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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá proměnami užívání nových médií v partnerských vztazích 

generace Z. Cílem práce je zjistit, jakou roli mají sociální média v partnerském vztahu, 

jaké plní funkce a jak do nich zasahují. V první části práce jsou definována nová média 

a sociální sítě a následně jsou představena specifika partnerské online komunikace 

a prezentace vztahu na sociálních sítích. Praktická část je založena na kvalitativním 

výzkumu. Respondenty tvoří zástupci generace Z, kteří jsou uživateli sociálních sítí, 

udržují dlouhodobý vztah a nesdílí s partnerem domácnost. Získaná data z provedených 

polostrukturovaných rozhovorů byla analyzována metodou zakotvené teorie. Jako klíčová 

se jevila témata týkající se zasahování sociálních sítí do společně tráveného času, důrazu 

na soukromí, vzájemné komunikace páru, komunikace s opačným pohlavím a motivace 

pro prezentování partnerského vztahu na sociálních sítích.  

Abstract 

The bachelor thesis focuses on the transformation of the usage of new media in romantic 

relationships of Generation Z. The thesis aims to find out what is the role of social media 

in romantic relationships, what functions they perform, and how they interfere with them. 

The first part of the thesis defines new media and social networking sites and then the 

specifics of presentation and online communication on social media in romantic 

relationships are explained. The practical part is based on qualitative research. 

Respondents are members of Generation Z who are users of social networking sites, 

maintain long-term relationships, and do not share a household with their partner. The data 

obtained from the conducted semi-structured interviews were analysed by the method of 

grounded theory. The key topics were those which dealt with the social networking sites 

impingement to the time shared together, the insistence on privacy, the communication 

inside relationships, the communication with other sex and motivation for presenting 

a romantic relationship on social networking sites.  
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Úvod 

Sociální média se stala nedílnou součástí našich životů. Zůstat v kontaktu s přáteli, rodinou 

nebo partnerem nebylo dosud nikdy jednodušší, a to i navzdory velké vzdálenosti. 

Důležitost sociálních médií se naplno projevila během vypuknutí pandemie covid-19, kdy 

aktuální situace příliš nepřála udržování sociálního kontaktu v reálném světě, a lidé proto 

více než dosud aktivněji využívali sociální média pro kontakt se svými blízkými 

(Pennington, 2021). Sociální sítě představují kromě komunikace i nástroj prezentace 

a sdílení informací, což je patrné nejen u jednotlivců ale i u partnerských dvojic. Tématem 

této bakalářské práce jsou tedy Proměny užívání nových médií a jejich role v partnerských 

vztazích. 

V současné době je všeobecně známo, že sociální sítě mohou mít na uživatele ale 

i na partnerské vztahy výrazný vliv (Miguel, 2018; Van Ouytsel, 2019; Utami et al., 2021). 

Práce si proto klade za cíl zjistit, jakým způsobem se proměnilo užívání sociálních sítí 

a jak jsou jím ovlivňovány partnerské vztahy. Výzkum se kromě role sociálních médií ve 

vztazích jednotlivých respondentů zaměří na to, jaké funkce sociální média plní a také 

bude zjišťovat, jak do vztahů zasahují. Výsledná zjištění mohou pomoci pochopit, k jakým 

proměnám v užívání došlo během pandemie, a mohou být přínosem pro další výzkumníky. 

Práce je rozdělena do několika částí, struktura práce odpovídá tradičnímu dělení. 

Teoretická část nabídne vymezení pojmů, které se pojí s tématem práce, všechny 

informace budou čerpány z odborné literatury a aktuálních výzkumů. V první kapitole 

bude představena definice nových médií a sociálních sítí, dále bude následovat stručný 

popis vybraných sociálních sítí a syndrom FOMO. Druhá kapitola blíže nastíní specifika 

online komunikace a proměn vyjadřování, a to jak obecně, tak i v kontextu partnerského 

vztahu. Třetí kapitola bude věnována dosavadnímu provedenému výzkumu prezentace 

a zviditelňování vztahu na sociálních sítích. Ve čtvrté kapitole bude poskytnut přehled 

pozitivního a negativního vlivu užívání sociálních médií na partnerské vztahy.  

V metodologické části bude objasněn zvolený kvalitativní výzkum, technika 

polostrukturovaných rozhovorů, metoda zakotvené teorie a také výzkumný vzorek včetně 

podmínek jeho výběru. V analytické části budou následně zodpovězeny výzkumné otázky 

a rovněž zde budou prezentovány výsledky výzkumu realizovaného prostřednictvím 

techniky polostrukturovaných rozhovorů s deseti zástupci generace Z. Každý rozhovor 

bude představovat náhled do jednoho vztahu této generace, zapojen tedy bude vždy jen 

jeden z partnerů, nikoliv oba. Tato generace byla vybrána zejména z toho důvodu, že žije 
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online již od počátku a online prostor je nedílnou součástí životů i osobností jejích 

příslušníků. V závěru budou poté shrnuty získané poznatky a budou navrhnuty možnosti 

dalšího výzkumu. 
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1 Nová média 

Pojem nová média je značně široký, poměrně komplexně ho definuje Jakub Macek (2002): 

„Označení nová média či – přesněji – digitální média se váže k platformě mediálních 

technologií, založených na digitálním, tedy numerickém zpracování dat. V širším slova 

smyslu koncept digitálních médií zahrnuje celé pole výpočetních, computerových 

technologií a s nimi spojených datových obsahů, v užším slova smyslu se pak vztahuje 

pouze k počítačově, tedy digitální technologií mediované komunikaci.“ Nová média tedy 

mohou být díky internetu užívána na různých zařízeních a mohou nabývat různých podob.  

Tento pojem jako jeden z prvních použil v 60. letech mediální teoretik Marshall 

McLuhan. Ve své knize s názvem Understanding Media: The Extension of Man se zabývá 

elektronickými médii a jejich obsahem a dále také představuje koncept globální vesnice, 

přičemž klíčovou roli při formulování tohoto pojmu hrají právě nová média. 

Prostřednictvím nich jsou informace po celém světě přenášeny okamžitě a lidé spolu 

mohou komunikovat nebo sledovat probíhající události v reálném čase. V důsledku vzniku 

globálně propojené komunity se tedy samotný svět stal jednou malou globální vesnicí 

(McLuhan, 2011). 

Lev Manovich (2002) v souvislosti s novými médii hovoří o pěti principech, které 

vymezují jejich charakter:  

1. numerická reprezentace, 

2. modularita, 

3. automatizace, 

4. variabilita, 

5. kulturní transkódování.  

Jako nejzásadnější vlastnost vnímá Manovich skutečnost, že jsou přenášená data založena 

na numerickém kódu. Nová média jsou díky tomu programovatelná a algoritmicky 

manipulovatelná. Současně jsou také modulární, objekty nových médií se skládají 

z jednotlivých samostatných částí, které nejsou nutně pevně provázány a mohou být různě 

modifikovány. Numerická reprezentace a modularita umožňují automatizaci mnoha 

operací, které slouží ke vzniku, manipulaci a přístupu k médiím, čímž dochází 

k částečnému vyřazení člověka z tvůrčího procesu. Variabilita nových médií je podmíněna 

jejich modularitou. Tento princip zajišťuje existenci potenciálně nekonečných variant 

digitálních objektů či obsahů, které mají nestálý a proměnlivý charakter, protože nejsou 
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nikde fixovány. Poslední princip představuje kulturní transkódování, přičemž Manovich 

rozlišuje dvě základní vrstvy – vrstvu kulturní a vrstvu počítačovou. Vrstva kulturní je 

vyjádřena kulturními konvencemi a významy, numerický kód pak vyjadřuje vrstvu 

počítačovou. Informace mohou být převáděny do různých formátů a vrstvy se mohou 

vzájemně ovlivňovat (Manovich, 2002, s. 49–65). 

 Všechna předchozí média byla v určitém okamžiku novými médii. Nicméně na 

základě předchozích definic jsou nová média v této práci chápána jako média využívající 

elektřinu a umožňující oboustrannou odezvu v reálném čase na rozdíl od televize nebo 

rádia, které jsou jednoduše jednosměrnými komunikačními nástroji (McLuhan, 2011). Jako 

reprezentace nových médií v souvislosti s partnerskými vztahy proto byla vybrána 

výhradně online sociální média. 

1.1 Online sociální sítě 

Rozvoj informačních technologií vedl ke vzniku nových nástrojů, které lidem umožňují 

sdílet informace a vzájemně spolu komunikovat. Sociální média se skládají z různých 

platforem zaměřených na uživatele. Usnadňují šíření přesvědčivého obsahu, vytváření 

dialogu a komunikaci s širším publikem. Je to v podstatě lidmi vytvořený digitální prostor, 

který poskytuje příznivé prostředí pro nejrůznější interakce na osobní, profesní, obchodní, 

marketingové, politické a společenské úrovni (Kapoor et al., 2017).  

 Sociální média mohou být definována jako „skupina internetových aplikací, které 

staví na ideologických a technologických základech Webu 2.0 a které umožňují vytváření 

a výměnu uživatelem generovaného obsahu“ (Kaplan a Haenlein, 2010, s. 61). Na rozdíl 

od svého předchůdce, Webu 1.0, přináší kromě sdílení a vytváření obsahu také velkou 

anonymitu a otevřenost, která se projevuje na vzniku nových osobností z řad influencerů 

a bloggerů. Nicméně na ně ale může být nahlíženo také jako na plástve sedmi funkčních 

stavebních kamenů: identity, konverzace, sdílení, přítomnosti, vztahů, reputace a skupin 

(Kietzmann et al., 2011).  

 K jejich velkému rozvoji přispěl kromě příchodu World Wide Webu rovněž vývoj 

smartphonů, jejichž funkce začaly mimo poskytování hovorů, přijímání a odesílání SMS 

také umožňovat přístup k síťovým službám. Prostřednictvím instalovaných aplikací 

v každém telefonu byl poté zajištěn zrychlený a zjednodušený přístup k různým webovým 

doménám (Couldry a Hepp, 2017). Rostoucí dostupnost vysokorychlostního připojení 

k internetu dále zvýšila popularitu tohoto konceptu, což vedlo krátce po roce 2000 



5 

 

k vytvoření sociálních sítí jako je MySpace a Facebook. Tyto sociální sítě přitom byly 

jedny z prvních, které umožnily vytvoření veřejného profilu. Podle Macka (2015) vazby 

a informace z fyzického světa korespondují s těmi v online prostředí a uživatelé spravují 

svou sebeprezentaci tak, aby odpovídala jejich potřebám. Lidé využívající sociální sítě 

chtějí být viditelní a jedineční, zároveň ale pro svou odlišnost a neakceptovatelné rozdíly  

nechtějí být vyloučeni ze svého sociálního prostředí (Macek, 2015, s. 102).  

Online sociální média a sítě jako již zmíněný Facebook, Instagram nebo Youtube 

jsou nyní celosvětově rozšířené. Podle výzkumu společnosti We Are Social a Hootsuite 

v loňském roce 2021 online sociální sítě využívalo přes 4,5 miliard lidí po celém světě 

(Kemp, 2021). V České republice to pro srovnání bylo přes 4,9 milionů, což oproti údajům 

z roku 2020 činí téměř dvě stě tisícový nárůst celkového počtu osob využívajících sociální 

sítě na našem území. Nejpočetnější skupinu v minulém roce tvořily uživatelé ve věku 35–

44 let a 25–34 let. Až čtvrtou příčku obsadila věková skupina 16–24 let, tato skupina 

zároveň ale představuje se svými 95,4 % nejvyšší procento uživatelů vzhledem k podílu 

z celkového počtu osob v dané socio-demografické skupině (ČSÚ, 2021).  

Tabulka 1: Osoby v ČR používající sociální sítě, 2021  

  

Používání sociálních sítí 

(celkem) 

Způsob zveřejňování informací: 

Profil i všechny 

příspěvky 

veřejné 

Alespoň 

některé 

informace či 

příspěvky 

neveřejné 

Neznám 

zabezpečení 

svého profilu 

ani příspěvků 

v tis. % 1) % 2) v tis. % 3) v tis. % 3) v tis. % 3) 

Celkem 16+ 4 938,0 56,3 68,1 924,8 18,7 3 774,2 76,4 239,0 4,8 

Pohlaví                   

Muži 16+ 2 315,3 54,4 64,5 480,9 20,8 1 739,8 75,1 94,6 4,1 

Ženy 16+ 2 622,7 58,0 71,6 443,9 16,9 2 034,4 77,6 144,4 5,5 

Věková skupina                   

16–24 let 443,9 95,4 96,0 148,5 18,0 656,0 79,3 22,6 2,7 

25–34 let 1 224,4 92,9 94,3 193,3 15,8 989,6 80,8 41,5 3,4 

35–44 let 1 229,1 75,7 77,3 244,8 19,9 939,8 76,5 44,5 3,6 

45–54 let 951,0 59,9 62,1 174,2 18,3 716,2 75,3 60,7 6,4 

55–64 let 483,7 37,6 44,8 115,4 23,9 336,8 69,6 31,5 6,5 

65–74 let 177,0 13,9 25,0 38,4 21,7 106,6 60,2 32,0 18,1 

75+ 45,6 5,6 24,7 . . . . . . 

Vzdělání (25-64 let)                   

Základní 191,9 55,1 71,8 66,9 34,8 105,1 54,8 20,0 10,4 

Střední bez maturity 1 090,1 56,3 62,5 235,2 21,6 768,9 70,5 86,0 7,9 
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Poznámka:  
1) Podíl z celkového počtu osob v dané socio-demografické skupině,  
2) Podíl z celkového počtu osob v dané socio-demografické skupině, které použily internet v posledních 3 

měsících, 
3) Podíl z osob v dané socio-demografické skupině, které použily sociální sítě v posledních 3 měsících, 

* Zahrnuje i ženy (popř. muže) na rodičovské či mateřské dovolené. 

 

Zdroj: Český statistický úřad, 2021, vlastní zpracování 

Z loňské studie AMI Digital Index (2021), kterou realizovala digitální agentura AMI 

Digital, pak vyplývá, že nejpoužívanějšími sociálními sítěmi v České republice jsou 

Youtube, Facebook, Instagram a WhatsApp. Dynamický růst však zažívají zejména 

sociální sítě Snapchat a TikTok. 

V následujících řádcích budou představeny tři sociální sítě, které mohou být kromě 

individuálního užití také využívány pro partnerskou komunikaci či veřejnou prezentaci 

páru. Dosavadní výzkum se v kontextu komunikace a prezentace partnerských vztahů 

prostřednictvím nových médií zaměřuje především na sociální sítě Facebook a Instagram. 

Tyto sociální sítě byly po vzoru dosavadních výzkumů zahrnuty společně s platformou 

WhatsApp zejména z toho důvodu, že jsou celosvětově (Kemp, 2021), ale i v rámci České 

republiky (Ami Digital, 2021) nejvyužívanější. Na základě těchto zjištění lze tedy 

předpokládat, že se objeví i ve výčtu nejužívanějších sociálních sítí ve výsledcích 

realizovaného výzkumu, který se váže k praktické části této bakalářské práce. 

1.1.1 Facebook 

Sociální síť Facebook byla založena v roce 2004 ve Spojených státech amerických tehdy 

ještě studentem Markem Zuckerbergem a trojicí dalších zakladatelů. Zpočátku byl přístup 

umožněn pouze studentům s univerzitní e-mailovou adresou, po čase se ale systém otevřel 

nejen pro studenty a některé technické nadnárodní společnosti, ale pro všechny osoby 

starší 13 let s platnou e-mailovou adresou. V roce 2006 představila společnost 

Střední s maturitou + 

VOŠ 1 521,0 70,3 71,5 280,9 18,5 1 191,4 78,3 48,7 3,2 

Vysokoškolské 1 085,3 79,4 79,7 144,7 13,3 917,1 84,5 23,5 2,2 

Ekonomická aktivita 

(16+)                   

Zaměstnaní 3 463,8 69,6 71,8 637,5 18,4 2 664,9 76,9 161,3 4,7 

Nezaměstnaní 144,3 67,0 77,6 33,9 23,5 . . . . 

Ženy v domácnosti* 307,2 88,0 89,5 50,9 16,6 254,7 82,9 1,7 0,5 

Studenti 638,8 96,6 96,6 105,7 16,5 515,9 80,8 17,2 2,7 

Starobní důchodci 283,0 12,2 26,8 72,4 25,6 166,7 58,9 43,8 15,5 

Invalidní důchodci 100,9 40,1 56,9 24,3 24,1 . . . . 
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algoritmizovaný feed1 s názvem News Feed. Dosud bylo možné vyhledávat informace 

pouze přímým vyhledáváním na jejich zdi, nyní se ale Facebook proměnil v jakousi 

sdílenou nástěnku s profily ostatních uživatelů, která jejich přátele průběžně informuje 

o veškeré jejich aktivitě, tedy o tom, co sdíleli, komentovali a co označili tlačítkem „like“. 

K facebookovým aplikacím Fotky, Videa, Události a mnoha dalším se v roce 2011 přidala 

i mobilní aplikace Messenger (Brügger, 2015). Uživatelé tak mohli se svými 

facebookovými přáteli sdílet fotografie, příspěvky a soukromé zprávy v chatu nejen na 

počítači, jako tomu bylo dosud. Po vzoru Instagramu byla v roce 2017 na Facebook 

přidána funkce Stories. Tento formát byl poprvé představen již na sociální síti Snapchat, 

Instagram i Facebook jej tedy pouze převzaly a rozšířily o něj nabídku svých funkcí 

(Bogost, 2018).  

 Tato sociální síť se neustále vyvíjí, svědčí o tom i fakt, že se Facebook stal jednou 

z největších sítí, která nabízí snadnou příležitost pro připojení lidí z různých geografických 

oblastí a různého kulturního prostředí (Kapoor et al., 2017). Facebook se stal nedílnou 

součástí našich životů. Už není pouze místem pro soukromou komunikaci, ale stává se také 

užitečným nástrojem na poli marketingové komunikace (Ho, 2021). 

V říjnu 2021 společnost Facebook, dosud vystupující pod tímto názvem, oznámila 

své přejmenování na společnost Meta Platforms, aby mohla jasně oddělit sociální 

platformu od svých budoucích záměrů jakožto firmy 2. 

1.1.2 Instagram 

Instagram je online sociální síť, která prostřednictvím bezplatné mobilní a počítačové 

aplikace poskytuje uživatelům okamžitý způsob sdílení vizuálního obsahu se svými přáteli. 

Vývojáři aplikace Kevin Systrom a Mike Krieger nejprve v roce 2009 vyvinuli její 

prototyp s názvem Burbn, po zjištění, že je aplikace příliš podobná aplikaci Foursquare se 

rozhodli orientovat pouze na sdílení fotografií a došlo k jejímu přejmenování. Nový název 

vznikl ze spojení slov instant a telegram. Na podzim roku 2010 byla na trh uvedena 

aplikace pro mobilní operační systém iOS, v roce 2012 pak pro Android (Mattern, 2017). 

V roce 2012 také došlo k akvizici této sociální sítě společností Facebook, nyní Meta 

(Tmejová, 2020). 

 
1 Označení vychází z anglického „to feed“, tedy doslova „krmit“, obecněji „poskytovat přísun něčeho“. Jako 

feed se na sociální síti označuje hlavní stránka, která uživateli poskytuje nepřetržitý přísun nových příspěvků. 
2 META. [Announcing Meta — the Facebook company’s new name]. In: Facebook [online]. 28. října 2021 

20:42 [cit. 2022‐01‐09]. Dostupné z: https://www.facebook.com/Meta/ 
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 Uživatelé mohou momenty ze svého života sdílet prostřednictvím videí nebo 

fotografií, a to ve feedu nebo ve svém vlastním příběhu. Sdílený vizuální obsah může být 

upravován pomocí řady filtrů a dalších nástrojů. Funkce Stories například umožňuje 

přidání hudby, označení polohy, dalších osob a přidání hashtagů, čímž lze zvýšit dosah 

publikovaných příspěvků. Stories neboli příběhy jsou sdíleny na profilu uživatele po dobu 

dvaceti čtyř hodin a poté mohou být archivovány nebo přidávány do jednotlivých výběrů 

na profilu. Uživatelé zde, tak jako na Facebooku, mohou označovat obsah tlačítkem like, 

dále ho sdílet nebo komentovat a chatovat s ostatními (Mattern, 2017). Na rozdíl od 

Facebooku zde o seznamu kontaktů nehovoříme jako o přátelích ale o sledujících. Mezi 

další funkce Instagramu patří nástroje Reels (krátká sekvence představující alternativu 

platformy TikTok) a Instagram Video, které bylo dříve známé jako IGTV.  

1.1.3 WhatsApp 

Brian Acton and Jan Koum, bývalí zaměstnanci společnosti Yahoo!, založili v roce 2009 

bezplatnou platformu WhatsApp Messenger, známou spíše jen pod názvem WhatsApp. 

Tato platforma poskytuje v mobilní a počítačové aplikaci své služby pro okamžité zasílání 

zpráv (instant messaging), a to jak textových, tak i hlasových, dále umožňuje uskutečnění 

hlasových hovorů a videohovorů a v neposlední řadě také sdílení souborů.  

Chaty a jednotlivé zprávy jsou v aplikaci stejně jako v Messengeru nebo 

Instagramu představeny jako řada vláken na zdi. Zprávy odesílatelů jsou barevně rozlišeny, 

nechybí ani označení doručené a přečtené zprávy a času jejího odeslání. Stejně jako text 

mohou zprávy také obsahovat adresy URL, obrázky, video nebo zvukové klipy. Chaty 

mohou být realizovány s jednotlivci nebo ve skupinách, vždy je ale potřeba znát telefonní 

kontakt dotyčného (O'Hara et al., 2014).  

V roce 2014 došlo tak jako v případě Instagramu k akvizici společností Facebook 

(Tmejová, 2020). Meta Platforms tedy v současnosti zastřešuje tři největší a jedny 

z nejoblíbenějších sociálních sítí (Kemp, 2021). Kromě právního a ekonomického spojení 

firem došlo i k propojení těchto sociálních sítí. Pokud mají uživatelé založené účty na 

Facebooku a Instagramu a používají obě tyto sociální sítě zároveň, mohou svůj obsah 

velmi jednoduše sdílet i napříč platformami. Účty je možné propojit v nastavení aplikace, 

kde lze manuálně nastavit automatické sdílení obsahu. Sdílení napříč platformami může 

uživatel provést ale i jednorázově (Meta, 2022). Příspěvek nebo příběh, který je sdílen 

například prostřednictvím sítě Instagram, se v případě automatického nebo jednorázového 
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nastavení tedy zobrazí nejen sledujícím na Instagramu, ale i všem přátelům konkrétního 

uživatele na Facebooku. 

1.2 Syndrom FOMO 

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

Przybylski et al. (2013) definují FOMO jako všudypřítomnou obavu z toho, že ostatní 

mohou mít obohacující zkušenosti, o které jedinec přichází. Tento fenomén se tedy 

vyznačuje touhou být neustále ve spojení s ostatními a vědět, co dělají. Potřeba někam 

patřit, být ve spojení s ostatními a cítit jejich blízkost, je základní psychologická potřeba, 

která řídí naše lidské chování (Deci a Ryan, 2000).  

 V několika studiích poruch užívání internetu a chytrých telefonů bylo prokázáno, 

že je FOMO oprávněně spojováno s problematickým používáním digitálních technologií. 

Obvykle totiž panuje silná korelace s negativními vlivy, typicky jsou to právě symptomy 

úzkosti (Elhai et al., 2016; Przybylski et al., 2013). Vyšší úrovně FOMO byly spojeny 

s poruchami plynoucími z většího počtu notifikací na chytrých telefonech. Respondenti 

byli méně ostražití, lehce se rozptýlili a jejich produktivita byla značně nižší, pokud měli 

tendenci telefon neustále používat. S tímto navíc souhlasí i závěry Rozgonjuka et al. 

(2020), kteří se ve své studii zaměřili na to, jak je syndrom spojován s vlivem sociálních 

médií na každodenní život a produktivitu práce. Jejich výsledky také ukázaly, že vyšší 

úroveň FOMO byla spojena s větším dopadem sociálních médií na každodenní život 

a produktivitu a že některé vybrané sociální sítě k tomuto přímo přispívají. Pokud přitom 

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

ze skupiny a pociťovat tak obavy z toho, že o něco přichází, což může být doprovázeno 

například horší náladou, depresemi, negativním vnímáním sebe sama, pocity úzkosti, 

nižším pocitem spokojenosti v životě, stresem nebo nudou (Burnell et al., 2019).  

 Lidé mají stále více možností, jak spolu komunikovat a trávit čas. Stírá se rozdíl 

mezi online a offline sférou. Někteří jedinci toto ale nemusí považovat za výhodu a mohou 

s tímto tlakem bojovat. Roberts a Davidová (2020) dokonce naznačují, že se snížila 

kvantita i kvalita sociálních vztahů v industrializovaných společnostech a že jednotlivci 

jsou dnes možná společensky izolovanější než kdy předtím. Fenomén FOMO je tedy 

názorným příkladem toho, jak tento trend jednoduchého online sdílení a konzumování 

obsahu může podpořit rozpolcenost sociálních médií. 
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2 Partnerská komunikace online 

Technicky zprostředkované interakce se začlenily do naší každodenní praxe. Platformy 

sociálních médií používáme k navazování intimních i povrchnějších vztahů, které sahají od 

přátelských a rodinných až k těm partnerským (Miguel, 2018). Framptonová a Fox (2018) 

definují partnerské vztahy jako vzájemné probíhající interakce, které jsou charakteristické 

náklonností, blízkostí a fyzickou intimitou. Komunikace, která patří mezi základní lidské 

potřeby a tvoří základ každého vztahu, i toho partnerského, může být v dnešní době velmi 

jednoduše realizována i přes velkou geografickou vzdálenost komunikujících. Podle Plzáka 

(2001, s. 110) má navíc komunikace v partnerském vztahu nezastupitelné místo a značně 

ovlivňuje jeho kvalitu. Online komunikace má pozitivní vliv nejen při formování nových 

vztahů, ale může také pomoci k udržení již fungujících partnerství a v mnohém je obohatit 

(Lomanowska a Guitton, 2016; Miguel, 2018).  

 Stávající výzkum a teorie navrhují dva velmi odlišné modely pro roli sociálních 

médií jakožto komunikační technologie v rozvoji romantických a partnerských vztahů. 

Prvním přístupem je fázový, který předpokládá systematický postup od jednoho způsobu 

komunikace k jinému, jak se vztahy vyvíjejí v průběhu času. Dle druhého, multiplexního 

přístupu, rozvoj vztahu začíná s relativně malým počtem způsobů komunikace, ale jak se 

vztah vyvíjí, tak se přidávají další způsoby kontaktu (Punyanut-Carter et al., 2017; 

Arikewuyo et al., 2021). Příkladem prvního přístupu může být pár, který přechází od 

online chatování k zasílání textových zpráv a k telefonování, než nakonec přejde ke 

komunikaci tváří v tvář k jako primární formě kontaktu. Druhý model by byl například 

pozorovatelný u partnerů, jejichž vztah se stává intimnějším a počet jejich komunikačních 

kanálů se z původního jednoho nebo dvou kanálů zvýšil hned na několik. Podle Punyanut-

Carterové et al. (2017, s. 16) jsou rozdíly mezi těmito dvěma přístupy důležité, protože 

naznačují alternativní role sociálních médií v současném vývoji partnerských vztahů.  

Moderní partnerské vztahy se v jistém smyslu staly vztahy „smíšenými“, protože 

jejich dynamická online i offline komunikace probíhá hned na několika platformách. 

Partneři nejčastěji kombinují komunikaci v tváří v tvář, textové zprávy, telefonní hovory, 

chatové zprávy na sociálních sítích a další média ke komunikaci. Četné mediální interakce 

mohou ve výsledku působit pozitivně a vhodným užíváním médií může docházet k většímu 

pocitu blízkosti a spokojenosti (Arikewuyo et al., 2021; Taylor a Bazar, 2018). 
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2.1 Charakteristika online komunikace 

„Online komunikace je komunikace prostřednictvím tzv. nových médií, mezi něž patří 

například internet“ (Halada, 2015, s. 69). Pokud vycházíme ze základní definice 

komunikace dle Kopeckého (2007, s. 7), který na komunikaci nahlíží jako na „přenos 

informací mezi subjekty a objekty“, tak za online komunikaci můžeme označit jakýkoliv 

přenos informací mezi subjekty a objekty v prostředí internetu za pomocí specifických 

forem a typů.  

Kopecký (2007, s. 9–10) dále definuje elektronickou komunikaci jako: 

• otevřenou a neřízenou – existence několika komunikačních kanálů zahrnujících 

široké pole komunikačních kódů, 

• anonymní – autor sdělení může být neznámý, 

• hromadnou – nekomunikují spolu jen jednotlivci ale velké množství lidí naráz, 

• bez omezení času nebo místa – sdílení s kýmkoliv odkudkoliv a kdykoliv, 

• závislou na technologickém zabezpečení – nutnost být vybaven hardwarem 

a softwarem, 

• závislou na počítačové gramotnosti uživatelů – znalost ovládání příslušného 

zařízení. 

Mezi největší přednost online komunikace patří její multiplicita. Lidé komunikují s více 

lidmi zároveň a současně trénují dovednost zvládat paralelně více věcí. Přestože 

komunikace s větším počtem lidí může přinášet zábavu a vzrušení, také může přispívat 

i k nadměrnému stresu a nervozitě (Vybíral, 2009, s. 277). 

2.2 Dělení online komunikace 

Internetovou komunikaci můžeme rozdělit na dva základní typy, které jsou shodné 

s dělením běžné komunikace, jejich definice se však vzájemně liší. Rozhodujícím 

aspektem pro toto dělení je potom přítomnost či nepřítomnost obou účastníků, výsledná 

prodleva, která odděluje jednotlivé promluvy, a užití stejné formy internetové komunikace. 

Na základě výše jmenovaného tedy rozlišujeme komunikaci synchronní a asynchronní 

(Kopecký, 2007; Konečný, 2011). 

 Synchronní komunikace probíhá „tady a teď“ přímou reakcí s protějším účastníkem 

a mezi jejich replikami není výrazný časový rozdíl. Tento způsob v podstatě supluje 
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reálnou komunikaci. Interakce probíhá v reálném čase a oba účastníci spolu tedy 

bezprostředně komunikují (Kopecký, 2007, s. 21). Ke komunikaci dochází za použití 

chatovacích nástrojů, jakými jsou například Skype, Messenger nebo WhatsApp Messenger. 

Tyto chatovací aplikace navíc kromě stavu aktivity zohledňují i dobu nečinnosti a přenos 

informací neomezují jen na výměnu textových zpráv. Jejich prostřednictvím lze také 

posílat soubory nebo komunikaci doplnit hlasem či videem. Jediné riziko, které hrozí 

u toho typu komunikace, je, že pokud jeden komunikační partner neodpovídá ihned, může 

si druhý toto jednání vyložit negativně.  

 U asynchronní komunikace v online prostředí není nezbytně nutná okamžitá odezva 

účastníka. Komunikující nemusí být při výměně informací přítomni ve stejnou chvíli na 

síti a tento typ online komunikace lze tedy označit za sukcesivní. Plynulost a rychlost 

závisí na samotných uživatelích, kteří mají více času na případné rozmyšlení nebo 

formulování své odpovědi. Zaslané sdělení zůstává uchováno bez ohledu na online či 

offline aktivitu recipienta nebo adresáta. Doba aktivity a nečinnosti není u tohoto typu 

žádným komunikačním nástrojem nijak zohledňována. Dotyčný po obeznámení se zprávou 

může, ale také nemusí odpovědět. Do tohoto typu pak spadají e-maily, diskuze a diskuzní 

fóra (Konečný, 2011, s. 23). 

2.3 Proměny ve vyjadřování 

Psané slovo provází lidskou rasu již odpradávna a stalo se nezbytnou součástí naší 

komunikace. V některých situacích nám ale slova nestačí k tomu, abychom jasně vyjádřili 

to, co zrovna potřebujeme nebo chceme. V důsledku toho dochází k proměnám ve 

vyjadřování, a kromě textu jsou k dorozumívání používány také vizuální prvky (Highfield 

a Leaver, 2016). Současná vizuální krajina sociálních médií je tedy plná nejrůznějších 

emoji, gifů a mnoho dalšího. 

Některé z nejběžnějších neverbálních podnětů jsou sdíleny prostřednictvím 

emotikonů a emoji. Emotikony jsou typografické symboly, které svou podstatou vycházejí 

z výrazů lidského obličeje (Kaye et al., 2017). Jejich užití mnohdy urychluje komunikaci 

a představuje snadnější vyjádření emocí než za pomoci textu. Kromě toho se také používají 

pro lepší doplnění tónu výsledné zprávy. Správně zvolený emotikon nebo emoji může 

posílit nebo zdůraznit výsledné sdělení například zvýšením tónu přívětivosti nebo dodáním 

humorného rázu (Kaye et al., 2017). Emoji jsou pak také nejazykovými obrázkovými 

symboly, tedy piktografy, a na rozdíl od emotikonů zobrazují různé kategorie (Highfield 
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a Leaver, 2016). Znázorňují nejen lidský obličej, ale i podobu zvířat, věcí, jídla nebo vlajek 

států. Emoji jsou podobně jako emotikony využívány k poskytování dodatečných 

emocionálních a situačních informací, ke skrytí opravdových pocitů nebo k udržování 

konverzace (Kaye et al., 2017).  

Dle Jianga et al. (2018) lidé používají emoji napříč kulturami podobně, ale jejich 

specifický výběr emoji, které využívají, se přeci jen liší. Ve srovnání s emotikony lidé také 

používají emoji vynalézavými způsoby, které se liší od jejich původních významů. V rámci 

konkrétních vztahů může nabývat zvláštních významů – emoji lilku nebo broskve může 

být příkladem sexuální konotace (Highfield a Leaver, 2016), což nemusí být vždy 

pozitivně vnímáno konkrétní platformou. Emoji jsou ovlivňovány nejen používanými 

zařízeními ale také systémem Unicode, který je vytváří a standardizuje. Uživatelům na 

zařízeních s odlišnými operačními systémy se tak emoji mohou zobrazovat různě. Emoji se 

tedy může ukázat jinak na Android, iOS nebo Windows zařízení a pokud není dostupná 

požadovaná aktualizace softwaru, nemusí se zobrazit vůbec. 

Gify mají oproti emoji a emotikonům více detailů a nabízí větší rozmanitost 

zobrazení, jsou to v podstatě krátké videoklipy. Jsou také používány jako doprovodné 

projevy textu, často kromě emocí vyjadřují i činy, nebo jsou afektivní reakcí na předchozí 

zprávu komunikujícího (Jiang et al., 2018). Jejich charakteristickým prvkem je užití barev, 

pohybu a jeho opakování. Tak jako emoji jsou polysémické, nabízejí různé významy 

a interpretace a jejich významy jsou často vytvářeny v kontextu komunity. Gify mohou být 

vybrány a následně zvoleny přímo z nabídky dané platformy nebo klávesnice. Samostatně 

je lze najít ale i prostřednictvím repozitářů. Repozitáře, jako imgur a Giphy, se používají 

jak pro sdílení a popularizaci obrázků a gifů, tak jako zdroje pro média zabudovaná do 

příspěvků a znovu nahraná na jiných platformách (Highfield a Leaver, 2016).  

Obrázek 1: Screenshoty vybraného gifu 

 

Zdroj: Reaction GIFs [online]. [cit. 14.1.2022]. Dostupné z: 

http://www.reactiongifs.com/grinning/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=grinni

ng  



14 

 

3 Prezentace vztahu na sociálních sítích 

Sociální sítě umožnují svým uživatelům komunikovat, sdílet obsah a také vytvářet nebo 

udržovat blízké vztahy. Kromě toho samotní uživatelé mohou utvářet způsob, jakým se na 

dané platformě prezentují. Prostřednictvím obsahu mohou manipulovat s dojmy, které sami 

vzbuzují u ostatních uživatelů, a je pouze na nich, jakou míru intimity si zachovají 

a nakolik odhalí své opravdové já. Intimita se běžně pojí s pojmy jako je láska, blízkost, 

sebeodhalení, podpora a sexualita (Sperry, 2010), hranice mezi těmito pojmy jsou ale spíše 

spojité než odlišné, a v kontextu sociálních médií může intimita souviset i s tendencí 

zviditelnění se. 

