netflixu jsou si hrozně podobné a do teďka jsem nepřišla na to 

v čem, ale přijde mi, že si jsou v něčem hrozně podobné. Nevím, jestli mají třeba tu dějovou 

linii takovou nějakou stejnou nebo ty herce, nevím. Ale většinou když si nějaký film pustím, 

tak poznám, že to je přímo toho Netflixu. Nijak mi to nevadí, spíš mi to přijde fajn. 

OT: V březnu 2020 zasáhl Českou republiku koronavirus a lidi od té doby tráví více času 

doma. Má tato doba vliv na tvůj způsob, dobu trvání konzumace obsahu z Netflixu? 

Pokud ano, jaký? 

OD: Když přišel koronavirus, tak já jsem se myslím učila zrovna na maturitu. Takže jsem byla 

takový jako že jsem moc nechtěla ten Netflix ani do telefonu a tak, nechtěla jsem ho používat. 

Říkala jsem si, že na tom strávím strašně moc času no ale jak přišla ta korona, tak jsem si ho 

stáhla i do telefonu, stáhla jsem si ho úplně všude a začala jsem tím být trochu posedlá a začala 

jsem to sledovat hrozně moc, protože jsem měla hrozně moc volného času. Takže jsem si to 

musela tak nějak korigovat, protože jsem zjistila, že to je trochu neovladatelné. A zjistila jsem, 

že i když jsem si řekla, že u toho budu něco dělat, tak jsem stejně nic neudělala. Takže si 

myslím, že moje sledovanost se určitě zvýšila hodně. Ale už se to snažím korigovat.  



OT: Je ještě něco, co bys chtěla dodat, napadlo tě něco v průběhu rozhovoru? 

OD: No tak ještě mě napadá, že je super, že ten jeden účet můžeš dát na několik těch zařízení. 

Že to je fajn, že to mám i v počítači, na telefonu, v televizi. To mě tak napadá, to je asi všechno. 

 

Jméno: Kateřina G. 

OT: Kdy a proč ses rozhodla začít službu Netflix používat? 

OD: No já jsem ho začínala používat tak jako na dvakrát. Nejdřív při nějaké té příležitosti, kdy 

byl na měsíc zadarmo. A teď co ho používám pravidelně a co si ho normálně platím, to bude 

tak rok, rok a půl možná. A mně se na to zeptal kamarád, že by to chtěl rozšířit na ten největší 

balíček na ty čtyři účty. Předtím jsem ten účet sdílela ještě s přítelem, no, teď už je jen můj. No 

tak oni mi to nabídli, tak si říkám že jo, je to za dobré peníze, je tam něco zajímavého, 

minimálně tam je celé HIMYM, to je hlavní. A na televizi mám Netflix button, takže to konečně 

taky můžu používat a fakt to používám, je to super. Takže tak no, prostě na oslovení někoho 

jiného. Ale byla jsem v takové fázi, že už jsem ten Netflix chtěla, jen jsem se nemohla dokopat 

k tomu si to zařídit. Takže když mi to někdo nabídnul na sdílení, tak nebylo co řešit no. 

OT: Odkud jsi podobný obsah konzumovala předtím? 

OD: Tyjo to jsem se asi dívala normálně na televizi. Ještě jsem se se spolubydlícím dívala na 

HBO GO, ale to nebylo moje, tam jsem jenom parazitovala. Takže spíš jsem se dívala na to, co 

bylo v televizi a nebo ještě když jsem na víkend u našich, tak oni mají takové to zpětné 

přehrávání na televizi, tak to. Ale jinak nijak extra jsem se na nic moc nedívala. 

OT: A když ses chtěla podívat na něco konkrétního, co třeba v televizi nebylo? Nebo 

ses dívala jen na to, co zrovna dávali a sama jsi žádný konkrétní obsah nevyhledávala? 

OD: Jo, to jsem stahovala no. Do počítače a pak jsem si to pouštěla přes HDMI. 

OT: Jaké výhody/nevýhody vnímáš u Netflixu v porovnání s tím, odkud jsi podobný 

obsah konzumovala dříve? 

