
 

 

68 

8 Seznam příloh 
Příloha č. 1: Polostrukturovaný rozhovor (text) 

Příloha č. 2: Část z přepisu rozhovoru s respondentkou (text) 

Příloha č. 3: Část z přepisu rozhovoru s respondentkou (text) 

Příloha č. 4: Část z přepisu rozhovoru s respondentkou (text) 

Příloha č. 5: Část z přepisu rozhovoru s respondentkou (text) 

Příloha č. 6: Část z přepisu rozhovoru s respondentkou (text) 

Příloha č. 7: Část z přepisu rozhovoru s respondentkou (text) 

Příloha č. 8: Část z přepisu rozhovoru s respondentkou (text) 

Příloha č. 9: Ukázka kódování (obrázek)  

 

 

  



 

 

69 

9 Přílohy 

Příloha č. 1: Polostrukturovaný rozhovor (text) 
Úvodní část 

- Jaká je vaše rodinná situace? Kolik máte dětí, v jakém věku? 
- Jak dlouho jste na IG aktivní?  
- Je to pro vás zdroj finančního příjmu? Jedná se případně o hlavní příjem? 

 

VO1: 

- Pracujete někdy ve svých příspěvcích s obsahem, který se týká vašich dětí?  
- Mohla byste se více rozpovídat o tom, jak takové zapojování dětí do obsahu 

vypadá? Ukazujete děti pouze na fotkách nebo o nich i píšete? 
- Jak často takový obsah zveřejňujete? 
- Bavíte se s dětmi o tom, co tomu říkají? Nebo uvažujete o tom, že se s nimi o tom 

v budoucnu budete bavit? 
- Podílí se děti nějak na samotné tvorbě příspěvku? Pokud ano, jakým způsobem?  
- Bavíte se někdy se svým partnerem o tom, co říká na to, že obsah s dětmi 

zveřejňujete? Máte na to stejný názor?  
- Vysvětlovali jste svůj přístup rodině/blízkým přátelům? 

 

VO2: 

- Přijímáte někdy spolupráce (ať už barterové nebo placené) na produkty pro děti? 
Pokud ano, jakých produktů se například spolupráce týkají? 

- Využíváte při jejich komunikaci (v rámci vizuálu) děti? Případně jakým způsobem?  
- Kolik takových spoluprací zhruba přijímáte?  
- Chtěla byste dané produkty vyzkoušet, i kdyby vám nebyly nabídnuty v rámci 

spolupráce? 
- Ptáte se dětí před přijmutím spolupráce na jejich názor? 
- Vědí děti, že se jedná o spolupráci nebo to s nimi neřešíte? 
- Ptáte se jich na názor na produkt, než reklamní příspěvek zveřejníte? 
- Pokud jsou spolupráce placené, jak poté využíváte finanční odměnu? Je například 

součástí rodinného rozpočtu? Šetříte ji dětem do budoucna? 
 

VO3: 

- Dnes někteří rodiče i psychologové hodně řeší, jestli mají nebo vůbec můžou 
zveřejňovat obsah týkající se dětí – zajímá vás ta diskuze? Co na téma říkáte? 

- Přemýšlíte někdy nad možnými riziky, která mohou ze zveřejňování vyplynout? 
- Brala jste je v potaz při rozhodování, zda děti zveřejňovat? 
- Berete je v potaz při samotné tvorbě, mají potenciální vliv na podobu příspěvku?  
- Stala se vám někdy nějaká událost, v jejímž důsledku jste si uvědomila možná 

rizika? Změnilo to poté nějak váš přístup k tomu, co na svém profilu zveřejňujete? 
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Příloha č. 2: Část z přepisu rozhovoru s respondentkou 
Markétou (text) 
 

o A pracuješ někdy ve svých příspěvcích s obsahem, který se týká malý? 

o Ne…  

o To znamená, že ji vůbec nezveřejňuješ?  

o V rámci spoluprací? 

o Nene, obecně, teď jako obecně.  

o Obecně hodně decentně, spíš fotky třeba zezadu, zboku a tak. Ale říct, že 

bych postovala její obličej napřímo, to nedělám.  

o A jedná se jenom o fotky nebo třeba o ní píšeš v příspěvku, ale tím způsobem, že ona 

třeba není na té fotce? 

o Jako neřekla bych, že o ní vyloženě píšu nebo že bych celkově se věnovala 

na Instagramu tématu mateřství. Občas prostě decentně maximálně něco 

zmíním, ale vyloženě takový ten klasický mama obsah, tak netvořím. Nebo 

nějaký konkrétní informace o ní ani v textu, si myslím, že nezmíním.  

o A když už ji teda ukazuješ nějakým způsobem jako zezadu nebo zboku, tak dokážeš 

odhadnout, jak často to třeba je? Stačí orientačně. 

o Teď zrovna trochu častěji, ale já nevím, třeba každá pátá fotka možná. Tak 

odhadem. Možná ani to ne. 

o A uvažuješ o tom, že do budoucna, až bude třeba starší, že se s ním o tom budeš 

nějak bavit nebo ptát se jí vlastně na to, jestli s tím souhlasí nebo jestli tam třeba 

nechce být vůbec? 

o Určitě… 

o A bavili jste se o tom s manželem, třeba hned když se narodila, jak k tomu budete 

přistupovat?  

o Manžel na to má stejný a možná ještě přísnější názor než já, hlavně z toho 

důvodu té ochrany no. Že internet je docela nebezpečný místo, takže v tomhle 

jsme se shodli, že jí nechceme úplně vystavovat.  

o A vysvětlovali jste třeba tohle nějakým způsobem rodině nebo nějakým blízkým 

kamarádům, že nechcete třeba, aby taky zveřejňovali nějaké fotky?  

o Jo, jako myslím si, že naše okolí ví, že ty fotky, který jim poskytneme, tak že 

nemají nikde šířit. Babičky ví, že nemají přeposílat a když něco posíláme 
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třeba do soukromých zpráv vyloženě jako její fotky, tak posíláme to jenom 

lidem, který známe, který ji vidí vyrůstat v tom reálném životě a kterým v 

tom věříme. 

o A myslíš, že takhle jakoby opatrný, v uvozovkách, byste byli, kdybys nebyla 

nějakým způsobem známější, nebo že to je daný hodně tím, že tě sleduje hodně lidí?  