Dle Miguelové (2018) se projevená intimita může lišit napříč platformami. Autorka 

studie přitom nahlíží na platformy jako na zprostředkovatele interakce, jejichž 

prostřednictvím může být intimita přenášena. Za klíčový pak považuje způsob, jak 

jednotlivci přijímají a jak si osvojují technické dovednosti, které tyto stránky poskytují 

k vytváření a rozvoji osobních vztahů (Miguel, 2018, s. 75). Intimita je tedy výrazně 

ovlivněna novými technologiemi, protože hranice mezi tím, co je veřejné, soukromé 

a intimní, se neustále posouvají a mají pro uživatele různé významy. 

 Rozhodnutí zviditelnit svůj vztah na internetu je soustavně spojováno s vysokou 

spokojeností ve vztazích, a to jak z hlediska vnímání jednotlivců, tak i vnímání třetích 

stran. Zásadní roli může také hrát pociťovaný závazek, který se pojí se vztahem (Emery et 

al. 2014; Bouchard et al, 2021). V některých případech je navíc dokonce pravděpodobné, 

že čím více zamilovaně a spokojeně pár působí, tím spíše bude sdílet své štěstí s ostatními 

(Hughes et al., 2021). Pokud partneři věří, že je zveřejňování vztahu společensky 

očekávané, tak se mohou cítit pod tlakem. Často svůj vztah ale skrývají, pokud se 

domnívají, že by jeho sdílení mohlo být vnímáno negativně nebo vztahu uškodit. Sdílení 

veřejných informací ale v samotném vztahu přispívá ke snižování nejistoty obou partnerů 

(Stewart et al., 2014). Zveřejnění informace o začátku vztahu nebo její zpětné přidání na 

profil může signalizovat určitou míru exkluzivity. Vztah se stává oficiálním, veřejný status 

páru je potvrzen a nově posílená jistota partnerství může představovat zásadní roli v jeho 

následném vývoji (Fox et al., 2013). 

3.1 Dosavadní významné provedené výzkumy 

Emeryová et al. (2014) provedli celkem tři studie týkající se viditelnosti vztahu na sociální 
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síti Facebook. Výsledky těchto studií naznačují, že názory jedinců na sebe samé a ostatní 

mají ústřední význam v sebepojetích jejich vztahu, která inscenují pro okolní svět. První 

autory provedená studie se uskutečnila za účasti 217 účastníků a její výsledky potvrdily 

souvislost mezi náklonností a motivací zobrazování vztahu online. Úzkostliví jedinci věřili, 

že pokud ostatní budou vědět o jejich vztahu, tak se oni sami budou cítit lépe, ale ostatní 

budou kvalitu jejich vztahu považovat za špatnou. Vyhýbaví jedinci si pak naopak mysleli, 

že pokud se ostatní dozví o jejich vztahu, tak se oni sami budou cítit hůř. S žádoucím 

zviditelněním tedy byly spojeny pozitivní pocity jedinců. Výsledky druhé studie poukázaly 

na fakt, že jedinci, kteří se sdílení vztahu vyhýbají, projevují obecně nižší touhu po jeho 

zviditelnění. Třetí provedená studie zkoumala viditelnost vztahů z dyadické perspektivy. 

Nejpravděpodobnějším momentem pro zviditelnění vztahu byly dny, kdy se jedinci cítili 

nejistě ohledně partnerových citů (Emery et al., 2014). Výsledky novější studie od 

Bouchardové et al. (2021) předchozí realizované výzkumy doplňují. Autoři zdůrazňují, že 

je pro uživatele Facebooku viditelnost jejich vztahu žádoucí a že větší začlenění identity 

partnera do sebe samého dokládá větší viditelnost vztahů na Facebooku. 

 Shelby Hughesová et al. (2021) se ve svém výzkumu zaměřili na sebevědomí 

a závěry, které vyplývají ze zviditelňování vztahu na sociálních sítích. Na vzorku celkem 

669 účastníků ověřili předem formulované hypotézy a došli k následujícím zjištěním. 

Podle výsledků se zdá, že i když jsou dyadické vztahy náchylnější k vnějším vlivům, tak 

přítomnost online publika nepodněcuje rozhodování o ukončení vztahu. Navzdory touze 

udržet si idealizovanou sebeprezentaci, jedinci nedovolují, aby obavy z online vnímání 

ovlivnily jejich rozhodnutí po porušení důvěry ze strany jejich partnera. Lidé tedy ve 

vztahu nezůstávají z toho důvodu, že by se snažili zachovat svou online image. Dále také 

bylo zjištěno, že uživatelé, kteří sdílí svůj vztah online a různě zde prezentují svou 

spokojenost (i oním pověstným hashtagem couplegoals), mohou být skutečně šťastní 

i v reálném světě. Účastníci, kteří byli ve svých vztazích velmi spokojeni, vykazovali větší 

sebevědomí a s větší pravděpodobností se také zapojovali do zviditelňování vztahu. 

Používání sociálních médií však obecně bylo spojeno s nižší spokojeností ve vztahu 

a předpovídalo zvýšenou pravděpodobnost ukončení vztahu (Hughes et al., 2021). To 

může znamenat, že čím více času člověk stráví na sociálních médiích, tím méně času 

věnuje udržování vztahu a tím je pravděpodobnější, že jeho vztah skončí. 
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4 Vliv sociálních sítí na partnerské vztahy 

Možnosti individuální komunikace se neustále prostřednictvím online médií rozšiřují. 

Užívání sociálních médií nám zajišťuje udržení kontaktu s těmi, se kterými jsme již 

v minulosti navázali nějaký vztah, a může sebou nést celou řadu benefitů. Vliv sociálních 

médií ale nemusí být vždy jen pozitivní, jejich užívání se ve vztahu může promítat 

i negativně prostřednictvím konfliktů a neshod, které mohou v některých případech vést až 

k jeho zániku. Níže jsou představeny základní výhody a nevýhody užívání sociálních sítí 

zmiňované v relevantní literatuře a dosavadních výzkumech. 

4.1 Výhody užití 

Pokud se vrátíme na pomyslný začátek vztahu do okamžiku, který předchází jeho 

formování, tak i sociální sítě mohou představovat způsob, jak se v dnešní době seznámit 

a navázat partnerský vztah. Prostřednictvím nepřeberného množství aplikací jako je 

například Tinder nebo Badoo lze navázat nejen povrchní ale i dlouhotrvající vztah. Dle 

Miguelové (2018) a Punyanut-Carterové et al. (2017) vztahy vytvořené a udržované 

v online prostředí mohou vést k následným interakcím tváří v tvář, nadále se vyvíjet 

v reálném světě a vést k opravdu trvalému partnerství a manželství. 

Zcela zjevnou výhodou užívání sociálních sítí je pro partnerské vztahy také 

neustálá možnost komunikace. Partneři spolu mohou komunikovat ve chvílích, kdy nejsou 

ve své bezprostřední blízkosti nebo i když je dělí několik stovek či tisíců kilometrů. 

Sociální sítě navíc umožňují vidět partnera i to, co dělá, proto zejména ve vztazích na 

dálku je tato funkce obzvlášť důležitá, protože dává alespoň částečnou představu toho, jak 

se jejich partnerovi daří a jak vypadá jeho život. Dle Staffordové a Reskeho (2010) navíc 

i takto na dálku udržované partnerské vztahy mohou prokazovat stejnou kvalitu jako 

vztahy geograficky blízkých partnerů. Sociální sítě ale nejsou prospěšné jen pro 

geograficky velmi vzdálené partnery. Jejich důležitost se naplno projevila v uplynulých 

letech během několika pandemických vln onemocnění covid-19, kdy se i geograficky 

blízcí partneři mohli z důvodu karantény nebo celostátního lockdownu ocitnout v situaci, 

že pro ně fyzický kontakt nebyl možný. Podle výzkumu Natalie Penningtonové (2021) 

uživatelé využívali sociální média během pandemie mnohem více než doposud. Více než 

kdy dřív se na ně lidé spoléhali zejména z toho důvodu, aby si udrželi spojení s ostatními 

blízkými a odvrátili tak alespoň částečně sociální izolaci. Přestože aktivní užívání 
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sociálních médií mohlo vykazovat i smíšené výsledky, tak pořádání digitálních setkání 

a vyšší kontakt přispívaly ke snižování osamělosti a ke vzniku pozitivních pocitů. Snaha 

znovu se spojit a zkontrolovat tak své partnery, přátele a rodinu mohla podle výzkumů 

kromě udržování již existujících vztahů vést i k obnovování starých a dříve přerušených 

vazeb (Pennington, 2021; Hamilton et al., 2020). 

 V partnerských vztazích také dochází k většímu intimnímu odhalení a sociální sítě 

mohou napomáhat k posílení stávajících vazeb. Uživatelé se obecně v online prostředí 

chovají intimněji s těmi, které již znají a se kterými je pojí hluboké pouto i v reálném 

světě. Stávající povaha a blízkost vztahů se kromě chování projevují i na četnostech 

interakcí, což má za následek výsledné posílení těchto vazeb (Miguel, 2018; Lomanowska 

a Guitton, 2016). K posílení vztahu může docházet i po jeho zviditelnění. Pocity nejistoty, 

zda je vztah vážný či nikoliv, často mizí v momentě, kdy je zmínka o vztahu nebo společná 

fotografie sdílena na profilu partnera. Samotné zveřejnění informací signalizuje oficiálnost 

vztahu a může se podílet na jeho dalším vývoji (Fox et al., 2013).  

4.2 Nevýhody užití 

Dle výzkumů Jorise Van Ouytsela et al. (2019), Marianne Daintonové a Alexandry 

Stokesové (2015) mohou sociální sítě také podněcovat vznik nezdravého chování. Toto 

chování se ve vztahu projevuje spuštěním negativních emocí, jakými jsou nejistota 

a žárlivost, nebo tak, že partneři mají potřebu monitorovat aktivity svého protějšku, což 

může vést k narušování jeho soukromí. Negativní účinky, které mohou mít sociální média 

na romantické vztahy, se navíc zdají být rozšířenější, pokud partneři pociťují nízkou 

sebedůvěru nebo nejistotu.  

 Stewartová, Daintonová a Goodboy (2014) rozlišují celkem čtyři typy vztahové 

nejistoty – behaviorální, vzájemnou, budoucí a definovanou. Behaviorální nejistota 

představuje individuální vnímání toho, co je pro vztah žádoucí a co naopak nikoliv. 

Vzájemná nejistota je tvořena pocity obou partnerů, budoucí jeho následnou perspektivou 

a definovanou nejistotu pak dle autorů ovlivňují názory ostatních na vztah (Stewart et al., 

2014). K nejistotě může přispívat mnoho důvodů – nedostatek kontextu ke komunikaci, 

která není sdílena mezi partnery, dezinterpretace vzájemných zpráv, kontakt s opačným 

pohlavím ale dle Van Ouytsela et al. (2019) například i nedostatečná rychlost odeslané 

odpovědi. 

Žárlivost může být považována za jeden z klíčových negativních důsledků užívání 
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sociálních sítí na partnerské vztahy. Jako skutečnou nebo potenciální hrozbu mohou 

partneři vnímat zásah určité třetí osoby, a to ať už v emocionálním nebo sexuálním směru. 

Obvykle je spojena s pocitem nejistoty, strachu ze ztráty partnera a hněvem plynoucím ze 

zrady (Dainton, Stokes 2015; Frampton, Fox, 2018). Jedním z možných příčin žárlivosti je 

kontakt s opačným pohlavím. Partneři mohou přemýšlet nad tím, kým se partner obklopuje 

v reálném i online světě a s kým je v kontaktu. K ukojení zvědavosti pak stačí velmi málo 

a může dojít k narušení jeho soukromí. K zásahům do soukromí partnerů dle Van Ouytsela 

et al. (2019) dochází tehdy, pokud spolu partneři sdílí svá hesla úmyslně, někdy již na 

samotném začátku vztahu na znamení vzájemné důvěry. Narušení soukromí se přitom 

partneři mohou bránit sami například uzamykáním telefonu, změnou hesla nebo jeho 

nesdělováním partnerovi.  

Kromě zásahů do soukromí může docházet také k monitoringu. Monitorování 

partnerů zahrnuje zkoumání online interakcí, k nimž dochází mezi partnerem a ostatními 

uživateli dané platformy za účelem zjistit, s kým partner komunikuje a je ve spojení 

(Stewart et al., 2014). Monitoring může kromě sledování interakcí na daném zařízení 

zahrnovat i sledování aktivity na dané platformě, tomuto je ale už obtížné se ubránit, 

protože partneři jedinců bývají často jejich sledujícími. Podstata aplikací jako Facebook 

nebo Instagram je totiž založena na tom, že se partnerův sledovaný, olajkovaný nebo 

sdílený obsah může prostřednictvím algoritmu zobrazit přímo ve feedu dané aplikace, 

pokud tedy není sledování a soukromí partnera omezeno manuálně.  

Negativní účinky může přinášet v jistém smyslu i používání seznamovacích 

aplikací. Jak již bylo zmíněno v předchozí podkapitole, seznamovací aplikace jako Tinder 

a další mohou přinášet způsob, jak se jednoduše seznámit. Jejich existence ale představuje 

v již fungujícím partnerském vztahu nebezpečí, protože může přispívat k navazování 

povrchních vztahů i za doby trvání těch dlouhodobých a zvyšovat tak riziko případné 

nevěry.  

V neposlední řadě se v několika výzkumech jako téma objevuje i používání 

sociálních médií během trávení společného času. To, jakým způsobem jedinci tato média 

používají, je klíčové, neboť může docházet k upřednostňování aktivity na mobilním či 

jiném zařízení a k následnému ignorování partnera či partnerky. Tento jev se v anglické 

odborné literatuře označuje jako phubbing3. Studie, které provedli Davidová a Roberts 

 
3 Označení jevu pochází z anglických slov „phone“ a“ snubbing“, česky se tedy jedná o složeninu vzniklou 

ze slov mobilní telefon a ignorování.  
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(2021), propojují tento fenomén s žárlivostí a s výslednou spokojeností ve vztahu. Závěry 

studie Utamiové et al. (2021) navíc tento fenomén kromě žárlivosti a spokojenosti spojují 

i s nedostatkem intimity, narušením blízkosti, spojení, kvality konverzace a může mít 

podle autorů i nepřímý dopad na depresi jedinců. 
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5 Metodologická část 

Tato kapitola se podrobněji zabývá výzkumem proměn užívání nových médií 

v partnerských vztazích, který tvoří praktickou část této bakalářské práce. Kromě 

samotného cíle výzkumu představím výzkumné otázky a dále popíšu užitou metodu 

výzkumu a metodu sběru dat. Svůj výběr odůvodním na základě odborné literatury 

a objasním, jaké jsou limity a výhody zvoleného přístupu. Neopomenu upřesnit výběr 

respondentů do výběrového souboru a charakterizovat celý výzkumný vzorek. Blíže 

nastíním průběh sběru dat a s ním související etické principy. Následně popíšu postup při 

analýze získaných dat.  

5.1 Kvalitativní výzkum 

Pro svou práci jsem se za účelem zodpovězení výzkumných otázek rozhodla využít 

kvalitativní výzkum, který se oproti kvantitativnímu přístupu snaží porozumět 

zkoumanému sociálnímu problému a vytvářet jeho komplexní obraz a podobu vztahů 

v souvislosti s dalšími aspekty (Reichel, 2009, s. 40). Pojem kvalitativní výzkum nelze 

přesně definovat. Ostatně i autoři Anselm Strauss a Juliet Corbinová (1999) se shodují, že 

je tento výraz zavádějící a že ho každý může vnímat jinak. Obecně lze ale říci, že se 

kvalitativním výzkumem rozumí jakýkoliv přístup, který k získání výsledků nevyužívá 

statistické procedury nebo jiné způsoby kvantifikace. Uplatnění nachází v takových 

výzkumech, kde je potřeba odhalit a porozumět tomu, co je podstatou zkoumaných jevů, 

o kterých toho dosud ještě příliš nevíme. Metody kvalitativního výzkumu jsou často 

užívány i k získání nových a neotřelých názorů na jevy, o nichž už něco víme. Dále nám 

pomáhají zjistit o jevu detailní informace, což by v případě užití kvantitativních metod 

bylo poněkud obtížné (Strauss a Corbin, 1999, s. 11). 

Tento přístup jsem volila záměrně, protože nezůstává pouze na povrchu 

a napomáhá k objasnění zkoumaného tématu více do hloubky. Od důkladného 

prozkoumávání se poté odvíjí i velikost vzorku. Problematika je zkoumána na malém 

počtu případů, platnost je tedy omezena pouze na kontext daného případu a závěry nelze 

zobecňovat. Další nespornou výhodou je jeho pružnost, otázky mohou být modifikovány 

nebo doplňovány v průběhu výzkumu. V průběhu mohou také vznikat hypotézy a nová 

rozhodnutí, která určí výsledný výzkumný plán (Hendl, 2016, s. 46). Určitou nevýhodu 

tento přístup kromě nestatického zpracování dat a obtížné generalizace skýtá v riziku 
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subjektivního zpracování dat. Výzkumník vstupuje do terénu s určitými cíli a předpoklady, 

které mohou ovlivnit jeho vnímání reality, a v neposlední řadě může jeho přítomnost 

zkreslit data získaná od ostatních aktérů výzkumu. Přestože již nějaké poznatky o online 

komunikaci a prezentaci vztahů na sociálních médiích dle studií máme, problematika 

zkoumání mediálních praxí partnerů v období pandemie je oblastí zcela novou a v našich 

končinách dosud neprobádanou. Pokládám proto za zásadní pochopit, jak vztahy 

respondentů běžně fungují, abych získala komplexní představu o jejich komunikaci 

a reprezentaci vztahu i během trvání pandemie. Z tohoto důvodu může zvolená kvalitativní 

metoda pomoci odhalit i nové jevy. 

5.2 Cíl výzkumu 

Ačkoliv by se téma výzkumu mohlo zdát dostatečně probádané, tak tomu tak není. 

Dosavadní zahraniční výzkumy se zaměřují zejména na konkrétní platformy sociálních sítí 

jako je Facebook či v menší míře Instagram, v České republice tuto oblast nicméně mapuje 

jen několik výzkumů. Některé z nich se zaměřují na každodennost a komunikaci párů, 

které spolu sdílí společnou domácnost (Zavadilová, 2017; Chumchalová, 2019), jiné se 

zaměřují přímo na konkrétní síť (Králová, 2014; Kroupová, 2021). Žádné z nich ale ještě 

neposkytly obecný vhled do vztahů během pandemie onemocnění covid-19. V zahraničí již 

několik studií a výzkumů na toto téma existuje, některé byly zmíněny v teoretické části.  

Práce si tedy klade za cíl zjistit, jakým způsobem se proměnilo užívání nových 

médií a jak jsou jimi ovlivňovány partnerské vztahy mladých dospělých (konkrétně 

příslušníků generace Z), kteří spolu trvale nesdílí stejnou domácnost. Práce se zaměří 

pouze na zkoumání sociálních médií, poněvadž i jejich prostřednictvím dochází 

v partnerském vztahu ke komunikaci a podílejí se na utváření každodennosti. Část 

výzkumu se proto soustředí na roli sociálních médií ve vztahu a na to, jaké funkce plní 

a druhá část výzkumu bude zjišťovat, jak do vztahů zasahují. 

5.3 Výzkumné otázky 

Dle Hendla (2016, s. 147) se standardně určuje jedna ústřední výzkumná otázka, která je 

doplněna dalšími specifickými otázkami. S ohledem na cíl výzkumu a dostatečný prostor 

pro zjištění potřebných dat a informací jsem tedy definovala jednu hlavní výzkumnou 

otázku a s ní dvě související vedlejší výzkumné otázky.  
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Hlavní výzkumná otázka: Jak se sociální média angažují v partnerských vztazích 

generace Z? 

Vedlejší výzkumná otázka č. 1: Jak jsou sociální média užívána v partnerských vztazích 

této generace a jaké plní funkce? 

Vedlejší výzkumná otázka č. 2: Jakým způsobem se proměnilo užívání sociálních médií 

v partnerských vztazích během pandemie covid-19? 

5.4 Technika sběru dat 

Výběr metody pro sběr dat se dle Hendla (2016) zakládá kromě požadovaného typu 

informace i na subjektu, od kterého informaci získáváme. Dále neopomíná ani okolnosti, 

za jakých se tomu tak děje: „Když zjišťujeme, co lidé dělají v soukromí, použijeme 

interview, dotazník nebo techniku deníku“ (Hendl, 2016, s. 165). 

Dotazník byl hned v prvopočátku výzkumu zamítnut z důvodu své uzavřenosti. 

Technika deníku by v případě dlouhodobého pozorování mohla přinést podnětná data, ale 

pro tento výzkum se jako dostačující jeví metoda interview. Konkrétně byly užity 

polostrukturované rozhovory. V průběhu výzkumu ale někteří respondenti ochotně 

a dobrovolně poskytli jako zdroj dat i fotografie, které v analytické části dokládají jejich 

jednotlivé výpovědi, proto se dá částečně, ale jen velmi okrajově, hovořit i o kombinaci 

etnografického přístupu. 

Polostrukturované rozhovory poskytují široký repertoár možností. Jsou dostatečně 

strukturované, aby se zabývaly konkrétními tématy souvisejícími s fenoménem studia, 

zároveň jsou ale natolik otevřené, aby nechaly prostor pro nová témata plynoucí 

z rozhovorů s účastníky. Jsou jednou z nejrozšířenějších metod vůbec, ale vyžadují 

náročnější přípravu (Galetta, 2013, s. 24). Polostrukturované dotazovaní se tedy vyznačuje 

jasně definovaným účelem, určitou osnovou a velkou flexibilitou během získávání 

informací. Výhody při volněji utvářeném dotazovaní více rozpracoval Hendl (2016, s. 

170): 

• lze přezkoušet, zda dotazovaný otázkám porozuměl; 

• dotazovaný může vyjevit své zcela subjektivní pohledy a názory; 

• dotazovaný může samostatně navrhovat možné vztahy a souvislosti; 

• je možné tematizovat konkrétní podmínky situace dotazovaného. 
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Před samotnými rozhovory jsem vytvořila takzvaný interview guide neboli 

strukturu rozhovoru, která představovala jakýsi návod otázek a témat, jež bylo nutné 

v rámci rozhovoru probrat. Vymezená témata, k nim přidružené jednotlivé tematické 

okruhy a otázky jsem uspořádala do přehledné tabulky. 

Tabulka 2: Struktura rozhovoru 

Témata Tematický okruh Otázky 

Představení Respondent a jeho vztah 

Věk, pohlaví, bydliště, status 

Jak dlouho trvá Váš partnerský vztah? 

Jak často se vídáte? 

Sociální sítě 

Platformy Jaké sociální sítě využíváte? 

Význam Proč je používáte, proč jsou pro Vás důležité? 

Frekvence Kolik času trávíte na sociálních sítích? 

Činnosti 
K jakému typu činností sociálně sítě využíváte? (sdílení fotografií, 

komunikace, pozorování) 

Formáty Jaké fotky přidáváte a proč? Jaké přidáváte Stories? 

Mediální praxe 

partnerů 

Prezentace vztahu 

v online prostředí 

Jak prezentujete svůj vztah na sociálních sítích? Sdílíte společné 

fotografie, označujete se ve Stories? 

Jakého charakteru jsou tyto příspěvky/fotografie? 

Jak důležité je pro Vás zmiňování partnera a sdílení společného 

obsahu? 

Jaké máte pocity, pokud Vás partner či partnerka, jakkoliv sdílí na 

svém účtu? 

Komunikace a interakce 

Jaké sociální sítě používáte pro komunikaci ve vztahu? 

Jaký charakter má vaše komunikace? Jaké kromě textu využíváte 

další formy nonverbální komunikace? (emoji, gify) 

Jak často spolu komunikujete?  

Jakým způsobem byla ovlivněna Vaše komunikace během 

pandemie covid-19?  

Diskutujete společně o obsahu na Vašich účtech? Proč ano/ne? 

Jak reagujete na obsah přidaný Vaším partnerem a jakým způsobem 

reaguje on? 

Online 

komunikace 

partnera 

Přehled o aktivitách 
Jaké sociální sítě používá Váš partner?  

Pro co všechno je využívá a jak často? 

Interakce 

Máte povědomí o komunikaci Vašeho partnera, víte, s kým 

komunikuje a jak často? Jak to sledujete? 

Jak se cítíte, pokud partner komunikuje s někým, koho považujete 

za problémového?  

Jaký přehled má o Vaší komunikaci Váš partner, zajímá ho, s kým 

si píšete? Sdělujete mu to? 

Obsah 
Jaký obsah nebo činnosti, které provozuje Váš partner na sociálních 

sítích, pokládáte za nevhodné?  

Soukromí 

Sdílené soukromí 

Sdělujete svému partnerovi přístupová hesla k Vašemu telefonu? 

Z jakého důvodu ano/ne? 

Zná partner heslo k některému z Vašich účtů na sociálních sítích?  

Zásahy do soukromí 
Máte nějakou zkušenost se zásahem do Vašeho nebo partnerova 

soukromí? Jakým, proč a jaké byly následky? 

Konflikty ve 

vztahu 
Problémy 

Dochází ve Vašem vztahu ke konfliktům kvůli sociálním médiím? 

Proč a jak často? 
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Jak vnímá Vaši aktivitu na sociálních sítích partner? Vyčítal Vám 

někdy něco v souvislosti se sociálními sítěmi? 

Řešení 
Jak spolu o těchto konfliktech komunikujete a jakým způsobem se 

je snažíte řešit? 

Společný čas 
Frekvence a užití 

Jak často používáte sociální sítě v přítomnosti partnera a používá je 

i on při společném trávení času? 

Regulace Jaká máte pravidla týkající se užívání sociálních sítí?  

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázky jsem na začátek sestavila tak, aby byly jednodušší a respondenti se mohli trochu 

uvolnit a rozpovídat. Intimní a citlivější otázky jsem zařadila až do středu, případně na 

konec rozhovoru. V průběhu rozhovoru už si ke mně respondenti utvořili určitý vztah, 

získala jsem si jejich důvěru a bylo pro ně snazší odpovídat i na otázky osobního 

charakteru.  

Tabulku jsem v tištěné podobě nosila s sebou na každý realizovaný rozhovor. 

Respondenti byli upozorněni, že se jedná pouze o mou osnovu a kontrolu průběhu fáze 

rozhovoru. Do tabulky jsem nahlížela vždy až po uplynutí části rozhovoru, abych během 

dialogu nerušila respondenty a aby se cítili komfortně. Struktury rozhovoru jsem se snažila 

držet, protože jsem díky ní měla větší jistotu, že se skutečně dostane na všechna témata. 

Respondenti ale často rozvíjeli své odpovědi a přecházeli k dalším tématům, proto jsem 

kladla některé další doplňující a sondážní otázky, které mi umožnily zjistit další důležité 

informace. Pořadí otázek tedy nenásledovalo rozhovor zcela přesně, některý respondent 

v jedné odpovědi shrnul obsah hned několika otázek, jiný byl sdílný méně a rozhovor 

vyžadoval větší zapojení a vedení prostřednictvím struktury rozhovoru. V některých 

případech respondenti dotaz zapomněli nebo mu neporozuměli, a proto ho bylo nutné 

přeformulovat. V průběhu rozhovorů nebylo potřeba si psát poznámky, pod tabulku jsem si 

ale časem začala připisovat témata a doplňující dotazy, které zněly takto: 

• jaký je předmět jejich konverzace; 

• jaká komunikace v jejich vztahu převažuje (psaná / audiohovory / …); 

• jak se cítí, pokud v konverzaci nejsou užity emotikony; 

• často užívané emotikony nebo gify; 

• komunikace na několika platformách zároveň. 

5.5 Výzkumný soubor 

Pro výběr výzkumného souboru byla zvolena metoda nepravděpodobnostního výběru. Tato 
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metoda bývá často označovaná i za výběr účelový, protože zkoumanou skupinu 

představuje jen určitá skupina lidí, která splňuje předem stanovené podmínky. Několik 

prvních vybraných respondentů bylo rekrutováno z řad mých známých, vždy jsem se ale 

snažila osoby selektovat tak, aby mi nebyly příliš blízké.4 Tyto osoby mi v mnoha 

případech poskytly kontakty na své další známé, kteří se posléze v případě vzájemné 

domluvy stali dalšími účastníky ve výzkumu. Výběr účelový byl proto kombinován 

i s metodou sněhové koule. Z počátku jsem se této metody obávala, protože ne všichni 

kontaktovaní měli zprvu o účast ve výzkumu zájem. Někteří svou účast sice přislíbili, ale 

z časových nebo jiných důvodů se mnou posléze třeba ani nekomunikovali. Z tohoto 

důvodu bylo ve výsledku zahrnuto 10 respondentů. Vzhledem k tématu práce se nabízelo 

zpovídat oba partnery a poskytnout tak ucelený pohled na jejich vztah a jeho fungování, 

ale kvůli získání širší škály dat a pochopení zkušenosti většího množství párů jsem se 

rozhodla do výzkumu zahrnout pouze jednotlivce. Výzkum tak přináší vhled do fungování 

a zkušeností celkem 10 heterosexuálních partnerských vztahů generace Z, i když pouze 

jednostranně. Dle Steinbuglerové (2005) jsou heterosexuální páry v online prostředí 

mnohem více sdílné a jejich vztah je vidět, protože se na rozdíl od LGBT osob nebojí 

zveřejňovat své vztahy z důvodu možného násilí nebo obtěžování. 

Pro výběr vzorku byly stanoveny následující podmínky: 

1. Účastníci výzkumu musí být příslušníky generace Z. Vymezení této generace je 

nejednoznačné a řada zdrojů se na jednom časovém rozmezí neshoduje. Pew 

Research Center například uvádí hranici 1997–2012 (Dimock, 2019), Seemiller 

a Graceová (2019) se však společně se Straussem a Howem (1991) shodují ve 

vymezení, kdy se jako začátek jejich narození udává polovina devadesátých let. 

Výzkum pracuje s vymezením roku narození 1997–2010. 

2. Jejich partnerský vztah musí trvat alespoň 1,5 roku. Dlouhodobý vztah začíná 

dle Matějkové (2007) již po prvním společném půl roce. V této fázi již partneři 

sdílejí společné chvíle, ne nutně však spolu tráví veškerý čas. Vzájemně se znají, 

respektují své slabé i silné stránky a společně zažité radosti i strasti je spojují. 

Zároveň mají reálnou představu o tom, co od sebe mohou očekávat. Kromě výše 

zmíněného bylo bráno v potaz také to, že částečným předmětem zkoumání tohoto 

 
4 V zájmu zachování objektivnosti a kredibility byly do výzkumu zahrnuty pouze osoby, se kterými mě 

nepojí žádný blízký vztah. Účastníkem tedy nebyl žádný můj rodinný příslušník, přítel, partner či bývalý 

partner, abych mohla zajistit, že získaná data nebudou podléhat mé předpojatosti nebo dalšímu zkreslení.  
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výzkumu je období pandemie covidu-19, proto by spolu partneři měli být alespoň 

po dobu roku a půl, aby vůbec měli reálnou zkušenost s případnými vládními 

omezeními nebo restrikcemi.  

3. Účastníci jsou aktivními uživateli sociálních sítí. Pojmem aktivní se v této 

souvislosti rozumí jakýkoliv uživatel, který na denní bázi využívá sociální sítě ke 

komunikaci nebo zde vystupuje v roli konzumenta obsahu. Přesná frekvence 

přispívání a šíření obsahu by v tomto výzkumu byla jen těžce ověřitelná, proto 

nebyla blíže specifikována a mezi respondenty se proto objevují aktivnější i pasivní 

uživatelé. Stěžejní tedy je, aby oba partneři využívali ke společné komunikaci 

alespoň jednu sociální síť, která umožňuje veřejné sdílení informací. 

4. Respondenti spolu nesmí trvale sdílet stejnou domácnost. Pro získání 

relevantních dat bylo nutné zajistit, že všichni respondenti budou mít co možná 

nejpodobnější výchozí podmínky. Několik účastníků chtělo poskytnout kontakt na 

páry, které spolu již domácnost sdílí, tyto páry ale být do výzkumu zahrnuty 

nemohly, protože by se jejich mediální praxe a komunikace mohla lišit od těch, 

které spolu nebydlí. Současně jsem tímto kritériem chtěla podpořit různorodost 

výpovědí v části rozhovoru, která se věnovala partnerské komunikaci během 

pandemie. V této době partneři mohli být nuceni vést vztah na dálku, pokud je 

rozdělila nařízená karanténa nebo lockdown v podobě uzavřených okresů. Ve 

výzkumu Staffordové a Reskeho (2010) vykazovaly partnerské vztahy na dálku 

stejnou kvalitu jako vztahy geograficky blízkých partnerů. Lze to zdůvodnit tím, že 

se snaží překonat omezení vztahu a podporovat vzájemnou spokojenost. 

Komunikace partnerů, kteří spolu nesdílí domácnost, je navíc podle Van Horna et 

al. (1997) také zaměřena více na intimní sdílení pocitů než na sdělování popisných 

informací a faktů. 

5. Mezi respondenty má být rovnoměrný počet mužů a žen. Při výběru 

respondentů jsem dbala na to, aby byl zachován stejný počet účastníků stejného 

pohlaví a aby nebylo ani jedno pohlaví zastoupeno ve větším množství. Zároveň je 

tak možné porovnávat na stejném množství dat, 5 rozhovorech se ženami a 5 

rozhovory s muži, postoje opačného pohlaví. V některých případech totiž může 

docházet k tomu, že se komunikační styl respondenta liší i na základě jeho 

a výzkumníkova genderu (Herod, 1993). 
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5.6 Popis výzkumného vzorku 

Jak již bylo zmíněno výše, výzkumu se účastnilo celkem 10 respondentů, přičemž každý 

z nich byl jedinečný a žádného z nich nepojilo partnerství s jiným účastníkem. Každý 

respondent hovořil o svém vztahu individuálně, rozhovor jednoho respondenta tedy 

představoval náhled do jednoho vztahu. Vzhledem k předmětu a oblasti výzkumu jsem 

respondenty kontaktovala přímo prostřednictvím sociálních sítí. K vzájemné komunikaci 

s respondenty jsem primárně využívala platformu Messenger, ačkoliv dva účastníky z řad 

mých známých, jsem oslovila přes Instagram, protože jsou na této platformě více aktivní. 

Ve většině případů to byly právě ženy, které téma zaujalo a přislíbily svou okamžitou 

účast. Několik mužů bylo zpočátku rozpačitých a svou účast trochu zvažovali, než projevili 

konečný souhlas. V soukromé zprávě jsem všem potenciálním účastníkům avizovala, že se 

jedná o pomoc s výzkumem k mé bakalářské práci, zmínila jsem její téma a oblast, které se 

týká. Hned na začátku jsem také uváděla stanovené podmínky, abych mohla ošetřit jejich 

splnění a zamezila tak kontaktům s nevhodnými účastníky. Účastníci byli informováni 

o tom, že se bude potřeba přibližně na hodinu setkat. Prostřednictvím sociálních sítí jsme 

se mohli operativně domlouvat na termínu i podobě výsledného setkání. 

Přestože jsem se snažila o co nejméně homogenní vzorek z hlediska 

sociodemografických podmínek a na začátku výzkumu jsem oslovovala příslušníky 

generace Z, kteří jsou studenty nebo pracujícími, tak se užitá metoda sněhové koule 

projevila i na podobě výsledného výzkumného vzorku. Účastníci mi často dávali kontakt 

na své vrstevníky nebo na studenty vysokých škol, proto se i věkové rozpětí pohybuje 

v rozmezí 19–24 let. Většinu respondentů tvoří studenti, kteří si kromě studia přivydělávají 

na občasných nebo stálých brigádách, pouze dva účastníci již mají zaměstnání na hlavní 

pracovní poměr. Nejkratší vztahy trvaly rok a půl, nejdéle trvajícím byl sedmiletý vztah.  