OD: Mně se líbí už ta samotná nabídka, ten obsah, který ti to tam předhazuje. Ten Netflix se 

umí tak nějak vnucovat, ale ne tak nápadně. To, že se tam tak jako zabrouzdáš a vždycky si tam 

něco najdeš, vždycky si něco najdeš prostě. Nebo to, že jenom najedeš na nějaký film a ono ti 

to začne spouštět ten začátek a ty, když nic neuděláš, tak ono se ti to pustí a ty už se koukáš, 

protože už ti to tam běží, to je na jednu stranu pro mě i výhoda, protože jsem hrozně nerozhodná. 

Takže když mě vlastně ze začátku něco zaujme a ono mi to samo spustí a rozhodně tak vlastně 

za mě, tak proč ne. Mně to docela i vyhovuje. Super taky je ta možnost toho My listu. Že se ve 

škole nebo i v práci třeba bavíme, že někdo něco viděl na Netflixu, já si jenom otevřu appku na 



mobilu, dám si to tam na později a je to, to je super. Že nad tím nemusím přemýšlet a někam si 

to psát. Pak prostě jen přijdeš domů, zmáčkneš Netflix button na televizi a seš tam prostě. Ještě 

je super to, že někde přestaneš přehrávat a ono tě to pak hodí zpátky, zeptá se tě to vlastně, jestli 

chceš pokračovat tam, kde jsi skončila. I vlastně seriály, nemusíš si pamatovat u kterého dílu, 

které série jsi skončila. Uživatelsky je to hodně příjemné, takové nenáročné. Málo chyb jsem 

našla. 

OT: Na to bych ráda na vázala a chtěla bych se tě zeptat, jaké u Netflixu vnímáš chyby, 

nevýhody? 

OD: No jako první věc, která mě štve je to přetáčení. Protože ty se musíš přesunout prostě po 

celém bloku a on není úplně krátký. Nevím přesně kolik to je, ale když přetáčíš, tak myslím, že 

podle mě to je třeba i 10 sekund. A ono, když chceš zpátky třeba o 2 vteřiny, tak už je to dost. 

Dneska je rychlá doba a těch 8 vteřin navíc tě prostě otravuje jo. Je to 8 vteřin, na které se musíš 

podívat znovu. Ono to bude možná i víc podle mě. 

 OT: Chápu to správně, že když dole na té časové ose, se chceš posunout zpátky? 

OD: No, já když se dívám na televizi a prostě třeba přeslechnu, co tam říkali tak vtipného 

nebo něco, dáš tam pauzu a pak zmáčkneš šipku doleva. A ono tě to hodí, nabídne ti to 

pás těch náhledů a je to po dlouhých úsecích. Další věc, která mi vadí, celkově prostě ta 

česká platforma je celkem špatná. My to máme tedy v angličtině. Nevím, jak to je teď, 

ale proto jsem si vlastně předtím nepořídila ten Netflix, teď si na to vzpomínám. Protože 

na českém Netflixu nebylo HIMYM. To je pro mě prostě alfa a omega televize. Já jsem 

na tom pořadu závislá. Na anglickým přitom byl. A já jsem nepochopila, proč oni to 

nedají na českou bez možnosti českého dabingu nebo titulek. To, že tam byla tak 

omezená nabídka. A teď co tak úplně nechápu, proč je tam tolik věcí v té nabídce 

Polsky. A česky tam toho je fakt málo. A ještě mám jednu mouchu, když už si chceš 

vybrat něco, co na tebe bude mluvit česky, tak v tom našeptávači máš možnost vybrat 

„czech audio“, ale ono to vůbec neumí vyhledávat. Ono to neumí vyfiltrovat, mají 

špatně nastavený tel filtr, že by si to umělo vyhledat vyloženě jenom české audio z těch 

titulů. Je to přesný tak na 70 %. Nějaké věci tam chybí, nějaký přebývají. 

OT: Jaké byly tvoje návyky sledování filmů a seriálů před objevením Netflixu a jak se 

změnily? 

OD: Ono takhle, než jsem měla Netflix, tak jsem měla trochu jiný životní styl, teď mám míň 

školy, víc práce, víc zodpovědností. Když bych se tohle pokusila nebrat v potaz, tak si myslí, 

že koukám tak nějak stejně, ale teď je to o něco míň blokové. Tím, jak je to přívětivé 

uživatelsky, tak není problém k tomu přijít na chvíli a nechat to být. Třeba já teď dělám něco, 



co jsem podle mě nikdy předtím neudělala, že se na film dívám třeba na třikrát. To by mě 

předtím nikdy v životě nenapadlo. Když už film, tak celý a teď nemám problém ho přerušit. 