o Myslím, že to je hodně ovlivněný tím množstvím lidí, který mě sledují. Že 

kdybych měla třeba soukromý profil zavřený, kde bych měla 100 svých 

známých nějakých, tak že bych ji třeba občas ukázala, ale nevím, třeba taky 

ne a máme kamarády, kteří nejsou absolutně nijak aktivní na Instagramu a 

kamarád ani nemá Instagram a taky nezveřejňují vůbec svoje děti, takže 

možná bychom nezveřejňovali ani tak, ale myslím si, že to je hodně 

ovlivněný tím množstvím sledujících no. 
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Příloha č. 3: Část z přepisu rozhovoru s respondentkou 
Eliškou (text) 
 

o Ty jsi říkala, že spolupráce na dětský produkty přijímáš… Jaký produkty to třeba 

jsou? Ty jsi zmiňovala ty plenky, ten kočárek... 

o Já vlastně od toho léta 2019 jsem navázala nějakých třeba 110 spoluprací a 

objevují se... Teď už nejdou dopočítat na mé zdi, protože jsou třeba už 

smazané, že tam byla ta půlroční lhůta anebo si zaplatili jenom stories, ale v 

podstatě si nepamatuji, kdy jsem byla třeba v drogerii si něco koupit, neplatím 

za nic, co mám v koupelně, neplatím za nic na vlasy, na obličej, neplatím za 

dětský oblečení, za šperky, za hračky. Ti můžu ukázat tady třeba, když se 

koukneš, prostě tohle všechno je na spolupráce. Boxy plné hraček prostě, 

nepřeberné množství kravin, který bych se asi jako nevybičovala jít koupit, 

ale prostě, když ti někdo nabídne, pošleme ti tady v hodnotě 4000, vyber si 

na našich stránkách prostě hry pro děti nebo nějaký, já nevím dřevěný kraviny 

pro ně, já nevím, jak to nazvat, prostě máš takový nějaký Montessori 

pomůcky a tak dále, který ty děti nějakým způsobem rozvíjejí a česká firma 

si najednou prostě najme nějakou českou maminku, která to bude prostě 

propagovat. Takže hračky už nejsem asi ti schopná říct, někdo chtěl vyloženě 

jenom spolupráci, jakože mi zaplatí a já vložím jeho fotku na svůj profil, jo 

to bylo nějak Tesco. Nějaká firma, nevím, jestli Zoot nebo Answear, něco z 

toho, a chtěli fotku conversek, jakože probíhá soutěž, víš takový to sdílení 

těch řetězových soutěží, mě to opravuje, já nevím, kdo to vlastně hraje, ale 

nabídli mi, že mi zaplatí tři tisíce, když zveřejním tuhle fotku a druhý den ji 

klidně smažu, no tak jsem řekla jako jo. Zase jsem nechtěla prostě odmítnout 

asi, kdyby to bylo prostě, já nevím, montérky, asi by to mělo mít svoje 

hranice, co člověk je schopný sdílet, ale vzhledem k tomu, že jsem na té zdi 

měla předtím pár fotek sebe v converskách, tak to nevyznělo celý tak uměle, 

jaký to ve skutečnosti prostě je.  

o A ty dětský produkty, který máš teďka třeba nebo i dřív, tak jsou to věci, který bys 

chtěla vyzkoušet i kdyby ti nenabídli spolupráci nebo ne? 

o Ne, vůbec. Já vůbec nejsem ten typ, který by se nechal ovlivnit někým. Já 

jsem totálně jako defluence na sociálních sítích. Vůbec mě nezajímá, kdo co 



 

 

73 

doporučuje, netoužím po tom jakoby hromadit nějaký materiální majetek a 

nejsem ani posedlá kabelkami nebo botami a prostě já mám ve skříni patery 

kalhoty a jsem na to pyšná, protože prostě jsem se jako vrhla na 

minimalismus úplně po všech stránkách. A tady ty vlastně věci barterový, 

kdy oni mi něco pošlou, tak spíš si říkám, jako tak jo no. Ale už přemýšlím, 

komu to dám. Z toho, co mám na zdi bych si koupila možná CBD. Jako sama 

od sebe, že bych do toho dala peníze, tak asi CBD nebo jsem měla nějaký 

alternativní mléka – Alpro a tady to. To rozhodně samozřejmě, tak to si 

kupujeme všichni, ale ono na některý věci bych vůbec nepřišla, jako že je 

vlastně chci nebo potřebuji, prostě jsou to jakoby nadbytečný věci. Na druhou 

stranu to, že je jakoby vyzkouším a něco o nich řeknu, představím je, 

neznamená nebo nikdo si nemyslí, že to jako všichni potřebujeme si hned 

koupit, ale může to být tip prostě na dárek nebo co si přidat do wishlistu. Beru 

to spíš tak, že to vyzkouším, udělám si na to názor, ale v podstatě, mám 

dojem, že lidi stejně tak nějak jako vycítí, že já vůbec nejsem typ, který jako 

si vzal doma 20 000 a šel si do Pařížský koupit boty, jo. Takže úplně stejně 

to mám se vším, co mám třeba na zdi teďka. Jasně spodní prádlo, varná 

konvice. Nějaký doplňky, drogerie, čaje. Tam záleží no. Já bych si to třeba 

koupila, ale nikomu bych o tom neřekla, jenže takhle o tom mluvit musíš.  

o A vlastně když jsi zmiňovala i celkově ten názor, tak když to je dětský produkt, tak 

třeba ptáš se, spíš teda toho syna, když je starší, na jeho názor, že to pak jako 

zakomponuješ do toho příspěvku nebo to píšeš čistě jenom podle sebe?  

o Tak on asi úplně není ve věku, kdy by podával nějaký objektivní recenze, ale 

vidím jako radost nebo četnost užívání, jak se k tomu staví, jestli ho to vede 

jakoby ke kreativnímu myšlení, že s tím dělá věci i nad rámec toho, k čemu 

je to určený. A když to je nějaká totální kravina, tak to samozřejmě poznám 

na něm. Takže tam určitě jakoby zohledňuje to, jestli jsem mu tím vyšla vstříc 

v tom, že to pro něj má nějaký přínos i do budoucna a nejenom že prostě má 

radost, jako když rozbalí Kinder vajíčko.  

o Teď tady mám poslední otázku ke spolupracím. V případě, že jsou placený, tak máš 

to jako nějakou součást rodinného rozpočtu nebo to třeba šetříš dětem do budoucna? 