Tabulka 3: Demografické údaje respondentů.5  

Respondent 

číslo 
Jméno Pohlaví 

Věk / Věk 

partnera 

Délka 

vztahu 

Sociální sítě užívané 

pro partnerskou 

komunikaci 

Status 

1 Lenka žena 23/27 1,5 WhatsApp, Instagram 
zaměstnanec pracující na 

plný úvazek 

2 Tomáš muž 21/20 7 Facebook, Instagram 
student VŠ pracující na 

částečný úvazek 

 
5 Údaje v tabulce č. 2 jsou vyčísleny v letech, není-li uvedeno jinak. Čísla přiřazená k jednotlivým 

respondentům korespondují s pořadím realizovaných rozhovorů. 
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3 Filip muž 19/18 2,75 
Facebook, Instagram, 

WhatsApp 
student VŠ 

4 Kristýna žena 20/21 4,75 Facebook, WhatsApp 
studentka VŠ pracující 

na částečný úvazek 

5 Adéla žena 21/22 3,5 Facebook, Instagram studentka VŠ 

6 Petr muž 21/23 1,5 
Facebook, Instagram, 

WhatsApp 

student VŠ pracující na 

částečný úvazek 

7 Michaela žena 20/18 1,75 
FB, IG, Discord, 

Snapchat, TikTok 
studentka VŠ 

8 Tereza žena 22/22 3 
Facebook, Instagram, 

WhatsApp 

studentka VŠ pracující 

na částečný úvazek 

9 Jakub muž 23/24 2,75 Facebook, Instagram 
zaměstnanec pracující na 

plný úvazek 

10 Dominik muž 24/25 3 
Facebook, Instagram, 

WhatsApp 

student VŠ pracující na 

částečný úvazek 

Zdroj: vlastní zpracování 

I když byli všichni respondenti i jejich partneři uživateli Facebooku a Instagramu, tak se 

objevil jeden případ, kdy primární komunikace páru neprobíhá na Messengeru ale na 

Whatsappu, protože jeden z partnerů nemá aplikaci Messenger staženou ve svém telefonu. 

Zajímavé také bylo, že přestože má respondentka i její přítel účet na Instagramu, tak se zde 

žádná komunikace vůbec neodehrává. Ve vzorku se obecně příliš používané sociální sítě 

neliší, sociální sítě respondentů často korespondují se sociálními sítěmi jejich protějšků 

a výčet užívaných sociálních sítí pro komunikaci ve vztahu až na jednu výjimku zůstává 

poměrně stejný.  

5.7 Průběh sběru dat 

Hendl (2016) uvádí, že nejen konec ale i začátek každého rozhovoru hraje klíčovou roli. 

V prvních pár minutách by se proto měla věnovat zvýšená pozornost tomu, aby se 

prolomily případné psychické bariéry a aby respondent vyslovil souhlas se záznamem.  

Před začátkem rozhovoru jsem respondenty informovala o tom, že naše 

komunikace bude nahrávaná na diktafon. Po udělení souhlasu byli všichni respondenti 

požádáni o to, aby mi sdělovali pravdivé a pokud možno co nejdetailnější informace 

a odpovědi, které je k daným otázkám napadnou, i když se jim samotným nebudou zdát 

natolik důležité. Vyzývala jsem je také k tomu, aby byli co nejvíce otevření a nebáli se 

sdílet se mnou své vlastní názory nebo zkušenosti, protože pro splnění cíle výzkumu byl 
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důležitý právě jejich osobní pohled na dané skutečnosti. Následně jsem se snažila vést 

konverzaci na obecná témata. Pokládala jsem jim zprvu jednoduché otázky týkající se 

například toho, jak se mají, jak trávili čas nebo co je čeká po skončení našeho rozhovoru. 

V průběhu několika prvních minut opadla nervozita a respondenti se tak mohli snáze 

uvolnit a potom jsme přešli k samotnému rozhovoru. Na začátek byli vyzváni, aby mi řekli 

nějaké základní údaje o sobě, o svém vztahu a o tom, jaká sociální média používají oni 

sami, poté jsme přešli k otázkám týkajících se jejich partnerského vztahu v souvislosti se 

sociálními médii. Během každého rozhovoru jsem dbala na to, aby se účastníci cítili co 

nejpříjemněji a aby do něj nevstupoval nebo ho nějak nenarušoval někdo další. V případě 

osobního setkání ve veřejném prostoru to šlo ale ošetřit jen obtížně.  

Rozhovory byly realizovány osobně nebo online v průběhu měsíce října a začátkem 

listopadu. Jejich délka se pohybovala v rozmezí 40–60 minut a k jejich přepisu byl využit 

textový editor Microsoft Word. První dva rozhovory proběhly coby pilotní. Na 

respondentech jsem si ověřila srozumitelnost otázek a efektivnost vytvořené struktury 

rozhovoru. Pilotní rozhovory byly zpětně vyhodnoceny úspěšně, proto byly do výzkumu 

zahrnuty také. Zpočátku jsem chtěla se všemi respondenty iniciovat pouze osobní setkání, 

v důsledku časových možností některých respondentů, jejich osobních preferencí nebo 

nařízené karantény jsem byla nucena přejít i k online formě rozhovorů. Online rozhovory 

se uskutečnily čtyři, osobních rozhovorů proběhlo celkem šest.  

Osobní setkání se většinou uskutečnila v mnou nebo respondentem vybrané 

kavárně, která nabízela možnost odměny respondenta v podobě pozvání na kávu, či přímo 

v jeho domácnosti. V prostředí kavárny jsem se vždy snažila najít klidný a tichý kout, 

abych zajistila, že budeme mít dostatek soukromí a že nahrávaný zvuk bude mít minimum 

ruchů. Často se to i přes mé snahy ale nedařilo a v pozadí byl slyšet šramot, zvuk kávovaru 

nebo nezřetelné hlasy ostatních hostů. Některá setkání jsem chtěla realizovat i ve 

venkovním prostředí, ale protože předpověď počasí nebyla vždy tomuto setkání příznivá, 

tak jsem hledala i jiné možnosti. V případě možné návštěvy respondenta v jeho domácnosti 

jsem proto později volila vždy tuto variantu, při které bylo možné omezit rušivé elementy 

na minimum.  

Online rozhovory vždy probíhaly přes platformu Google Meet. Několik 

respondentů vyslovilo přání vést rozhovor pouze za použití mikrofonu bez videokamery. 

Této možnosti jsem se nebránila, pokud ji navrhli sami účastnici a pokud mohla přispět 

k tomu, že se budou cítit více uvolněně. Většina ze setkání se ale uskutečnila formou 
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videohovorů. Tak jako osobní komunikace s respondenty ve veřejném prostoru přinášela 

i ta online jistá úskalí. Rozhovory byly často ovlivňovány kvalitou internetového připojení, 

prodlevou zvuku nebo tím, že do místnosti, kde se nacházel respondent, vstoupil někdo 

jiný. Toto byly bohužel proměnné, nad kterými jsem neměla kontrolu. V rozhovoru jsme 

pokračovali dále, když se připojení zlepšilo nebo když daná osoba opustila místnost.  

Ve výsledných délkách rozhovorů jsem nepozorovala výraznější rozdíly, někteří 

respondenti byli sdílnější (velmi často ženy), jiní stručnější, ale na to neměla forma 

rozhovoru žádný vliv. V rozhovoru jsem pokračovala tak dlouho, dokud jsem nevyčerpala 

všechna předpřipravená témata ve struktuře rozhovoru i ta nově vzniklá v návaznosti na 

naší konverzaci.  

Jako zásadní výhodu osobních setkání vnímám to, že jsem mohla pozorovat gesta 

účastníků, jejich výrazy tváře a postoje těla. Online rozhovory měly oproti osobním 

setkáním značně neformální charakter, v případě rozhovorů bez použití videa nemuseli 

účastníci řešit svůj vzhled nebo oblečení a působili více uvolněně, ale nebylo možné 

sledovat jejich nonverbální komunikaci.  

5.8 Etické aspekty výzkumu 

Veškerá poskytnutá data se týkala osobního a partnerského života respondentů, proto 

vzhledem k povaze těchto dat bylo potřeba data anonymizovat a dále s nimi nakládat dle 

etických pravidel. Tohoto výzkumu se účastnily pouze zletilé osoby, nebylo tedy zapotřebí 

volit speciální přístup pro nezletilé. Všichni respondenti byli již při kontaktovaní a žádosti 

o rozhovor ujištěni o tom, že získaná data budou anonymní a že se tak nemusí bát o své 

soukromí. Všem účastníkům byl před začátkem rozhovoru udělen k podpisu informovaný 

souhlas. V zájmu zachování transparentnosti výzkumu byly v tomto dokumentu vysvětleny 

cíle i podmínky tohoto výzkumu a respondentům byl ponechán dostatečný čas pro jejich 

nastudování. V případě nejasností také mohli klást doplňující dotazy.  

Všichni byli obeznámeni s tím, že mohou z výzkumu kdykoliv odstoupit, žádat 

o smazání či nepoužití existujících dat a že mohou na jakoukoliv otázku odmítnout 

odpovědět, pokud jim to bude z nějakého důvodu nepříjemné. S některými respondenty 

(případně i jejich partnery), kteří se ochotně z vlastní iniciativy rozhodli kromě rozhovoru 

poskytnout i materiály dokládající reprezentaci jejich vztahu na sociálních sítích, byl poté 

podepsán ještě dodatečný souhlas k užití těchto materiálů. 

Anonymizace respondentů byla zajištěna přiřazením mnou vymyšlených 
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a náhodných křestních jmen. Veškerá konkrétní pojmenování osob a míst byla z etických 

důvodů také změněna, jména osob zmíněných v rozhovorech byla vymazána a nahrazena 

obecnými označeními. Veškerá poskytnutá fotodokumentace prošla vzájemnou kontrolou 

mě i účastníků, aby byla zajištěna dostatečná míra anonymity. Na fotografiích byly skryty 

profilové obrázky, označení všech osob i data přidání. Zahrnuty byly jen takové fotografie, 

na kterých není vidět respondentům ani jejich partnerům do tváře. Nahrávky všech 

záznamů byly neprodleně po přepisu do textového editoru Microsoft Word smazány. Se 

získanými daty jsem v průběhu všech fází výzkumu nakládala podle svého nejlepšího 

uvážení a svědomí. Nebyla a nebudou použita k jinému než vědeckému účelu. 

5.9 Metoda analýzy 

Po provedení doslovné transkripce rozhovorů do písemné podoby byla data analyzována 

prostřednictvím metody zakotvené teorie. Tato metoda byla vyvinuta v roce 1967 

sociology Straussem a Glaserem. V 90. letech byla dále modifikována již zmíněným 

Anselmem Straussem ve spolupráci s Juliet Corbinovou. Podle svých autorů je zakotvená 

teorie „návrhem hledání specifické substantivní teorie, která se týká jistým způsobem 

vymezené populace, prostředí nebo doby“ (Hendl, 2016, s. 247). Jedná se o přístup, který 

induktivně odvozuje teorii ze zkoumaného jevu, který reprezentuje. Všechny fáze jejího 

odvozování se doplňují, teorie je odhalována, vytvářena a ověřována systematickým 

shromažďováním dat a jejich následnou analýzou. Výzkumník je tedy součástí procesu 

vytváření teorie namísto předpokládání stabilních struktur, které by následně ověřoval 

(Strauss a Corbin, 1999, s. 15). 

Cílem zakotvené teorie je vytvořit samostatnou teorii, tato práce této metody ale 

pouze využívá pro výslednou interpretaci závěrů plynoucích z výzkumu, nikoliv pro vznik 

teorie zcela nové. Zdrojem dat pro analýzu budou již zmíněné polostrukturované 

rozhovory. Samotnou analýzu lze rozdělit do tří fází. V první fázi dochází k budování 

konceptů, shromážděná data se rozdělují na menší části, které jsou základní jednotkou 

analýzy. Koncepty se označují klíčovými slovy, například podle témat, která zastupují. 

Druhou fází je kategorizace, vytvořené koncepty jsou následně shromažďovány do 

jednotlivých kategorií, které se stávají stále abstraktnějšími. Ve třetí fázi dochází ke 

zvolení ústředního konceptu a k formulaci nové teorie (Hendl, 2016, s. 248–249), nicméně 

tato práce formulaci nové teorie nezahrnuje, protože by ji nebyla schopna náležitě 

a dostatečně rozebrat.  
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Analýza dat prostřednictvím metody zakotvené teorie je založena na 

několikastupňovém kódování. Strauss a Corbinová (1999) rozlišili celkem tři způsoby, jak 

zacházet s analyzovaným textem: 

• otevřené kódování, 

• axiální kódování, 

• selektivní kódování. 

S obsahem rozhovorů jsem se seznamovala jejich průběžným pročítáním 

a procházením. Po přepsání do počítače a následném vytištění všech materiálů jsem 

hledala významové jednotky, které souvisely s výzkumnými otázkami, a poté jsem je 

odlišovala barevně. Významovým jednotkám jsem následně přiřazovala jednoslovná nebo 

víceslovná pojmenování, čímž jsem formulovala prvotní kódy. Kódy jsem se snažila 

výstižně shrnout podstatu jevů tak, jak jsem jim jakožto výzkumník v danou chvíli 

porozuměla.  

Tabulka 4: Ukázka otevřeného kódování 

Já se snažím si v tomhle většinou držet soukromí, 

protože celej svět zase nepotřebuje vědět, co zrovna 

děláme v tu danou chvíli, ale je pravda, že poslední 

dobou tam ty naše společný věci dávám hlavně kvůli 

ostatním. Když jsem třeba půl roku nepřidal fotku 

s přítelkyní, tak se lidi začali ptát, jestli ještě jsme 

spolu. Nebo když jsem byl třeba někde na dovolený, 

tak jestli tam byla se mnou. Takže občas si přidám do 

feedu nějakou společnou fotku nebo ji označím ve 

Stories, aby se lidi zbytečně neptali. 

Ochrana vlastního soukromí 

Sdílení vztahu kvůli ostatním 

Zájem okolí 

Sdílení vztahu kvůli ostatním 

Jo, jednu dobu jí vadilo, že jsem sledoval fotografy, 

co fotili akty. A jí se nelíbilo, že sleduju jiný nahý 

holky, takže s tím nebyla úplně spokojená. A i když 

jsem sledoval nějaký konkrétní holky, tak to jí taky 

vadilo. A většinou to mělo velmi rychlé vyústění a už 

je nesleduju. 

Nespokojenost se sledovaným obsahem partnera 

Závadný obsah a sledované účty 

Příčina konfliktu 

Zdroj: vlastní zpracování 

Opětovná revize rozhovorů mi napomáhala pečlivěji odhalit širší kontexty různých 

vyjádření anebo jiné dosud přehlédnuté zajímavé informace. Přestože jsem vytvářela nové 
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kódy, tak se některé koncepty v rozhovorech objevovaly znovu a kódy se opakovaly. Pro 

snazší práci a určitou systematizaci kódů už během procesu kódování jsem tedy kladla 

důraz na to, aby byly dostatečně abstraktní, protože vyjadřovaly myšlenky a zkušenosti 

platné napříč odlišnými situacemi jednotlivých párů. Pojmy jsem porovnávala mezi sebou, 

následně jsem koncepty více propracovala a určila jsem jejich klíčové vlastnosti 

a dimenze. Vlastnosti představovaly charakteristiky nebo znaky kategorie a dimenze 

reprezentovaly jejich umístění na škále. Rozpoznávání a systematické rozvíjení vlastností 

a dimenzí je důležité, neboť představují základ pro vytváření vztahů mezi kategoriemi, 

subkategoriemi a hlavními kategoriemi (Strauss a Corbin, 1999, s. 48). 

V druhé fázi kódování jsem se zaměřila na to, abych rozdělená data z předchozího 

kroku opět určitým způsobem spojila dohromady. Snažila jsem se vytvořit spojení mezi 

kategoriemi a jejich subkategoriemi tak, abych je mohla i nadále rozvíjet. Tuto fázi lze 

označit za axiální kódování. Dle Hendla (2016, s. 252) v průběhu této fáze výzkumník 

hledá další kategorie a koncepty, které spolu souvisejí, a svým uvažováním nad příčinami, 

důsledky, podmínkami, interakcemi, strategiemi a procesy tvoří „osy“, které propojují 

jednotlivé kategorie. 

Sběr dat jsem se rozhodla ukončit v momentě, kdy se se v materiálech objevovaly 

pouze stále stejné vzorce a kategorie a další kódování již nepřinášelo žádné nové poznatky. 

K nasycení výzkumného vzorku neboli teoretické saturaci došlo po provedení 10 

polostrukturovaných rozhovorů. Následně byly formulovány čtyři hlavní kategorie, které 

jsou prezentovány v další části práce. 
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6 Analytická část 

V této kapitole budou představeny výsledky provedeného výzkumu. Na základě kódování 

dat a jeho jednotlivých fází byly sestaveny čtyři hlavní výsledné kategorie a s nimi 

související podkategorie, které se v analyzovaných rozhovorech vynořovaly nejčastěji 

a jevily se jako podstatné. 

6.1 Partnerská online komunikace jako náhrada osobního kontaktu 

Sociální sítě představují díky své nepřetržité dostupnosti pro partnery možnost, jak 

udržovat neustálý kontakt v době, kdy to není fyzicky možné. Frekvence vzájemného 

kontaktu se u některých jedinců může lišit, ve všech rozhovorech se ale objevuje potřeba 

být s partnerem ve spojení. Od této potřeby komunikace se následně odvíjí několik dalších 

témat, která souvisí s tím, jak a kde spolu partneři komunikují, jaké pomocné a doplňující 

prostředky využívají a jak probíhala jejich komunikace během pandemie covid-19. 

6.1.1 Komunikační základny a rituály 

Z analýzy rozhovorů vyplynulo, že přestože respondenti využívají různé sociální sítě 

individuálně, tak v jejich vztazích existuje většinou jedna sociální síť, která slouží jako 

hlavní základna pro jejich komunikaci. V některých případech se online komunikace párů 

odehrává hned na několika platformách, kde mají partneři souběžné konverzace o jiném 

tématu, ale zpravidla dochází po určitém časovém intervalu k ustálení komunikace na 

jedné sociální síti. Každá sociální síť ve vztahu ale plní jinou funkci a je využívána pro 

odlišný typ komunikace. 

 Z analýzy je patrné, že většina respondentů kromě Lenky má jako komunikační 

základnu platformu Messenger. Sociální síť WhatsApp využívá jen jako prostředek pro 

vzájemné sdílení fotografií, protože zde nedochází k tak velké ztrátě jejich kvality jako na 

platformě Messenger. 

Tereza: „Používáme výhradně Messenger, Instagram a občas WhatsApp…hodně si píšeme na tom 

Messengeru. Když je potřeba si poslat něco ve vyšší kvalitě, tak využijeme ten WhatsApp. Na 

Instagramu je to spíš v rámci zábavy, kdy si přepošleme něco, co chceme, aby ten druhý viděl. 

A často i skáčeme z jedné té sociální sítě na druhou, protože řešíme něco odlišeného v konverzaci 

třeba na Instagramu a něco jiného na tom Messengeru.“  

Jakub: „Ke komunikaci máme Messenger a iMessage. A Instagram máme pro posílání nějakých 

vtipných videí nebo příspěvků. Někdy si tam i napíšeme. Často je to, když nastává taková klasická 
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rotace, kdy na Messengeru visí nějaká naštvaná zpráva, a pak se to přetočí na Instagram nebo 

iMessage. Většinou je to hodně krátkodobě. Jen třeba dvě nebo tři minuty, když řešíme nějaký to 

video nebo něco na tom Instagramu, a pak se to víceméně stáhne na tu jednu síť a většinou je to ten 

Messenger.“ 

Petr: „Společně si nejvíc píšeme přes Messenger. Na WhatsAppu si posíláme fotky a na 

Instagramu si přepošleme občas nějaký Reels nebo video a v reakci na to třeba nějakou krátkou 

zprávu.“ 

Instagram je využíván převážně pro komunikaci vizuální. Partneři zde ve svých 

konverzacích sdílejí nejrůznější videa a fotografie, které mají za účel partnera pobavit. 

Předmětem jejich konverzace jsou tedy většinou právě tyto sdílené příspěvky. Ve vztahu 

respondentky Michaely jsou navíc kromě Instagramu využívány pro vizuální komunikaci 

i sociální sítě Snapchat a TikTok. „Jsme taky na Instagramu, tam si většinou posíláme 

nějaký ty zprávy nebo příspěvky a občas si něco pošleme na Snapchatu (…) Často 

používáme několik těch sítí naráz. Něco si pošleme na Instagramu, další video na TikTok 

a do toho na Messengeru řešíme, kdy se uvidíme,“ uvedla Michaela.  

Frekvence kontaktu s partnerem se u jednotlivých respondentů liší. Někteří spolu 

prostřednictvím sociálních komunikují na denní bázi a jsou neustále v kontaktu, jiní jako 

například Adéla a Kristýna neudržují s partnerem pravidelnou psanou konverzaci 

a společná témata a zážitky si nechávají pro osobní setkání, protože poté nemají pocit, že 

jejich komunikace vázne. 

Adéla: „Během týdne spolu moc nekomunikujeme, (…) že by to byla nějaká komunikace nonstop, to 

fakt ne. Dřív tomu tak bylo, teď je prostě mnohem lepší si to říct. Když je potřeba něco řešit hned, 

tak to řešíme, ale každý den v kontaktu nejsme.“ 

Kristýna: „Teď jak už jsme spolu dlouho a vídáme se často, tak si to spíš jako řeknem, protože když 

si to všechno napíšem, tak se pak nemáme o čem bavit. A voláme si spíš jen kvůli nějakým 

operativním věcem, takže nějaký videohovory nemáme.“ 

Od individuálních preferencí a potřeb jednotlivců nebo jejich partnerů se poté 

odvíjí i výsledná forma jejich kontaktu. Všichni respondenti upřednostňují pro běžnou 

komunikaci s partnerem psanou formu. Informují ho o tom, co právě dělají, jaký je jejich 

den, nebo že v pořádku dorazili. Často prostřednictvím textu také řeší operativní záležitosti 

a domlouvají se tak na společném trávení času. Audiohovory nebo videohovory používají 

jen v urgentních případech, kdy je potřeba řešit nějaký závažný problém nebo situaci. „My 

si spolu hlavně píšeme o tom, co kdo zrovna dělá. Voláme si málokdy, většinou je to jen 

kvůli nějaké akutní věci a videohovory nepoužíváme vůbec,“ uvedl Tomáš. Jakub řekl: 
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„Nejvíc je ta naše komunikace postavená hlavně na psaní. Píšeme si jako o všem, co se 

komu stalo, co se děje, co řeším, nebo kam jdu. Je to v podstatě jako kdybychom byli spolu 

a je to dost pravidelný. (…) Často spolu i voláme přes FaceTime, takže upřednostňujeme 

i tu komunikaci s videem, pokud je potřeba řešit něco vážnějšího, nebo pokud je přítelkyně 

nějaká špatná.“ 

U některých párů lze hovořit i o jistých komunikačních rituálech, které jsou 

pravidelné a ve vztahu s partnerem již zažité. Komunikace probíhá ve stále stejných 

intervalech. „Ráno si popřejeme dobrý ráno a pak v průběhu dne, když si delší dobu třeba 

nepíšeme, tak se ptáme toho druhýho, jak se má, jak mu to jde a takhle. (…) Večer před 

spaním zase hodně voláme přes ty videohovory,“ popisuje Lenka. Filip se svou partnerkou 

upřednostňuje každodenní psanou komunikaci: „Komunikujeme spolu každý den, vlastně 

asi není nějaká chvíle, kdybychom nevěděli, co ten druhý dělá. Napíšeme si ráno, pak třeba 

když jsme ve škole, v práci a i večer, než jdeme spát.“ Přestože Michaela se svým přítelem 

neudržuje zcela pravidelnou komunikaci, tak se i v jejich vztahu objevuje komunikační 

rituál v podobě večerního hovoru. „V průběhu dne spolu asi nevedeme moc smysluplnou 

konverzaci a čas na sebe máme spíš k večeru, když si zavoláme,“ objasňuje Michaela. 

V případě, kdy se partner delší dobu neozývá nebo je doba odezvy příliš dlouhá, mohou 

nastávat ve vztahu konflikty. „Často mi vyčte, když zrovna nemůžu hned odpovědět 

a odpovím jí třeba až za delší dobu,“ vypověděl Filip. Adéla má po delší odmlce o svého 

partnera strach: „Když mi třeba přijde, že o něm dva dny neslyším, protože se zrovna nebyl 

schopnej ani jednou přihlásit a dát vědět, že je v pořádku, tak mu většinou volám, ale když 

to hned nezvedá, tak celkem plaším a pak je kvůli tomu třeba nějaká malá neshoda.“ 

6.1.2 Emoji a další vizuální prvky konverzace 

Všichni respondenti užívají kromě textu v komunikaci se svým partnerem vizuální prvky. 

Emoji, gify i samolepky tvoří nedílnou součást jejich online komunikace. Často tvoří 

nástroj, který je pro ně i jejich partnery přínosný, protože v psané formě nemají možnost 

vyjádřit své emoce pomocí gest nebo mimiky jako je tomu u nonverbální komunikace.  
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Obrázek 2: Přehled znaků vizuální komunikace užívaný respondenty či jejich partnery 

 
Zdroj: Konverzace respondentů, vlastní zpracování 

Většina z nich považuje zasílání emoji v konverzaci za normu, přičemž emoce a naladění 

partnera jsou vyjádřeny bez zdlouhavého vysvětlování. V případě, kdy emoji v konverzaci 

chybí, pokládají respondenti tuto skutečnost za varovný signál a předzvěst něčeho 

negativního jako je konflikt nebo špatné naladění partnera.  

Jakub: „Já to mám tak, že pokud ona nepíše smajlíky, tak to značí problém. Je to teda myšleno ne 

v situaci, pokud řešíme něco vážného, protože opravdu není moc vážných smajlíků. Pokud je píše 

pravidelně a pak najednou přestane, tak si myslím, že je naštvaná, a pak se ptám, co jsem zase 

udělal a proč je taková.“ 

Kristýna: „Já si třeba se spoustou lidí píšu bez nich, ale jakmile je nepoužiju při psaní s přítelem, 

tak je zle. To si pak myslí, že jsem se naštvala, tak se vymlouvám, že se jen neodeslal. Ale prostě je 

to známka, že je něco špatně a takhle to vnímáme oba, bych řekla.“ 

Tereza se společně s Michaelou shoduje ve své výpovědi na tom, že ačkoliv dříve měly 

obě ve zvyku v konverzaci emoji hojně používat, tak se nyní jejich vnímání proměnilo 

a jejich absenci již nepřikládají nějaký větší význam. „Myslela jsem si, že se něco děje, 

protože jsem byla zvyklá psát za každou zprávou něco dalšího. Přítel to tak ale nemá 

a často, když třeba nemá tolik času, píše jen text. Takže už jsem si zvykla, že i psaní bez 

emoji je v pohodě a už mi to nějak nevadí,“ vysvětluje Michaela. Tereza uvedla: „Dřív byli 

smajlíci u každé zprávy a když tam nebyl, tak to signalizovalo nějaký problém. Ale jak jsme 

trochu starší, tak je používáme samozřejmě pořád, ale nic se neděje, pokud tam není. Není 

tomu kladená taková vážnost jako dřív.“  

Nejméně používaným prvkem vizuální komunikace jsou mezi respondenty 

samolepky. Gify jsou některými páry také užívány, ale v menší míře než emoji. Jsou 

využívány nejen jako doplněk ale i jako samostatná komunikace, která je iniciovaná 
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samotným respondentem nebo jeho partnerem/partnerkou jako v případě Dominika: 

„Někdy spolu komunikujeme i jen těmi gify, kdy jeden něco pošle a druhý mu na to odpoví 

něčím jiným. Já těmi gify standardně neodpovídám, většinou tu komunikaci s nimi začíná 

ona.“ Podobnou zkušenost má i Filip: „Někdy si posíláme i gify, ty jsou vždycky k tomu 

tématu a někdy i komunikujeme jenom prostřednictvím nich, akorát to dá práci to tam 

hledat.“ Lenka se svým partnerem komunikuje také prostřednictvím gifů, ale jejich užívání 

je spíše naučeným návykem. „On přítel má hodně rád gify, takže jemu stačí ke komunikaci 

i jenom ty obrázky. (…) Taky ho sem tam pošlu, ale naučil mě to on. Myslím, že jsem ho 

dřív nepoužívala,“ popisuje Lenka. 

Z analýzy také vyplývá, že v určitých situacích jsou některými respondenty 

opakovaně užívány konkrétní vizuální prvky. Jejich oblíbenost je často založena na jejich 

estetice nebo skrytém významu, který jim je přikládán. V případě Michaely je skrytý 

význam odvozen na základě reálných charakteristik: „Dřív jsme měli jako nejoblíbenějšího 

smajlíka takový dvě srdíčka. Jedno je velký a druhý malý a dá se říct, že kolem sebe 

obíhají. Na začátku vztahu jsme to měli jako nás dva, protože on je mnohem větší než já, 

takže on byl to velký srdíčko a já to malý.“ Adéla začala používat emoji fialového srdce 

nejdříve jako reakci na zprávu svého partnera, že je jeho oblíbený minerál ametyst. Po 

jejím příkladu začal následně on posílat emoji modrého srdce a došlo tím k ustálení jejich 

používání. K ustálení užívání konkrétních emoji dochází i ve vztazích Dominika a Petra. 

Dominikova partnerka užívá konkrétní gif opakovaně ve stejných situacích. Petr objasňuje 

využívání gifů ve svém vztahu takto: „Ty gify máme přiřazený k jednotlivým věcem 

a posíláme si pořád ty stejný. Když je třeba naštvaná, tak mi posílá pořád ten samej, nebo 

jí před spaním posílám vždycky takový dva medvědy, co se objímají.“ 

S vizuálními prvky se ale nemusí vždy pojit jen sentimentalita. Kristýnu například 

po odstranění oblíbeného emotikonu přepadly negativní emoce a s partnerem již jeho 

náhradu nepoužívají: „Strašně nás ale naštvalo, když nám smazali takovýho toho hezkýho 

s tou svatozáří. Teď už je tam jinej a ten není tak hezkej a nevypadá tak šťastně, takže toho 

už nepoužíváme.“ Ve vztahu Tomáše dokonce dochází k cílenému zamezení používání 

konkrétního emotikonu dle přání jeho partnerky. „Nesmím posílat mrkací smajlíky, protože 

jsou arogantní. Nebo teda přítelkyně to vidí jako arogantní, takže to jí neposílám, ale 

v komunikaci s ostatníma to klidně použiju,“ vysvětluje Tomáš. 
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6.1.3 Komunikace v průběhu pandemie onemocnění covid-19 

Komunikace partnerů byla v období pandemie covid-19 velmi různorodá. Některé páry 

spolu trávily mnohem více času fyzicky, přestože panovala tvrdá nařízení a opatření 

stanovená vládou, a jejich online komunikace se omezila na minimum. Respondenti 

mnohdy přišli o své pracovní závazky, izolovali se v místě trvalého bydliště se svými 

rodinnými příslušníky a měli tak mnohem více volného času na své zájmy i na své 

nejbližší. Jiné páry pandemie citelně zasáhla, jejich kontakt se díky četným překážkám 

přerušil a možnost kontaktu alespoň prostřednictvím sociálních sítí se jevila jako jediná 

možná varianta. 

Jak již bylo zmíněno v metodologické kapitole, vzorek tvoří z velké části 

respondenti, kteří jsou studenty vysokých škol. Několik respondentů proto uvedlo, že spolu 

s partnerem trávili čas i v době trvání online výuky. Sdíleli společně stejný prostor nebo 

byli každý v jiné místnosti a plnili své školní povinnosti. „Já jsem měl školu online, nějak 

jsem si to odbyl a ona taky. Často jsem chodil i k ní, měli jsme přednášky puštěný spolu 

a prostě jsme ten veškerej čas trávili společně. Fyzicky jsme spolu byli mnohem víc,“ 

nastínil Petr. Michaela zpětně hodnotí dobu pandemie z hlediska trávení společného času 

také velmi pozitivně: „Sociální sítě jsme moc nepoužívali a snažili jsme se spíš vidět 

normálně. Často jsme se navštěvovali a pouštěli si školu společně doma. Řekla bych, že 

jsme spolu byli daleko víc v kontaktu fyzicky než teď. Teď se bavíme mnohem méně a jak se 

všechno vrátilo do normálu, tak mě to spíš mrzí a oba to snášíme těžce, že spolu nejsme 

tolik.“ Jakub již studentem není, ale jeho partnerka ano, i u nich někdy probíhalo společné 

trávení času v rámci Jakubovy pracovní doby nebo online výuky jeho přítelkyně.  

Překážky v komunikaci nebo společném trávení času zasáhly většinu párů. Bylo jen 

na nich, jak se s danou situací vypořádají. Někteří nařízení obcházeli, jiní ze strachu o své 

rodiny alespoň v období první vlny byli zdrženliví, ohleduplní vůči vlastním rodinám 

a nařízení respektovali. Komunikace ve vztazích Jakuba a Tomáše na začátku pandemie 

stagnovala. Tomáš popisuje: „Ten první týden, když byl ten první lockdown na jaře, jsme 

spolu vlastně ani vůbec nekomunikovali. Naše rodiny měly na pandemii odlišné názory, 

jedna si z toho nic moc nedělala a druhá se toho trochu bála, a díky tomu jsme se tolik 

neviděli. Já jsem vlastně ze začátku nebyl ani moc aktivní a přítelkyně taky ne, protože jak 

jsme byli pořád doma, tak jsme si neměli o čem psát. Nic nového se nedělo, takže nebylo, 

co společně sdílet a uzavřeli jsme se do sebe.“ Nelehká situace nastala i pro partnerský 

vztah Lenky a Petra, kteří se se svými protějšky v tomto období teprve začali chodit. Petr 
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bydlí od své partnerky nedaleko, dělí je hranice katastrálního území, ale v době pandemie 

spolu trávili i přesto velké množství času i fyzicky. Lenka bydlí od svého partnera ale 

několik desítek kilometrů a vídat se během uzavřených okresů pro ni bylo 

nepředstavitelné: „Bylo to takový složitější, protože jsme chtěli být spolu, ale vždycky nám 

něco stálo v cestě. Buď nějaká karanténa nebo to omezení pohybu mezi okresy. Hodně jsme 

využívali ten WhatsApp a ty videohovory. Ven jsme chodit moc nemohli, navíc bydlíme 

každej v úplně jiným městě, takže jsme se ze začátku kvůli našim rodinám ani nevídali.“ 

Nejcitelněji zasáhla pandemie vztah Adély. Její partner na začátku pandemie odjel 

za rodinou do jiného státu, neviděli se několik měsíců a byli tak odkázaní pouze na online 

komunikaci. Adéla sama přiznává, že toto období pro ni bylo velmi náročné, potřeba 

kontaktu byla hlavně z její strany a v jejím vztahu založeném v tuto dobu pouze na online 

komunikaci docházelo k četným nedorozuměním a problémům plynoucích z této formy 

komunikace, které vyústily v krátkou odluku partnerů nejen po omezení restrikcí. „Bylo to 

zlý, my jsme se ten první půlrok, co to bylo, neviděli tři měsíce. Já jsem z Brna odjela 

k rodičům a přítel (…) odjel na začátku března na Slovensko a pak jsem ho viděla až 

v červnu, protože se vůbec nesmělo přes hranice. (….) Hodně věcí bylo proti nám no. My 

jsme si v tuhle dobu psali hodně a asi kvůli mně, protože jsem to fakt nezvládala. Psychicky 

to bylo dost náročný, protože jsem byla zvyklá na jeho přítomnost a taky na to, že jsme se 

mohli kdykoliv vidět,“ vzpomíná Adéla. 

Adéla i Filip se snažili se svými protějšky komunikovat i jinak, než je ve jejich 

vztahu běžné. Často si volali prostřednictvím videohovorů, protože jejich komunikace 

postrádala důležitý vizuální aspekt, a podnikali nejrůznější online aktivity. Adéla se svým 

přítelem hrála v průběhu videohovoru online šachy nebo společně sledovali videa. Filip byl 

ve výčtu online aktivit se svou partnerkou o něco kreativnější: „Hodně jsme spolu třeba 

koukali na filmy a různé seriály, a pak si o tom psali. Taky jsme často kromě psaní 

využívali videohovory a vzájemně se motivovali během cvičení. Hráli jsme spolu i deskovky 

nebo hry online. Jednou dokonce přítelkyně přišla s nápadem, že si spolu něco uvaříme, 

takže jsme měli společnou večeři přes videohovor.“ Partnerka Jakuba se o provozování 

společných online aktivit pokoušela také, ale bezúspěšně. „Snažila se, abychom se 

společně podívali na film, ale to úplně nevycházelo. (…) A myslím si, že za to dost můžu 

i já, protože jsem se věnoval spoustě věcem, na které bych normálně neměl čas a tohle jsem 

prostě trochu odmítal,“ vysvětluje Jakub. 

Respondenti Dominik, Kristýna a Tereza oproti tomu žádný vliv pandemie na 
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trávení společného času ani na jejich online komunikaci nepocítili. V případě obou žen ani 

žádné překážky nenastaly. Jejich partneři bydlí a studují ve stejném městě jako ony a vídat 

se tedy mohli jako dosud. Kristýna se se svým partnerem izolovala, krátkodobě spolu 

sdíleli společnou domácnost, když byli oba v karanténě a posléze spolu začali trávit 

veškerý volný čas, přestože spolu nebydlí. Tereza se svým partnerem komunikovala 

v průběhu pandemie bez rozdílu, jejich frekvence kontaktu odpovídala normálnímu stavu. 