Protože pak přijdeš a jednoduše si to pustíš tam, kde jsi skončila. A je jedno, jestli to je na 

televizi, na tabletu nebo na mobilu. Ono si to prostě najde. Což je super, protože něco třeba 

rozkoukám v obýváku, pak si dám sprchu a pak si chci ještě chvilku něco pustit v posteli, tak 

si to pustím na tabletu. Takže ten čas je celkově stejný toho sledování, ale víc mi to vyhovuje. 

Dřív to bylo takové jiné no. To když jsem přijela k našim a byla jsem sama doma, tak jsem byla 

schopná si pustit něco v televizi a u toho dělat věci do školy a takto jsem byla schopná se na 

něco dívat třeba 6 hodin v kuse. Nebo třeba že v té televizi něco běželo, já jsem u toho vařila. 

To byly ty víkendy a přes týden už to bylo o něco méně. Časově to mám tak stejně, jen teď 

jsem si to časově víc podřídila bych řekla. Víc mi to vyhovuje, je to jednodušší.  

OT: Díváš se stále i na televizi a popř. na jaké programy, pořady?  

OD: já jsem se teď stěhovala teprve dneska mi tu zapojili televizi, takže do teď to byl jenom 

Netflix. Protože jsem neměla nic jiného. Otázka je, jak to bude teď, protože já jsem si na tu 

televizi hrozně odvykla. Tak uvidím. Je fakt, že tu televizi jsem tady chtěla i z toho důvodu, že 

jsou někdy dny, kdy si nechceš nic vybírat, že si chceš jen tak pustit něco, co zrovna běží. 

Podíváš se, co běží na Nova Cinema a když se ti to líbí, tak to tam necháš, třeba to ani tolik 

nevnímáš. To teď asi zase začnu aplikovat. 

 OT: Takže by se dalo říct, že tu televizi použiješ spíš jenom jako takovou kulisu?  

OD: Dalo by se říct, že jo. Nebo nějaké konkrétní pořady, které mě zaujmou. Třeba 

nějaký sportovní přenos, nebo když mi něco řekne, že někde budou dávat nějaký film. 

Ale když si chci vybrat nějaký obsah, tak jdu na Netflix. Problém pak je, když to na 

Netflixu není. To pak člověk musí na Voyo a připadá si tupě. 

OT: A když tedy jdeš na Netflix a chceš se na něco konkrétního podívat a ono to tam 

není, co pak děláš? Jdeš na to Voyo?  

OD: Nejdřív zkusí to Voyo a pak jsem zoufalá no. Pak to buď vzdám anebo jdu stahovat 

no, třeba na uloz.to. Nebo ještě zkusím naťukat, jestli to někde není online. I když to už 

je teď trošku zkrouhlé. Teď se to zase o něco teda zlepšilo postupně, některé filmy jsou 

online. Ale byl v tom velký propad. Já jsem ale takový vzdávač, že většinou netrvám na 

tom, že se musím na něco konkrétního podívat.  

OT: Už jsi říkala, že ses přidávala ke kamarádovi, který si rozšiřoval svůj účet, takže jsi 

součástí toho nejvyššího předplatného? 

OD: Ano, přesně tak. 



OT: Je pro tebe měsíční poplatek zanedbatelná částka ve tvém rozpočtu? Jaká je 

maximální částka, kterou bys byla ochotná měsíčně za služby Netflixu zaplatit?  

OD: Je, je to pod stovku, tím že nás tam je hodně. Takže to vůbec neřeším. To je míň než 

krabička cigaret, takže to by bylo fakt malicherné to řešit. 

 OT: A kolik bys byla ochotná za to zaplatit maximálně? Za měsíc. 