Když to jsou spolupráce na dětské produkty. 
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o No, to by bylo hezký, nicméně ty částky... Nemůžeš si to představovat prostě 

jako když dítě má nějakou hereckou roli v seriálu a vydělá tím milion. To 

jsou částky, který teď zrovna já můžu použít na to třeba, že dojdu na nákup. 

Takže v tomhle měřítku o tom určitě nejde uvažovat tak, že by ty peníze si 

udržely nebo navýšily svoji hodnotu, kdybys je teď dala do obálky. To by 

spíš bylo úplně k ničemu. Já tím že neutrácím peníze za nic pro sebe de facto, 

tak se jedná jenom o to, že cokoliv se ke mně dostane za zdroje finanční, tak 

to jde do dětí. Mám obě 2 děti v soukromých školkách, neustále někam 

cestujeme. Snažím se jím ukazovat jako jiný věci než jenom to, že někdo má 

hezký triko. Nicméně chápu, na co se ptáš, bylo by fér, když je jakoby 

využívám, když je využívám k tomu, abych jako sama rostla nebo vydělávala 

peníze, tak by bylo samozřejmě fér, aby za to byly oni odměňovaný, ale ono 

to bohužel nejde nijak úplně zařídit, aby on toho mohl využít, až toho bude 

schopný. Takže hele, musím říct teda, že je naprosto nespravedlivě 

zneužívám k vlastnímu růstu a ty ještě peníze navíc neodkládám nikam, 

protože to je prostě v řádu pár korun měsíčně. Kdyby to bylo třeba aspoň o 

nulu víc, tak by se o tom dalo uvažovat, ale jako co se týče tady toho ukládání 

peněz, tak jsem spíš příznivcem toho, že se investuje do nemovitostí, který ti 

prostě generují peníze časem a neztrácejí svoji hodnotu, ale samozřejmě o 

tom se vůbec nemůžeme bavit jako z příjmů z Instagramu.  

o Rozumím...Teď k další otázce. Celkem v poslední době některý rodiče řeší, jestli 

mají nebo vůbec můžou děti zveřejňovat. Zaznamenala jsi nějakým způsobem tuhle 

diskuzi a že nějaké tyhle názory se objevují? Co na to říkáš, myslíš si, že je dobře, že 

se to řeší? 

o Tak můj názor se jako dramaticky lišil s prvním dítětem a s druhým. Ne, že 

bych jako měla jedno raději než druhý, to samozřejmě vůbec ne, ale když se 

ti prostě narodí to první dítě, tak máš pocit, že je v hrozném nebezpečí a že 

ty za něj jakoby ručíš a hrozně se o něj bojíš. A tady ten svůj vnitřní strach 

přenášíš jakoby do úplně všech rovin, včetně toho, kdo ho kde uvidí, jestli si 

tu fotku uloží, jestli to bude sdílet. Já si třeba pamatuji, že jsem volala mému 

bráchovi a požádala jsem ho, aby smazal fotku mého syna ze svého 

Instagramu, protože to udělal, aniž by se mě zeptal, a mě to vadilo. A v té 

době já jsem jeho fotku nikam nedávala, takže to mi jako děsně tenkrát vadilo, 
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byla jsem strašně dotčená, že to udělal, ale postupem času, když se naučíš 

jako s těma dětma pracovat a nežiješ v tom celodenním strachu o ně, tak se 

přestaneš bát i v těchhle oblastech jako je zveřejňování fotek. Protože co se 

jakoby stane, jo, ty vložíš tam nějakou svoji první fotku, protože ti to nedá a 

uplyne měsíc, a ty si řekneš, aha, tak byly samý dobrý reakce, vlastně se nic 

nestalo, on neumřel, nikdo mě nepřišel zabít, nikdo mi ho nepřišel ukrást. A 

vlastně tímhle tím otupíš a přestaneš se potom bát. Nicméně uvědomuju si, 

že tahle diskuze probíhá, že to, že to není v podstatě úplně košer vlastně dávat 

kohokoliv jiného na svoje sociální sítě, ale když potom uvažuješ o tom, že se 

tím chceš živit, že chceš nějakým způsobem růst a denně se tě ptá 10 lidí na 

něco týkající se dětí a jestli by prostě mohla teda zveřejnit příspěvek, kde bys 

dala tip na vánoční dárky a podobně prostě, jakoby vyzývají tě k tomu, tak se 

cítíš tak jakoby ubezpečena tím publikem, že tě mají rádi, že to po tobě chtějí 

a uděláš si možná takovou falešnou iluzi o tom, že si v bezpečí a že je v 

pohodě to udělat, ale samozřejmě není. 
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Příloha č. 4: Část z přepisu rozhovoru s respondentkou 
Sandrou (text) 
 

o A co se týče už třeba samotných příspěvků, tak pracuješ někdy v těch příspěvcích 

vlastně s obsahem, který se týká tvojí dcery?  

o Pracuji, ono totiž blog nebo vlastně ten Instagram je dělaný jako lifestylový, 

takže přirozeně se tam nějakým způsobem objevuje, ačkoliv samozřejmě 

věřím, že k tomu se dostaneme, tam jsou různý hranice, třeba různý otázky, 

který vlastně člověk řeší a hledá ten balanc toho zveřejňování vlastně toho 

dítěte.  

o A to znamená tedy, že ty ji ukazuješ jak na fotkách, tak třeba o ni i píšeš?  

o Ano, ano, většinou jo, většinou teďka teda je doba, nevím teda, jestli už můžu 

zabřednout asi do toho, co možná bude cílem toho celého, ale vlastně mám 

pocit, že jakoby je to jako na houpačce ve smyslu, že když se narodila, tak 

jsem ji třeba nechtěla zveřejňovat vůbec, že člověk má nějaký jako extrémní 

obranářský pocit a vlastně ani nemá tu potřebu tam to dítě, v uvozovkách, 

cpát. Ale postupem času opravdu tím, že to mateřství se stane vlastně tou 

alfou a omegou vůbec těch celých dnů, kdy člověk vlastně opravdu nic jiného 

nedělá, tak vlastně to pro mě bylo nějak přirozený, že se i na tom Instagramu 

vlastně a na sociálních sítích, který ještě tvořím jinde, začala objevovat, 

zjistila jsem, že vlastně tam je docela silná komunita těch maminek a že 

člověk může najít svým způsobem prostě různý tipy, inspirovat, nějak si tam 

vzájemně pomáhat, takže mě to vlastně začalo docela bavit a říkala jsem si, 

že mi úplně nevadí, že tam ta Elen na těch fotkách bude, ačkoliv mám tam 

prostě jasně daný hranice, že ji nechci ukazovat v situacích, který by ji mohly 

být třeba i v budoucnu nepříjemný, že v případě, že si za 10 let otevře 

Instagram nebo se podívá, co tam ta máma dělala, tak aby se nemusela stydět. 