Přestože Dominikova partnerka bydlí v jiném okrese, tak ani jeho omezení nezasáhla. 

Restrikce obešli a čas spolu také trávili online i fyzicky jako dosud. 

6.2 Sociální sítě jako nástroj pro prezentaci vztahu 

Kromě partnerské komunikace se může na sociálních sítích mimo jiné odehrávat také 

veřejná prezentace intimních zážitků. Respondenti velmi často na základě vlastního 

rozhodnutí nesdílí jen vlastní osobu, ale i svého partnera. Vzájemně si reagují na přidaný 

obsah a svoji náklonost dokazují i v online prostoru. Kategorii Sociální sítě jako nástroj 

pro prezentaci vztahu byly proto přiřazeny dvě následující podkategorie. 

6.2.1 Prezentace partnera v online prostoru 

Vizuální prezentace vztahů probíhá primárně na sociální síti Instagram. Pouze dva 

respondenti, Filip a Dominik, mají o svém partnerském vztahu veřejnou zmínku 

v informacích na profilu. Dominik sdílí tuto informaci na Facebooku a začátek vztahu má 

označený jako životní událost. Na Filipově účtu jeho partnerka explicitně uvedena není, ale 

nápovědou je iniciála jejího křestního jména a emoji srdce.  

Někteří respondenti sdílí svého partnera na Instagramu velmi často, jiní o něco 

méně. Všichni, kteří svůj vztah sdílí veřejně, se ve svých výpovědích shodují na tom, že 

jim sdílení jejich partnera přijde přirozené a v dnešní době ho již považují za normu. 

K vzájemnému sdílení je ale vždy vyžadován souhlas jejich protějšku.  

Michaela: „Já si myslím, že je asi dobře, aby jeden z nás občas toho druhého sdílel. Nemusím mít 

plný profil jenom jeho, ale přijde mi, že v téhle době je to hodně očekávaný. Bylo by asi divný, 

kdybych ho vůbec nikde nezmiňovala. Určitě to nepovažuju za nejdůležitější věc v tom vztahu, ale 

přijde mi to hezký.“ 

Tereza: „No, kdybychom ty společný fotky neměli, tak je asi nezveřejním. Nebude mi líto, že tam 

nemám co přidat. Ale on ke mně patří, je to nějaká součást mého života, a proto ho tam taky 

zveřejňuju, protože on je pro mě důležitý.“ 
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Instagram v případě sdílení společného obsahu slouží jako archiv a veřejné 

fotoalbum společných zážitků. Všichni respondenti se snaží svého partnera, přestože je to 

„jejich součást“, přidávat střídmě, příkladem je i Lenka: „Je to součást mě, takže tam taky 

může být se mnou, ale zase to není takový, že si hned musíme udělat fotku, hned to někam 

dát a hned všem ukazovat, že jsme spolu. Ráda ho tam dávám, ale prostě zas to všem 

nemusím cpát.“ Potřebě sdílet společnou fotografii nebo fotografii, která naznačuje, že je 

respondent ve vztahu, předchází většinou nějaká pozitivní emoce či již zmíněná potřeba si 

společný okamžik uchovat. Respondenti sdílí nejčastěji fotografie ze společných výletů, 

dovolených nebo oslav výročí vztahu. 

Obrázek 3: Přehled sdílených Stories ze společné události 

 
Zdroj: materiály poskytnuté respondenty, vlastní zpracování 

Většina respondentů sdílí do feedu pouze fotografie, na kterých jsou oba společně. 

Formát Stories dovoluje svým charakterem užití větší kreativity, s partnery jsou tedy 

kromě fotografií přidávána i různá videa. Respondentka Michaela praktikuje určitá 

pravidla ohledně přidávání partnera na svůj profil: „Do storýček většinou nedávám moc 

jeho obličej, protože si myslím, že to není úplně potřeba, takže ho jen označím. (…) Přijde 

mi to takový umělecký, když třeba kouká do dálky nebo je zády a je tam nějaký panorama. 

Určitě v tom velkou roli hraje ten umělecký aspekt, protože do feedu, bych si takovou jeho 

samostatnou fotkou odněkud nedala, tam si spíš dám tu společnou, kde jsem i já, a nejen 

on sám.“ Ostatní respondenti podobná pravidla nemají, na Stories přidávají fotografie 

a videa, která zachycují obě osoby současně, jen jednu, nebo jen částečně, pokud je 

předmětem fotografie něco jiného.  
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Obrázek 4: Přehled sdílených Stories s partnery respondentů 

 
Zdroj: materiály poskytnuté respondenty, vlastní zpracování 

Prezentováním vztahu prostřednictvím sociálních sítí a vzájemným označováním 

u sdílených příspěvků dochází k potvrzování veřejného statusu páru. Někteří respondenti 

proto cítí potřebu sdílet vztah hlavně kvůli ostatním. Tomáš tuto potřebu vysvětluje takto: 

„Když jsem třeba půl roku nepřidal fotku s přítelkyní, tak se lidi začali ptát, jestli ještě 

jsme spolu. (…) Takže občas si přidám do feedu nějakou společnou fotku nebo ji označím 

ve Stories, aby se lidi zbytečně neptali.“ Kromě záměru mohou být se společným sdílením 

spojeny i pozitivní pocity. „On (partner Adély) je schopnej si dát na storýčko jen mě. (…) 

On to teda kolikrát i dělá schválně, protože má v ročníku samý holky, tak aby věděly, že je 

zadanej, ale určitě mě to vždycky potěší.“ říká Adéla. Ve vztazích Jakuba a Tomáše je 

společná prezentace jejich partnerkami pociťována jako nedostatečná, což někdy může vést 

k nejistotě a ke společným konfliktům. „Občas mi vyčítá, (…) že bych tam toho mohl třeba 

dávat víc jako naše společný fotky. Kolikrát už mi to prostě i opakovaně říká, že bych tam 

měl opravdu něco dát, a z tý srandy se to přesouvá už trochu do nějakýho připomínání,“ 

uvedl Tomáš.  

Respondentka Kristýna ani Dominik partnerské fotografie na sociálních sítích 

nikde nesdílí z toho důvodu, že to nepovažují za podstatné a snaží se chránit si své 

soukromí. Ostatní respondenti se s těmito názory ztotožňují často také, ale přesto v menší 

míře společné příspěvky přidávají. „Já to kouzlo vidím v něčem jiném a nepřikládám tomu 

takovou váhu. Důležité jsou pro mě ty společné chvilky s ní. (…) Pro mě jsou důležitější 

věci, na kterých ten vztah zakládám, a sociální sítě beru jen jako doplněk, nepotřebuju to 
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ukazovat ostatním,“ vysvětluje Dominik. Podobný pohled má i Kristýna: „Já moc nějak 

nemám potřebu to vykřikovat na ty sociální sítě, protože pro mě to asi není úplně 

podstatný. (…) Kdo to má vědět, ten to ví a ostatním to může být jedno.“  

6.2.2 Reakce na obsah sdílený partnerem 

Všichni respondenti i jejich partneři si vzájemně reagují na sdílený obsah. Fotografie 

označují někdy již automaticky tlačítkem like, ale komentáře píší zřídka. Pokud se už 

nějaký komentář na profilu objeví, tak se většinou jedná o fotografii, na které jsou oba 

partneři společně nebo ji fotil ten druhý. Tyto komentáře jsou velmi často vtipného 

charakteru nebo obsahují jen samostatný emotikon. „On mi to většinou jen olajkuje a tam 

to skončí, což mi nějak nevadí, protože mi pak zase třeba v reálu řekne, že je to pěkný. A já 

mu to vždycky olajkuju a přidám nějaký komentář aspoň se smajlíkem. Většinou je v tom 

komentáři nějaká taková vtipná poznámka,“ objasňuje Michaela. Lenka vždy na obsah 

svého partnera reaguje, ale reakci z jeho strany považuje za nedostatečnou: „On lajky moc 

nedává a jen ty věci přesdílí, takže mi občas chybí, že by i nějak projevil, že se mu to líbí, 

a třeba mi tam pod to něco hezkýho napsal.“ 

V případě Stories je velmi častou reakcí přesdílení společného obsahu, pokud je 

partner na Stories označen. Jakub svou partnerku označuje na společných Stories záměrně: 

„Občas něco přesdílím, pokud mě někde označí nebo se mnou něco přidá. Když už jí tam 

dávám já, tak ji taky vždycky označuju, aby si to taky mohla dát na profil.“ Reakce na 

obsah také probíhá v soukromé konverzaci nebo až při osobním setkání. Petr říká: 

„Vždycky tam nějaká odezva toho druhýho je. Podle citu, co by asi tak ona ráda slyšela, jí 

třeba napíšu pod fotku nějakej komentář. Většinou je to ale nějakýho vtipnýho rázu. Někdy 

jí tu reakci pošlu i třeba jen do soukromý zprávy, ale lajk jí dám vždycky.“ I Tereza 

s partnerem velmi často diskutují o sdíleném obsahu v soukromí: „Většinou si to 

olajkujeme, komentáře nepíšeme. Ani jeden z nás pod fotky nic nepíše a máme to v tomhle 

celkem stejně, bych řekla. Spíš si nějakou tu poznámku třeba k té fotce řekneme face to face 

a mimo ten online svět někde v klidu, v soukromí. Občas si nějakou takovou věc pošleme 

třeba soukromě do zprávy, ale nikdy to neventilujeme veřejně.“ 

6.3 Monitoring partnera 

Užívání sociálních sítí u některých respondentů podněcovalo vznik nezdravého chování. 

Toto chování se ve vztahu projevovalo spuštěním negativních emocí, velmi často 
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nejistotou a žárlivostí, což mnohdy vedlo k tomu, že partneři měli potřebu monitorovat 

aktivity svého protějšku. V analýze se opakovaně vynořovala témata sdíleného soukromí, 

zásahů do něj a potřeba mít přehled o tom, s kým je partner ve spojení. 

6.3.1 Přehled o komunikaci a interakcích partnera 

Většina respondentů se domnívá, že má obstojný přehled o tom, s kým komunikuje jejich 

partner či partnerka. Určitá míra zájmu o partnerovu komunikaci je až na jednu výjimku 

patrná u všech respondentů, a to i u jedinců, u kterých přehled chybí. Respondentka 

Michaela například postrádá tento přehled z důvodu nízké frekvence trávení společného 

času: „Jako někdy mě to napadne, že mě to zajímá, ale je to spíš jako tím, že ani tolik 

přehled nemám. Vím tak nějak zhruba, s kým si píše. Není to teda tak, že bych vyzvídala, 

ale prostě občas mu přijde nějaká zpráva na hodinky, nebo mi řekne, že mu píše kamarád, 

ale tím, jak se vidíme málo, vidím jen zlomek toho, s kým je v kontaktu.“ Přehled toho, 

s kým je partner v kontaktu, se utváří přirozeně. Partneři jsou v přítomnosti svého 

protějšku svědkem příchozí zprávy, partner je informuje sám o tom, kdo mu právě napsal 

nebo se sami aktivně zajímají o to, s kým komunikují. Petr například uvedl: „Já bych řekl, 

že asi skoro na sto procent vím, s kým si píše, (…) aktivně to nesleduju. Když už mi to 

řekne, tak je to jako fajn, nějak to neřeším, ale většinou o tom vím, protože jsme třeba 

spolu. Prostě to vidím v tu chvíli, ale ne v nějakým smyslu, že bych jí lezl do telefonu.“ 

Některým respondentům a jejich partnerům ale přirozeně získaný přehled 

o komunikaci nestačí a na základě pocitů nejistoty z neznámých osob, a to zejména osob 

opačného pohlaví, mají tendenci monitorovat aktivity svého partnera tajně či dokonce 

přímo s jeho svolením. Jakubova partnerka si například vyžádala jeho telefon. „Ona je 

žárlivější než já (…) Jednou jsem byl vyzván k tomu, abych ukázal zprávy s jednou 

kamarádkou. Stalo se to nedávno a nebylo to nějak pravidelně a zatím se to neopakovalo,“ 

uvedl Jakub. Ve vztahu Kristýny oproti tomu kontrola zůstává na bázi nenarušování jejího 

soukromí: „Často se teďka stává, že mi píšou nějací náhodní kluci, který ani já pomalu 

neznám, tak ty si kontroluje a zeptá se, co to je za člověka.“ Adéla kromě osob, se kterými 

její partner komunikuje, občasně pozoruje i to, koho sleduje: „Jednou za čas si všimnu, 

když ho začne sledovat nějaká fitnesska a on jí taky. To potom vím, že jí projede profil 

a sleduje ty její fotky v podprsence z fitka nebo v plavkách, no... a moc příjemný mi to 

není.“  
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6.3.2 Sdílení hesel 

Téměř všichni partneři spolu sdílí přístupová hesla ke svým telefonům. Jako základní fakt 

pro tuto skutečnost respondenti uvádí, že z praktických důvodů je potřeba využít partnerův 

telefon opodstatněná. Telefon protějšků užívají často v momentech, kdy jsou o to sami 

požádáni nebo případně s jejich souhlasem. Znalost hesel vnímají jako projev důvěry, 

nikoliv jako prostředek, který by měl přispět k jejímu narušení. „Je to někdy jednodušší, 

když máme přístup k tomu telefonu. Třeba když řídí a řekne mi, ať odepíšu jeho mámě, tak 

to udělám za něj, protože on zrovna nemůže a nechci, abychom se vybourali. Není to 

z důvodu, abychom si četli zprávy,“ říká Tereza. Podobná je i zkušenost Kristýny: „Oba 

známe heslo toho druhého. Nijak toho ale nevyužíváme, pouze pokud zrovna nemůžu ten 

telefon odemknout sama a mám třeba špinavé ruce nebo zrovna něco dělám, tak ho 

poprosím a on mi něco najde nebo pomůže.“ Respondent Filip heslo k telefonu své 

partnerky zná, sám ho ale své partnerce i přes její naléhání nesdělil: „Já jí ho vlastně nikdy 

neřekl, párkrát ho po mně chtěla, ale pro mě je můj telefon soukromá věc. Nemám problém 

jí ho půjčit nebo sám odemknout, v tom telefonu stejně nemám nic zajímavého, nebo něco, 

co by mohlo našemu vztahu ublížit, takže k tomu spíš není důvod.“ 

Sdílené soukromí se nevztahuje na hesla k účtům na sociálních sítích. Respondenti 

často užívají podobná hesla, potřeba ochrany se tedy nevztahuje tolik ani k účtům 

samotným ale spíše k obavě o zneužití hesel. Většina respondentů nemá problém 

poskytnout svému partnerovi krátkodobý přístup na určitou sociální síť, potřebu nebo 

praktický důvod k poskytnutí hesla a zajištění dlouhodobého přístupu ale nepociťuje. 

Lenka popisuje: „Můj partner moje heslo nikam nezná. Asi bych mu ho klidně řekla, ale 

tak nepotřebuje ho vědět. Když by se chtěl na něco rychle podívat nebo tak, tak mu 

samozřejmě půjčím svůj mobil a třeba se tam koukne ode mě.“ Respondent Dominik není 

narozdíl od Lenky ke sdílení hesel nakloněn vůbec. „Je to pro mě tabu. Ne, že bych jí 

nedůvěřoval, to tak není, ale je to i nějaká otázka bezpečnosti, čím míň lidí to zná, tím je to 

lepší. Je to i nějaká věc, která by se měla takhle nechat i v rámci toho vztahu, že se tohle 

nesdílí. Nechci, aby využila to heslo třeba v nějaký situaci, kdy se mi to nebude líbit,“ 

vysvětluje. 

6.3.3 Zásahy do soukromí 

Sdílení přístupových údajů velmi často napomáhalo při monitoringu partnera. Přestože 

většina respondentů potvrzuje zkušenost s neúmyslným zásahem do jejich nebo partnerova 
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soukromí, vyskytlo se i několik případů, kdy k narušení soukromí docházelo vědomě. 

Velká část zásahů byla spojena s pocity ohrožení nebo nejistoty z opačného pohlaví. 

Respondent Filip se během rozhovoru doznal ke zneužití partnerčina hesla: „Měla zrovna 

telefon na stole, takže se rozsvítil a bylo tam jméno nějakého kluka, o kterém nikdy 

nemluvila. Zajímalo mě, o čem si píšou a kdo to je, takže jsem ten telefon odemkl a podíval 

jsem se.“ Téměř totožně probíhal zásah do soukromí Tomáše. „Ohledně školy mi něco 

napsala nějaká holka, kterou jsem úplně neznal, ale přítelkyně jí neznala vůbec. Takže tam 

z její strany byla nějaká nejistota a žárlivost a prostě… když mi tahle cizí holka napsala, 

tak si to přítelkyně sama přečetla a odemkla si ten telefon,“ vypráví Tomáš. Partner Terezy 

využil její nepozornosti a přečetl si její konverzaci s bývalým přítelem: „Zůstala jsem 

omylem přihlášená na jeho počítači na Facebooku a projel si zprávy s mým bývalým 

přítelem. To bylo docela nepříjemný. Já si s ním vůbec totiž nepíšu a on prostě záměrně 

našel jeho jméno a přečetl si to.“  

Ve vztahu Jakuba navíc docházelo k narušování soukromí i prostřednictvím sdílené 

polohy. Se svojí partnerkou sdílel nejprve příležitostně polohu na Messengeru, po čase k ní 

měla přístup díky funkci jejich telefonů neustále. „Jednu dobu jsme spolu sdíleli i polohu, 

původně to mělo být jen kvůli tomu, aby byla klidnější, když jsem se třeba pozdě ráno 

odněkud vracel z baru, ale později mi to začalo hodně vadit. Bylo to jako když máš prostě 

nějakou botičku, nebo náramek, co mají vězni a někdo má neustále přístup k tomu, kde 

jsi,“ popisuje Jakub. Ve vztahu Jakuba i ostatních poté vedly tyto vědomé zásahy ke 

konfliktům a k narušení důvěry. 

K neúmyslnému narušení docházelo často v případech, kdy jeden z partnerů nechal 

v dosahu svůj telefon displejem nahoře a druhý si omylem přečetl notifikaci o nově 

příchozí zprávě. Tyto situace byly zřídka vnímány negativně a většinou se obešly bez 

partnerovy reakce. Adéla objasňuje: „Ne, že bych mu jako prolízala ten telefon schválně, to 

fakt ne. Spíš to na mě vyskočilo, když jsem procházela kolem stolu, kde byl ten telefon 

položenej. Viděla jsem v tom náhledu, od koho ta zpráva je, i co je v ní napsaný.“ 

Neúmyslný zásah přiznal i Petr: „Tak občas jsem viděl nějaký zprávy, co si, s kým píše. 

Nebylo to, že bych se jí v tom nějak účelně hrabal, ale prostě seděla vedle mě, nebo to 

třeba zrovna bliklo.“  

6.4 Regulace a konflikty pramenící z užívání sociálních sítí 

Některé nežádoucí praktiky, které se pojí s individuální uživatelskou aktivitou na 
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sociálních sítích a jejich užíváním v přítomnosti partnerů, mnohdy vedly k nespokojenosti 

a následné konfrontaci. V některých případech také ke konfliktům a snaze zamezit těmto 

nežádoucím praktikám. K této kategorii byla vymezena tři následující témata. 

6.4.1 Závadný obsah a činnosti 

Z analýzy rozhovorů je zřejmé, že každý jednotlivec vnímá problémový obsah subjektivně 

a to, co je považováno za nežádoucí, se liší vztah od vztahu. Jako potenciálně nevhodný 

obsah jsou respondenty hodnoceny odhalené fotografie partnerek, přestože ani jedna z nich 

fotografie podobného charakteru na sociální sítě nepřidává. „Ona nahý fotky nebo něco 

takovýho vůbec nepřidává,“ dodává k aktivitě své partnerky Filip „takže tady to je asi 

v pohodě.“ A Tomáš uvedl: „Mě by určitě přišlo nevhodný, kdyby tam přidávala fotky 

v plavkách třeba na pláži, kde pózuje.“  

Respondentky Lenka, Kristýna a Adéla reflektují tuto skutečnost z opačné strany, 

když tento obsah sleduje jejich partner. Vyzývavé fotografie podněcují u partnerek pocity 

nejistoty a nespokojenosti, která vede ke zpochybňování jejich vlastního vzhledu 

a partnerova vnímaného ideálu ženské krásy. „Je pravda, že mám vyhlídnutý různý holky, 

který sleduje, který jsou třeba trochu víc obdařenější než já a jako vím, že tam jsou, že jim 

občas něco lajkne (…) no a asi je trochu vnímám jako konkurenci,“ vysvětluje Kristýna. 

„Přeci jenom se člověk zamyslí, jestli se mu tohle jako fakt líbí a jestli se mu líbím hlavně 

já, protože ty holky na těch fotkách jsou úplně odlišný ode mě,“ dodává Lenka. I Adéla 

popisuje svoje nejistoty shodně: „No, já takhle nevypadám (…) člověk se pak hrozně 

s těma holkama porovnává, protože ten druhej (…) má nějakej ten ideál krásy třeba jinej 

a já si pak říkám, jestli ho splňuju taky.“  

Ve vztazích Lenky a Jakuba byla v důsledku sledování tohoto obsahu zavedena 

regulace. Lenky partner domluvená pravidla porušuje, Jakub z obavy konfliktu tento obsah 

raději nesleduje vůbec: „Ona řekla, že jí to vadí, byla naštvaná, já jsem to rovnou 

odsledoval a byl klid. (…) když je to taková prkotina, že si jednou obyčejnou věcí jako je 

dát někomu unfollow, ušetřím další hádky a problémy, tak to bez váhání udělám.“ Partneři 

ale většinou nemají pevně stanovená pravidla týkající se sdílení nebo sledování obsahu. 

Omezení nebo výběr sdíleného obsahu je založen na vzájemném respektu nebo dohodě. 

„Nepřidávali bychom vyloženě erotický fotky nebo cokoliv, co by mohlo toho druhýho 

nějakým způsobem pohoršit, ublížit mu nebo ho hodně zesměšnit,“ tvrdí Kristýna. Petr se 

s Kristýninou výpovědí ztotožňuje: „Ani bych třeba nepřidal něco, co by jí nějak vadilo, 
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nebo by jí to mohlo nějak zesměšnit. Tohle všechno je ale na základě mýho nějakýho 

vnitřního pocitu a respektu k ní, nemáme to nějak pevně stanovený.“ V partnerském vztahu 

Adély je oproti tomu jedno pravidlo definované: „Nepřidáváme fotky jeho sourozenců, 

protože jsou to ještě děti a těžko si řeknou, jestli tam chtějí být nebo ne, takže takhle tu 

rodinu tam moc nedáváme, pokud přímo nemáme souhlas.  

V ostatních vztazích nevhodný obsah neexistuje, nebo je jím označen takový, který 

na respondenty necílí. „Jako jediný, co mi vadí, je asi to, že sleduje různý mama 

influencerky, ale jen z toho důvodu, že to není obsah pro mě,“ říká Jakub. Kromě 

nevhodného obsahu jsou jako závadné označeny i některé činnosti. Tereza považuje za 

nežádoucí partnerovo nadměrné sdílení obsahu ve společné konverzaci s přáteli: „Každou 

maličkost, každou kravinu prostě sdílí a přijde mi to úplně zbytečný. Třeba si dají k obědu 

pivo a prostě to dají do té skupiny. (…) Občas mi přijde, že tam sdílí i věci, za které se jako 

stydím, že je udělal a rozhodně bych je nikomu neříkala ani v reálu.“ Michaele vadí 

partnerovo sledování a šíření obsahu jedné konkrétní stránky, která jedná neeticky a sdílí 

obsah někoho jiného bez uvedení původního zdroje. Filip u své partnerky vnímá nevhodně 

zakládání falešných účtů: „Často sleduje nějaký lidi z fake účtu, a to mi úplně v pohodě 

nepřijde. Může prostě vystupovat pod svým jménem, a ne se za někoho schovávat.“ 

6.4.2 Komunikace s opačným pohlavím 

V téměř každém partnerskému vztahu respondentů se vyskytuje problémová osoba 

opačného pohlaví, která u nich vzbuzuje negativní pocity. Pokud partner komunikuje 

s neznámou osobou, převládá nejprve nejistota a zájem o to, dozvědět se o ní a o předmětu 

jejich konverzace co nejvíce. Poté se velmi často dostavuje žárlivost a pocit ohrožení 

pramenící z potenciální konkurence. Tyto pocity často přetrvávají, i pokud se nejedná 

o osobu zcela neznámou.  

Partnerka Tomáše je například vůči opačnému pohlaví, které píše jejímu příteli, 

ostražitá. Tomášův kolektiv na vysoké škole tvoří převážně ženy, i to je jeden z možných 

faktorů, který mohl vést jeho partnerku k zásahu do jeho soukromí. Samotný Tomáš je 

nedůvěřivý jen k osobám opačného pohlaví, které nezná: „Ne, že bych nějak žárlil, ale 

takhle jí třeba psal kamarád, kterýho jsem neznal. On je sice na kluky, ale to já jsem v tý 

době nevěděl (…) a hodně často si společně psali. Kolikrát mi přišlo, že se s ní chce víc než 

jen bavit, ale nijak jsem do toho nezasahoval.“ Intenzivní kontakt s opačným pohlavím 

považuje za podezřelý i respondentka Tereza: „Je mi to nepříjemný no, když třeba vidím, 
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že mu tam problikne nějaký jméno, který nemusím (…). A když vím, že si třeba píšou 

nějakých pár dní v kuse a že si vyměňují zprávy, tak trošku znejistím, ale většinou se 

zeptám, co řeší. (…) Bylo pár holek, na které jsem žárlila, protože o něj měly zájem. 

Nebrala jsem je jako nějakou konkurenci, ale prostě jsem cítila, že to nějakým způsobem 

ohrožuje ten náš vztah.“ Filip nemá v oblibě expartnera své přítelkyně: „Třeba v případě 

jejího ex prostě nechápu, že si občas napíšou, co je u nich novýho, a že s ním má potřebu 

komunikovat. Ona ale ví, že si může dělat co chce, pokud to nepřekročí nějakou hranici.“ 

Problémová osoba existuje i z pohledu jeho přítelkyně, Filip proto konverzaci s ní zatajuje: 

„Já jí to většinou říkám, ale jsou nějaký holky, o kterých jí radši neříkám. Třeba když mi 

napíše jedna moje kamarádka, na kterou ona trochu žárlí, tak se o tom radši nezmiňuju, 

protože vím, že by jí to zbytečně ublížilo.“ Kristýna komunikace s opačným pohlavím hned 

zanechává, pokud to vadí jí i jejímu příteli. Nejistotu zná i z druhé strany: „Trápilo mě, 

když mu psala jedna holka. (…) Přišlo mi, že se ho snažila urvat pro sebe, a docela dost mi 

to vadilo. Já jsem byla taková jako co no, tak si s ní píše, vadí mi to, nevadí mi to, ale pak 

si začal i on stěžovat, jak hrozně často mu píše. (…) Nelíbilo se mi to a prostě nebylo mi to 

příjemný.“  

Po přetrvávání negativních pocitů dochází zpravidla ke konfrontaci, společné 

komunikaci partnerů a následnému řešení konfliktu. Odlišně se ale zachovala Michaela, 

v jejímž vztahu problémová osoba existuje, svému partnerovi to ale explicitně neřekla. 

„Ono je to takový složitý, protože jedna taková osoba existuje, ale (…) je to spíš nějaký 

můj osobní problém. (…) Je mi to nepříjemné, pokud s ní komunikuje, ale vím, že o nic 

nejde. Já jsem mu to přímo neřekla, že mi vadí, ale myslím si, že to je poznat, ale nechci do 

toho nějak zasahovat,“ vysvětluje Michaela. Ve vztazích respondentů Adély a Jakuba měla 

komunikace s opačným pohlavím daleko závažnější následky, protože došlo k narušení 

jejich vztahu třetí osobou. „Teďka momentálně je jen jedna taková osoba, která mi vadí. 

(…) Někdy mě s tím teda ani nekonfrontuje, aby mě tím třeba zbytečně nerozrušil, což si 

myslím, že taky není úplně dobře. Jako teď si fakt myslím, že by se nic takovýho nestalo, že 

by mě nějak podváděl. Ale já mu to většinou taky říkám, že z toho mám blbej pocit nebo že 

mi to vadí.“ říká Adéla. Přestože Jakub dle svých slov není žárlivý i on měl podezření: 

„Třeba v jednom případě jsem asi v důsledku nějaký počáteční nejistoty a nedůvěry na 

začátku našeho vztahu neměl moc v oblibě jednoho konkrétního kluka, se kterým byla 

v kontaktu. A nakonec se ukázalo, že to bylo celkem oprávněně.“ 

Ve vztazích Jakuba a Dominika oproti tomu žádná problémová osoba neexistuje. 



51 

 

Svým partnerkám důvěřují a nemají sebemenší důvod na někoho žárlit. V případě, že se 

přeci jen vyskytne nějaký diskomfort, o problému s partnerkou diskutují. „Mě vyloženě 

nikdo z jejího okolí nevadí. Spíš je to takový, že když někdo vadí jí, tak vadí i mně. (…) Ale 

o tomhle vždycky vím, protože si to říkáme, nějak o tom spolu diskutujeme a říkáme si co 

a jak. V případě, že jí psal třeba dřív nějakej kluk, tak jsem o tom věděl taky, společně jsme 

se tomu zasmáli a hodili jsme to za hlavu. Nebral jsem to jako nějaký ohrožení a ani jsem 

nežárlil,“ vysvětluje Petr. Dominik má ve svou partnerku důvěru: „Nemám jako strach, že 

by byl nějaký konkurent. Jako někdy asi byl, ale znám svojí přítelkyni, takže mi to nějak 

nedělá starosti. Ale určitě bych jí řekl, pokud by mi někdo vadil.“ 

6.4.3 Společný čas jako nedocenitelná komodita 

Sociální sítě mohou dle vnímání některých respondentů narušovat trávení společného času 

a významně do něj zasahovat. Partneři si většinou velmi váží času, kdy spolu komunikují 

tváří v tvář a kdy se věnují jeden druhému. Jako narušení je proto často vnímána nadměrná 

aktivita na sociálních sítích, upřednostnění online komunikace před partnerem a jeho 

ignorace v situacích, kdy se mu druhý partner snaží něco sdělit.  

„Občas mu prostě napíše nějakej kamarád a zrovna třeba, když něco řešíme a on 

se rozhodne, že tamto je důležitější (…), já něco říkám a on se najednou ponoří do toho 

telefonu (…). Když jsem tam, chci se s ním bavit, tak jako mohl by mě aspoň poslouchat,“ 

sděluje Kristýna. Terezin partner ji bohužel také někdy nevnímá nebo upřednostňuje 

ostatní: „Občas se stane, že se s ním snažím něco řešit nebo mu něco říkám a on kouká do 

telefonu. Třeba kouká na Instagram, neposlouchá mě anebo odepisuje někomu dalšímu.“ 

Filip k plánování společného času se svou partnerkou používá sdílený kalendář. Přestože je 

dle jeho slov pro ně tento čas cenný, u své partnerky vnímá nadměrnou aktivitu: „Ona je 

často na Instagramu, i když je se mnou. Často jí říkám, že by ty sociální sítě mohla trochu 

omezit, protože mi přijde, že tam kolikrát tráví až moc času.“  

Jindy jsou sociální sítě vnímány jako součást konverzace a společného času, 

přestože jsou v přítomnosti partnera užívány minimálně. Prioritu mají jen záležitosti, které 

vyžadují urgentní řešení. „Když jsme spolu, tak je to opravdu minimálně. Pokud je potřeba 

něco řešit, tak jen v případě, že je to urgentní,“ objasňuje Dominik. Případně je telefon 

zapojen do společných komunikačních praktik páru a partneři provozují sdílenou aktivitu 

z jednoho telefonu. „Není to tak, že jsme spolu a že bychom to vypnuli. I normálně 

společně si někdy projedeme Instagram nebo tak. Takže i řešíme, kdo co přidal, nebo 
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scrollujeme spolu,“ vysvětluje Jakub. Přidává se i Filip: „Kolikrát to projíždíme spolu 

a komentujeme ty příspěvky, takže se to stává i součástí tý naší konverzace v reálu.“  

Užívání sociálních sítí vede u některých párů k regulaci a vytvoření nepsaných 

pravidel, které se velmi často zautomatizovaly a staly se zvykem. Respondentka Tereza 

například v přítomnosti svého přítele vypíná internet: „Já dělám často to, že vypínám ten 

internet, ale on to tak vůbec nemá. Mívá ho zapnutý nonstop. Já prostě pokud nemám 

potřebu a nemusím nutně nic hledat, tak ho vypínám.“ Michaela se svým partnerem už 

telefon automaticky odkládají displejem dolů. „Když jsme spolu, tak otáčíme telefony 

displejem dolů, aby nás nerušily upozornění, pokud se jich sejde nějak víc, a abychom se 

víc věnovali jeden druhému. A občas si i vypínáme hodinky nebo si na nich dáme ten režim 

nerušit, abychom měli jen ten čas pro sebe,“ vysvětluje. Adéla dokonce vypíná telefon 

úplně. „My asi oba máme nějaký nepsaný pravidlo, že když jsme spolu, tak ty telefony 

vypínáme. A já to tak taky cejtím, že když jsem tam jako s ním, tak proč bych měla řešit 

něco jinýho.“  

Mezi nejčastěji zmiňovaný zvyk patří odkládat telefon před spaním a věnovat se tak 

pouze svému partnerovi. „Když jsme spolu, tak ten telefon ideálně deset minut před tím, 

než jdeme spát, odložíme, abychom ten čas měli fakt jen na sebe,“ říká Kristýna. V její 

výpovědi se shoduje i Tereza: „Před spaním máme takové nepsané pravidlo, že máme ten 

čas opravdu jen na sebe.“ Další nepsané pravidlo je naslouchat svému partnerovi, tedy 

vnímat, co se snaží sdělit a neupřednostňovat aktivitu nebo online komunikaci s někým 

jiným, pokud je partner v jejich blízkosti. „Když ten druhý něco říká, tak se ho snažíme 

vnímat a nekoukáme do mobilu. Nesnažím se prostě najít cíleně zábavu, pokud vím, že se 

mnou chce něco řešit,“ objasňuje Dominik. Ve vztahu Kristýny vedly k zavedení pravidel 

předchozí konflikty. „Máme pravidlo, že posloucháme toho druhýho, když mluví. I když 

jsme prostě online, nebo máme zrovna ten mobil v ruce, tak se věnujeme tomu druhýmu,“ 

doplňuje Kristýna. Petr přibližuje zažitá pravidla v jeho vztahu takto: „Když už jsme spolu, 

tak je to takový nevyřčený pravidlo, že to omezujeme. (…) Ale i v nějakých mezích slušnosti 

bych nechtěl, aby mi třeba něco vyprávěla a já byl na mobilu. (…) Ona zase když je u mě, 

tak si na noc vypíná telefon, aby mě to nerušilo. Já třeba tohle ale nedělám a jsem pořád 

k internetu připojenej i v noci, ale nijak neodpovídám, abych zas nerušil já jí třeba tím 

světlem.“ Filip zatím o zavedení nějakých pravidel pouze uvažuje: „Myslím si, že by bylo 

jako fajn pravidlo to, kdybychom zavedli, že společný čas budeme trávit opravdu jen spolu 

a že by přítelkyně celkově trochu to užívání sociálních sítí omezila.“ 
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Závěr 

Cílem výzkumu v praktické části bylo zjistit, jakým způsobem se proměnilo užívání 

sociálních médií a jakou roli zaujímají v partnerských vztazích generace Z. Snahou bylo 

odhalit, jak probíhá komunikace a prezentace páru v online prostředí, jaký důraz je ve 

vztazích jednotlivých respondentů kladen na soukromí a jak sociální média zasahují do 

trávení společného času. Na základě kvalitativní analýzy pomocí metody zakotvené teorie 

byly formulovány čtyři následující hlavní oblasti: 1. Partnerská online komunikace jako 

náhrada osobního kontaktu, 2. Sociální sítě jako nástroj pro prezentaci vztahu, 3. 

Monitoring partnera a 4. Regulace a konflikty pramenící z užívání sociálních sítí.  