OD: No nejvyšší strop by bylo asi 200 Kč. Já bych šla ještě třeba do takových…no ale 

zase on je fakt dobrý ten Netflix. No zase, to je otázka, teď, kdyby mi to měl někdo 

zvýšit, tak už jsem na to zvyknutá, tak bych si za to připlatila. Ale kdyby mi někdo na 

začátku řekl, že mu mám dát 300 Kč, tak to asi ne žejo. Ale teďka asi jo, těch 300 Kč 

bych ještě dala. Protože vím, že to je kvalitní. Ale rozhodně na začátku bych nešla nad 

200 Kč. To je jenom tím, že jsem si na to navykla. Tak teď tak těch 300 Kč by pro mě 

byl strop. 

OT: Sleduješ Netflix převážně sama nebo ve společnosti někoho dalšího? S kým? 

OD: Před tím to bylo ve 100 % případů s přítelem. Ono se to tak hezky vztahuje k té životní 

situaci no. Já jsem tady třeba makala na věcech do školy a on na mě pořád, jestli si nepustíme 

HIMYM. Co jsem byla s ním, tak jsem se sama na nic nepodívala. Od té doby, co jsme od sebe 

se koukám hodně sama. Užívám si to, že tam mám to svoje prostředí, že mi to tam nenarušuje 

nějakými jeho věcmi. Protože on beze mě koukal, já bez něho ne. 

OT: Kdy Netflix nejčastěji sleduješ? Používáš ho i jen jako kulisu nebo vždy soustředíš 

všechnu svou pozornost na sledování?  

OD: Dívám se spíš večer. Někdy si to pustím i u oběda. Ale spíš večer, když už mám hotový 

věci do školy, nebo prostě když přijdu z práce. Když nastane takový ten klid. Třeba o víkendu 

nemám problém se dívat i dopoledne. Ale vysledovala jsem, že dopoledne se koukám spíš na 

nějaké kratší věci. Jako třeba na seriály. Něco půl hodinového, co mi nezabere tolik času a 

jednoduše to přeruším. No a filmy si pouštím až navečer. 

 OT: A používáš Netflix někdy i jenom jako kulisu? 

OD: No, jako jo. Ale to je zase dané tím HIMYM, že ho znám nazpaměť. Ale co se mi 

třeba stává, ne že bych to úplně pouštěla jako kulisu, ale když si to zapnu a ono to pak 

automaticky naváže nějakým tím dalším filmem samo, tak to nechám běžet a zas tak 

moc se o to už nezajímám. Ale že bych si to pustila vyloženě jako kulisu, to ne, to 

poslouchám spíš hudbu. 

OT: Na jakém zařízení Netflix nejčastěji sleduješ? (televize, počítač, tablet, telefon) A proč 

právě zde? 

OD: Nejčastěji na televizi. Ještě sleduju na tabletu a na mobilu. 



 OT: A na mobilu sleduješ kdy? 

OD: No, když nemám přístup k tomu tabletu. Ono se to vzhledem k téhle době špatně 

specifikuje, ale řekla bych, že třeba dopravní prostředky? Když jsem dojížděla do školy, 

tak třeba ve vlaku. Ale doma když už ne u televize, tak se dívám na tabletu, třeba 

v posteli. No a jednou se mi stalo, že mi vypadnul internet a hrozně nutně jsem 

potřebovala dokoukala seriál a seděla jsem doma na gauči před televizí a koukala jsem 

na telefon na datech no. Jo a ještě jsem si vzpomněla. Ona je na to teď fakt strašně blbá 

doba, ale koukala jsem ve fitku. Fakt hrozně často jsem se dívala ve fitku na telefonu.  

OT: Jaký obsah nejčastěji sleduješ? 

OD: No já koukám hodně na doporučení. Jako určitě si u mě vyškrtni kategorii hororů, protože 

to úplně nejde dohromady se mnou. Já mám ráda takové ty komedie, na odlehčení, u čeho se 

člověk i zasměje. Koukala jsem teda na Stranger Things. Ale že bych měla rozkoukaných víc 

seriálů to ne. Já furt koukám na to HIMYM, to je hrozný, já nemám žádný jiný seriál. 

 OT: A díváš se i na filmy? 

OD: Na filmy jo a právě přemýšlím, kam bych to kategorizovala. Já fakt jako spíš 

komedie. A nebo ještě docela pohádky, jako z dětství co mám takové vzpomínkové. A 

okrajově ještě nějaké thrillery. Že jsem koukala třeba na Black Mirror. Ale to vyjde 

jednorázově, zkoukneš za dva dny celou sérii. To je ta výhoda lomeno nevýhoda 

Netflixu. Že zkoukneš za dva dny celou sérii a zas nemáš rok o čem. 