Rozhodně ji neukazuji v nějakých prostě intimních chvilkách a podobně. To 

znamená jako u mě na nočníku nebo že tam to dítě běhá nahý, tak to je pro 

mě jako absolutní tabu a mám pocit, že v poslední době docela řeším i to, že 

vlastně, a to je dejme tomu třeba měsíc, kdy zase mám takový pocit, že ji tam 

jako nechci dávat. Ve smyslu, že jí nechci jako tolik ukazovat, že se snažím 

ten obsah, i když o ní píšu nebo se věnuju nějakému tématu, tak se snažím, 
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aby ta fotka byla nějakým způsobem třeba decentní, aby to nebylo přímo její 

obličej nebo aby to nebylo prostě takový jako... Přímo kde je jasně vidět do 

obličeje toho dítěte...Tak nevím, čím to je, prostě něco se zřejmě zlomilo ve 

mě v poslední době, kdy člověk jako má pocit, že vlastně to dítě chce asi 

svým způsobem nějak chránit, protože, co si budeme, ten internet není úplně 

nejbezpečnější místo. Takže, takže teďka jsem zase jak na houpačce v téhle 

té fázi, mám pocit, že se to u mě poměrně mění, že najednou mám pocit, že 

jsem hrozně vystrašená a nechci tam dávat nic. Pak si ale říkám no, tak to se 

nic neděje, vždyť to držím v nějaký jako linii, pak zase... No, takže tak. 

o A máš pocit, že ta jakoby změna, že se to jako zlomilo v tobě, nebo že to je třeba 

nějaký vliv okolí? 

o Já mám pocit, a asi bych řekla, to je zajímavá otázka, že vlastně víceméně 

oboje. Protože první bylo ve mně nějaký pocit, kdy vlastně člověk... Pořád 

mám pocit jako od jejího narození, jsem jak na houpačce ve smyslu, že člověk 

nějak tak přemýšlí, co je vlastně v pořádku, kde je ta hranice a podobně, takže 

vlastně nad tím jako přemýšlím nějak tak pořád od té doby, co je na světě, 

jenom se liší teda potom ten závěrečný výsledek na Instagramu, ale myslím 

si, že tam určitě hraje i roli vlastně to okolí, kde třeba, a kor ten Instagram, 

přece jenom je to jakoby sociální síť, která ovlivňuje, která člověka nutí, aby 

se nějak zamýšlel, takže samozřejmě, když je zrovna na Instagramu, teďka to 

řeknu blbě, éra, kdy se teda řeší, že by se děti neměly zveřejňovat, tak 

samozřejmě člověka to zasáhne nějak víc a víc třeba o tom přemýšlí.  

o A dokázala by si říct, zhruba, jak často zveřejňuješ nějaký obsah s ní, ať už fotku, 

nebo to, že oni píšeš?  

o To je pro mě docela těžko říct, protože já ani nemám pocit, že mám jako 

nějaký pravidelný postování, že by to bylo, že třeba dávám fotku každý den. 

Mám pocit, že v poslední době i vzhledem k situaci to trošku utichlo, že 

nemám tu inspiraci nebo nevím vlastně, co sdílet, aby to neznělo malicherně 

nebo aby to nebylo moc jako prvoplánový a podobně, ale no... Jako ze 

začátku to asi bylo častější, minimálně v tom vlastně, kde jsem psala o ní, 

protože jak už jsem říkala, ono to doprovází toho člověka vlastně každý den 

a prostě je to přirozený pro mě, protože já se snažím být na tom Instagramu 

nějak reálná a řešit to, co zrovna řeším, takže vlastně by bylo divný, kdyby 
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se tam neobjevovala, ale ta intenzita nevím, snažím se to prokládat, když už 

to není teda fotka, kde je ona, tak samozřejmě třeba může objevit fotka, kde 

je nějaký tip třeba zase na knížky pro ní, takže ono to dětský téma se tam 

víceméně jako prolíná a ze 70 %, řekla bych, a ten zbytek jsou ty ostatní věci, 

na který občas si najdu čas.  

o Uvažuješ do budoucna, že s ní budeš řešit vlastně to, že jí zveřejňuješ, jestli s tím je 

v pohodě? Až bude starší. 

o Já si myslím, že ve chvíli, kdy to začne vnímat, tak jo. Pokud prostě řekne, 

že tam zrovna nechce být, nebo že ji to je nepříjemný, že jí natáčím, tak jako 

já to maximálně budu respektovat a rozhodně. Jako takhle ono i v tuhle tu 

chvíli člověk řeší, že vlastně to dítě ho vidí s tím telefonem a když člověk 

jako nahrává to dítě, tak, co si budeme, jako úplně 100% se mu nevěnuje, jo, 

ačkoliv dělá nějakou aktivitu. Takže já se snažím jako opravdu po tom 

telefonu sahat co nejmíň, protože už teď mám pocit, že ačkoliv je jí rok, tak 

už jako má docela závislost na telefonu ve smyslu, že to je oblíbená hračka. 