 Výsledky výzkumu naznačují, že online komunikace je pro partnerské vztahy 

důležitá, neboť může suplovat komunikaci tváří v tvář. Většina respondentů komunikuje se 

svým protějškem denně, a přestože ke kontaktu mnohdy užívá i větší množství sociálních 

sítí, hlavní komunikace probíhá vždy pouze na jedné. Sociální sítě navíc v některých 

vztazích kromě komunikace představují i alternativu ke společně trávenému času. Mezi 

žádoucí funkce sociálních sítí dle výsledků patří i veřejná prezentace páru, která je 

některými respondenty považována za přirozenou. Další funkci představuje možnost 

vyjádření citů partnerovi prostřednictvím emoji anebo pomocí sdílení společných 

příspěvků. 

 Dle výsledků může užívání sociálních médií také přispívat ke vzniku konfliktů 

a situací, které mohou způsobovat nepříjemné pocity nejistoty a žárlivosti. Jako nežádoucí 

se jevily především komunikace a interakce s opačným pohlavím a sledování závadného 

obsahu. Respondenty také bylo negativně vnímáno to, pokud jejich protějšek upřednostnil 

aktivitu na sociálních sítích před nimi. U některých respondentů vedly následné konflikty 

k regulaci a úpravě užívání sociálních sítí. Za nežádoucí funkce sociálních sítí lze ale 

považovat i možnost snadného narušení soukromí a monitorování, s kým partner 

komunikuje, jaké účty sleduje a co označuje tlačítkem like. 

Jako zásadní limit své práce vnímám vlastní roli výzkumníka a tazatele, která 

mohla přispět ke zkreslení. Získané informace mohly být respondenty filtrované a nebyl 

poskytnut ucelený pohled na danou problematiku z toho důvodu, že byli zpovídáni pouze 

jednotlivci, a ne celé páry. Jak již ale bylo zmíněno v cíli výzkumu, jedná se 

o problematiku novou, dosud málo prozkoumanou, proto šlo v tomto případě o získání 

různých zkušeností a obecných vhledů do vztahů na základě většího vzorku jednotlivých 

párů a výpovědi jednotlivců byly považovány za dostačující. Výzkum si nekladl za cíl 
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získaná data zobecňovat nebo přenášet na celou generaci Z, v důsledku volby 

kvalitativního přístupu by to ostatně ani nebylo možné.  

Tato bakalářská práce by mohla pomoci pochopit, jak na sociální sítě nahlíží 

zástupci generace Z, jak je užívali v období pandemie a jakou roli hrají v jejich 

partnerských vztazích. Dosavadní výzkumy jsou převážně zahraniční a věnují se většinou 

jen jedné konkrétní sociální síti a pouze málo z nich poskytuje komplexní pohled na 

užívání hned několika sociálních sítí zároveň, a to navíc v době pandemie. Práce by tak 

mohla být přínosem pro další výzkumníky v České republice, kteří se budou věnovat roli 

sociálních sítí v partnerských vztazích nebo proměnám komunikace během pandemie 

onemocnění covid-19. Na základě výsledků by také mohlo být zajímavé navázat na 

předchozí zjištění a některou z formulovaných kategorií v analytické části probádat 

detailněji. Nabízí se navíc také otázka, jak se liší online komunikace, vnímání a prezentace 

párů v online prostředí pohledem heterosexuálů a členů LGBT komunity. Výzkum by se 

proto mohl zaměřit i na témata související s touto problematikou.   
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Summary 

The theme of this bachelor thesis is Transformation of the usage of new media and its role 

in romantic relationships. The thesis is divided into three main parts: theoretical, 

methodological, and practical. The first part of the thesis consisted of an introduction of 

theoretical concepts and terms related to the theme of the thesis. Specifically, new media 

and social networking sites were defined, followed by the specifics of presentation and 

online communication on social media in romantic relationships. The methodological part 

of the thesis describes the methods used in the research. For the research in the practical 

part, the author chose qualitative methods, and the research was conducted through 10 

semi-structured interviews. The respondents were members of Generation Z, who used 

social media daily, maintained long-term relationships, and did not share a household with 

their partner.  

The main goal of the bachelor thesis was to find out how the usage of new media in 

romantic relationships has transformed and what role social media plays in the romantic 

relationships of Generation Z. A secondary goal was to explore what functions social 

media perform and how they interfere in the romantic relationships. As the results of the 

research show, social media are significantly involved in romantic relationships of 

generation Z. According to the results, online communication often substitutes face-to-face 

communication. A majority of respondents interact with their partner on social media daily 

and there is one social networking site that serves as the main channel for communicating. 

Moreover, some of them relied on social media during the pandemic, if they were 

separated from their romantic partner due to quarantine or government restrictions. 

Furthermore, the visibility of romantic relationships is sometimes perceived by the 

respondents as a standard. Sharing content with their romantic partner on social media like 

Instagram or Facebook feels natural according to their words and it confirms the couple's 

exclusivity.  

The results of the research also suggest that social media can create situations that 

can cause unpleasant feelings of insecurity and jealousy as a consequence of partner's 

activities on social media. Finally, the results of the research show that the most used 

social networking sites for online communication and presentation among respondents are 

Facebook and Instagram. This research confirmed previous findings and brought new 

findings in the context of social media and romantic relationships during the coronavirus 

pandemic that enable further exploration and expansion of this issue.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu 

Výzkum, jehož se jako respondent/ka účastníte, je součástí výzkumu k bakalářské práci Proměny užívání 

nových médií a jejich role v partnerských vztazích vedené na Katedře mediálních studií Fakulty sociálních 

věd Univerzity Karlovy (dále jen Výzkum). Autorkou práce je studentka FSV Univerzity Karlovy Eliška 

Zemanová. Cílem práce je pomocí polostrukturovaných rozhovorů s respondenty z řad generace Z, zjistit, 

jakým způsobem se proměnilo užívání sociálních sítí a jak ovlivňují partnerské vztahy. 

Rozhovor je veden formou polostrukturovaného rozhovoru. Vaše účast na rozhovoru je zcela dobrovolná 

a kdykoliv během rozhovoru můžete odmítnout odpovědět na otázky, na které nechcete odpovědět. Máte také 

právo rozhovor kdykoliv ukončit. 

Jsem si vědom/a toho, že rozhovor bude zaznamenáván na diktafon a přepsán do písemné formy. Informace, 

které v rozhovoru zazní, budou použity pouze pro výzkumné účely této bakalářské práce. Pro tento účel smí 

být tento rozhovor zpracováván jen v anonymizované podobě bez souvislosti s mým jménem a kontaktem na 

moji osobu. V případě, že úryvky z tohoto rozhovoru budou součástí publikací nebo veřejných prezentací 

výsledků výzkumu smí být uvedeny jen v anonymizované podobě bez souvislosti s mojí osobou. 

Souhlasím s účastí ve výzkumu provedením rozhovoru     ANO – NE 

Přeji si být informován/a o výsledcích výzkumu      ANO – NE 

Jméno a příjmení: ………………………………………… 

Dne: …………………………….     Podpis: ………………………………… 

Po skončení rozhovoru jsem se rozhodl/a, že si nepřeji, aby byly pro účely výzkumu použity následující 

pasáže: 

……………………………………………………………………………………..…………………………… 

……………………………………………………………………………………..…………………………… 

……………………………………………………………………………………..…………………………… 

Zároveň jsem si vědom/a, že pokud v budoucnu změním svůj názor a nebudu si přát využití některých pasáží 

formou přímé citace, mohu se obrátit na tazatelku Elišku Zemanovou, která se zavazuje mé přání respektovat.  

Souhlas se zveřejněním fotografií  

Souhlasím s tím, aby byly fotografie z mých sociálních sítí poskytnuty pro výzkumné účely této bakalářské 

práce. Pro tento účel smí být fotografie zpracovávány a zveřejněny jen v anonymizované podobě bez 

souvislosti s mým jménem, tváří a kontaktem na moji osobu. 

Jméno a příjmení: ………………………………………… 

Dne: ………………………………    Podpis: ………………………………… 
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Příloha č. 2: Přepis polostrukturovaných rozhovorů 

Přepis nahrávky č. 1  

Transkripce rozhovoru mezi tazatelkou a respondentkou Lenkou. Rozhovor byl veden výzkumnicí 

(studentkou) v místě bydliště respondentky. Rozhovor byl veden polostrukturovaně, v neformálním 

duchu. Jména osob a míst byla z etických důvodů změněna. 

Datum realizace rozhovoru: 10. října 2021 

Délka rozhovoru: 40 min 

Pověz mi něco o sobě. 

Je mi 23 let, bydlím stále ještě s rodiči a pracuji. 

Jak dlouho trvá tvůj partnerský vztah? 

Poznali jsme se v období první vlny covidu a jsme spolu od loňského dubna, takže rok a půl. 

A jak často se vídáte? 

Ráda bych každý den, ale ne vždycky to jde, takže alespoň celý víkend většinou jsme spolu. Pak 

i v týdnu, ale úplně nevím jako kolikrát (přemýšlí). 

Tak když bys to měla uvést nějak v průměru. 

Většinou tak 4 dny v týdnu… 

Jaké sociální sítě využíváš? 

Používám hlavně Facebook, Instagram a někdy i WhatsApp. Tím, jak je to teď všechno spojené 

a propojené, tak v tom moc nevidím rozdíl, ale každou tu sociální síť používám na něco jiného. 

A k čemu? 

WhatsApp používám hlavně pro komunikaci s rodinou a se svými blízkými, ráda přes něj posílám 

i fotky, protože tolik nekazí jejich kvalitu jako Messenger. Facebook skoro vůbec nepoužívám, 

když už tak Messenger, tam si zase píšu hodně s kamarády. A Instagram většinou pro nějakou 

inspiraci, kde sleduji většinou lidi, kteří se mi snaží něco předat.  

Proč jsou pro tebe důležité? 

Zůstávám díky nim v kontaktu s okolím a zároveň třeba v případě toho Instagramu můžu i nějakým 

způsobem propagovat svoji firmu, kterou máme s kamarádkou. Často jsem to u sebe na profilu 

dělala hlavně dřív, teď už máme přímo firemní účet. 

A přidáváš něco i ty sama za sebe? 
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Většinou ne tak často, jen když se mi třeba líbí nějaká fotka, co mám a chci se o ní s někým podělit, 

tak jí tam přidám, ale jinak extra ne. Přímo na profil většinou přidám tak jednu fotku a pak zase 

čtvrt roku nic. Spíš tam opravdu jen ty lidi sleduju a pozoruju, co je u ostatních nového. 

A když už něco přidáš, jaký to je nejčastěji formát? 

Já nejvíc využívám ty Stories, většinou tam dávám jenom fotku, ale někdy si natočím i třeba video 

a přidám to, ale fakt záleží jak kdy. Líbí se mi, že to tam není tak dlouho, že i když není tak hezká, 

tak jí tam prostě přidám, pak si ji archivuju a občas se k tomu vrátím. 

A co na nich je nejčastěji? 

Máme nově štěně, takže tam asi nejčastěji dávám toho pejska. Pak tam taky hodně dávám fotky 

s přítelem. Přímo na profil se ho ale snažím moc necpat, tam dávám spíš zase fotky sebe nebo ráda 

fotím přírodu, takže tam mám i hodně takových fotek. 

Kolik času trávíš na sociálních sítích? 

To nevím přesně, vyjíždí mi to vždycky na té statistice v telefonu. Ale většinou jsem aktivní, když 

se nudím v práci, to prohlížím Instagram a myslím, že i tak celkově dvě hodiny denně tam asi 

budu. Na tom Messengeru nebo WhatsAppu je to většinou podle toho, kdo mi, jak píše. 

Jak prezentuješ svůj vztah na sociálních sítích? 

Asi tak nějak jako všichni. Prostě tam dávám naše společný fotky, vždycky se ho ale ptám, jestli 

můžu a jestli mu to nevadí. Vždycky ho na těch fotkách na profilu označuju, ale kolikrát už v tom 

Stories tam ten jeho účet označovat nechci, protože on to vždycky všechno přesdílí.  

 A jakého charakteru jsou ty společné fotky? 

Například sdílím různě fotky z výletu, líbí se mi ta příroda kolem, byli jsme tam spolu, tak si říkám, 

proč to nepřidat. Pokaždý to tam zase nedám, ale zpravidla jo, takže mám na profilu hlavně tyhle 

takový ty naše cestovatelský fotky. 

Jak důležité je pro tebe nějak sdílet partnera na sociálních sítích? 

Tak jako do jistý míry určitě. Je to součást mě, takže tam taky může být se mnou, ale zase to není 

takový, že si hned musíme udělat fotku, hned to někam dát a hned všem ukazovat, že jsme spolu. 

Ráda ho tam dávám, ale prostě zas to všem nemusím cpát. Dávám ho tam tak nějak stejně jako 

sebe. 

Jaké máš pocity, pokud tě, jakkoliv sdílí partner? 

Určitě mě to jako potěší, že si říká to stejný, co já, že jsem taky jeho součást a že mě tam chce dát. 

Ale on mě tam moc jako první nedává, on obecně není moc takhle jako aktivní, že by něco někam 

dával, takže jen přesdílí ty moje příspěvky. 
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Jaké sociální sítě používáte pro komunikaci ve vztahu? 

Nejvíc spolu komunikujeme na WhatsAppu, protože přítel nemá stažený Messenger, takže kromě 

esemesek hlavně tam. A občas si pošleme i nějaký vtipný video na Instagramu, aby se zasmál i ten 

druhej. Na tom Instagramu si vlastně vůbec nepíšeme, tam to prostě máme jen na to posílání těch 

videí. 

Jaký charakter má Vaše komunikace? 

Hodně si píšeme a voláme. Já jsem ale hodně i na ten obraz, takže ho chci vidět, a proto hodně 

využíváme i videohovory.  

Jaké kromě textu využíváte další formy komunikace? 

On přítel má hodně rád gify, takže jemu stačí ke komunikaci i jenom ty obrázky. Já teda jsem za 

smajlíky, protože je nejvíc používám. Ten gif má určitě taky něco do sebe, že tě to třeba rozesměje 

nebo tak a má to být vtipný. Taky ho sem tam pošlu, ale naučil mě to on. Myslím, že jsem ho dřív 

nepoužívala.  

A proč máš nejradši ty emoji? 

Protože tím vyjádříš tu emoci. Když někdo píše zprávy bez toho, tak si prostě říkám, jestli je 

naštvanej, nebo co mu je, že je takhle ošklivej. 

Jak často spolu komunikujete? 

Hodně často si myslím, řekla bych, že asi furt. Každej den si píšeme. Ráno si popřejeme dobrý ráno 

a pak v průběhu dne, když si delší dobu třeba nepíšeme, tak se ptáme toho druhýho, jak se má, jak 

mu to jde a takhle. Doma si zase píšeme, co nás zrovna napadne, kam bychom se mohli společně 

podívat nebo co budeme dělat, až se spolu zase uvidíme. Večer před spaním zase hodně voláme 

přes ty videohovory. 

Jakým způsobem byla ovlivněna Vaše komunikace během pandemie covid-19? 

Nás ten covid ovlivnil hodně. My jsme se vlastně v době covidu poznali online, protože byla 

zrovna ta první vlna. Ven jsme chodit moc nemohli, navíc bydlíme každej v úplně jiným městě, 

takže jsme se ze začátku kvůli našim rodinám ani nevídali. Poznávali jsme se hlavně online a pak, 

když už ta situace byla lepší, tak jsme se normálně viděli a trávili spolu čas.  

A loňský podzim, když se zavřely ty okresy, jste spolu komunikovali jak? 

Bylo to takový složitější, protože jsme chtěli být spolu, ale vždycky nám něco stálo v cestě. Buď 

nějaká karanténa nebo to omezení pohybu mezi okresy. Hodně jsme využívali ten WhatsApp a ty 

videohovory. Povídali jsme si a plánovali jsme, co budeme dělat, až se to zas všechno vrátí do 

normálu. Často jsem při těch našich hovorech dělala i něco jinýho, že jsem třeba vařila a přišlo mi, 
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jako kdyby tam byl se mnou. To pro mě bylo hodně důležitý ho zapojovat nějak i do tý svojí rutiny. 

Diskutujete společně o obsahu na vašich účtech? 

Bavíme se o tom. Říkáme si, že tam tu fotku chceme dát, nebo občas, když zapomenu, se ho 

zeptám až potom, jestli mu to nevadí. Ale on mi třeba i pochválí ty fotky toho psa nebo mi řekne, 

že mi to tam sluší. Úplně to spolu ale nerozebíráme a ohledně toho, co tam mám dát, se radši 

poradím s kamarádkou a on tam přidá něco málokdy. 

Jak reaguješ na obsah, který přidá tvůj partner, a jak reaguje on? 

Já mu to vždycky olajkuju nebo napíšu nějakej komentář pod tu fotku. On ale lajky moc nedává 

a jen ty věci přesdílí, takže mi občas chybí, že by i nějak projevil, že se mu to líbí, a třeba mi tam 

pod to něco hezkýho napsal. 

Jaké sociální sítě využívá tvůj partner? 

Myslím si, že nejvíc využívá ten WhatsApp a Instagram. Facebook sice má stažený ale ne ten 

Messenger, takže ten asi moc nepoužívá. 

Pro co všechno je využívá a jak často? 

Ten WhatsApp využívá hlavně pro kontakt se mnou a často si tam právě taky posílá různý přílohy 

a dokumenty s lidma z práce. Na Instagramu sleduje svoje kamarády, co dělají a tak. Řekla bych, 

že on není moc aktivní, takže je třeba na mobilu na těch sociálních sítích jenom hodinu denně 

a mnohdy ani to ne. 

Víš, s kým komunikuje a jak často? 

Já asi úplně nevím, s kým si píše a ani mě to moc nezajímá. My si důvěřujeme a nemám potřebu to 

nějak sledovat nebo kontrolovat. 

Jak se cítíš, pokud komunikuje s někým, koho nemáš moc v oblibě? 

Podle mě asi nikdo takový ani není. Občas mu někdo napíše třeba v nevhodnou chvíli, tak mu to 

řeknu, že mi to vadí, ale nijak to prostě stejně neovlivním, je dospělý, takže si stejně dělá, co chce. 

Jaký přehled má o tvé komunikaci partner? 

Jeho zajímá, s kým si píšu. Někdy si mě i dobírá a rýpe, kdo mi zase píše, že mám od někoho třeba 

šedesát zpráv, i když to není pravda. Ale nemyslí to zle. Píšou mi zpravidla kolegyně z práce nebo 

kamarádky, takže to třeba vidí nebo mu to sama řeknu, kdo mi zrovna píše. 

Jaký obsah nebo činnosti, které provozuje tvůj partner na sociálních sítích, pokládáš za 

nevhodné? 

Na Instagramu sleduje nějakou stránku, kde jsou různý polonahý holky. Často jsou na těch fotkách 
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oblečený do půl těla nebo mají jenom spodní prádlo. To mi celkem vadí, protože mi to vůči mně 

přijde takový neuctivý. Hlavně, že na ty fotky dá občas i srdíčko, ale moje fotky nelajkne. Podobný 

příspěvky mu pak vyjíždějí i v těch navrhovaných a vždycky se vymlouvá, že mu to tam skočilo 

samo.  

Sdělujete si s partnerem přístupová hesla k telefonům?  

Oba známe heslo toho druhého. Nijak toho ale nevyužíváme, pouze pokud zrovna nemůžu ten 

telefon odemknout sama a mám třeba špinavé ruce nebo zrovna něco dělám, tak ho poprosím a on 

mi něco najde nebo pomůže. 

Zná tvůj partner heslo k některému z tvých účtů na sociálních sítích? 

Můj partner moje heslo nikam nezná. Asi bych mu ho klidně řekla, ale tak nepotřebuje ho vědět. 

Když by se chtěl na něco rychle podívat nebo tak, tak mu samozřejmě půjčím svůj mobil a třeba se 

tam koukne ode mě.  

Máš nějakou zkušenost se zásahem do tvého nebo do partnerova soukromí? 

Žádnou takovou zkušenost nemám, do těch telefonů si bez souhlasu toho druhýho nelezeme a tím, 

že si věříme, prostě nemáme potřebu tomu druhýmu něco zatajovat.  

Dochází někdy ve vašem vztahu ke konfliktům kvůli sociálním médiím? 

Asi nedochází. Jediná taková věc, kterou občas řešíme, jsou ty fotky těch polonahých holek, ale že 

bychom se o tom nějak hodně hádali to ne. 

A jak jste spolu třeba konkrétně tuhle situaci řešili? 

Řekla jsem mu, že se mi to nelíbí a že mi to není příjemný. Přeci jenom se člověk zamyslí, jestli se 

mu tohle jako fakt líbí a jestli se mu líbím hlavně já, protože ty holky na těch fotkách jsou úplně 

odlišný ode mě. Takže jsme si sedli, řekli si, co a jak a on mi slíbil, že to už to sledovat nebude. 

Pravda je ale taková, že to spíš omezil, sleduje to dál a jen si dává pozor, abych to náhodou 

neviděla. Už jsem si ale všimla, že tu stránku projížděl znovu, takže je asi marný to s ním řešit. 

Jak vnímá tvoji aktivitu na sociálních sítích tvůj partner? 

Myslím, že neutrálně. Nikdy mi nic nevyčítal a ani mi neříká, že tam jsem třeba moc často, nebo že 

se mu nelíbí, co tam dávám.  

Jak často používáte sociální sítě v přítomnosti toho druhého? 

My, když jsme spolu, tak moc na těch sociálních sítích nejsme. Užíváme si ten čas spolu a to, že ho 

vůbec spolu trávit můžeme, takže nemáme tu potřebu. Někomu občas ale odepíšeme nebo 

projíždíme ten Instagram, ale to je málokdy no, spíš, když ten druhý zrovna něco dělá. 
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Jaká máte pravidla týkající se jejich užívání? 

Kromě toho, že by měl přítel omezit to koukání na ty holky, asi žádné. I když to vlastně asi není ani 

pravidlo, na tom jsme se prostě jen dohodli a on to porušuje.  

Přepis nahrávky č. 2 

Transkripce rozhovoru mezi tazatelkou a respondentem Tomášem. Rozhovor byl veden 

výzkumnicí (studentkou) online. S ohledem na stav a probíhající karanténu respondenta byl 

rozhovor uskutečněn prostřednictvím platformy Google Meet. Rozhovor byl veden 

polostrukturovaně, v neformálním duchu. Jména osob a míst byla z etických důvodů změněna. 

Datum realizace rozhovoru: 10. října 2021 

Délka rozhovoru: 48 min 

Pověz mi něco o sobě. 

Je mi 21 let, studuju vysokou školu se zaměřením na sportovní management, přivydělávám si, ale 

bydlím na Kladně pořád ještě u rodičů. 

Jak dlouho trvá tvůj partnerský vztah? 

Jsme spolu už sedm let, takže celkem dlouho… 

Jak často se vídáte? 

Vídáme se tak čtyřikrát až pětkrát v týdnu, bych řekl. Ale je to dost nepravidelný, protože já mám 

školu a tréninky a přítelkyně chodí do práce. 

Jaké sociální sítě využíváš? 

Instagram, Facebook, Messenger a Twitter a asi nic jinýho. A třeba WhatsApp jsem dřív používal, 

ale teď už ne, protože mi to nevyhovuje. 

A proč ti ten WhatsApp nevyhovuje? 

Vadí mi, že tam mám úplně všechny. Nebo teda lidi, co mám v kontaktech. A prostě třeba 

s babičkou nebo s dědou si radši napíšu esemesku nebo jim zavolám, než si s nima psát takhle po 

WhatsAppu, i když je to zadarmo. 

Proč jsou pro tebe důležité? 

Je to pro mě určitě informační zdroj, je to v dnešní době lepší než noviny, bych řekl, a když 

sleduješ ty správný lidi, tak máš daný informace dřív, než jsou v novinách, nebo prostě díky tomu 

máš všeobecnej přehled.  
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Kolik času trávíš na sociálních sítích? 

Podle mě podle tý analýzy, kterou ti ukazuje ten telefon, mám tak hodinu a půl nebo dvě na těch 

sociálních sítích. Ono se to ale nasčítá, protože většinou u snídaně, u oběda nebo u večeře to 

všechno projedu a v průběhu dne pak odepisuju ostatním. 

A k čemu ty sociální sítě využíváš? 

Na Facebooku hodně komentuju fanouškovský stránky, ale celkově ho moc nevyužívám a spíš 

mám ten Messenger na komunikaci. Na tý zdi se občas jako taky dozvím věci, který jinde nejsou, 

ale většinou tam moc nejsem. Instagram mám zase na sledování světových celebrit, abych věděl, co 

jako dělaj a jednou za čas tam taky něco dám, nebo si s někým napíšu. Twitter využívám asi nejvíc, 

protože se tam dozvíš nejvíc věcí. Ale spíš jsem tam jenom ten, co ty tweety čte a občas si tam 

s nějakýma dalšíma fanouškama napíšeme o nějakým sportovním zápase nebo o nějaký daný věci, 

ale to je dost nepravidelný.  

Jaké fotky nejčastěji přidáváš a proč? 

Já jsem málo aktivní v tom přidávání fotek, takže mi v průměru vychází třeba jedna fotka na čtvrt 

roku. Ale nejčastěji přidávám nějakou fotku s přítelkyní a občas tam mám i něco ze sportovního 

zápasu, když jsme třeba zrovna vyhráli a chci se o tu radost podělit. Dneska mi to přijde už asi 

naprosto normální, tam ty fotky takhle aspoň po čase dávat, protože ostatní aspoň mají přehled.  

Jaké přidáváš Stories? 

V podstatě pouze věci a novinky ze sportu, ale všechno to mám jen pro blízké přátele. Já jsem ještě 

do nedávna na tohle měl samostatnej profil, kam jsem tyhle věci dával, ale na ten jsem se vykašlal 

kvůli covidu, protože v tu chvíli se nic nedělo. Teď už se to ale rozeběhlo, takže se snažím tyhle 

věci spojený se sportem dávat aspoň na svůj profil. Občas si na to Stories dám i něco jinýho než 

sport, takže třeba něco, co mě zrovna pobaví, protože si myslím, že se tím pobaví víc lidí. 

Jak prezentuješ svůj vztah na sociálních sítích? 

Já se snažím si v tomhle většinou držet soukromí, protože celej svět zase nepotřebuje vědět, co 

zrovna děláme v tu danou chvíli, ale je pravda, že poslední dobou tam ty naše společný věci dávám 

hlavně kvůli ostatním. Když jsem třeba půl roku nepřidal fotku s přítelkyní, tak se lidi začali ptát, 

jestli ještě jsme spolu. Nebo když jsem byl třeba někde na dovolený, tak jestli tam byla se mnou. 

Takže občas si přidám do feedu nějakou společnou fotku nebo ji označím ve Stories, aby se lidi 

zbytečně neptali. 

A jakého charakteru jsou ty společné příspěvky? 

Většinou jsou to fotky z dovolené nebo z nějakého výletu. Nebo když jsem měl třeba zrovna 

narozeniny a přítelkyně pro mě upekla dort, tak jsem si tam dal naší společnou fotku, protože to 
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bylo něco, co jsem si chtěl uchovat.  

Jak důležité je pro tebe zmiňování partnerky a sdílení společného obsahu? 

Pro mě to asi vůbec není nijak podstatný. Já si myslím, že to ani není potřeba, protože ten vztah 

probíhá jen mezi námi dvěma a nemusíme do toho tahat někoho dalšího. V reálu jí prostě dokazuju, 

že jí mám rád, že ke mně patří a takhle online se vlastně nic neděje, když to nebudu sdílet, protože 

ona sama to ví, že je pro mě důležitá. 

Jaké máš pocity, pokud tě partnerka, jakkoliv sdílí? 

Mě je to vlastně asi jedno. Kolikrát vidím, že něco sdílela, nebo že sdílí naší společnou fotku nebo 

že mě někde označila, ale fakt mi to nevadí a je mi to fuk. My máme společný fotky prostě hlavně 

v soukromí, ale klidně souhlasím, když si tam chce dát nějakou z dovolený nebo kteroukoliv jinou, 

která se jí líbí. 

Jaké sociální sítě používáte pro komunikaci ve vztahu? 

Komunikujeme spolu přes Messenger a přes Instagram. Přes Messenger si spolu píšeme hlavně 

přes den, když spolu nejsme a přes Instagram jen, když si pošleme nějakej příspěvek někoho, koho 

společně sledujeme, nebo různý zábavný videa a Reels o jídle. 

Jaký charakter má vaše komunikace? 

My si spolu hlavně píšeme o tom, co kdo zrovna dělá. Voláme si málokdy, většinou je to jen kvůli 

nějaké akutní věci a videohovory nepoužíváme vůbec.  

A používáte kromě textu i něco dalšího ke komunikaci? 

Já hlavně využívám text, ale doplňuju to emoji a dalšíma smajlíkama, protože to vyjadřuje tu 

aktuální náladu a přítelkyně na druhý straně si aspoň nemyslí, že jsem naštvanej nebo tak. Ale jinak 

gify ani samolepky vůbec nepoužívám, ale přítelkyně mi občas nějakej gif pošle.  

Jakým způsobem byla ovlivněna vaše komunikace během pandemie covid-19? 

Občas jsme si psali nebo se viděli, ale viděli jsme se mnohem míň. Ten první týden, když byl ten 

první lockdown na jaře, jsme spolu vlastně ani vůbec nekomunikovali. Naše rodiny měly na 

pandemii odlišné názory, jedna si z toho nic moc nedělala a druhá se toho trochu bála, a díky tomu 

jsme se tolik neviděli. Já jsem vlastně ze začátku nebyl ani moc aktivní a přítelkyně taky ne, 

protože jak jsme byli pořád doma, tak jsme si neměli o čem psát. Nic nového se nedělo, takže 

nebylo, co společně sdílet a uzavřeli jsme se do sebe. Po tom prvním měsíci se to ale s těmi novými 

informacemi začalo zlepšovat, vídali jsme se už normálně i si víc psali. A ať už se později dělo 

cokoliv, i třeba ten loňský podzim, tak pro nás se všechno vrátilo do starých kolejí. 

Diskutujete společně o obsahu na Vašich účtech? 
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Většinou je to tak, že já tam nejsem, když ona zrovna něco přidá, takže mi pak třeba ze srandy píše, 

jestli jsem viděl tu její fotku a jestli už jsem jí dal lajk. Ono moc ani není co řešit, protože my 

vždycky víme, co ten druhý tam nějak dává a nikdy to není nic tak hroznýho, odvážnýho nebo 

něco, co by se tomu druhýmu nelíbilo natolik, abychom to museli nějak diskutovat.  

Jak reaguješ na obsah, co přidá tvoje partnerka a jak reaguje ona? 

Přítelkyně vždycky všechno jen lajkuje a já taky, komentáře pod fotky si vůbec nepíšeme. Já nikdy 

ani nesdílím znovu to, kde mě třeba ona značila, ona to ale občas dělá, že mi to přesdílí u sebe na 

profilu ve Stories. 

Jaké sociální sítě využívá tvoje partnerka? 

Facebook a Messenger, které má hlavně ke komunikaci. Na Facebook chodí opravdu málo. Myslím 

si, že kdyby mohla, tak používá opravdu jen Messenger, ale ten Facebook tam má prostě už jen 

stažený ze zvyku. A na Instagramu si posílá fotky, co nedává do Stories a ani do feedu, 

s kamarádkama. Takový ty momentky nebo fotky, když jde třeba zrovna na oběd a chce jim dát 

vědět, co zrovna dělá, takže tam spolu komunikujou jen prostřednictvím fotek. Hodně tam sleduje 

lidi, co jí jsou blízký, a i nějaký osobnosti. Ještě vlastně používá i TikTok, kde natočila 

s kamarádkou pár videí, ale zatím to nikam nedala, spíš z toho mají srandu. Hodně mi tamodtud 

posílá recepty nebo různý lifehacky, takže občas spolu podle toho něco vyzkoušíme nebo uvaříme. 

Pro ni je to i s Instagramem určitej druh zábavy, protože nemá televizi, takže kouká hlavně na 

tohle. 

Jak často je online?  

Řekl bych, že v průměru asi stejně jako já. Ono záleží, kolik má zrovna času a jestli je v práci nebo 

ne, ale většinou je to tak ty dvě hodiny. 

Jaký přehled máš o tom, s kým komunikuje? 

Píše si s kolegyněmi z práce nebo s kamarádama, ale většinu těch lidí znám. Já to upřímně nijak 

nesleduju, když jí pípne telefon a mám to vedle sebe, tak vím, kdo jí napsal, ale jakože většinou si 

z ní jen dělám srandu, že jí přišla zpráva a od koho to je. Prostě projevuju nějakej ten zájem, aby 

tam byl a ona věděla, že mě to zajímá.  

Jak se cítíš, pokud přítelkyně komunikuje s někým, koho považuješ za problémového? 

Vyvede mě to z míry a vlastně mi to vadí. Ne, že bych nějak žárlil, ale takhle jí třeba psal kamarád, 

kterýho jsem neznal. On je sice na kluky, ale to já jsem v tý době nevěděl, a i když jsem třeba měl 

nějakej pocit, že není hetero, tak jsem si tím nebyl jistej. On to byl její bývalej spolužák a hodně 

často si společně psali. Kolikrát mi přišlo, že se s ní chce víc než jen bavit, ale nijak jsem do toho 

nezasahoval. Hodně se mi ale ulevilo, když jsem zjistil, jak to má a že s ní chce být fakt jen 
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kamarád, takže už jsem ho nevnímal jako takový ohrožení. 

A jaký přehled má o tvé komunikaci ona? 

Tak určitě jí zajímá, s kým si píšu, ale ona to i ví, takže máme asi ten přehled nějak na stejno. Často 

si říkáme, co nám zrovna někdo napsal, co je u něj novýho a tak. My máme většinu kamarádů 

společných, takže se to nějak stává i součástí tý naší komunikace už automaticky, že si řekneme, 

jak se mají i ti naši nejbližší.  

Jaký obsah nebo činnosti, které provozuje na sociálních sítích, pokládáš za nevhodné? 

Mě by určitě přišlo nevhodný, kdyby tam přidávala fotky v plavkách třeba na pláži, kde pózuje. 

Ona takový věci ale nepřidává a ani nelajkuje nic, co by mi vadilo, takže určitě nemám důvod 

k nějaký žárlivosti. 

Sdělujete si přístupová hesla k telefonům? 

Hesla k sobě do telefonů známe, ona má ke mně vlastně i otisk. Já jsem k ní měl otisk i do starého 

telefonu, ale teď má nový, takže k němu zatím ještě otisk nemám. 

A z jakého důvodu tam máte přístup? 

Když něco ten druhej potřebuje nebo chce něco najít, nebo zrovna nemá svůj telefon, tak si půjčí 

ten další telefon a podívá se přes něj. Určitě si to heslo ale neříkáme z důvodu, že bychom se chtěli 

nějak sledovat. 

Zná tvoje partnerka heslo k některému z tvých účtů na sociální síti? 

Ona ani já si tohle neříkáme, mít přístup do toho telefonu mi občas přijde užitečný, ale kdyby znala 

nějaký moje hesla nebo přihlašovací údaj kamkoliv, tak mi to přijde už trochu moc. 

Máš nějakou zkušenost se zásahem do tvého nebo partnerčina soukromí? 

Tak za ty roky, co jsme spolu, se určitě něco takovýho někdy stalo, ale většinou to bylo asi spíš 

neúmyslně, když jsme si omylem přečetli nějakou zprávu, co zrovna přišla tomu druhýmu. Teďka 

si vybavím jen situaci, když jsem nastoupil na vysokou, kde mám z velký části jen holčičí kolektiv, 

a napsala mi třeba něco ohledně školy nějaká holka, kterou jsem úplně neznal, ale přítelkyně jí 

neznala vůbec. Takže tam z její strany byla nějaká nejistota a žárlivost a prostě… když mi tahle cizí 

holka napsala, tak si to přítelkyně sama přečetla a odemkla si ten telefon. 

A jaké to mělo následky? 

Jako ne, že by si tím zadělávala na problémy, protože já v tom telefonu stejně nic nemám, ale bylo 

pak mezi náma takový divný napětí. Ale vysvětlilo se to, že to není nic, co by ji mělo ohrozit a že 

to vlastně byla celkem maličkost. 
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Dochází ve vašem vztahu někdy ke konfliktům kvůli sociálním sítím? 

Někdy řešíme, že jsme tam třeba moc často, ale většinou si z toho děláme jen srandu, že ten druhý 

zase kouká do telefonu, i když bychom se třeba mohli bavit společně. Nebo se mě ptá, kdy s ní zase 

něco přidám, že už jsem tam nic dlouho s ní nedal, ale to bych nenazval úplně konfliktem. 