OT: Uvítala jsi přidání českých filmů do nabídky? Ovlivnilo to nějakým způsobem výběr 

toho, jaký film si pustíš? 

OD: Jojo, to je super. Protože české filmy jsou jistota českého audia.  

OT: Sleduješ filmy, seriály apod. s českým dabingem, vnímáš jako nevýhodu, pokud CZ 

dabing není dostupný a odradí tě to od sledování? 

OD: Určitě ne. Já zas věřím tomu, že ten film má tu hodnotu v té angličtině. Já ráda koukám na 

filmy v originále. Ale když koukám na něco, co fakt neznám, tak oceňuju české titulky. Já mám 

pak hrozný pocit, že mi tam něco určitě uteče a já, když nerozumím jednomu slovu, tak z toho 

panikařím. Mám ráda, když to slyším anglicky a do toho to vidím česky. Abych si byla jistá. 

OT: A když tam české titulky nejsou, tak si to nepustíš, nebo si to pustíš s anglickými 

titulky? 

OD: No jako, to si to třeba raději i s táhnu s českými titulky. Já si jsem pak taková nejistá 

ohledně tohoto. To než abych si to pustila a třeba tomu úplně nerozuměla a pak si to 

stáhla a podívala se na to ještě jednou s titulky, to ne. To já z toho radši chci mít hned 

napoprvé ten zážitek. 



OT: Objevila jsi, oblíbila sis nějaký nový žánr díky Netflixu? 

OD: Docela mě tam chytly dokumenty. Teď tam byl ten One Planet od toho Davida 

Attenborough a to je jako něco, to mě baví. To, o co mě Netflix nejvíc obohatil, bych řekla, že 

jsou asi dokumenty no. 

OT: Kolik hodin denně/týdně sledováním strávíš? Díváš se každý den? 

OD: Každý den ne, ale docela často. Řekla bych, že tak jednou za dva dny si ho pustím. Celkově 

tak 4 hodiny za týden.  

OT: Máš čas strávený u Netflixu pod kontrolou? Pokud ano, měla jsi to tak po celou dobu, 

co Netflix používáš? 

OD: Z většiny si myslím, že to pod kontrolou mám. Já tím, že si to teďka dávám fakt jako za 

odměnu ve vymezeným čase, tak mě to nějak extra nevtahuje. Nedovolím to no. Nebo to 

momentální nastavení mi to nedovolí. Když třeba si jdu pustit něco, tak vím, že na to mám třeba 

hoďku před spaním a že už jsem pak hotová a pak u toho usínám, takže si jdu radši lehnout. 

OT: Cítíš se někdy při sledování Netflixu provinile? (např. pokud je to forma 

prokrastinace, nebo je čas strávený u obrazovky příliš dlouhý) Pocítila jsi to někdy v 

minulosti? 

OD: Jako to jo, stalo se to. Ono to není nic pravidelného, ale určitě se to stalo. Ono to bylo třeba 

hodně s tím bývalým přítelem, když jsme se dívali na HIMYM. Protože on to ještě před tím 

nikdy neviděl, tak to bylo takové to, že dáme ještě jeden díl a ještě a ještě. A bylo to i Stranger 

Things. Ale to jsem se necítila tak blbě. To jsme byli po nějaké párty a to jsme si nastavili, že 

ten den neděláme nic jiného, než koukáme na telku. Ale jako jo, pak když se od toho člověk 

odtrhne a uvědomí si, kolik tím trávil času, tak to si pak říkám, jaký jsem debil, měla jsem se 

jít radši učit nebo si tady trošku poklidit něco a to. I když já už jsem se tolikrát v životě kvůli 

takovýmto věcem cítila provinile, že už si na to teď dávám víc bacha, protože vím, že mi to za 

to nestojí.  

OT: Máš nastavené automatické přehrávání? Proč ano/ne? 

OD: Já nevím, jestli to je pro každý účet zvlášť nastavitelné, ale takhle to bylo a nechávám to 

tak být. Je fajn, že nemusíš sahat po ovladači, když chceš kouknout na víc dílů něčeho. Takže 

to mám no. 