Což samozřejmě pro mě bylo něco, co jsem jako nechtěla, co bylo, jako jsem 

říkala ne, moje dítě nikdy nebude vědět co je telefon až třeba v 10... Tak to 

se nepodařilo, ale určitě, jako určitě budu řešit to, jak to třeba vnímá, mám 

pocit, že jsem to postřehla třeba i u jiných influencerů, kdy to dítě tam třeba 

opravdu řekne teďka mě nenatáčej a to je vlastně pro mě taková jako i známka 

toho, že opravdu člověk to musí respektovat, jsou to prostě živý bytosti, mají 

taky svoje i nálady, potřeby, takže určitě stoprocentně to nepůjde na sílu a 

myslím si, že se bude snažit vlastně to omezit, čím je starší, aby mě prostě 

neviděla s tím telefonem tak často, spíš už chci najít opravdu chvilky, kdy u 

toho není nebo kdy spí a podobně, aby jí to neovlivňovalo.  

o A bavíš se vlastně tady o tom celém svém přístupu se svým manželem, jestli on s tím 

souhlasí nebo jestli jste to řešili ještě, než se malá narodila? 

o No řešili jsme to, ale musím říct, že manžel je v tomhle poměrně tolerantní a 

myslím si, že i víc otevřený než já. Myslím si, že není teda takový v tom 

konzervativec, ale on vlastně to vnímá tak, že to dítě roste, vlastně říkal, když 

jsme to řešili, tak jsme se dostali k tomu, že on zmiňoval, že by se úplně nebál 

třeba o ní mluvit a ukazovat jí, protože to dítě se vyvíjí a že třeba za 10 let 

bude vypadat úplně jinak a nikdo ji jako nepozná, takže vlastně on trošku tu 
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otázku toho zveřejňování posunul na období, kdy jako vyhodnotíme, že tak 

teďka třeba tomu dáme stopku nebo teďka to omezíme, protože už ten člověk, 

což možná teďka zní divně, když to takhle říkám, už vlastně nějak vypadá, 

že pořád ho vlastně může ještě v budoucnu ochránit, dejme tomu, že vlastně 

to dítě se opravdu mění skoro každý měsíc, kor v tom prvním roce, takže on 

v tom byl poměrně... Měl v tom jako laxnější přístup než já ve smyslu, že 

vlastně říkal, že to nevadí, ale samozřejmě máme spolu domluvený, což už 

jsem zmiňovala, že prostě jsou určitý tabu a jsou situace, který prostě se 

nebudou objevovat na internetu a v tom si myslím, že zase docela si troufám 

říct, jsem rozumná, že tam tu hranici nějak cítím, kde jako je to ještě dobrý a 

kde ne. 
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Příloha č. 5: Část z přepisu rozhovoru s respondentkou 
Denisou (text) 
 

o A třeba vy jste říkala, že většinou ty děti ukazujete s tím produktem, máte třeba i 

spolupráci, kde vyfotíte jenom ten produkt samotný, že děti na té fotce nejsou?  

o No, to asi ne. Asi ne. Když je to ten dětský produkt, tak to vyfotím s tím 

dítětem, protože ta fotka vypadá mnohem líp než samotný ten produkt.  

o A je to čistě na vašem rozhodnutí? Není to třeba, že má ta firma v podmínkách 

spolupráce, že chce aby... 

o Ano, na mém rozhodnutí.  

o A když vlastně pak třeba píšete ten popisek k tomu produktu nebo příspěvku, tak 

zapojujete do toho nějakým způsobem ty děti? Tzn. třeba, že jako to založíte trošku 

na nějakým jejich názoru nebo podle toho, jak vlastně vidíte, že se jim to třeba líbí 

nebo nelíbí.  

o Určitě, tak jako třeba co se týká Hami produktů nebo té kosmetiky, tak vím, 

že ta kosmetika třeba pomáhá mému staršímu synovi na ekzematickou 

pokožku, takže určitě. Určitě to nestřílím jenom tak jako od oka, že ten 

produkt jenom popíšu, ale na základě zkušeností nebo prostě vnímání toho 

dítěte.  

o A dokážete si třeba představit, že až budou starší ty děti, tak že je do toho zapojit 

nějakým způsobem ještě jako víc, že se třeba budou víc podílet na tvorbě té fotky 

třeba?  

o Já si myslím, že to bude spíš naopak.  

o Že se nebudou podílet nebo... 

o No že až budou starší, tak se na tom Instagramu budou objevovat míň.  

o Takže to máte nějakým způsobem takhle naplánovaný nebo byste to takhle chtěla?  

o Ano, přesně tak.  

o A plánujete třeba, že se zaměříte na jiný typy obsahu nebo spíš už nechcete třeba být 

aktivní vůbec na Instagramu? 

o Spíš jiný typ obsahu. 

o Aha… A plánujete třeba, že ten obsah, co tam máte teď, tam kde jsou třeba děti, že 

to smažete nebo nějakým způsobem třeba ten profil promažete nebo tam plánuje spíš 

všechno nechat?  
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o Nechat a pokud se to dětem líbit nebude, když budou starší a už to budou 

vnímat a budou mít z toho rozum a nebude se jim to líbit, že tam jsou, tak to 

smažu.  

o Dobře…Ještě ohledně těch spoluprací, v případě, že jsou placené, tak používáte 

vlastně tu finanční odměnu jako nějakou součást rodinného rozpočtu nebo to třeba 

nějakým způsobem šetříte dětem? V případě že se jedná o ty dětské produkty.  

o Jako součást rodinného rozpočtu. 
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Příloha č. 6: Část z přepisu rozhovoru s respondentkou 
Julianou (text) 
 

o A pracujete někdy ve svých příspěvcích s obsahem, který se týká vašich dětí? Tzn. 

ať už fotky, na kterých je zveřejňujete nebo třeba, že o nich píšete, ať už jako 

příspěvcích nebo ve stories... 

o Takhle, pokud se jedná o nějaký moje osobní věci, tak jsem děti, nebo Žofku 

jsem trošku zveřejňovala víc a postupem času jsem nějak došla k tomu, že se 

mi až tak nechce jako často zveřejňovat jednak její obličej... A neříkám, že to 

je jako špatně, nebo že bych to nedělala vůbec, ale nechci, aby tam prostě 

byla uložená a nechci, aby ten kanál byl hlavně o dětech. Takže je tam mám 

jakoby omezeně, dětský produkty, myslím si, že jako, abych používala děti 

na to... 

o K tomu se kdyžtak dostaneme později. Teď mi stačí tak jako obecně vlastně, jestli 

vůbec je zveřejňujete... 

o Dobře, tak děti tam jakoby v nějaký míře mám, ale vlastně v úplně malinký 

a většinou bez obličejů. 

o A jak často zhruba takový příspěvky zveřejňujete? Buď jak často nebo třeba jaký 

podíl v tom celkovém počtu těch příspěvků to zhruba třeba je?  