Jak tedy vnímá ona tu tvoji aktivitu na sociálních sítích? 

Občas mi vyčítá, že jsem málo aktivní, ale ne v tom smyslu, že jí neodepíšu nebo tak, protože 

víme, že jsme zrovna v práci nebo že něco děláme. Spíš je to myšlený tak, že bych tam toho mohl 

třeba dávat víc, a to ať už jako naše společný fotky, nebo prostě jen sebe.  

A jak spolu většinou o těchto problémech komunikujete a jak se je snažíte řešit? 

Většinou to dopadne tak, že si z toho děláme fakt jen srandu, ale kolikrát už mi to prostě 

i opakovaně říká, že bych tam měl opravdu něco dát, a z tý srandy se to přesouvá už trochu do 

nějakýho připomínání. Takže vždycky po takovým našem rozhovoru přidám nějakou fotku na 

Instagram, aby už to bylo zapomenutý, a měl jsem trochu klid a ona byla spokojená. 

Jak často používáte sociální sítě v přítomnosti toho druhého? 

Řekl bych, že asi nějak na stejno jako když ten čas spolu netrávíme, ale určitě asi o trochu míň. 

V tu chvíli nejsme na tom Messengeru, protože si z velký části píšeme mezi sebou právě tam. 

Občas zčekneme ten Instagram, abychom věděli, co se děje nebo tak. Zároveň občas prostě 

potřebujeme odepsat nebo něco vyřešit a máme pro to pochopení. 

Jaká máte pravidla týkající se užívání sociálních sítí? 

Žádný takový nemáme, jenom teda nesmím posílat mrkací smajlíky, protože jsou arogantní. Nebo 

teda přítelkyně to vidí jako arogantní, takže to jí neposílám, ale v komunikaci s ostatníma to klidně 

použiju. 

Přepis nahrávky č. 3 

Transkripce rozhovoru mezi tazatelkou a respondentem Filipem. Rozhovor byl veden výzkumnicí 

(studentkou) v místě bydliště respondenta. Rozhovor byl veden polostrukturovaně, v neformálním 

duchu. Jména osob a míst byla z etických důvodů změněna. 

Datum realizace rozhovoru: 13. října 2021 

Délka rozhovoru: 46 min 

Pověz mi něco o sobě. 

Je mi 19 let, v současnosti jsem studentem bakalářského studia na vysoké škole a bydlím s rodinou 

v domě za Prahou. 
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Jak dlouho trvá tvůj partnerský vztah? 

Můj partnerský vztah trvá už přes dva roky, myslím, že tak dva roky a osm měsíců už jsme spolu. 

Jak často se vídáte? 

Většinou tak v průměru dvakrát týdně, prostě podle toho, jak to zrovna vyjde. Máme často nabitý 

program, a tak tomu musíme uzpůsobit náš společný čas. Dokonce máme sdílený kalendář, kam 

píšeme naše aktivity. 

Jaké sociální sítě využíváš? 

Instagram, Facebook, WhatsApp. Vlastně asi jen tyhle tři, nic moc dalšího nevyužívám. 

A k čemu je používáš? 

Používám je ke komunikaci s ostatními přáteli, kteří tuto sociální síť využívají, a to je tak nějak 

primární. Často tam sleduju ten obsah, co přidávají oni. Messenger používám pro komunikaci se 

všemi, ale zrovna třeba WhatsApp mám jen pro rodinu a pro bližší lidi, na které mám telefonní 

číslo. Hodně si tam taky píšu s lidma z týmu. A Instagram mám kromě komunikace i na to 

sledování fotek. 

A využíváš kromě Messengeru i Facebook samostatně? 

Na Facebooku si občas projíždím a čtu i nějaké informace, sleduju tam hodně zprávy nebo nějaké 

příspěvky o sportu, což jsou vlastně taky zprávy asi. Ale tam moc aktivní nejsem a moc na to 

nereaguju. 

Proč jsou pro tebe tyto sociální sítě důležité? 

Snažím se zůstat ve spojení s ostatními, vědět co se děje v jejich životě, co dělají a tak. A zároveň 

chci vědět i o tom, co se děje ve světě, takže tam určitě je i nějaký přísun informací. Někdy zase 

v případě toho Instagramu se k tomu prostě člověk rád vrací a je to takový hezký fotoalbum.  

Kolik času trávíš na sociálních sítích? 

Tak dvě a půl hodiny denně, většinou jsem nejvíc na tom Instagramu. 

K jakému typu činností sociální sítě využíváš? 

Hodně komunikuju, málokdy reaguju na nějaký obsah a spíš hodně pozoruju, co se tam děje. 

Někdy i něco přidám, no. 

A co většinou přidáváš? 

Většinou přidávám do feedu fotky z dovolené nebo fotky z míst, která jsem navštívil. Často tam 

dávám i nějakou důležitou událost, kterou si chci prostě uchovat. Stories moc nevyužívám, 

většinou tam jen něco přesdílím nebo tam dám nějakou věc, která mi přijde zajímavá, ale tím, jak je 
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to tam jen chvilku a pak to zmizí, mi to přijde zbytečný.  

Jak prezentuješ svůj vztah na sociálních sítích? 

Mám ji i označenou v popisku u sebe na profilu a ona mě taky. Nemáme tam teda označený přímo 

ty naše profily, ale jen iniciály křestních jmen a k tomu nějakýho smajlíka. A co se týká nějakýho 

obsahu…tak nějak obecně moc společných fotek asi nepřidávám. My spolu ani moc fotek nemáme, 

takže když už nějakou fotku máme, tak si ji spíš chci nechat pro sebe, a ne ji tam dávat pro ostatní. 

Je ale pravda, že nějakou hezkou fotku třeba z dovolené tam s přítelkyní občas dám, protože se s ní 

prostě chci pochlubit. Občas ji i označím třeba v tom Stories, aby lidi věděli, že cestujeme spolu.  

A jakého charakteru jsou ty příspěvky? 

Jak už jsem řekl, ty fotky z dovolené, kde jsme většinou vždycky my dva. Na to Stories ale spíš 

dávám jenom jí. Vyberu vždycky nějakou, kde jí to sluší a pak jsem i rád, že jí na tom profilu mám, 

protože prostě i ona patří ke mně a nějak mě reprezentuje.  

Jak důležité je pro tebe, že se tam navzájem sdílíte? 

Není to pro mě důležité ukazovat náš vztah na sociálních sítích. Stačí, že jsme spokojení my dva, 

ostatní to vědět nemusí. 

Jaké máš pocity, pokud tě partnerka, jakkoliv sdílí? 

Jsem rád a nevadí mi to, samozřejmě ta fotka musí být hezká, ale nesmím tam prostě vypadat blbě. 

Ale ona se mě většinou i ptá, jestli tam tu konkrétní může dát, takže je to takový milý, když 

i ostatní třeba ví, že jsem jí dal nějakou kytku nebo jí někam vzal na večeři. 

Jaké sociální sítě používáte pro komunikaci ve vztahu? 

Nejčastěji využíváme Messenger, pak si taky spolu hodně píšeme na Instagramu a občas i na tom 

WhatsAppu zavoláme.  

Jaký charakter má vaše komunikace? 

Píšeme si většinou o tom, co ten daný den děláme, i když spolu zrovna nejsme. Taky si posíláme 

různé novinky, co se zrovna kde stalo nebo co nás zaujalo. Kolikrát si prostě posíláme 

i zbytečnosti, ale snažíme se spolu být pořád v kontaktu. 

Jaké zbytečnosti třeba myslíš? 

Tak většinou si pošleme třeba nějaké vtipné video na Instagramu nebo něco, co vlastně ani moc 

nedává smysl, ale prostě vím, že se jí to třeba bude líbit. Ona mi taky často posílá nějaké memes 

o fotbale nebo o sportu, i když tomu moc sama nerozumí (smích). 

A používáte kromě videí i něco dalšího ke komunikaci? 
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Hodně si posíláme emoji, často když mi pošle prostě jen text, tak vím, že je naštvaná, protože jindy 

tam vždycky přidá hromadu smajlíků. Ale srdíčko posíláme často, protože tím jí prostě můžu dát 

najevo tu svoji lásku, i když zrovna nejsem s ní. Někdy si posíláme i gify, ty jsou vždycky k tomu 

tématu a někdy i komunikujeme jenom prostřednictvím nich, akorát to dá práci to tam hledat.  

Jak často spolu komunikujete? 

Komunikujeme spolu každý den, vlastně asi není nějaká chvíle, kdybychom nevěděli, co ten druhý 

dělá. Napíšeme si ráno, pak třeba když jsme ve škole, v práci a i večer, než jdeme spát. 

Jakým způsobem byla ovlivněna vaše komunikace během pandemie covid-19? 

Míň jsme se vídali fyzicky, ale v tý online stránce jsme si psali a volali, jako kdyby covid nebyl, 

takže z pohledu tohohle jsme to asi ani nijak nepocítili. Přítelkyně ale v době toho zavření okresů 

byla u rodičů, takže jsme se nemohli vídat a snažili jsme se pak i nacházet různý aktivity, který se 

daly dělat společně online. 

A jaké aktivity to byly? 

Hodně jsme spolu třeba koukali na filmy a různé seriály, a pak si o tom psali. Taky jsme často 

kromě psaní využívali videohovory a vzájemně se motivovali během cvičení. Hráli jsme spolu 

i deskovky nebo hry online. Jednou dokonce přítelkyně přišla s nápadem, že si spolu něco uvaříme, 

takže jsme měli společnou večeři přes videohovor.  

Diskutujete společně o obsahu na Vašich účtech? 

Tak snažíme se. Když tam přidáváme tu společnou fotku, tak si řekneme, jestli je dobrá nebo ne, 

ale my se často radíme, když přidáváme i fotku sebe, takže se jí vždycky třeba zeptám, jestli se jí to 

líbí a jakej filtr je dobrej. Ona mi zas taky ukazuje, co tam chce dát, takže když by se mi to nelíbilo, 

tak bych jí to řekl. Většinou dáme na názor toho druhýho. 

Jak reaguješ na obsah, co přidá tvoje partnerka a jak reaguje ona? 

V reálu mi to je asi jedno, ale rád se podívám, co tam dává, protože mě zajímá, co dělá. Na tý 

sociální síti jí to většinou jen olajkuju, když přidá i mě třeba do Stories, tak jí to ale přesdílím. Ona 

mi vlastně reaguje úplně na všechno. Pod každou fotkou mi nechá srdíčko nebo občas nějakej 

komentář. 

Jaké sociální sítě používá tvoje partnerka? 

Asi stejný jako já, takže Facebook, Instagram a WhatsApp. Je ale pravda, že občas sleduje i něco 

na TikToku nebo si čte diskuse na vinted.  

A pro co všechno je využívá? 

Na Facebooku si píše s lidma ze školy a s kamarádkama a na tom WhatsAppu zase spíš řeší něco 
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do práce nebo s rodinou. Instagram má hlavně kvůli tomu, aby věděla různý novinky a drby ze 

showbusinessu. Ona tohle hodně sleduje a řeší, takže tam sleduje tyhle známější lidi. Taky přes něj 

ale komunikuje a občas si tam dává hlavně fotky sebe.  

A jak často je online? 

Řekl bych že tak o jednou tolik víc než já, takže tak kolem těch tří a půl až čtyř hodin denně je 

online. 

A víš, s kým na sociálních sítích komunikuje a jak často? 

Mám poměrně přehled o tom, s kým na sociálních sítích komunikuje, jelikož se o tom spolu 

bavíme a říkáme si, kdo nám zrovna píše nebo jsem často u toho, když něco s někým řeší. Hodně 

často si píše s kamarádkami, mají i nějakou holčičí skupinu a jedna kamarádka jí v jednom kuse 

posílá nějaká videa, kolikrát je to i otravný, když jí pořád pípá telefon. 

Jak se cítíš, pokud komunikuje s někým, kdo ti vadí? 

Není mi to příjemný. Zeptám se třeba kdo to je, o čem si píšou a řeknu jí, že mi to vadí, ale nějak jí 

to nezakazuju a nechávám jí se s tím člověkem normálně bavit. Třeba v případě jejího ex prostě 

nechápu, že si občas napíšou, co je u nich novýho, a že s ním má potřebu komunikovat. Ona ale ví, 

že si může dělat co chce, pokud to nepřekročí nějakou hranici.  

A jaký přehled má o tom ona, ví, s kým komunikuješ? 

Jí zajímá, s kým si píšu, ale ona to v podstatě i ví, protože si kromě ní s moc lidma nepíšu. Když mi 

píše nějaká cizí holka, kterou ona nezná, tak se třeba zeptá, kdo to je a odkud jí znám. Já jí to 

většinou říkám, ale jsou nějaký holky, o kterých jí radši neříkám.  

A v jakým případě jí to třeba neřekneš? 

Třeba když mi napíše jedna moje kamarádka, na kterou ona trochu žárlí, tak se o tom radši 

nezmiňuju, protože vím, že by jí to zbytečně ublížilo. Nebo když komunikuju s její kamarádkou 

a bavíme se o ní, tak jí to neříkám. 

Jaký obsah nebo činnosti, které provozuje tvoje přítelkyně na sociálních sítích, pokládáš za 

nevhodné? 

Ona nahý fotky nebo něco takovýho vůbec nepřidává, takže tady to je asi v pohodě. Akorát často 

sleduje nějaký lidi z fake účtu, a to mi úplně v pohodě nepřijde. Může prostě vystupovat pod svým 

jménem, a ne se za někoho schovávat. 

A proč si třeba myslíš, že to dělá… proč je nesleduje normálně ona sama za sebe? 

No (přemýšlí)… asi jí nějaká ta míra toho, že je vlastně anonym vyhovuje. Nikdo neví, že se o toho 

člověka zajímá, nikdo si to s ní konkrétně nespojí. Ona je spokojená, že ukojila nějakou tu svoji 
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potřebu sledovat toho člověka a může pak o tom drbat s kamarádkama. 

Sdělujete si hesla k telefonu?  

Já heslo k jejímu telefonu znám, ale ona to moje ne.  

A z jakého důvodu? 

No já k ní mám přístup díky otisku, myslím, že mi i říkala to heslo, ale to už jsem asi zapomněl. 

Nemáme potřebu si lézt do telefonu, jenom když třeba vaří nebo zrovna řídí, tak jí odemknu telefon 

a píšu místo ní. Vždycky to je ale s jejím souhlasem. 

Proč ona heslo k tvému telefonu nezná? 

Já jí ho vlastně nikdy neřekl, párkrát ho po mně chtěla, ale pro mě je můj telefon soukromá věc. 

Nemám problém jí ho půjčit nebo sám odemknout, v tom telefonu stejně nemám nic zajímavého, 

nebo něco, co by mohlo našemu vztahu ublížit, takže k tomu spíš není důvod.  

A zná i heslo k některému z tvých účtů na sociálních sítích? 

Nezná. Ono v podstatě i když už má v ruce ten telefon, tak má přístup k těm sociálním sítím, ale 

ona mi tam nikdy neleze ani si neprojíždí konverzace nebo tak. 

Máš tedy nějakou zkušenost se zásahem do tvého nebo partnerčina soukromí? 

Bohužel mám. Ne z její strany, ale z mojí… 

A co se stalo? 

Měla zrovna telefon na stole, takže se rozsvítil a bylo tam jméno nějakého kluka, o kterém nikdy 

nemluvila. Zajímalo mě, o čem si píšou a kdo to je, takže jsem ten telefon odemkl a podíval jsem 

se.  

Mělo to nějaké následky? 

Řekl jsem jí, že jsem se podíval, ona se naštvala, ale vyříkali jsme si to. Naši důvěru to asi trochu 

tenkrát porušilo, ale už víme, že ani jeden z nás nemáme potřebu lézt do telefonu toho druhého, 

protože bychom tam stejně nic nenašli. 

Dochází ve vašem vztahu někdy ke konfliktům kvůli sociálním sítím? 

Často jí říkám, že by ty sociální sítě mohla trochu omezit, protože mi přijde, že tam kolikrát tráví 

až moc času.  

A jak vnímá ona tvoji aktivitu? 

Jí je to asi jedno. Je ráda, když si píšeme spolu a že jí odpovídám, ale často mi vyčte, když zrovna 

nemůžu hned odpovědět a odpovím jí třeba až za delší dobu. 



83 

 

Jak spolu o těchto konfliktech komunikujete a jak je řešíte? 

Vždycky si sedneme, vyříkáme si to a snažíme se o tom promluvit a zamezit tomu, aby se to 

opakovalo. Na většině věcí se spolu vždycky shodneme, protože chceme, abychom byli zase 

v pohodě. 

Jak často využíváš sociální sítě v přítomnosti partnerky? 

Já moc ne, maximálně když potřebuju někomu rychle odpovědět. Ona je ale často na Instagramu, 

i když je se mnou. Kolikrát to projíždíme spolu a komentujeme ty příspěvky, takže se to stává 

i součástí tý naší konverzace v reálu. 

Jaká máte pravidla týkající se užívání sociálních sítí? 

Vlastně asi žádná, ale myslím si, že by bylo jako fajn pravidlo to, kdybychom zavedli, že společný 

čas budeme trávit opravdu jen spolu a že by přítelkyně celkově trochu to užívání sociálních sítí 

omezila. 

Přepis nahrávky č. 4 

Transkripce rozhovoru mezi tazatelkou a respondentkou Kristýnou. Rozhovor byl veden 

výzkumnicí (studentkou) a uskutečnil se v respondentčině oblíbené pražské kavárně. Rozhovor byl 

polostrukturovaný, v neformálním duchu. Jména osob a míst byla z etických důvodů změněna. 

Datum realizace rozhovoru: 16. října 2021 

Délka rozhovoru: 53 min 

Pověz mi něco o sobě. 

Jmenuji se Kristýna, pocházím z malého města nedaleko Prahy, je mi 20 let a studuji vysokou 

školu a částečně pracuju... mám brigádu i když ne časově nějak náročnou. 

Jak dlouho trvá tvůj partnerský vztah? 

Jsme spolu asi čtyři a půl... nebo teda třičtvrtě... no v únoru to bude pět let. 

Jak často se vídáte? 

Tak čtyřikrát až pětkrát týdně. Nebydlíme spolu, ale často u sebe přespáváme a o víkendu se 

vždycky vracíme k rodičům... někdy teda i společně. Takže někdy spolu trávíme den od rána, jindy 

se zas třeba vidíme jen na pár hodin večer, prostě jak to vyjde. 

Jaké sociální sítě využíváš? 

No tak já mám Facebook, Messenger, mám WhatsApp a Instagram. Mívala jsem Snapchat, ale ten 

už mě přestal bavit tak před rokem...před dvěma a pak už asi nic nemám. Jen e-maily, ale tak to je 
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asi nepodstatný. 

Z jakého důvodu už nepoužíváš ten Snapchat? 

Mě to nevím... nějak mě to už nebavilo jako. Když už obrázky, tak se radši koukám na Instagram, 

protože už i tam je takový to, jakože si můžeš poslat fotku s někým a zůstane tam spíš než na tom 

Snapchatu. Já jsem se na to kolikrát prostě celej den nepodívala a pak tam bylo dvě stě videí od 

někoho a bylo to hrozný. Nebavilo mě to, a prostě ještě já úplně nejsem člověk, co by moc fotil. Já 

jsem tam kolikrát měla vyfocenou podlahu nebo tak něco, jen abych odpověděla. 

Proč využíváš sociální sítě? 

Protože mě baví se na to koukat a je to podle mě i jako, že si tam píšeš s těma lidma, zůstáváš 

v nějakým spojení, což teďka jako za korony jinak ani nešlo. Telefonní čísla nemám skoro na 

nikoho, takže to byla víceméně jediná možnost, jak se s někým spojit. Já třeba nemám úplně ráda 

videochaty, ale dělala jsem to taky, takže to pro mě začalo být důležitý i v tom směru, že se 

s někým vidíš, i když jen přes obrazovku. Pak taky ty sociální sítě využívám z toho důvodu, abych 

měla určitej vhled do života ostatních a věděla, co se zrovna děje kolem. 

Kolik času trávíš na sociálních sítích? 

V jednu dobu jsem si to i měřila a zajímala jsem se o to víc, ale potom, co jsem to měla třeba na 

dvaceti minutách a vždycky to řeklo, že už jsem tam moc dlouho, tak jsem to vypla (smích). Já 

úplně nevím. Záleží, co je zrovna za den. Když jsem ve škole, tak tam já jsem schopná projíždět 

během přednášky Instagram třeba hodinu v kuse. Řekněme, že podle mě tak hodinu a půl denně, 

možná. 

K jakému typu činností sociální sítě využíváš? 

No, Facebook a Messenger hlavně ke komunikaci. Na Facebooku třeba máme i hodně školních 

skupin, teďka máme dokonce skupinu s učitelkou, která tam dává zadání a tak, takže to už mi spíš 

přijde jako business trošku. Víc to souvisí s tou školou plus jsou tam jsou nějaký akce, na který se 

zveme. Občas mi to vyhodí i nějaký základní zprávy nebo informace. Na Messengeru jsme se zas 

poznávali i se spolužákama, teďka tam hodně komunikuju s lidma, se kterýma jsem se dlouho 

neviděla, nebo když si chci něco s někým domluvit. Taky tam máme skupinový chaty 

s kamarádama a tam se furt něco děje. Na tom Instagramu mám třeba tři nějaký známější lidi, ale 

spíš mě jako zajímá, co ostatní teďka dělaj a tak. Hodně se tam koukám na fotky a jejich storýčka. 

A taky mi přijde, že se ta komunita hodně spojuje, že víš, že oni existujou, ty existuješ... pořád 

ještě. A občas si prostě napíšeme. A WhatsApp mám jen na komunikaci s rodinou, protože ti lidi 

zas většinou nemají Facebook.  

Jaké fotky přidáváš? 
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Většinou tam dávám něco, co chci, aby viděli ostatní. Teďka teda spíš jenom zásobuju Facebook, 

různý skupiny a Marketplace fotkama s nábytkem, protože se stěhuju (smích). Ale normálně si na 

Instagram dávám fotky z různých okamžiků, který si chci uchovat, nebo fotky, který se mi líbí. 

Takže si tam občas uložím nějakou fotku z nějaký akce, z dovolený nebo s koňma. 

Jaké přidáváš Stories? 

Já velmi zřídka přidávám Stories. To jsem spíš třeba někde s holkama a ony mi pořád říkají, ať si 

tam dám tu naší společnou fotku nebo to místo taky, tak to tam dám a předpokládám, že se všem 

rozešle takový to upozornění, že jsem něco přidala po dlouhý době (smích). Pak mě třeba překvapí 

ta vlna reakcí a říkám si, že bych něco mohla dávat častěji, ale spíš ne, moc si to neužívám. 

Jak prezentuješ svůj vztah na sociálních sítích? 

Já asi nulově, myslím, že tam nemáme jedinou společnou fotku a pokud jo, tak někde nějakou 

náhodnou. Asi ani ve vztahu na Facebooku nejsme. Před dvěma lety jsme tak jako přemýšleli, že 

bychom to tam mohli dát, ale podle mě to tam není. Ale nevím. Lidi, se kterýma já se znám, se 

kterýma se chci bavit, tak to ví a ostatním mi přijde, že do toho jako nic moc není, takže to tam 

nedávám. Já třeba příteli přeju pravidelně k narozeninám nebo se občas označíme někde v nějakým 

komentáři, takže možná v tom příspěvku někde bude nějaká nápověda, že spolu chodíme, ale 

vždycky je to myšlený jen pro nás. 

Proč pro tebe není důležité tam ten vztah nějak sdílet? 

Já moc nějak nemám potřebu to vykřikovat na ty sociální sítě, protože pro mě to asi není úplně 

podstatný. Ty sociální sítě jsou fajn, ale není to důležitá část mýho života, kam musím dávat úplně 

všechno. Kdo to má vědět, ten to ví a ostatním to může být jedno. 

Jaké máš pocity, pokud tě, jakkoliv sdílí na sociálních sítích tvůj přítel? 

Přítel tam občas dává nějakou fotku věcí, co jsme spolu zažili, takže třeba nějakej výlet nebo 

dovolenou. A jaký mám pocity? No... (přemýšlí). Většinou když je to nějaká hezká fotka, tak je to 

milý, ale když mě třeba vyfotí ráno, jak jsem rozcuchaná, tak mi to vadí. Ale je to takový pěkný 

docela, že si taky myslí, že jsem pěkná, tak proč ne a nějak zvláštně to neberu. 

Jaké sociální sítě používáte pro komunikaci ve vztahu? 

My si s přítelem od začátku hodně píšeme na Messengeru, tam spolu komunikujeme každý den. 

Pak taky občas WhatsApp na posílání fotek. A to je všechno... 

Jaký charakter má vaše komunikace? 

Tak teď už to jsou spíš takový ty běžný a nudný věci typu, přijedu tak v tolik, měl jsem se dneska 

tak a tak, jedu támhle a dorazil jsem v pohodě domů. Občas si tam taky něco domlouváme, nebo si 



86 

 

píšeme, co zrovna děláme, ale nějaký dlouhý konverzace tam moc nevedeme. To jsme dělali 

hlavně na začátku, že jsme si psali klidně i do noci o všem možným, a i takový jako vážný témata. 

Teď jak už jsme spolu dlouho a vídáme se často, tak si to spíš jako řeknem, protože když si to 

všechno napíšem, tak se pak nemáme o čem bavit. A voláme si spíš jen kvůli nějakým operativním 

věcem, takže nějaký videohovory nemáme. 

Používáte kromě textu i něco dalšího ke komunikaci...jako třeba emoji nebo gify? 

Já jsem hodně zastáncem komunikace face to face, takže podle mě můžeš fakt jako nejlíp vyjádřit 

ty emoce jen v reálným světě, ale samozřejmě, že smajlíky používáme pořád. Dokonce máme 

i nějaký oblíbený. Strašně nás ale naštvalo, když nám smazali takovýho toho hezkýho s tou 

svatozáří. Teď už je tam jinej a ten není tak hezkej a nevypadá tak šťastně, takže toho už 

nepoužíváme. Používáme je už od začátku, protože to doplňuje takový to emocionální naladění 

toho druhýho. Já si třeba se spoustou lidí píšu bez nich, ale jakmile je nepoužiju při psaní 

s přítelem, tak je zle. To si pak myslí, že jsem se naštvala, tak se vymlouvám, že se jen neodeslal 

(smích). Ale prostě je to známka, že je něco špatně a takhle to vnímáme oba, bych řekla. 

A ty gify? 

Gify nepoužíváme vůbec a ani si třeba neposíláme nějaký videa anebo samolepky. 

Jak často spolu komunikujete? 

Určitě každý den, my kolikrát i když jsme spolu, tak si pošlem nějakej příspěvek nebo odkaz na 

něco, aby se ten druhej na to podíval nebo tak. Ale normálně si napíšeme třeba ráno, že jsme 

dorazili do práce nebo do školy, a pak večer před spaním nebo tak. Prostě když máme chvilku. 

Jakým způsobem ovlivnil vaši komunikaci covid? 

My jsme spolu byli podle mě ještě víc než normálně a celý dny jsme spolu byli zavření. Oba jsme 

chtěli zůstat v Praze a přítel nechtěl být na koleji, takže byl u nás na bytě, kde bydlím se 

spolubydlící. Zažili jsme spolu karanténu, protože já jsem byla nemocná, takže jsme se izolovali 

spolu, a i když pak ty nařízení trochu pominuly, otevřely se okresy a my mohli za rodinou, tak jsme 

byli pořád spolu. Ty sociální sítě jsme pro společnou komunikaci vůbec nepoužívali, občas jsme si 

teda něco poslali, ale jenom, když on měl třeba školu ve vedlejší místnosti a musel mít zapnutou 

kameru. A hodně jsme je spíš využívali individuálně, protože já jsem třeba byla na Skypu 

a s někým jsem volala a on zase projížděl Instagram. Těch dnů, kdy jsme se během covidu neviděli, 

bylo fakt málo, takže jsme si spolu maximálně zavolali nebo si zase psali jako teď, co se dělo 

v průběhu dne, a tím jsme vlastně nahradili ten kontakt.  

Diskutujete o obsahu na Vašich sociálních sítích? 

Ono určitě záleží, jestli je na tý fotce ten druhej. Protože já, a myslím si, že ani on, bychom si to 
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tam nedovolili dát bez souhlasu toho druhýho. My tam ale nedáváme žádný takový ty polonahý 

fotky, takže si nic v tomhle smyslu nevyčítáme, ale spíš se ptáme třeba, odkud ta fotka je, kdo jí 

fotil. Ale jinak si do toho nekecáme, co tam třeba dáváme. A když někdo někam píše nějakej 

komentář, tak je to tomu druhýmu úplně jedno. Občas se třeba radíme, co máme kam napsat nebo 

jakou fotku přidat a jakej popisek k tomu dát.  

Jak reaguješ na obsah, který přidá tvůj přítel a jak reaguje on? 

Tak určitě asi srdíčko na Instagramu a na tom druhým lajk. Spíš mi, ale v reálným životě řekne, 

sluší ti to tam nebo tak. Nevím, jestli tam máme i nějaký komentáře pod fotkama, ale pod to přání 

k narozeninám spíš napíšeme třeba jen děkuju nebo tak. My si to všechno radši řekneme, když se 

vidíme, než tam vypisovat nějaký veřejný vyznání. Moc to neprožíváme. 

Jaké sociální sítě používá tvůj partner? 

Má Facebook, používá WhatsApp, kde si volá hlavně s tátou a občas si tam pošleme i nějaký ty 

fotky. Na Facebooku to zas nemá tolik propojený se školou, takže tam je spíš ve všech možnejch 

skupinách, kde teda aktivně nepřispívá, ale čte si někdy ty různý mnohdy až bizarní komentáře, nad 

kterýma se baví. Taky tam rád sleduje takový ty satirický profily jako má Jiří Ovčáček a politiku. 

Nebo nově ho začaly bavit šachy, takže tam sleduje to, co ho zajímá. Na Messengeru si píše 

s kamarádama a tak a Instagram... no tak tam sleduje všechno možný, každýho druhýho člověka, co 

známe a takový nějaký účty, co ho taky zajímají a občas tam něco přidá. A to je tak všechno, co 

má. 

Jak často je používá? 

Já si myslím, že mnohem víc než já. On je třeba schopnej ráno půl hodiny ležet v posteli a projíždět 

Instagram nebo Facebook. Dělá to teda taky i u jídla, nebo když třeba někde čeká. Jeho to fakt baví, 

on se u toho i zasměje a tak. Podle mě tak ty dvě a půl hoďky nebo tři, kdybych to zprůměrovala. 

Jaké máš povědomí o tom, s kým komunikuje? 

Tak jako nějak asi tuším, ale že bych úplně chodila a ptala se, kdo je tohle, to ne. Spíš mi třeba 

řekne, když se s někým domlouvá, že někam půjde nebo tak, takže mi řekne, že mu psal tenhle 

člověk anebo třeba na Instagramu, když jsme třeba zrovna spolu, tak se k němu přitulím a sleduju, 

co tam dělá a s kým si píše. A úplně s kým si píše sám od sebe, to nevím, my jsme v některých 

skupinách spolu, takže třeba vím, koho zná, ale moc mě to netrápí. I když teda, trápilo mě, když mu 

psala jedna holka. 

A jak jsi se cítila nebo proč ti to vadilo? 

Ta holka byla od něho ze školy a snažila se ho balit. Přišlo mi, že se ho snažila urvat pro sebe, 

a docela dost mi to vadilo. Já jsem byla taková jako co no, tak si s ní píše, vadí mi to, nevadí mi to, 



88 

 

ale pak si začal i on stěžovat, jak hrozně často mu píše. Tak jsem si říkala hmmm, mohla by toho 

nechat, mám jí něco říct, nemám jí něco říct. Prostě… nechala jsem to bejt a zase si říkám, co já 

s tím nadělám. Nelíbilo se mi to a prostě nebylo mi to příjemný. Naštěstí moje kamarádka, která tu 

holku zná, pak zasáhla a napsala jí hodně naštvanou zprávu a už mu nikdy nenapsala. Dokonce se 

mi i omluvila a asi dokud si já nepřijdu ohrožená tím člověkem, tak je to v pohodě. Mnohem větší 

problém bych podle mě měla s někým, na koho bych měla důvod žárlit. 

Jaký přehled má o tvojí komunikaci on? 

Já si myslím, že velmi podobnej jako já. Já se ho fakt i ptám, jestli to můžu takhle poslat a občas 

nevím... píšou mi lidi ze školy kvůli spoustě věcí a dost často se teďka stává, že mi píšou nějací 

náhodní kluci, který ani já pomalu neznám, tak ty si kontroluje a zeptá se, co to je za člověka. 

Třeba teď mi přes prázdniny psal asi šestkrát nějakej kluk, jestli někam nechci jít a já ho vždycky 

odmítla, ale už to začalo vadit i příteli, takže už si spolu nepíšeme. Já jsem se vždycky nějak víc 

bavila s klukama, takže on je asi zvyklej, ale prostě chápu, že si zrovna zkontroluje, kdo mi píše. 

Jaký obsah, který přítel sleduje, nebo činnosti, které tam dělá, považuješ za nevhodné? 

Jako asi přímo mi nevadí nic, co sleduje, dokud si na to moc nestěžuje, což se občas taky stává, 

protože on je v těch různých skupinách, kde lidi remcaj. Dokud si to sleduje sám a nechává si to 

pro sebe, tak je to ok, ale v momentě, kdy si stěžuje mně na to, co sleduje a říká, jak je to hrozný 

a prostě jsou to takový ty negativní emoce, tak to já úplně nepotřebuju. Protože on sleduje nějakej 

ten profil dobrovolně, ale stěžuje si mně, jako kdybych to já nějak mohla ovlivnit. Jinak mi je 

jedno, koho nebo co, tam lajkuje. Určitě by mi vadilo, kdyby tam měl pořád nějakej násilnej obsah, 

ale to moc nesleduje. Ale je pravda, že mám vyhlídnutý různý holky, který sleduje, který jsou třeba 

trochu víc obdařenější než já a jako vím, že tam jsou, že jim občas něco lajkne a mohl by to 

i trochu omezit.  

A jak vnímáš tyhle holky? 

No asi trochu jako konkurenci. Já si nemyslím, že mi by jako zítra měl utéct, ale prostě mám 

v hlavě takovej červenej vykřičník a věnuju tomu o kus větší pozornost. Ony to jsou teda většinou 

holky, který zná, a sám se směje tomu, jak jsou jednoduchý nebo hloupý, takže se z jejich strany 

nemám asi čeho bát, ale člověk si prostě dává pozor, když sleduje takový holky, který mají potřebu 

tam dávat nějaký vyzývavější fotky. 

Sdělujete si přístupová hesla k telefonu? 

K telefonu ano, to jeho heslo mě vždycky pobaví, protože je to takový jedno číslo, ale já si ho 

nepamatuju a já nemám, proč tam do toho telefonu chodit většinou. Nebo třeba jako když on má 

telefon blíž než já, tak si ho odemknu a něco si najdu, ale my, jak máme oba dva palce, tak prostě 
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tam je palec. 

Z jakého důvodu je znáte? 

Kvůli tomu, že když je to blíž, je to jednodušší. Nemusíš nikam chodit. Nebo když třeba ten druhej 

vaří a má špinavý ruce, tak chce, abys něco jako změnila nebo přepla písničku, Já občas i odepisuju 

z jeho telefonu, protože prostě něco dělá nebo nemůže a řekne mi, co mám napsat. To samé občas 

dělá i on, i když on to moc rád nemá... My se asi úplně nebojíme, že bychom našli v telefonu něco, 

co tam najít nemáme. 

Znáš heslo k některému jeho účtu nebo on ke tvému? 

Ne, vůbec. To mi zas nepřijde jako něco, co by potřeboval, protože na jednu stranu se tam dostane 

tak jako tak, protože v tom mobilu jsem pořád přihlášená, ale zase že by seděl doma a měl potřebu 

mi projíždět zprávy někde na notebooku, to asi ne. Nic by tam asi nenašel, ale nepotřebuju, aby tam 

chodil. Furt si myslím, že i když toho o sobě víme dost, tak si něco můžu nechat jen pro sebe, a že 

nemusí číst úplně všechno. 

Máš nějakou zkušenost se zásahem do tvého nebo do partnerova soukromí? 

Asi ne, nebo minimálně o tom nevím. Ale my jsme, si myslím, v tomhle hodně otevřený. Takže 

kdyby mě něco zajímalo, tak se klidně zeptám. My spolu sdílíme tolik, že nemáme ani potřebu 

někam chodit. Ale tak nevím, třeba to kontroluje tajně (smích), ale tak nemyslím si. 