OT: Využíváš při sledování seriálů možnost „přeskočit úvod“? Proč ano/ne? 

OD: Záleží na seriálu. Dlouhý znělky přeskakuju zpravidla všechny. Ale když vím, že je krátká 

a už mi tam tak nějak sedí, tak ji tam nechám. Protože mi to přijde barbarské to přeskakovat, 

protože to tam prostě patří. Ale jinak je to dobrá věc. Jako když máš někde třeba minutové intro, 

tak to tě fakt nebaví.  



OT: Jak vnímáš obsah, který je v kategorii „Doporučené“? 

OD: Docela jo. Já to mám teda ještě docela rozhozené tím, na co se předtím díval přítel, takže 

mi to doporučuje i jeho nějaké blbosti, ale já teda ne že bych na to koukala hned. Ale občas to 

projedu a když se mi tam něco líbí, tak to přidám na ten seznam a později se k tomu dostanu. 

Není to tak, že bych musela vidět všechno z toho, ale najde se tam pár dobrých věcí určitě. 

OT: Na základě čeho nejčastěji vybíráš, na co se podíváš? Zkoušíš náhodné filmy, seriály, 

dokumenty, vybíráš z kategorie doporučené nebo dáš na doporučení od známých? 

OD: Koukám na ty trendings. Co prostě frčí, na co lidi koukají. A pak jako podle nálady na 

žánry. Nebo se zkouším prohrabat tím, co mám uložené, jestli mě tam něco nechytne, na co 

bych se chtěla zrovna podívat. Na co mám náladu. 

OT: Pokud vybíráš podle kategorií, jsou pro tebe dostatečně přehledné, najdeš většinou 

to, co hledáš? Vybíráš podle toho? 

OD: Občas no. Tím si spíš vyfiltruju to, co nechci. Mě to asi nikdy nenapadlo srovnávat s tím 

názvem té kategorie. Já třeba vím, že se nechci dívat na žádné psycho, tak si tam dám nějaké 

komediální a pak už jenom jedu ty tituly a říkám si že jo, tohle mi něco říká, tohle mi někdo 

doporučoval. A už neřeším, jestli to je komedie a má to tam co dělat v té kategorii. Spíš pak 

koukám, jestli se mi tam něco líbí nebo ne. Já jsem takový ten divák, který dá hodně na ten 

první dojem z toho. Hodně třeba na obsazení, protože třeba Sandler je záruka dobrého filmu 

pro mě a tak. 

OT: Díváš se v poměru víc na seriály nebo na filmy? 

OD: Já si myslím, že na filmy, určitě na filmy. Já právě u seriálů nemám ráda to, že na 

to začneš koukat a když tě první díl nebaví, tak se díváš ještě aspoň na tři, abys tomu 

dala šanci. Ztráta času. A když tě to začne bavit, tak seš v háji, protože u toho sedíš furt. 

Takže pustit si film je ideální, protože ten skončí a tím to pro mě hasne. Já se teď nechci 

vůbec koukat na nové seriály, mám z toho z toho trochu strach. 

 OT: Takže vlastně díky těm filmům máš víc pod kontrolou, kolik času u toho strávíš? 

 OD: Přesně tak no. 

OT: V březnu 2020 zasáhl Českou republiku koronavirus a lidi od té doby tráví více času 

doma. Má tato doba vliv na tvůj způsob, dobu trvání konzumace obsahu z Netflixu? 

Pokud ano, jaký? 

OD: Určitě ten čas strávený u toho Netflixu dramaticky vzrostl. To je jasné, protože nebylo co 

dělat. Neměla jsem ani tolik věcí do školy a v podstatě jsem přišla o práci na tu dobu. Takže já 

jsem trávila čas jen výlety do přírody a potom prostě k večeru Netflix, Netflix, Netflix no. 

Nebylo co jiného. Ale teď už se to pro mě vrátilo nějak do normálu 



OT: Napadá tě ještě něco, co bys celkově k tomu tématu chtěla dodat? 

OD: No já si myslím, že jsme tak nějak probraly všechny okruhy. Líbí se mi třeba i to, že si 

tam může vybrat takovou tu svojí profilovku, to je dobré. Že tam nedáváš svoji fotku, ale 

vybíráš tam z náhodných blbostí, to je super, to je dobrý vtípeček. 

 

 

 