o Já nevím, to je úplně minimum. Jako já fakt to mám o pečení kanál nebo o 

vaření, té gastro scéně, to čemu se vlastně věnuje, je nějaká publicistika 

kolem jídla a zemědělství a věci s tím souvisejících a děti tam jakoby mám 

maximálně v těch stories, a to spíš jakože píšu o nich, pro ty jako ostatní 

matky, aby věděly, že jako v tom nejsou samy nebo prostě se snažím sdílet 

nějaký užitečný informace, který považuju za méně mainstreamový, ať už se 

to týká nějakých jiných přístupů k dětem ve smyslu, já nevím, jak se nosí 

nebo jak, jak se dá o ně prostě pečovat. Spíš takový tipy jako okrajový a k 

tomu právě ani nepotřebuji nutně, aby ty děti byly vidět, potřebuji spíš, aby 

bylo vidět to, čeho se to týká. Což jsou třeba plenky, šátky a jídlo. 

o A třeba když řešíte tyhle témata, tak o tom píšete spíš jako v obecný rovině, nebo to 

vztahujete vlastně k těm svým dětem, že tím vlastně říkáte i něco o nich?  

o Většinou to...Myslím si, že to vztahuji určitě k těm dětem, protože kdyby 

nebylo těch mých dětí, tak se tomu samozřejmě nebudu tolik věnovat. Já jsem 
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dělala jako babysitterku a starala jsem se i o cizí děti, takže mi to přijde fajn 

sdílet něco, co vím, že třeba funguje tak nějak obecně. Nemyslím si, že jsem 

něco někdy objevila já na základě svých dětí, ty děti už vychovávám od 

pravěku. Myslím si, že je to prostě všechno... Samozřejmě nějakým 

způsobem se to odvíjí od mých dětí a samozřejmě když máte nějaký info, co 

vás naštve a vy si projdete nějakou, řekněme, duševní proměnou nebo 

vývojem, tak to jsem jako vztáhnu k tomu, že byl nějaký zážitek, ale taky mi 

nepřijde úplně... Jako já nejsem komfortní úplně s tím jako popisovat nějaký 

konkrétní prostě situace a zlobení a tak, tak to mi přijde jako už nepotřebný. 

Takže je to jakoby omezeně no. 

o Tím, že tedy vaše děti jsou teďka ještě dost malý, tak spíš do budoucna, ale plánujete, 

že s nimi vlastně vůbec budete řešit to, jestli je můžete zveřejňovat nebo jestli s tím 

nemají problémy, jestli s tím souhlasí? 

o Určitě to plánuju řešit, ostatně já jsem se věnovala taky ve své diplomce 

něčemu podobnému, akorát to bylo ještě dost takový v plenkách, a právě jsem 

řešila ohledně dětí ještě s handicapem, kdy to má nějaký další přidaný 

hodnoty, že právě ty matky sdílejí informace, který opravdu nikdo jiný nemá. 

A je tam otázka, jak to ty děti budou vnímat do budoucnosti vzhledem třeba 

k tomu handicapu mentálnímu. Takže, tam to bylo trošku jiný, ale 

samozřejmě mě napadlo, že taky budu mít dítě někdy a jak by to vnímaly ony 

a řešit to asi budeme z hlediska nějaký obecný bezpečností a chování na 

internetu, kdy když budu chtít jako vysvětlit Žofce, že není dobrý, aby dávala 

úplně všechno, včetně našeho bydliště někam jako na nějakou sociální síť, 

která tou dobou vznikne, tak asi stejně tak se jí budu ptát, jestli jí vyhovuje, 

když budu něco o ní říkat, psát. Ale myslím si, že právě v dnešní době ty 

děti...Samozřejmě to jako nechápou, nekonečnost internetu, ale myslím si, že 

děti velmi brzy chápou, že se něco děje, že vlastně internet je něco jako 

televizi a to vidí, jak to funguje trošku. Takže to plánuji určitě jako osvětlit a 

konzultovat, pokud já vůbec budu mít tu potřebu, myslím si, že čím jsou ty 

děti starší, tak už u těch lidí, kteří se nevěnují vysloveně mama obsahu, tak 

člověka už to jako i baví nějak tak míň sdílet. Jako pořád jsou součástí vašeho 

života, ale spíš toho niterního než každodenního, že by vám strkaly ruce do 

každého obrázku, takže musíte nějak přiznat, že ty děti máte nebo můžete, 
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pokud nechcete úplně si oddělovat tu pracovní sféru od té osobní, což já zas 

úplně nemůžu, protože prostě na to nemám kapacitu.  

o Bavíte se o tom i nějakým způsobem s manželem, jak děti třeba sdílet/nesdílet, jestli 

vlastně on, v uvozovkách, vlastně souhlasí s tím, že je nějakým způsobem třeba 

ukazujete? 

o No, určitě se o tom bavíme, protože jsme na to 2 a děti jsou nás obou. Takže 

když bych tam něco popisovala, tak by mi určitě řekl, kdyby to bylo přes čáru 

a já vlastně se ale snažím nějak tak to udělat podle pocitu nás obou, což 

znamená, že je tam právě mám spíš míň a pokud už, tak s nějakou rozumnou 

mírou. Prostě nebudeme je fotit v hovínkách a podobné věci, takže to jakoby 

prostě sdílíme, protože oba sdílíme spolu tyhle starosti ohledně internetový 

bezpečnosti a snažíme se to dopředu nějak řešit a zbytečně tam toho nedávat 

úplně moc.  

o A řešili jste to třeba ještě vůbec předtím, než se narodily nebo to přišlo až pak nějak 

jako přirozeně časem? 

o No, myslím si, že to přišlo spíš přirozeně časem, jakože, když se jako narodili 

nebo Žofka se narodila, tak mi to přišlo jako vlastně strašně kouzelný se o to 

podělit, protože jsem toho byla strašně plná, i když jsem si samozřejmě byla 

vědoma nějakých jako rizik, který to nese, ale zas na druhou stranu já jsem 

vždycky věděla, že se to snažím dělat důstojně. A tudíž jako v nějaký zdravý 

míře si myslím, že by jí to nemělo jako ublížit, navíc ty miminka jsou nebo 

malý děti jsou si upřímně dost podobný ve spoustě věcech, ale právě potom 

už jako jak začalo být to dítě starší a třeba občas vás poznají na základě spíš 

dítěte než vás samotnou a to si začnete říkat ty jo, no nic no, že to je takový 

trošku nepříjemný, takže jsem si také říkala, že prostě nějak asi ubereme, 

protože vlastně tohle mi není až tak příjemný. Myslím si, že by nebylo dobrý, 

abych já byla rozpoznatelná na základě jiný osobnosti, to je prostě její svět.  