Dochází ve vašem vztahu k nějakým konfliktům kvůli sociálním sítím? 

Někdy ano, ale není to moc často. Občas mu prostě napíše nějakej kamarád a zrovna třeba, když 

něco řešíme a on se rozhodne, že tamto je důležitější než třeba to, co my zrovna děláme, tak to mi 

vadí. Mě vadí, jak to zasahuje do toho našeho prostoru, nebo prostě já něco říkám a on se najednou 

ponoří do toho telefonu, to mi fakt vadí a vím, že já to teda občas dělám taky, ale snažím se to 

nedělat. Když jsem tam, chci se s ním bavit, tak jako mohl by mě aspoň poslouchat. Nebo když ten 

druhej píše bez smajlíků, tak se pak dohadujeme, že se vlastně nic neděje, i když ten druhej, si 

myslí opak. 

Vyčítal ti někdy partner něco v souvislosti se sociálními sítěmi? 

Jednou, když mi ještě vypisoval nějaký kluk z tábora, který o mě měl zájem, a vlastně ani nebyl 

moc atraktivní, mi přítel vyčítal, že si s ním píšu až moc, i když to byly jen takový ty nudný věci 

jako ahoj nebo co je nového. Říkal, že ho mám rovnou poslat do háje, takže to mu asi nebylo moc 

příjemný, i když jsem v tý konverzaci s tím klukem byla jen slušná. A nedávno, když jsem na 

Instagram na jeho narozeniny dala fotku, která se mi zdála vtipná, ale nekonzultovali jsme to spolu, 

tak mi pak hned říkal, že to jsem dělat nemusela a měla jsem se ho aspoň zeptat. 
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Jak jste tyhle konflikty řešili? 

No, já mu buď řekla, co mi vadí, nebo jsem mu to řekla hned na začátku, když jsem si toho začala 

všímat a když to potom dělal dál, že se mi třeba nevěnoval, tak jsem šla dělat něco jinýho. A pak 

bylo přesně takový to, že já jsem byla naštvaná a už jsem se o tom nechtěla bavit a ignorovala jsem 

ho. Musela jsem se potom většinou uklidnit a on se mi pak omluvil. Když jsem zase udělala něco 

špatně já, tak jsem se mu taky omluvila. A vždycky jsme si to nějak pořádně vyříkali nebo se to 

uklidnilo samo. 

Jak často používáte sociální sítě v přítomnosti toho druhého? 

Já bych řekla, že asi pokaždý, když jsme spolu. Vždycky aspoň na chvilku, i když třeba na sebe 

někde čekáme, nebo když se nudíme. Tak jako projedu to nebo se podívám, kdo mi píše. Většinou 

asi neodepisuju hned, ale vždycky odepíšu, a nějaký důležitý věci se snažím řešit hned. 

A co přítel? 

My jsme v tom asi teď už nějak na stejno. Dřív mi přišlo, že na tom mobilu byl daleko víc, i když 

byl se mnou. Ale teď to máme asi vyrovnaný no. My kolikrát koukáme i jen na jeden telefon 

a projíždíme to spolu. 

Máte nějaká pravidla ohledně užívání sociálních sítí? 

Máme pravidlo, že posloucháme toho druhýho, když mluví. I když jsme prostě online, nebo máme 

zrovna ten mobil v ruce, tak se věnujeme tomu druhýmu. Pak máme spíš hodně nepsanejch 

pravidel, že když jsme spolu, tak ten telefon ideálně deset minut před tím, než jdeme spát, 

odložíme, abychom ten čas měli fakt jen na sebe. A pak taky třeba ohledně toho obsahu, že bychom 

nepřidávali vyloženě erotický fotky nebo cokoliv, co by mohlo toho druhýho nějakým způsobem 

pohoršit, ublížit mu nebo ho hodně zesměšnit.  

Přepis nahrávky č. 5 

Transkripce rozhovoru mezi tazatelkou a respondentkou Adélou. Rozhovor byl veden výzkumnicí 

(studentkou) online prostřednictvím platformy Google Meet z důvodu časových možností 

a preferencí respondentky. Rozhovor byl veden polostrukturovaně, v neformálním duchu. Jména 

osob a míst byla z etických důvodů změněna. 

Datum realizace rozhovoru: 16. října 2021 

Délka rozhovoru: 62 min 

Pověz mi něco o sobě. 

No, tak já jsem Adéla, pocházím kousek od Slaného, studuju vysokou školu v Brně a je mi 21 
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ještě… 

A kde bydlíš?  

No, teď momentálně jsem přes týden na koleji, o víkendu se vracím z Brna k rodičům, anebo jsem 

u přítele. Takže to mám hodně na střídačku a hodně pendluju. 

Jak dlouho jste spolu s přítelem? 

S přítelem jsme teda spolu tři a půl roku i s nějakou tříměsíční pauzou… takže už docela dlouho. 

Jak často se vídáte? 

No…já jsem kvůli škole třeba tak od pondělí do čtvrtka v Brně, přítel tam studuje a pracuje taky, 

takže když se nám chce, tak jdeme třeba jen na dvě hodiny někam spolu, protože on bydlí na druhý 

straně města. Moc se přes týden nestíháme vidět, protože studujeme oba náročný vysoký 

a o víkendu no… většinou jsme tak od pátku do neděle spolu. Takže tak přibližně tři dny v týdnu. 

Jaké sociální sítě využíváš? 

No.... tak aktivně určitě Facebook, Messenger. Teda na Facebook moc nechodím, ale jakoby to 

psaní to hodně potřebuju i do školy, no… a Instagram, ten mám tak jako pro zábavu občas. Snažím 

se tomu vyvarovat, protože potom nad tím trávím hrozný množství času, což při mojí škole není 

úplně optimální. A to je asi tak celý. Mám WhatsApp, ale ten mám jenom proto, že se tam nekazí 

kvalita fotek.  

Proč je využíváš? 

Tak jak už jsem říkala, tak ta komunikace, protože tam mám hodně lidí, se kterýma se moc často 

nevídám, takže je fajn, že je takhle můžu kontaktovat tímhle způsobem. Ten Instagram mě baví, to 

jsou prostě fotky a je to hezký (úsměv). A jinak teda kromě tý komunikace, když se občas třeba při 

učení nudím, tak je to fakt odreagování no. 

Kolik času trávíš online? 

Když jsme takhle o víkendu s přítelem, tak moc ne. To jsem přišla na to, že právě kolikrát v pátek 

to vypnu a v neděli to zapnu a zděsím se, kolik tam toho je. Ale je mi prostě tak nějak líp, když to 

mám vypnutý. Ale přes tejden jsem tam tak dvě nebo tři hodinky denně.  

K jakému typu činností sociální sítě využíváš? Klidně uveď vždycky i příklad, co kde děláš. 

Na Messengeru se většinou domlouvám s lidma ze školy nebo s kamarádama, že je chci vidět, 

protože mi moc nevyhovuje psaní. Velmi výjimečně si s někým píšu, jak se má a tak. A používám 

to daleko víc než esemesky. Hodně tam taky sleduju, co si píšou spolužáci, protože jsou kolikrát líp 

informovaní než já, tak aby mi něco neuteklo ze školy... WhatsApp mám jenom na fotky, tam ani 

nijak nekomunikuju. A Instagram no ani nevím, já jsem ho neměla hrozně dlouho a potom mi ho 
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založila kamarádka a mě to začalo bavit, takže tam mám takhle svůj profil a vlastně i život...je to 

takový hezký si tam odkládat ty věci. Taky tam teda hodně sleduju i lidi a ráda tam něco přidávám. 

A používáš ještě i ten Instagram k něčemu jinému? 

Jo, občas si tam i píšu s někým, takže to využívám i ke komunikaci. Ale občas je to hodně 

komplikovaný, když vedu dvě konverzace s jedním člověkem na dvou těch sociálních sítích. 

Člověk se v tom potom poměrně ztrácí. Ale občas prostě navazuju na to, co mi zrovna někdo pošle 

za příspěvek a pak se o tom bavíme. 

A ten Facebook, když jsi ho zmínila, využíváš jak? 

No, já ho využívám velmi málo, a pokud už jo, tak to mám spíš jen otevřený a jenom píšu. Občas 

tam projíždím tu zeď, ale to se snažím spíš odnaučit, to byl hroznej zlozvyk. 

Jaké fotky přidáváš? 

Hm... (smích) většinou jsem tam já s nějakýma zvířátkama, to je dost častý. Nebo já sama a tak, 

nebo s přítelem. Teďka jsem si tam dávala zrovna prostě les, protože jsme byli v lese a bylo to 

hrozně hezký. Prostě tak nějak, jak to cejtím zrovna. Ale asi jsem tam hlavně já... to zní hrozně 

egoisticky. 

A přidáváš i nějaké další formáty jako třeba Stories? 

Jo, ale to je spíš, když mám najednou chuť to tam dát. Ale určitě jich přidávám víc než jako fotek 

k sobě na profil. Já ani do toho Stories ty fotky moc nedávám. Prostě třeba někde jsem, tak si 

natočím video, nějakej hezkej výhled, krajinu nebo, že jsem ve škole. 

A v čem je ti tenhle formát sympatičtější? 

No, za den to zmizí. Hlavně když se dívám na ty ostatní, tak vidím, co ti lidi dělaj a člověk se jich 

nemusí ptát. Prostě se podívá a vidí. Ušetří to ten čas, kdy bych těm lidem musela psát, takže z toho 

samýho důvodu to tam dávám ven takhle i já, že ostatní vidí, co dělám, když třeba nemám čas 

odepisovat nebo se s nima vidět. 

 Jak prezentuješ svůj vztah na sociálních sítích? 

No, dřív bych asi řekla, že jsem to dělala víc, protože jsme byli takoví strašně zamilovaní 

a potřebovali jsme to všem dávat strašně najevo, jak jsme úžasní, mi tak přišlo. Ale no... jak jsme 

chvilku byli od sebe, tak je to nějak všechno pryč a teď mi přijde, že to vystřízlivělo, že už to tolik 

ven nedávám, a spíš si to nechávám pro sebe, protože je to takový najednou vzácnější. Ale něco 

samozřejmě i s ním občas přidám, i když je to po tý pauze teď míň. 

A co s ním tedy většinou přidáváš? 

Přidávám s ním fotky na profil nebo do toho Stories. Občas tam s ním natočím i nějaký video nebo 
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Boomerang a vždycky ho všude označuju... 

A jakého charakteru jsou ty fotky... co na nich je? 

Většinou jsme tam my dva spolu nebo na tom storýčku je třeba on, že jsme někde spolu nebo tak, 

tak ho tam označím, aby bylo jasný, s kým tam jsem. 

Jak důležité je pro tebe to sdílení toho vztahu? 

No, myslela jsem si, že to pro mě moc důležité není, ale teď když jsme se zase dali dohromady, tak 

se to trochu změnilo. Účelně jsem tam třeba chtěla dát naši fotku, aby lidi věděli, že jsme zase 

spolu, ale taky jsem teda trochu váhala, kdy byl ten správnej moment. Bylo to takový, že ještě ne… 

ještě to tam dávat nebudu, protože jsem si tím nebyla sama jistá. Ale jo, jsem pyšná, když tam tu 

fotku dám a že lidi ví, že spolu chodíme, takže to pro mě důležitý je. 

Jaké máš pocity, pokud tě, jakkoliv sdílí na sociálních sítích tvůj přítel? 

Je to hrozně hezký. On je totiž takovej jinačí v tomhle. On je schopnej si dát na storýčko pro blízký 

přátele nebo pro všechny jen mě, jakože jen moji fotku třeba a k tomu něco hezkýho napsat, když 

se mu ta fotka líbí. On to teda kolikrát i dělá schválně, protože má v ročníku samý holky, tak aby 

věděly, že je zadanej, ale určitě mě to vždycky potěší. 

Jaké sociální sítě používáte pro komunikaci ve vztahu? 

Komunikujeme přes ten Messenger nebo přes Instagram, kde si občas taky něco posíláme, ale 

rozhodně víc přes ten Messenger. Na tom Instagramu si moc aktivně nepíšeme, tak spíš reagujeme 

jen třeba jednou větou na to, co si zrovna pošleme. 

Jaký charakter má vaše komunikace? 

Teďka si píšeme asi daleko míň než dřív. Dřív bylo pořád něco, měli jsme se furt o čem bavit, ale 

teď si to spíš radši řekneme osobně, když se potom vidíme. Ale když už si teda píšeme, tak je to 

spíš o tom, kde, kdo je, co dělal, a tak a jenom někdy máme naše takový hluboký konverzace, který 

bohužel občas taky vedeme online, ale to je jednou za čas. 

Používáte kromě textu i něco dalšího ke komunikaci...jako třeba emoji nebo gify? 

Ale jo, občas jo. Já posílám gify pořád, to mě baví, to je taková jako sranda (smích). Ale to je spíš, 

když si z něho občas dělám srandu nebo tak. A smajlíky to píše skoro každej, takže těma se 

vyjadřujeme hodně. A někdy si moc ani nepíšeme a jen si povídáme přes gify, to je taky sranda. 

Ale třeba samolepky skoro nepoužíváme. 

A máte i třeba nějaký oblíbený emoji? 

No to asi zas ne. Ale spíš máme tak nějak ustálený, že si posíláme modrý a fialový srdíčka. On 

posílá modrý, já fialový. Už vlastně ani nevím proč, ale myslím si, že když jsme si nějak na 
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začátku, když jsme se poznali, začali psát, tak mi nějak napsal, že má rád fialovou a že jeho 

oblíbenej kámen je ametyst. Tak jsem asi v reakci na to začala posílat ty fialový a on pak ty modrý. 

Jak často spolu komunikujete? 

No, během týdne moc ne, většinou, když máme něco zajímavýho, co se nám stalo, tak si to 

napíšeme, ale že by to byla nějaká komunikace nonstop, to fakt ne. Dřív tomu tak bylo, teď je 

prostě mnohem lepší si to říct. Když je potřeba něco řešit hned, tak to řešíme, ale každý den 

v kontaktu nejsme. Už si ani nepíšeme dobré ráno nebo něco takhle hned po probuzení. 

Jakým způsobem ovlivnil vaši komunikaci covid? 

Řekla bych, že dost podstatně. Bylo to zlý, my jsme se ten první půlrok, co to bylo, neviděli tři 

měsíce. Já jsem z Brna odjela k rodičům a přítel zůstal v Brně. A zase když nebyl v Brně, tak byl 

na Slovensku. A takhle právě odjel na začátku března na Slovensko a pak jsem ho viděla až 

v červnu, protože se vůbec nesmělo přes hranice. Slováky sem vůbec nepouštěli a ani na nikoho na 

Slovensko. Takže to bylo hodně blbý a celkem těžce jsem to nesla. Bylo to fakt hrozný. Pořád jsme 

řešili, kdy se uvidíme a on nakonec sehnal i test, protože předtím to nebylo tolik dostupný a levný 

jako teď. Navíc mu do toho propadnul pas, takže ani fyzicky nemohl přes hranice. Hodně věcí bylo 

proti nám no. My jsme si v tuhle dobu psali hodně a asi kvůli mně, protože jsem to fakt nezvládala. 

Psychicky to bylo dost náročný, protože jsem byla zvyklá na jeho přítomnost a taky na to, že jsme 

se mohli kdykoliv vidět. 

A jak jste spolu tedy komunikovali?  

No snažili jsme se hodně volat a vidět se aspoň nějak prostřednictvím těch videohovorů na 

Messengeru. Já jsem z toho ale ve finále vycházela víc nešťastná než předtím, protože mi chyběl 

daleko víc. Vždycky jsme si ale povídali, nebo jsme na sebe zkoušeli různý filtry a přítel se mě 

snažil hodně rozesmívat, takže jsme spolu koukali i na nějaký vtipný videa nebo proti sobě hráli 

online šachy. Pak jsme si i psali, ale ta komunikace v reálným životě pak šla díky týhle zkušenosti 

o něco hůř. 

V čem přesně myslíš, že to pak bylo horší? 

Pak, když jsme se už viděli naživo, tak začaly přicházet i různý nedorozumění, protože jsme úplně 

zapomněli, jak ten druhej jedná a reaguje. On měl kolikrát třeba pocit, že něco myslím tak, i když 

jsem to tak nemyslela. A prostě jsme si vůbec nerozuměli, protože si jeden z tý online komunikace 

vždycky nesl nějakej falešnej dojem, kterej blbě pochopil z tý zprávy. A myslím, že to je možná 

i jeden z důvodů, proč už si tolik nepíšeme teď...že nechceme, aby se to opakovalo. 

Tak teď už trochu jiná otázka...diskutujete společně o obsahu na Vašich sociálních sítích? 

Ani ne. My si do tohohle moc nekecáme, ale vím, že když si dával třeba profilovku, kde byl bez 
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trička, tak jsem si říkala, že je to trochu moc, a on se nad tím pozastavil a uznal, že mám asi 

pravdu. Ptal se mě, jestli mi to vadí, tak jsem řekla, že když někde v posilovně cvičí bez trička, že 

ho stejně lidi vidí, ale na tý profilový fotce mi to přišlo divný, protože proč by to prostě měl každej 

vidět. Takže si ji nakonec dal pryč asi kvůli mně, i když jsem ho do toho nijak netlačila a bylo mi 

to jedno. Spíš mi šlo o ten princip. Ale nikdy jindy jsme asi žádnej problém neměli. 

A nějaký běžný fotky, co chcete přidat, spolu konzultujete? 

Asi záleží, jak kdy a jak u který. Třeba když mi řekne, že je něco hezkýho, tak proč ne. Jemu to 

hlavně nevadí, co si dávám na svůj profil, a i když si tam dávám jeho, tak je mu to jedno, protože 

on se líbí sám sobě všude (smích). Ale většinou, když tam třeba dává něco on, tak se taky zeptá 

nebo mi to ukáže a celkově se o tom nějak bavíme.  

Jak reaguješ na obsah, který přidá tvůj přítel a jak reaguje on? 

Dřív jsme si to hodně komentovali, to byly komentáře jako fakt všude. Já obecně moc 

nekomentuju, spíš mu to osrdíčkuju a jdu dál. On občas komentuje. Ne moc často, ale zas ne nějak 

extrémně. My to oba nemáme rádi, když je to přehnaný a otravuje to další lidi, který nás sledujou. 

A třeba storýčka, kde ho označuju, dřív pokaždý přesdílel, teď už to tolik nedělá. 

A máte na to třeba i nějakou reakci mimo tu sociální síť, než jen komentář nebo lajk? 

Všímáme si toho, co tam ten druhej dává a pak si třeba pošleme tu fotku a nějakej komentář 

soukromě do zprávy, nebo přítel mi třeba takhle posílá srdíčko, ale v reálu se o tom nebavíme. 

Jaké sociální sítě používá tvůj partner? 

On má trochu víc zaměřenou tu svou práci na ten online, protože pomáhá spravovat profil jednomu 

slovenskýmu influencerovi, takže má trochu nedobrovolně TikTok, a pak jako já ten Instagram, 

Messenger a Facebook jako aplikaci vůbec v telefonu nemá. Snapchat třeba nemá, ale přidává něco 

na profil toho influencera. 

Jak často je využívá? 

No... dřív býval určitě víc online. Teď moc ne, hoďku večer a pak zas třeba až ráno tam je. Ale 

jinak je víceméně díky tý práci používá pořád, takže tam bude velkou část dne, ale tak nějak 

soukromě bych řekla, že to má tak kolem dvou až tří hodin denně. 

Dokázala bys mi přiblížit, k čemu každou tu sociální síť využívá? 

Tak TikTok využívá taky kvůli práci, ale tam tráví čas i ve volnu. Ne že by tam chtěl teda někoho 

sledovat cíleně, ale sleduje tam hodně ty videa a už mi přijde, že na tom trochu začíná být 

i závislej. Na Instagramu vím, že měl dřív hrozně moc lidí a že teď sleduje spíš jen ty svoje vzory 

a mě. Dost často tam i přidává nějaký fotky nebo videa do Stories ze cvičení a tak. Ke komunikaci 
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a psaní s ostatníma používá Messenger.  

Jaké máš povědomí o tom, s kým komunikuje? 

No, právě asi úplně nevím, s kým si píše. Cíleně mi nikdy nic neukazuje. Občas jako třeba tuším, 

nebo sedím vedle něho, ale on si asi obecně moc s lidma nepíše. Dřív mi zatajoval, co se dalo, teď 

mi to třeba i někdy řekne, že mu píše nějaká holka, nebo že řeší něco se spolužačkou, ale je to spíš 

málokdy. 

A jak se cítíš, pokud komunikuje třeba s nějakou osobou, která ti vadí? 

Je to takový...no jsem z toho nervózní a občas mu to dávám pořádně najevo. Teďka momentálně je 

jen jedna taková osoba, která mi vadí. Ještě jak jsme spolu teď po tý pauze, tak je to v tomhle 

směru takový napjatý, ale on mi tím svým chováním dává najevo, že se bát nemusím a snaží se se 

mnou víc komunikovat. Někdy mě s tím teda ani nekonfrontuje, aby mě tím třeba zbytečně 

nerozrušil, což si myslím, že taky není úplně dobře. Jako teď si fakt myslím, že by se nic takovýho 

nestalo, že by mě nějak podváděl. Ale já mu to většinou taky říkám, že z toho mám blbej pocit 

nebo že mi to vadí a prostě nedám mu pokoj do tý doby, dokud toho nenechá.  

Jaký přehled má o tvojí komunikaci on? 

Teď ho to určitě zajímá daleko víc než dřív a trochu se nám v tomhle otočily role, protože on se 

mnohem víc bojí. On se zeptá, dělá, že ho to vlastně moc nezajímá, ale pak zpětně se mě rýpavě 

zeptá, že z toho poznám, že ho to vlastně štve a že nad tím přemýšlel. Já hlavně kdykoliv si píšu 

s nějakým klukem, tak on o něm ví, protože to je jako dlouhodobě, že to je třeba i kamarád, kterýho 

zná, a já si s nikým cizím ani nepíšu. Takže není moc potřeba to vysvětlovat. 

Jaký obsah, který přítel sleduje, nebo činnosti, které tam dělá, považuješ za nevhodné? 

 Pokud něco takovýho je, tak já o tom nevím. Jediný, čeho si třeba jednou za čas všimnu, je, když 

ho začne sledovat nějaká fitnesska a on jí taky. To potom vím, že jí projede profil a sleduje ty její 

fotky v podprsence z fitka nebo v plavkách, no... a moc příjemný mi to není. 

A z jakého důvodu ti to vadí? 

No, já takhle nevypadám. Nejsem namakaná, i když třeba cvičím, tak nejsem v takový formě 

a člověk se pak hrozně s těma holkama porovnává, protože když se ten druhej na týhle scéně 

pohybuje, tak má nějakej ten ideál krásy třeba jinej a já si pak říkám, jestli ho splňuju taky.  

Sdělujete si přístupová hesla k telefonu? 

My hesla nemáme, máme k přístupu ty znaky a ty jako známe, takže do telefonu toho druhýho se 

dostat normálně můžeme. Já mám teda k příteli i otisk. Je to někdy praktický, když něco 

potřebujeme a ten druhej má telefon blíž. Nebo se prostě kouknout, něco rychle vyfotit nebo poslat 
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nebo tak. Ale většinou o tom ten druhej ví. Dřív jsme s tím měli celkem problém. Nebo teda ne já, 

ale on. Štvalo mě, že mi vůbec nechtěl půjčovat telefon, ale jako vůbec. Já jsem se třeba chtěla jen 

podívat, kolik je hodin a on z toho byl hrozně nervózní. Pak jsem teda zpětně zjistila proč, a i proč 

si třeba skrýval ten telefon v mojí přítomnosti, když mu někdo psal. 

A proč to dělal? 

No...(přemýšlí). Prostě si psal s nějakou holkou a scházel se s ní, i když chodil se mnou. Já jsem asi 

nějaký tušení, že něco není v pořádku, měla, ale utvrdilo mě až to, co jsem mu našla v telefonu. 

Takže máš nějakou zkušenost se zásahem do soukromí? 

Ano. Nikdy to teda nebylo z jeho strany, protože on asi nemá důvod, ale z mojí strany tam ten 

důvod byl, protože už jsem fakt byla nesvá a on se choval divně. Já na to teda přišla ale omylem. 

Ne, že bych mu jako prolízala ten telefon schválně, to fakt ne. Spíš to na mě vyskočilo, když jsem 

procházela kolem stolu, kde byl ten telefon položenej. Viděla jsem v tom náhledu, od koho ta 

zpráva je, i co je v ní napsaný. Říkala jsem si, ježiš, co to je, a tak nějak jsem pochopila, že to asi 

nemám vidět. Věděla jsem, že se něco děje, hodně mi to hlodalo v hlavě a nejsem na to pyšná, že 

jsem tohle udělala, ale ve finále jsem z toho vlastně nic moc stejně neměla. Musela jsem počkat, až 

mi o tom řekne sám. 

A jaké následky měla tahle situace? 

No, já jsem usoudila, že mi do toho nic není a že bych mu to ani neměla říkat. Takže jsem o tom 

mlčela a on to nevěděl, že jsem mu vlezla do toho telefonu. Já jsem si hlavně v tu první chvíli 

myslela, že to je jen nějaká blbost, že jsem paranoidní a že se mi to jen zdá a nechtěla jsem si to 

připustit, že by něco takovýho udělal. Pak když mi to řekl sám, že se s někým scházel, tak jsem mu 

dala najevo, že jsem to věděla a že mi to bylo jasný, a na ten můj incident se pozapomnělo, protože 

on byl v tu chvíli v roli toho horšího. A pak to nějak včetně dalších věcí přispělo k tomu, že jsme se 

rozešli no... 

A teď když už jste znovu spolu, zasahuje vám to nějak do vztahu? 

Mně přijde, že jsme teď začali úplně s čistým štítem a tohle už nějak vůbec neřešíme. On u mě 

nemá co najít a myslím si, že já teď u něj už taky ne. A i s tím půjčováním telefonů se to určitě 

zlepšilo, protože teďka mi ho i půjčí sám od sebe, neschovává ho a chová se tak, že nemám pocit, 

že by se zase něco dělo. 

A ještě zpátky k těm heslům... znáte hesla ke svým účtům na sociálních sítích? 

Ne, to vůbec. Mě nějak nevadí, ani když má přístup k těm účtům skrz ten telefon. Nemá tam co 

najít. Zase to ale neberu jako nějakou extra soukromou věc, když bych se potřebovala přihlásit 

někde jinde nebo tak, tak bych mu to heslo asi i řekla. 
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Dochází ve Vašem vztahu někdy ke konfliktům kvůli sociálním médiím? 

My jsme většinu času asi nekonfliktní. Když mi třeba přijde, že o něm dva dny neslyším, protože se 

zrovna nebyl schopnej ani jednou přihlásit a dát vědět, že je v pořádku, tak mu většinou volám, ale 

když to hned nezvedá, tak celkem plaším a pak je kvůli tomu třeba nějaká malá neshoda. A hodně 

během tý korony jsme se prostřednictvím těch sociálních sítí nepochopili a pak z toho vznikaly 

nějaký další konflikty a nedorozumění, který bylo potřeba vyřešit. No...a pak taky občas kvůli tomu 

jeho psaní, jinak asi v pohodě. 

A jak vnímá tvoji aktivitu on? 

On mi asi nikdy nic negativního neřekl, ani mi nic nevyčetl, nebo si aspoň teď nic přesně 

nevybavuju. On by se ale určitě ozval, kdyby něco takovýho bylo. Já fakt ale, i co se týká toho 

obsahu nebo toho, co sleduju, dělám a přidávám normální věci, takže nemá proč. 

A když už nějaké konflikty byly, jako jsi zmínila předtím, tak jak se je snažili řešit? 

No tím, jak nebylo moc možností se třeba vidět, tak se to muselo řešit hned a já to mám teda 

i osobně radši, když se ten vzduch vyčistí hned. Ale bylo to na nic, protože jsme to řešili online po 

zprávách a v momentě, kdy byl příliš protivnej, tak jsem mu naštvaně volala a donutila jsem ho to 

říct, než aby mi to psal a dál tam docházelo k nějakýmu dalšímu vzájemnýmu nepochopení. 

Protože i když jsem ho neviděla, tak jsem aspoň pořád slyšela ten tón jeho hlasu a věděla jsem, že 

to nemyslí zle a že to nemůže být zkreslený jako z tý zprávy, ze který to třeba vyznívalo jinak. Ale 

my se vždycky snažíme o tom mluvit a mluvit o tom do tý doby, než se dostaneme k tomu jádru 

a pak je to úplně v pohodě. 

Jak často používáte sociální sítě v přítomnosti toho druhého? 

Velmi, velmi málo. Jakože když třeba potřebuju něco do školy, tak mu to i vysloveně řeknu, aby 

neměl pocit, že ho třeba nevnímám, když mi něco zrovna povídá, a on si jde dělat něco jinýho. 

A on to má úplně stejně. Ale on teda je ještě míň online v mojí přítomnosti. On to jako ani nezapne 

a nepodívá se na to. 

Jaká máte pravidla týkající se užívání sociálních sítí? 

My asi oba máme nějaký nepsaný pravidlo, že když jsme spolu, tak ty telefony vypínáme. A já to 

tak taky cejtím, že když jsem tam jako s ním, tak proč bych měla řešit něco jinýho. Ten čas, když 

jsme spolu, je spíš, abychom se vyklidnili, odpočinuli si a užili si to spolu. A jako nějaký další 

pravidlo máme, že nepřidáváme fotky jeho sourozenců, protože jsou to ještě děti a těžko si řeknou, 

jestli tam chtějí být nebo ne, takže takhle tu rodinu tam moc nedáváme, pokud přímo nemáme 

souhlas. 
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Přepis nahrávky č. 6 

Transkripce rozhovoru mezi tazatelkou a respondentem Petrem. Rozhovor byl veden výzkumnicí 

(studentkou) v kavárně, v blízkosti respondentova zaměstnání. Rozhovor byl veden 

polostrukturovaně, v neformálním duchu. Jména osob a míst byla z etických důvodů změněna. 

Datum realizace rozhovoru: 18. října 2021 

Délka rozhovoru: 51 min 

Pověz mi něco o sobě. 

Jmenuju se Petr, je mi jednadvacet, jsem kousek od Berouna, kde i bydlím, ale studuju vysokou 

v Praze, takže když jsem tu přes týden, tak jsem na koleji. A snažím se přivydělávat si, takže 

i nějaký částečný pracovní závazky kromě toho studia mám. 

Jak dlouho jsi s přítelkyní? 

Rok a půl jsme spolu, takže vlastně celej covid. 

V tu dobu to muselo být asi už trochu složitější se seznamovat, tak jak jste se teda poznali? 

No, my jsme se potkali v autobuse. V tu dobu právě ještě nebyly takový restrikce, protože to bylo 

teprve v začátcích, lidi nemuseli nosit roušky. Prostě jsme jeli v autobuse, já si k ní přisedl, oba 

jsme se nějak usmáli, začali se bavit a bylo to. Zjistil jsem, že je ze stejnýho města, že taky studuje 

v Praze a že toho máme společnýho daleko víc.  

Jak často se vídáte? 

V pracovním týdnu tak dva dny... a o víkend příležitostně, když je čas. Takže za ten celej týden, 

když to vezmu v průměru, se vidíme takový dva celý dny zhruba. 

Jaké sociální sítě využíváš? 

Tak takovou tu klasiku. Facebook a s tím i Messenger, WhatsApp a teď jsem zkoušel proniknout 

na Twitter, ale nevím. Já jsem tím nepolíbenej zatím. 

Takže se to s Twitterem nepovedlo, nebo jak to myslíš? 

No, neřekl bych, že se to nepovedlo. Ono je to spíš prozatím v plenkách, já jsem měl myšlenku, že 

půjdu na Twitter, budu vědět o světě víc, protože, když to vezmeš, tak Facebook ti ukazuje jen to, 

co sleduješ nebo co tě zajímá a moc tam toho už není. Pro mě osobně, už to tam je mrtvý. Takže 

jsem chtěl přesídlit tam, ale zatím tam mám jen účet a nejsem tam zatím moc aktivní, protože nebyl 

čas, a ještě s tím moc neumím. 
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A používáš ještě něco dalšího? 

Ještě jsem zapomněl na Instagram a Discord, kde komunikuju se spolužákama. A taky jsem 

používal ještě jednu aplikaci podobnou WhatsAppu, když ten zrovna měl problém s tím únikem dat 

a se soukromím, teď mi ale vypadl ten název...(přemýšlí) už vím. Signal to byl. Tam jsem chtěl 

přesídlit nějak úplně, protože by to bylo lepší než Messenger, a i v mým okolí to začalo používat 

víc lidí, ale nakonec to neproběhlo a v telefonu si to u mě místo nenašlo. A občas mě někdo odkáže 

třeba na TikTok, ale to nijak aktivně nevyužívám.  

Proč je využíváš? 

Na tom Instagramu jsou třeba občas i různý zajímavosti ze světa nebo se kouknu na nějakou 

celebritu, meme nebo Reels. Ten Facebook už moc nejedu a používám ho skoro minimálně, ale 

mám tam třeba různý táborový skupiny a kapelu. Messenger využívám klasicky ke komunikaci 

mezi lidma.  

A kdybys měl uvést nějaké hlavní důvody, proč jsou pro tebe důležité? 

No tak určitě nějaká ta informovanost, vím, co se díky nim děje. V případě toho Twitteru se mi líbí, 

že to tam máš hned tu zprávu. Nemusí to být vždycky úplně pravdivý, ale nějak základní přehled ti 

to dá. Pak taky hlavně kvůli tý komunikaci, udržuješ nějak ty vztahy a sdílíš zase informace s těma 

ostatníma. A pak se taky prostě člověk občas rád na něco podívá nebo se u toho zasměje, když má 

volnou chvíli. 

Kolik času trávíš online? 

Já asi dvě hoďky třeba. Já pořád dělám něco mimo, takže v průměru asi tolik no. 

K jakému typu činností sociální sítě využíváš? Klidně uveď vždycky i příklad, co kde děláš. 

No, ten WhatsApp mi slouží hodně pro komunikaci s rodičema. S tátou si tam posíláme zážitky, 

nedávno jsem ho třeba svezl letadlem, takže mi pak přes to přeposlal spoustu fotek no a s mámou je 

to podobný. Nekomprimuje to fotky jako Messenger, takže ta kvalita zůstane stejná. Já obecně 

tuhle aplikaci mám spíš na ty fotky, se spolužákama se třeba přesouváme sem z Messengeru, 

abychom si něco mohli poslat a pak se zase vracíme na ten Messenger, kde si píšeme dál. Na 

Messengeru komunikuju prakticky se všema kromě rodiny, takže s kamarádama, spolužákama, 

lidma z práce a teď se mi tam hodně přesunuly i různý skupiny, party a kluby z fakulty. A na 

Instagramu spíš jen sleduju, ale občas když jsem na nějakým místě, který stojí za to zviditelnění, 

nebo se tím chci pochlubit, tak něco přidám, takže třeba jednou do měsíce tam něco dám.  

A používáš nějak ke komunikaci i ten Instagram? 

Na tom Instagramu si moc s lidma nepíšu. Většinou je to jen v reakci na nějakej příspěvek typu 

video nebo fotka. Prostě když najdu třeba nějaký jídlo, nějakej zajímavej recept, nebo objevím 
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něco zajímavýho, tak pak vedu konverzaci o tom, jak by se to dalo vyzkoušet.  

Když už něco přidáš, tak co to většinou je? 

Zážitek. Určitě nějakej zážitek. Nějaký zajímavý místo nebo něco, co jsem prožil a sebe moc 

nepřidávám. Víc asi přidávám Stories, ale pak si to na tom profilu stejně nechám, dám si to do 

výběru, takže tam je pořád a nezmizí úplně. To storýčko se mi líbí hodně, protože to není takový 

mdlý jako samotná fotka. Hodíš si tam nějakou hudbu, nahodíš nějakej efekt a předá ti to trochu víc 

než jen ta fotka. Hlavně si s tím můžeš trochu víc pohrát, natočit video, přidat nějakou samolepku 

nebo něco navíc. Jinak do feedu dávám něco asi minimálně, ale nějakou větší věc, třeba pět fotek 

z dovolený, pokud to byla nějaká větší cesta, si tam dám rád a často se k tomu pak vracím. 

Jak prezentuješ svůj vztah na sociálních sítích? 