o A přijímáte někdy spolupráce na produkty přímo pro děti?  

o Úplně minimální právě, protože se snažím obecně dělat toho marketingového 

co nejmíň. Ale pár nějakých vlastně věci se našlo, ačkoliv šlo spíše o značky, 

který vlastně se jako buď nabídly samy na základě toho, že jsem je jakoby 

oslovila sama s tím, že bych si od nich něco koupila a tím pádem vlastně se 

jednalo o mini tvůrce, anebo to právě doporučila kamarádka nějaká, že 
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věděla, že tu věc prostě si chci koupit. Tak jim řekla, hele, já vím, že někoho 

hledáte, možná by to Julianu potěšilo, to se stalo třeba u jedné firmy, ale tam 

šlo právě o tu formu spíš toho dárku nebo barteru, kdy vlastně jsem si právě 

i řekla, že jako chci podpořit tu firmu tím, že vlastně ji zpropaguju, kdy 

vlastně ta protihodnota nebyla...Pro mě ta protihodnota vlastně byl ten 

produkt, což já moc nepovažuju za protihodnotu ve smyslu platby, protože 

právě to, abyste za to prodala svoje dítě, tak to je dost málo, ale právě mi 

přišlo skvělý, že jakoby zas můžu pomoct nějakému byznysu, který považuje 

za smysluplný a přijde mi dobře udělaný, takže na základě toho jsem se třeba 

rozhodla, že to zpromuju, ale zase to neznamenalo, že bych tam musela na to 

jako dát obří fotku obličeje toho dítěte. Jako nikdo na mě vlastně netlačil, 

takže to byly dohromady asi jedny šaty, jeden šátek. A teď máme vlastně 

učící věž, ale vlastně všechno jsou to věci, kdy vlastně jako ty firmy jsou 

vděčný za to, že se to může. Buď to zpropaguju nebo ne, je to prostě na mě a 

je to na mě tím pádem jakou formou to udělám, pokud se to vůbec rozhodnou 

udělat, takže já to vlastně asi mám tak nastavený poměrně striktně, no. 
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Příloha č. 7: Část z přepisu rozhovoru s respondentkou 
Janou (text) 
 

o A pracujete někdy ve svých příspěvcích s obsahem, který se týká vašich dětí?  

o Příležitostně. 

o A popsala byste mi to nějak detailněji? Třeba jestli je fotíte, jakým způsobem, nebo 

jestli o nich píšete a podobně?  

o Tak většinou o nich píšu a fotím je většinou spíš do Stories než do feedu, a 

když je fotím, tak jim vlastně v drtivé většině není vidět obličej, takže buď 

jsou zezadu nebo prostě jsou tam ruce, nohy, jakoby jsou tam, jakoby je vidět, 

že tam jsou, ale vlastně nejsou identifikovatelní většinou. Jako párkrát tam 

byl nějaký příspěvek, kdy jim bylo vidět do obličeje, ale to je úplně jako 

výjimka.  

o Tzn. takhle to máte ve feedu i ve Stories? 

o Ano. 

o A když třeba o nich píšete, tak čeho se to třeba týká? Jakých témat?  

o Spíš takový ten náš každodenní život běžný, co kdo udělal nebo... Jako běžný 

každodenní život asi bych řekla.  

o A dokážete odhadnout zhruba, jak často tohle zveřejňujete? Ať už ty fotky nebo třeba 

to, že o nich píšete? Nebo to nemusí být jak často, ale jaký podíl to vlastně v tom 

vašem obsahu má zhruba.  

o No, to je dobrá otázka. To si vlastně neumím takhle… Myslím si, že v rámci 

stories jako to bude skoro každý den, že se tam někdo objeví. Buď nějaká 

informace nebo nějaká fotka nebo něco...možná každý den.  

o Dobře... A vlastně s tím nejstarším dítětem, kterému jste říkala, že je 6 let, tak bavíte 

se spolu, že už to třeba nějakým způsobem vnímá a co na to třeba říká? Jestli se ho 

vlastně ptát, jestli ho třeba můžete vyfotit nebo jestli to třeba ještě nevnímá.  

o Zatím to nevnímá, zatím nevnímá nějaký sdílení někde... Jako focení 

samozřejmě, někdy se chce vyfotit, někdy ne. Na to už názor má jako jasný, 

ale to už má i ten čtyřletý. Ale jako sdílení na internetu je pořád, jako bych 

řekla, dost mimo ně.  

o A když se teda fotit třeba nechtějí, tak je prostě nevyfotíte?  

o Ne. 
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o A uvažujete o tom do budoucna, že až budou starší a budou tomu více rozumět, tak 

že to s nimi budete nějakým způsobem řešit třeba? 

o No, určitě bych ráda. Já i z toho důvodu jako pořád vnímám jakoby ty storíčka 

jako něco, co vlastně zmizí za těch 24 hodin. Že mi to přijde takový jako 

nevím... Jako lepší než prostě třeba ten feed, tam bych řekla, že je zas tak 

často necpu.  

o A bavíte se nebo bavila jste se někdy vlastně s jejich otcem o tom, co on na to říká? 

Jestli s tím souhlasí? 

o On má názor jako já... 

o A řešili jste to nějakým způsobem ještě, než se děti narodily, nebo to pak až přišlo 

nějak přirozeně?  

o Já bych řekla, že to přišlo přirozeně a že úplně na začátku... Jako já je od 

začátku nesdílím skoro vůbec, ale myslím si, že tu první dceru jsem z nich 

sdílela nejvíc. A pak asi došlo k nějaké situace, k nějakému zlomu, kdy už 

jsem je sdílela výhradně bez toho obličeje. Takže to byl nějaký vývoj. 

o Jasně…a myslíte, že spíš přirozený nebo se stalo něco konkrétního?  

o Přirozený určitě. Nebylo to, že bych si někde něco přečetla a řekla si tak teď 

už to bude takhle, to ne no.  

o A přijímáte někdy spolupráce na produkty pro děti? 

o Úplně výjimečně. Málo. Někdy jo, ale málo.  

o A když už ano, tak jaké to jsou třeba produkty? Jestli to jsou spíš jako hračky nebo 

třeba nějaká kosmetika nebo oblečení.  

o Hračky a nějaký edukativní nevím... No hračky.  

o A při jejich komunikaci jsou v tom vizuálu i děti? Že vyfotíte ten produkt spolu s 

dětmi?  

o No... Jako vlastně občas ano, ale zase to je jakoby něco, kde nejsou vidět 

jakoby obličeje. Že v případě, že by po mě prostě někdo chtěl tu fotku 

vyloženě prostě, já nevím, jako s tím dítětem komplet, tak bych na to 

nepřistoupila. 
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Příloha č. 8: Část z přepisu rozhovoru s respondentkou 
Lucií (text) 

 

o A teďka se vlastně dostaneme k těm spolupracím, vy už jste to trošku nakousla, tak 

vlastně mám otázku, jestli přijímáte vysloveně spolupráce na produkty pro děti.  

o Ano, vybírám si takové, které vím, že mého syna budou bavit a které budou 

nějakým přínosem i do naší domácnosti, když to tak řeknu. V zásadě mnoho 

spoluprací odmítám, co se týče dětských produktů, protože vím, že můj syn 

by je nevyužil a ani naše rodina, takže snažím se opravdu vybírat tak, aby ty 

věci, které já na svém Instagramu propaguju, abychom opravdu reálně 

používali a měli z nich radost.  

o A řekla byste mi, o jaký typ produktu se většinou jedná? Jestli to jsou spíše hračky 

nebo nějaká dětská kosmetika nebo oblečení.  

o Teď vlastně aktuálně bych řekla, že asi nejvíc takových spoluprací mám, co 

se hraček týče, ale sem tam je to i oblečení, ale to většinou je na barterové 

bázi. Sice je to spolupráce, ale nejde o placenou spolupráci, navíc jsou to 

většinou, ze sta procent, značky, které já sama si kupuju, které využívám, 

takže pro mě je to takový příjemný bonus, že od té značky dostanu možnost 

vyzkoušet něco, co bych si musela rozmýšlet jeho nákup.  

o A vlastně, když komunikujete ten produkt, tak to fotíte vždycky právě jako s vaším 

synem nebo občas to třeba jenom jako samostatná produktová fotka?  

o Tak jako čas od času tak, tak čas od času tak, já opravdu tyhle věci moc 

neplánuju a nikdy jsem nedostala od žádné značky, se kterou spolupracuju, 

zadání, že by na té fotce měl být vidět můj syn. Nebo ta věc měla být 

prezentována tak nebo tak. Většinou je to zadání hodně volný nebo já si 

vybírám spolupráce, aby to zadání bylo volný, abychom nějakým způsobem 

se s tím produktem, ať už je to oblečení, kosmetika nebo hračky, mohli sžít a 

pak prostě jenom ukázat to, jak si s tím hrajeme nebo jak ho nosíme.  

o A dokážete odhadnout, kolik takových spoluprací zhruba přijímáte? Ať už za nějaký 

delší časový úsek nebo v nějaké třeba poměru.  

o Co se týče těch dětských spoluprací, já bych neřekla, že jich je moc. Já si 

myslím, že v průběhu roku bych řekla, že je to takových jako 5 značek, se 

kterýma konstantně spolupracuju.  
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o A vlastně před tím, než tu nabídku třeba přijmete, tak ptáte se syna třeba, když je to 

třeba hračka, tak jestli by o to měl zájem nebo to čistě vybíráte podle sebe, že už víte, 

co by se mu třeba mohlo líbit?  

o Vždycky vybírám podle sebe. On je opravdu ještě malý na to... A navíc já 

miluju překvapení a momenty překvapení, což je něco, co můj muž nemá rád, 

ale já jsem takový člověk, který když něco Benovi vybírá, tak se snažím, aby 

to vždycky dostal jako překvapení, aby nepočítal s tím, že něco takového 

přijde, protože můj syn je hodně, jak bych to řekla... intenzivní v tom ptát se, 

kdy už ta věc dorazí nebo kdy už někam půjdeme, takže tím trošku chráním i 

sebe a své psychické zdraví, abych přežila situaci, kdy na něco budeme čekat 

měsíc.  

o A když pak píšete třeba popisek k tomu příspěvku s tím produktem, tak zahrnujete 

do toho nějakým způsobem jeho názor? Jako on vám ho asi úplně neřekne, ale že 

třeba vidíte, jak se mu to líbí, tak jestli to nějakým způsobem do toho promítáte.  

o Prakticky pokaždé, prakticky pokaždé píšu ty první pocity, jaký jsem měla z 

toho, že Ben si s tou hračkou hrál, jak dlouho si s ní hrál, jak často si s ní 

hraje, protože co si budeme povídat, když má člověk děti, tak zabavit dítě na 

dobu delší než 10 minut je olympijský výkon, takže je vlastně skvělý, když 

můžu doporučit něco, co mého syna zabaví a teď nechci, aby to vyznělo nějak 

špatně, já sama na Instagramu ráda a velice často nakupuju a dám na různé 

tipy, to je vlastně jedna z věcí, která mě na Instagramu strašně baví, že se tam 

můžu inspirovat, ať už značkami nebo oblečením pro sebe nebo věcmi do 

bytu, designem a vlastně takhle jsem si nakoupila strašně moc skvělých věcí, 

který jsem právě díky Instagramu objevila. A já sama se inspiruju u hraček, 

který si pak kupuju u jiných influencerek, který mají děti a vlastně mě hrozně 

baví předávat osobně i tuhle tu message dál, takže pokud mám spolupráci a 

pokud hračka Bena baví a já se o to můžu podělit, tak je to vlastně dvojitá 

výhra pro mě, protože můžu potěšit followers skvělým tipem a ještě je to pro 

mě nějakým způsobem přivýdělek.  

o Rozumím... A pokud jsou ty spolupráce placený, u těch dětských produktů, tak šetříte 

třeba ty peníze vysloveně synovi nebo to jde spíš do rodinného rozpočtu? 

o Vždycky to jde do rodinného rozpočtu a nakupujeme za to aktuální věci, který 

potřebujeme a nějakým způsobem si tyhle peníze nedávám bokem, protože 
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ta částka není nějaká velká a co si budeme povídat, já mám ráda, když Ben 

hezky chodí oblíkaný, když má hezký boty a ráda tyhle peníze pak investuju 

zpátky třeba do těhle věcí.   
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Příloha č. 9: Ukázka kódování (obrázek) 

 