Já svůj vztah vůbec nikam nedávám. Nebo teda takhle...v mým okolí není jedinej člověk, kterej by 

o tom vztahu nevěděl. My máme všechny společný fotky u sebe, nikde nic nesdílíme a ani nic 

nepřidáváme. Po pravdě si nejsem jistej, jestli tam někde něco společnýho vůbec je. Jako myslím, 

že jednou jsem ji asi třeba sdílel na Stories a že jsem ji označil, ale to bylo fakt jen jednou a od tý 

doby nějak nic nebylo. Ve feedu s ní nemám žádnou společnou fotku. Ani nejde o to, že by mi to 

bylo nějak trapný, ji tam dávat, ale nemám prostě důvod to všem cpát. 

A když už jsi ji tedy minimálně jednou sdílel, jakého charakteru byl ten příspěvek? 

No, byl jsem tam já a samozřejmě ona. Byli jsme zrovna na výletě v horách, takže tam bylo i hezký 

prostředí. V tu chvíli jsem to asi tak cítil, že je to moment, o který se chci podělit. Ta fotka si mi 

líbila i tak nějak kompozičně a prostě jsem ji tam dal. Nebylo to z důvodu, že jsem se chtěl chlubit 

nějak tou přítelkyní, ale prostě ten moment po tom dlouhým výšlapu a zdolání toho vrcholu stál za 

to. 

Jak důležité je pro tebe sdílení toho vztahu? 

Reálně vzhledem k tomu, že tam je tak jen ten jeden příspěvek, to pro mě důležitý není vůbec. Já si 

to spíš držím v tom svým vlastním archivu. Ty fotky s ní a nějaká ta dokumentace toho vztahu pro 

mě jsou důležitý. Člověk se k tomu rád vrátí a třeba zavzpomíná, nebo si z toho udělá nějakou 

koláž doma, ale nevidím důvod, proč by na to měli koukat cizí lidi. Je to do určitý míry moje 

soukromí a nevidím nějakej vyšší záměr to na ty sociální sítě dávat, když je to pro nás dva.  

Jaké máš pocity, pokud tě, jakkoliv sdílí na sociálních sítích tvoje přítelkyně? 

Já si myslím, že z její strany se to zatím nestalo, takže s tím nemám vůbec žádnou zkušenost. 

Samozřejmě nic proti tomu nemám, když by si mě někam dala, já bych byl spíš naopak rád, kdyby 

už něco přidala i se mnou. Udělalo by mi to určitě radost. Zase to nějak ale nevyžaduju, 

samozřejmě to je na ní. 
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Jaké sociální sítě používáte pro komunikaci ve vztahu? 

Společně si nejvíc píšeme přes Messenger. Na WhatsAppu si posíláme fotky a na Instagramu si 

přepošleme občas nějaký Reels nebo video a v reakci na to třeba nějakou krátkou zprávu. 

Jaký charakter má vaše komunikace? 

My vlastně díky tomu, že se vidíme jen pár dní z toho týdne kvůli škole nebo práci, tak si píšeme 

úplně o všem. To znamená nějaký zážitky z toho dne, kdo koho kde naštval nebo naopak potěšil, 

kam kdo jede, co děláme, co budeme dělat, nebo prostě cokoliv, co se zrovna stalo. Domlouváme 

se i na tom, co zrovna budeme dělat nebo nějaký milostný zprávy, že na sebe zrovna myslíme, že 

se máme rádi a tak. Občas si třeba i zavoláme, nebo se bavíme, než jdeme spát. 

Jak často spolu komunikujete? 

Já bych řekl, že pořád. Momentálně mi tam třeba od ní visí zpráva. Když je něco, tak si napíšeme, 

nečekáme na danou hodinu, kdy ten druhej může. Prostě když máme mobil v ruce, tak si cokoliv 

napíšeme...takže jsme v kontaktu každej den od rána do večera. 

Používáte kromě textu i něco dalšího ke komunikaci...jako třeba emoji nebo gify? 

Tak samozřejmě...gify to krásně doplňujou. Smajlíky používáme asi tak nějak normálně, nějaký 

samolepky to asi úplně nevím, ale ty gify jedu furt. Hezky to vyjádří tu situaci. Někdy spolu na tom 

Instagramu komunikujeme zase jenom prostřednictvím těch videí a myslím si, že bez těhlech 

dalších doplňujících věcí by to bylo takový chudší. Člověk se zasměje a líp pochopí toho druhýho. 

A máte i třeba nějaký oblíbený emoji? 

Určitě taky máme, ale nevybavím si teď úplně nic konkrétního. To spíš v těch gifech je několik 

z nich, který používáme často, protože se třeba hodí a hnedka se ví, co se děje. Asi v tom máme 

i nějakou už svojí skrytou řeč, protože už některý ty gify máme i přiřazený k jednotlivým věcem 

a posíláme si pořád ty stejný. Když je třeba naštvaná, tak mi posílá pořád ten samej, nebo jí před 

spaním posílám vždycky takový dva medvědy, co se objímají. Řekl bych, že ta naše komunikace už 

je na tom z velký části hodně postavená, protože někdy to prostě ušetří čas. 

Jakým způsobem ovlivnil vaši komunikaci covid? 

No, my jsme spolu byli vlastně každej den. Když byly lockdowny, tak jsme porušovali, co se dalo 

(smích). Já bydlím v jiným katastru než ona. Sice bylo zakázaný se navštěvovat, ale prostě jsme se 

scházeli třeba na půli cesty a vždycky jsme šli k jednomu nebo tomu druhýmu domů. O tyhle 

striktnější nařízení, co byly, jsme se viděli opravdu denně. Já jsem měl školu online, nějak jsem si 

to odbyl a ona taky. Často jsem chodil i k ní, měli jsme přednášky puštěný spolu a prostě jsme ten 

veškerej čas trávili společně. Fyzicky jsme spolu byli mnohem víc. 
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A komunikovali jste spolu někdy i online?  

Tak samozřejmě, že to taky bylo součástí, ale spíš jsme se domlouvali, co budeme dělat zítra, kdo 

ke komu přijde. Hodně se prolínal ten čas online a ten čas strávenej spolu. Když jsme byli spolu, 

tak jsme neměli potřebu ty sociální sítě používat, ale když jsme zase byli doma a zvlášť, tak jsme si 

psali i večer.  

A volali jste si někdy i třeba? 

Určitě ano. Většinou jsme ale měli jen nějaký hlasovky, nebo prostě jen audiohovor přes 

Messenger. Videohovory vůbec. To tak nějak oba moc nemusíme, takže to jsme vůbec nevyužívali. 

Zpátky k těm sociálním sítím...diskutujete společně o obsahu na Vašich účtech? 

Asi záleží na tom, co to je. Jestli to je něco z mýho koníčku, tak to asi řešit nemusíme, ale když je 

to třeba nějaká fotka, kde je ten druhej, tak nějaká ta diskuse nad tím proběhne vždycky. Nějaká 

reakce na ty fotky tam vždycky je a většinou je kladná. Třeba jí řeknu, že jí to sluší, že to vyfotila 

moc hezky nebo jí to nějak pochválím. A ona to má podobně. 

A ta reakce na tý sociální síti je jaká, pokud ten druhý z vás něco přidá? 

No, vždycky tam nějaká odezva toho druhýho je. Podle citu, co by asi tak ona ráda slyšela, jí třeba 

napíšu pod fotku nějakej komentář. Většinou je to ale nějakýho vtipnýho rázu. Někdy jí tu reakci 

pošlu i třeba jen do soukromý zprávy, ale lajk jí dám vždycky. Ona mi taky lajkuje ty příspěvky, 

nebo občas napíše nějakej ten komentář, no. Když tam dávám něco, o čem třeba neví, například 

něco z toho koníčku, tak se pak ptá a chce o tom vyprávět. 

Jaké sociální sítě používá tvoje přítelkyně? 

Ty samý, co já, tam není nic navíc, takže Messenger, Instagram, Facebook, WhatsApp. Ten Twitter 

má taky, ale tam moc nevím, jak se pohybuje. 

Jak často je využívá? 

Když si píšeme, tak je online pořád. Podle mě to má taky tak ty dvě hodiny denně, ale přesně to 

nevím. Možná tam je i míň. 

Dokázal bys mi přiblížit, k čemu každou tu sociální síť využívá? 

S rodičema taky využívá ke komunikaci spíš ten WhatsApp, s mamkou vlastně komunikuje jenom 

tam, pro kamarády, a i pro mě má zase ten Messenger. Nenapadá mě nějak nic, co by měla jinak 

než já... 

A s tím Instagramem a aktivitou na něm to má jak? 

Já bych řekl, že tam bude aktivní víc než já. Občas mě i v noci překvapí, pokud mi přijde 

upozornění, že třeba něco přidala. Podle mě to má hodně jako vyplnění nějakýho času před spaním, 
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takže to tam hodně projíždí a sleduje různý celebrity a svoje kamarádky. 

Jaký máš přehled o tom, s kým komunikuje? 

Já bych řekl, že asi skoro na sto procent vím, s kým si píše. Protože, když už nějaká akce je 

a s někým komunikuje, což je dost často, tak o tom vždycky vím, nebo jsem minimálně pozvanej 

taky. Má tam určitě přátele, rodinu a spolužáky... 

A jak to většinou sleduješ? 

No takhle… aktivně to nesleduju. Když už mi to řekne, tak je to jako fajn, nějak to neřeším, ale 

většinou o tom vím, protože jsme třeba spolu. Prostě to vidím v tu chvíli, ale ne v nějakým smyslu, 

že bych jí lezl do telefonu. 

A jak se cítíš, pokud komunikuje třeba s nějakou osobou, která ti vadí? 

Hele nikdo takovej asi není. Mě vyloženě nikdo z jejího okolí nevadí. Spíš je to takový, že když 

někdo vadí jí, tak vadí i mně. Potom mi to je samozřejmě nepříjemný, že je otravovaná a snažím se 

jí i nějak pomoct se toho člověka zbavit. V některých momentech, i když je to na ní třeba jen vidět, 

bych to nejradši řešil i za ní. Ale o tomhle vždycky vím, protože si to říkáme, nějak o tom spolu 

diskutujeme a říkáme si co a jak. V případě, že jí psal třeba dřív nějakej kluk, tak jsem o tom věděl 

taky, společně jsme se tomu zasmáli a hodili jsme to za hlavu. Nebral jsem to jako nějaký ohrožení 

a ani jsem nežárlil. 

Jaký přehled má o tvojí komunikaci ona? 

Jo, tak občas se zeptá nebo něco. Ona se teda snaží mít asi daleko větší přehled než já. To, s kým si 

píšu, ona ví, minimálně jí to zase řeknu, případně to vidí, když jsme spolu, protože nic neskrývám. 

A obsahově si myslím, že není nic, co by ji mělo ohrozit, protože si stejně píšu jen s kamarádama. 

Jaký obsah, který přítelkyně sleduje, nebo činnosti, které tam dělá, považuješ za nevhodné? 

Já si myslím, že nic takovýho asi není. Vyloženě to, co sleduje mi nevadí a ani mě to nějak neštve. 

Občas třeba lajkuje nějakýho herce, nebo tam nějak sleduje někoho a říká, že se jí třeba líbí, že je 

hezkej, tak já jí zas ukážu fotku nějaký hezký herečky a máme z toho srandu. Ale nic nevhodnýho 

tam podle mě nedělá.  

Sdělujete si přístupová hesla k telefonu? 

No, jako známe je. Já třeba k ní už mám přístup normálně. Mám ho, protože jí zlobí mobil, takže 

kdyby se tam nemohla dostat ona, tak já, protože to má na otisk a už jí tam moc nefunguje ta 

dotyková odezva. A ona ke mně má přístup taky, protože to heslo ví, ale že bychom toho nějak 

zneužívali, to ne. Když už nějaká taková situace byla, tak jsem jí to z nějakýho praktickýho důvodu 

otevřel já sám.  
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Znáte i heslo k nějakému účtu na sociální síti? 

Tyhle ty přístupový věci ani jeden z nás nezná. Částečně už je to trochu soukromá věc, ale zároveň 

nevidím důvod, proč by ona to heslo měla mít a měla by se přihlašovat někde jinde. V tom telefonu 

to mám přihlášený pořád, takže když něco bude chtít, tak to stejně najde. Ale s tím, že bych jí to 

kdykoliv půjčil, nemám problém. 

Máš nějakou zkušenost se zásahem do jejího nebo tvého soukromí? 

Tak občas jsem viděl nějaký zprávy, co si, s kým píše. Nebylo to, že bych se jí v tom nějak účelně 

hrabal, ale prostě seděla vedle mě, nebo to třeba zrovna bliklo. Nebo jí třeba zrovna psala mamka, 

takže jsem jí to předčítal nahlas. Zatím jsem neviděl nic tak osobního, abych to neměl vidět. My 

jsme v tom vztahu hodně otevření, takže pokud ta zpráva není úplně tajná, třeba kvůli nějakýmu 

dárku nebo tak, tak o tom víme.  

A jak třeba vnímala to předčítání té zprávy ona? 

No, ona za to podle mě byla ráda. Protože zrovna byla v kuchyni, něco dělala a vlastně i teď to 

občas prostě dělám automaticky, takže to za nějaký narušení soukromí nepovažuje, a naopak to teď 

vítá, že se jí snažím pomoct.  

Dochází ve Vašem vztahu někdy ke konfliktům kvůli sociálním médiím? 

Ne, my se nehádáme vůbec. A hádat se třeba kvůli tomu, že jsme si neodpověděli přesně za deset 

minut, je docela hloupost, a to samý i třeba to, jestli je tam někdo víc nebo míň. Takový věci prostě 

nemá cenu řešit a jsem moc rád za to, že máme v tomhle směru ty priority stejný. 

A jak vnímá tvoji aktivitu ona? 

Já si myslím, že je s tím v pohodě. Z její strany jsem nikdy nezaznamenal nějakej problém. My 

jsme si v tomhle ohledu zatím ani nic nevyčítali. Nenapadá mě nic, co by jí mohlo vadit. 

Jak často používáte sociální sítě v přítomnosti toho druhého? 

Spíš minimálně. Když už jsme spolu, tak ty sociální sítě nepoužíváme. Když už musíme, tak já 

třeba řeším zrovna nějakou akci nebo něco, co je prostě důležitý a nepočká to, a ten druhej to 

respektuje. Ona to má zase stejně. Někdy máme i nějakou společnou debatu nad tou sociální sítí, že 

tam koukáme na nějaký videa spolu nebo si říkáme, jak je ta něčí fotka hrozná.  

Jaká máte pravidla týkající se užívání sociálních sítí? 

Když už jsme spolu, tak je to takový nevyřčený pravidlo, že to omezujeme. Taky jako co bychom 

tam dělali, že jo (smích). Ale i v nějakých mezích slušnosti bych nechtěl, aby mi třeba něco 

vyprávěla a já byl na mobilu. Ani bych třeba nepřidal něco, co by jí nějak vadilo, nebo by jí to 

mohlo nějak zesměšnit. Tohle všechno je ale na základě mýho nějakýho vnitřního pocitu a respektu 
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k ní, nemáme to nějak pevně stanovený. Ona zase když je u mě, tak si na noc vypíná telefon, aby 

mě to nerušilo. Já třeba tohle ale nedělám a jsem pořád k internetu připojenej i v noci, ale nijak 

neodpovídám, abych zas nerušil já jí třeba tím světlem. 

Přepis nahrávky č. 7 

Transkripce rozhovoru mezi tazatelkou a respondentkou Michaelou. Rozhovor byl veden 

výzkumnicí (studentkou) prostřednictvím platformy Google Meet. Rozhovor byl veden 

polostrukturovaně, v neformálním duchu. Jména osob a míst byla z etických důvodů změněna. 

Datum realizace rozhovoru: 22. října 2021 

Délka rozhovoru: 56 min 

Pověz mi něco o sobě. 

Jsem Míša a je mi dvacet. Bydlím ve vesnici, která je ve Středočeském kraji, a v podstatě na půl 

taky bydlím v Plzni, protože tam studuju vysokou školu. V současnosti nemám žádnou brigádu, ale 

časem bych si chtěla hledat něco v oboru, protože na koleji být do nekonečna nechci. 

Jak dlouho trvá tvůj partnerský vztah? 

My jsme spolu... no teď je podzim, takže spolu budeme asi rok a třičtvrtě. 

Jak často se vídáte? 

No, kvůli škole se v podstatě vídáme tak většinou jednou týdně. Bývá to většinou jeden celý den, 

že u sebe třeba přespíme a někdy je to i dvakrát, ale opravdu záleží, kolik máme zrovna času. Je to 

trochu náročnější, protože oba jsme přes týden někde jinde a školu máme v jiném městě. 

Jaké sociální sítě využíváš? 

No, tak samozřejmě Instagram, Facebook, Messenger. Taky jsem i na Snapchatu, WhatsAppu, 

a ještě často bývám v podstatě každodenně na Discordu. A zapomněla jsem na TikTok. 

Proč je využíváš? 

Je tam hodně informací. Mě osobně zajímá politika nebo i věci spojený se školou, takže se tam 

mám možnost dozvědět spoustu věcí. Sice to nemusí být vždycky úplně pravda, ale tak to se dá 

ověřit. A pak je využívám taky ke komunikaci s ostatními. Je to pro mě jako pro introverta 

mnohem jednodušší někomu napsat než s ním volat. Pak taky kvůli zábavě, když se chci podívat na 

nějakou zajímavou celebritu nebo když se chci podívat na nějaký zajímavý rady a tipy ohledně 

kytek. 
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A na jaké platformě ty tipy a rady týkající se květin sleduješ? 

Já to nejčastěji hledám na Instagramu, protože tam jsou ty Reels, kde to vždycky hezky ukážou. 

Oni to natočí, vysvětlí a je to tam krok po kroku. Hlavně je to rychlý. Prostě nemám tolik času, 

abych četla nějaký návody, tady to je stručně a jasně a člověk to hned pochopí, protože to vidí na 

tom videu. Někdy na to využívám i TikTok, ale většinou mi to hází tenhle obsah už na Instagramu 

samo. 

Kolik času trávíš denně online? 

Upřímně asi hodně. Já mám kromě mobilu i chytrý hodinky, takže všechno hned vidím a většinou 

se snažím i hned odepisovat. Nebo taky když jsem někde ve vlaku, tak jsem hodně na mobilu. 

Řekla bych, že to bude tak 6 hodin, protože ten telefon mám v ruce pořád, ale chtěla bych to určitě 

omezit. 

K jakému typu činností sociální sítě využíváš? Klidně uveď vždycky i příklad, co kde děláš. 

Na WhatsAppu komunikuju hlavně s babičkou a posíláme si tam někdy s někým fotky. Mě ale 

mnohem víc vyhovuje Messenger. Na Messengeru komunikuju v podstatě s kýmkoliv a často 

i s lidma, se kterýma potom komunikuju zároveň na Instagramu, takže máme takovou rozdvojenou 

konverzaci. Občas si tam i s někým zavolám, ale to asi nestojí ani za zmínku. Co se týče 

Instagramu, tak já přidávám něco jen občas. Spíš tam projíždím nějaký meme a posílám to 

kamarádům. Hodně často tam teď i sleduju nějaké profily, které informují o dění kolem, takže tam 

čtu nějaký zprávy a novinky. Sleduju tam samozřejmě i svoje kamarády, koukám, co tam přidávají, 

a i si tam hodně píšu zprávy, ale nejčastěji tam posílám nějaký ty vtipný příspěvky... prostě videa, 

fotky, cokoliv.  

A k čemu využíváš ten Discord nebo ty další sítě? 

No ten Discord využívám hodně, když hrajeme s kamarádama nějaký hry, takže si tam během tý 

hry povídáme a je skvělý, že se tam můžeme i zároveň nejen slyšet, ale i vidět. Na TikToku zase 

sleduju nějaký svoje zájmy, většinou mi to tam hodí nějaký seriály a občas tam zas bývá nějakej 

meme, kterej zase třeba přepošlu ostatním v těch zprávách, nebo si ho stáhnu a uložím na potom.  

A ten Snapchat? 

Nejčastěji posílám různý vtipný fotky kamarádům, přidám k tomu nějakej vtipnej popisek nebo tak. 

Jsou to hodně náhodný věci, prostě když vidím něco vtipnýho na ulici nebo kolem sebe. Občas si 

tam pošlu i něco se sourozenci nebo s přítelem.  

Jaké příspěvky přidáváš? 

Většinou přidávám něco z nějaký akce, takže třeba nějaký fotky s nějakým člověkem. Myslím, že 

tam ani moc samostatných fotek nemám. Pak taky nějaký fotky z cestování nebo s přítelem. Já moc 
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teď už asi nepřidávám, dřív jsem měla daleko větší potřebu, teď spíš přidávám víc storýček. 

A co je většinou na těch storýčkách? 

Vždycky tam dávám něco z cestování, takže třeba nějakou zajímavou stavbu, kde i označím to 

místo. Nebo si tam dám něco, co mi zrovna přijde zajímavý, takže něco politickýho. Taky tam 

přidávám přání na narozeniny, takže vždycky kamarádům třeba dělám koláž trapnejch fotek, aby si 

to přesdíleli. Nebo prostě zase nějaká společná fotka nebo video z nějaký akce s kamarádama. 

A který ten formát máš tedy radši? 

Určitě to storýčko. V tom feedu je to napořád a mě hrozně vadí, když to spolu neladí a když se ty 

fotky k sobě barevně ani tematicky nehodí. S tím storýčkem má člověk určitou volnost, nemusím 

řešit, co bylo předtím a jak to bude vypadat, protože to zmizí. Ale zase když chci, tak si tam dám 

výběr jídlo nebo minulý rok a mám je všechny pohromadě. 

Jak prezentuješ svůj vztah na sociálních sítích? 

No, tak většinou přidáváme něco společně, takže nějaký fotky a tak. Do storýček většinou nedávám 

moc jeho obličej, protože si myslím, že to není úplně potřeba, takže ho jen označím. Když jsme 

někde spolu, tak to tam dám nebo nějakou fotku, když mi třeba chybí. Já ho sdílím asi častěji, ale to 

je jen tím, že jsem víc online. 

A při jaké příležitosti tam většinou dáváš třeba tu jeho fotku bez obličeje? 

Když jsme třeba na jídle, tak tam dávám jen jeho od pasu dolů, protože tam mi zase víc jde o to, 

ukázat to jídlo a jeho spíš označuju jen jako svoji společnost, to samý i v případě společných 

výletů.  

A má to nějaký důvod, proč tam ten jeho obličej nedáváš, ale do feedu si ho dáš? 

No mě se ty fotky hodně líbí, přijde mi to takový umělecký, když třeba kouká do dálky nebo je 

zády a je tam nějaký panorama. Určitě v tom velkou roli hraje ten umělecký aspekt, protože do 

feedu, bych si takovou jeho samostatnou fotkou odněkud nedala, tam si spíš dám tu společnou, kde 

jsem i já, a nejen on sám. 

Jak důležité je pro tebe sdílení toho vztahu? 

Já si myslím, že je asi dobře, aby jeden z nás občas toho druhého sdílel. Nemusím mít plný profil 

jenom jeho, ale přijde mi, že v téhle době je to hodně očekávaný. Bylo by asi divný, kdybych ho 

vůbec nikde nezmiňovala. Určitě to nepovažuju za nejdůležitější věc v tom vztahu, ale přijde mi to 

hezký. 

Jaké máš pocity, pokud tě, jakkoliv sdílí na sociálních sítích tvůj přítel? 

Mě se to líbí a cítím se dobře. On sdílí vždycky moc hezký fotky. Byla jsem třeba překvapená, že 
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naši společnou fotku sdílel jako první, protože to bylo takový hezký a já jsem na to v předchozích 

vztazích nebyla zvyklá, že by to partner chtěl sdílet. Takhle vím, že si mě tam chce dát a že se za 

mě nestydí. 

Jaké sociální sítě používáte pro komunikaci ve vztahu? 

Používáme hodně ke komunikaci Messenger, tam si píšeme opravdu hodně, pak jsme taky na tom 

Instagramu, tam si většinou posíláme nějaký ty zprávy nebo příspěvky a občas si něco pošleme na 

tom Snapchatu. A hodně důležitou sítí je pro nás určitě i ten Discord, protože tam si hodně voláme 

a bavíme se o něčem klidně i několik hodin denně. Často používáme několik těch sítí naráz. Něco 

si pošleme na Instagramu, další video na TikTok a do toho na Messengeru řešíme, kdy se uvidíme. 

Jaký charakter má vaše komunikace? 

My asi máme nějak vyváženou tu psanou i mluvenou komunikaci. Videohovory moc nemáme 

v oblibě, ale většinou řešíme něco o škole, protože on je ještě na střední a často se třeba ptá na něco 

ohledně maturity, pak taky řešíme rodinu, politiku a takový běžný věci. Moc ale nemám přehled, 

co dělá. Když je třeba ve škole, nebo když s předstihem o něčem ví, že někam jde, tak se o tom 

taky bavíme, ale většinou spíš řešíme nějaký naše názory a zážitky, který se staly, když jsme spolu 

nebyli v kontaktu. 

Jak často spolu komunikujete? 

Jeden čas jsme spolu mluvili každý den, ale teď jsou i dny, kdy spolu nekomunikujeme vůbec, 

protože toho třeba máme moc, nebo já mám v pokoji spolubydlící, takže si třeba jen napíšeme něco 

v krátkosti. V průběhu dne spolu asi nevedeme moc smysluplnou konverzaci a čas na sebe máme 

spíš k večeru, když si zavoláme.  

Používáte kromě textu i něco dalšího ke komunikaci...jako třeba emoji nebo gify? 

Emoji používáme poměrně dost bych řekla, u každý nějaký milý zprávy třeba pošleme srdíčko 

nebo něco. V normální konverzaci píšeme místo nich i xD. Gify nepoužíváme, protože mně osobně 

se s tím docela těžce vyjadřuje. Já nerada posílám gify, na kterých jsou cizí lidi, protože mi to 

přijde takový zvláštní, to mu radši pošlu třeba na dobrou noc gif s nějakýma zvířátkama. A nějakou 

samolepku si občas pošleme ale to je jen jednou za čas. Jako takovou další doprovodnou věc, 

kterou využíváme jsou hlasovky. Je to rychlejší si to nahrát než se vypisovat s něčím dlouhým.  

A máte i třeba nějaký oblíbený emoji? 

U těch emoji se mi právě líbí i jak vypadají a nejčastěji využíváme vysmátý smajlíky. Dřív jsme 

měli jako nejoblíbenějšího smajlíka takový dvě srdíčka. Jedno je velký a druhý malý a dá se říct, že 

kolem sebe obíhají. Na začátku vztahu jsme to měli jako nás dva, protože on je mnohem větší než 

já, takže on byl to velký srdíčko a já to malý. Teď už ho ale tolik neposíláme, ale má to pro nás oba 
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pořád stejně hezký význam. 

A jak vnímáš to, pokud si píšete úplně bez smajlíků? 

No, dřív mi to vadilo, myslela jsem si, že se něco děje, protože jsem byla zvyklá psát za každou 

zprávou něco dalšího. Přítel to tak ale nemá a často když třeba nemá tolik času píše jen text. Takže 

už jsem si zvykla, že i psaní bez emoji je v pohodě a už mi to nějak nevadí.  

Jakým způsobem ovlivnil vaši komunikaci covid? 

Přítel byl před pandemií delší dobu v zahraničí, takže jsme byli zvyklí hodně používat Discord, 

protože jsme se mohli alespoň nějak vidět a trávit spolu čas. Se začátkem pandemie se ale musel 

vrátit domů a já jsem se z Plzně přesunula k rodičům. Oba jsme měli školu online, ale mohli jsme 

spolu mnohem víc komunikovat i třeba mezi těmi jeho hodinami a mými přednáškami. Sociální 

sítě jsme moc nepoužívali a snažili jsme se spíš vidět normálně. Často jsme se navštěvovali 

a pouštěli si školu společně doma. Řekla bych, že jsme spolu byli daleko víc v kontaktu fyzicky 

než teď. Teď se bavíme mnohem méně a jak se všechno vrátilo do normálu, tak mě to spíš mrzí 

a oba to snášíme těžce, že spolu nejsme tolik. Navíc do toho vstupuje už několik dalších věcí, jako 

ta spolubydlící, vzdálenost, rozvrhy, jeho práce a udržovat i ten kontakt aspoň online je mnohem 

složitější. Předtím to prostě bylo mnohem jednodušší, když jsme oba měli tak nějak volno. 

Diskutujete společně o obsahu na Vašich účtech? 

Tak říkáme si, když se nám něco nelíbí a tak. Kdyby nám oběma něco vadilo, tak si to řekneme 

a budeme to společně nějak řešit. A co se týká třeba nějakého radění, tak on se mě moc neptá, 

nepřidává nic šíleného. Já se ho třeba zeptám, jestli je nějaká fotka dobrá, jestli se mu líbí a jestli ji 

mám přidat takhle a s tímhle filtrem. Spíš spolu neřešíme ten obsah, ale tu úpravu. A vždycky spolu 

řešíme, když přidáváme něco společně. 

Jak reagujete na obsah, který přidá ten druhý? 

On mi to většinou jen olajkuje a tam to skončí, což mi nějak nevadí, protože mi pak zase třeba 

v reálu řekne, že je to pěkný. A já mu to vždycky olajkuju a přidám nějaký komentář aspoň se 

smajlíkem. Většinou je v tom komentáři nějaká taková vtipná poznámka.  

Jaké sociální sítě používá tvůj přítel? 

V podstatě to samý, co já. Používá hodně Instagram, Messenger, Snapchat, TikTok a Discord. 

Navíc oproti mně používá Twitter. Tam teda asi nebude nějak moc aktivní, ale často si tam něco 

čte nebo něco retweetne. 

Jak často je využívá? 

On je míň aktivní než já, takže bych řekla, že tak tři až čtyři hodiny. 
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Dokázala bys přiblížit, k čemu každou tu sociální síť využívá? 

Discord má spíš kvůli hrám, protože hraje mnohem víc než já. On si tam tolik nepovídá, to spíš 

zase se mnou. Na Instagramu přidává ještě míň než já, sdílí tam taky nějaký vtipný věci a meme 

a sleduje tam svoje kamarády. Messenger má taky ke komunikaci a občas používá WhatsApp pro 

komunikaci s rodinou, s jedním kamarádem a se školní skupinou. Úplně to samý jako já. 

Jaký máš přehled o tom, s kým komunikuje? 

Jako někdy mě to napadne, že mě to zajímá, ale je to spíš jako tím, že ani tolik přehled nemám. 

Vím tak nějak zhruba, s kým si píše. Není to teda tak, že bych vyzvídala, ale prostě občas mu přijde 

nějaká zpráva na hodinky, nebo mi řekne, že mu píše kamarád, ale tím, jak se vidíme málo, vidím 

jen zlomek toho, s kým je v kontaktu. 

A jak se cítíš, pokud komunikuje třeba s nějakou osobou, která ti vadí? 

Ono je to takový složitý, protože jedna taková osoba existuje, ale oni spolu skoro vůbec 

nekomunikují a když už, tak hodně stroze a o něčem, co s týká školy. Ona i ta holka je hodně 

sympatická a vlastně vůbec nic nedělá, takže je to spíš nějaký můj osobní problém, protože mi 

přijde, že musí být pořád v centru pozornosti a je trochu otravná. Je mi to nepříjemné, pokud s ní 

komunikuje, ale vím, že o nic nejde. Já jsem mu to přímo neřekla, že mi vadí, ale myslím si, že to 

je poznat, ale nechci do toho nějak zasahovat. 

Jaký přehled má o tvojí komunikaci on? 

On to upřímně moc neřeší, skoro vůbec se mě na nic tomhle směru neptá, takže mu to je asi jedno. 

On ani nesleduje, když mi někdo napíše, nebo neřeší zvuk toho upozornění. 

Jaký obsah, který přítel sleduje, nebo činnosti, které tam dělá, považuješ za nevhodné? 

Mě jeden čas vadilo, když sledoval jednu stránku, která vykrádala obsah a příspěvky té původní, 

která byla originál. Ona to spíš vlastně není ani stránka, ale spíš už taková skupina na Facebooku, 

kde se vždycky sdílí různé meme. Ty jsou vždycky ale bez uvedení zdroje a není vůbec jasné, 

odkud to je původně. Tahle stránka s tím celkem sklízí úspěch a mně se prostě nelíbí, že na tom 

někdo vydělává a nahání followery, když vydává nápad někoho jiného za svůj vlastní. On právě 

přítel často i sdílel tyhle příspěvky nebo mi je posílal a bylo to takový otravný. Když jsem mu to 

ale řekla, že mi to vadí, tak to přestal sledovat. 

Sdělujete si přístupová hesla k telefonu? 

No, jako v podstatě jo. Já jsem měla přístup do jeho staršího telefonu, tam jsem měla otisk, ale on 

má teď novější, takže tam znám jen heslo. A on ke mně ví heslo, a i tam má ten otisk. 

A z jakého důvodu je znáte? 
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Mně přijde fajn, aby k tomu měl přístup, protože kdykoliv se něco stane, tak může cokoliv udělat 

nebo zavolat pomoc. Je to spíš z praktického důvodu nebo kdyby si ho chtěl půjčit. My to nějak 

neřešíme. 

Znáte i heslo k nějakému účtu na sociální síti? 

To nezná ani jeden z nás. Ani jsme se o tom nikdy nebavili. Já to heslo používám k dalším účtům. 

Asi bych mu to i klidně řekla, pokud by k tomu byla nějaká potřeba.  

Máš nějakou zkušenost se zásahem do tvého nebo partnerova soukromí? 

My jsme v tomhle hodně otevření. Nemáme vůbec problém s tím si půjčit telefon toho druhého. 

Když se jemu třeba vybil, tak si půjčil můj a šel s ním na nákup. Často před sebou i otevíráme 

konverzace, takže k nějakým zásahům nebo lezení do telefonu není důvod. Jedinou takovou 

zkušenost, kterou mám, je, když omylem viděl u mě v telefonu dárek, který jsem pro něj chystala. 

To ale spíš byla moje chyba, protože jsem tu konverzaci měla otevřenou, i když jsem nechtěla, aby 

ji viděl.  

A jaké měla tahle situace následky? 

No, vzala jsem mu ten mobil a byla jsem celkem naštvaná. Sice toho moc nenašel, ale musela jsem 

mu vysvětlovat, že jsem pro něj měla překvapení a že to měl být dárek. On se teda už dál ani 

nevyptával nebo nebyl podezřívavý, ale od té doby si na to dáváme větší pozor, když chystáme 

něco na narozeniny nebo Vánoce.  

Dochází ve Vašem vztahu někdy ke konfliktům kvůli sociálním médiím? 

Jako občas nějaký konflikt třeba jednou týdně je. Často je to třeba, když já potřebuju něco rychle 

vědět a on mi neodepisuje v ten moment. Tak jsem potom trochu nepříjemná. Občas mě naštve, že 

vidím, že třeba odepíše ve skupině, ve který jsme oba, ale mě neodepíše. Tak si říkám, proč to dělá 

a ze začátku mi to vadilo hodně. Někdy jsme se i hádali, protože mi přišlo, že mi píše málo, teď už 

je asi v pořádku. No a někdy se objeví něco jako v případě té stránky, jak jsem o tom mluvila už 

předtím. 

A jak vnímá tvoji aktivitu on? 

On mi nikdy nic neřekl. Já se ho teda vždycky ptám, protože mi to přijde divný, že mu nic nevadí, 

ale on je prostě pohodář a se vším je spokojený. 

Jak takové konflikty řešíte? 

Většinou mu to řeknu já, nebo on to řekne mě, že je někde problém. Pak se o tom bavíme, nikdy se 

o tom ale úplně nedohadujeme. Snažíme se nebýt nepříjemní a většinou se omluvíme oba, i když je 

to chyba třeba jen jednoho z nás.  
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Jak často používáte sociální sítě v přítomnosti toho druhého? 

Moc často ne. Spíš, když na sebe třeba někde čekáme. Občas se podíváme třeba společně, když 

nám ten druhý něco poslal a ten druhý si to ještě nezobrazil, ale jinak moc nejsme aktivní, když 

jsme spolu. Řešíme jen ty věci, který jsou akutní a ostatní počkají. 

Jaká máte pravidla týkající se užívání sociálních sítí? 

Máme takový nepsaný pravidlo, který teda i funguje, že když jsme spolu tak se věnujeme jen sobě. 

Pak taky máme takový pravidlo, že nepřidáváme žádný vyzývavý fotky. Když jsme spolu, tak 

otáčíme telefony displejem dolů, aby nás nerušily upozornění, pokud se jich sejde nějak víc, 

a abychom se víc věnovali jeden druhému. A občas si i vypínáme hodinky nebo si na nich dáme ten 

režim nerušit, abychom měli jen ten čas pro sebe. 

Přepis nahrávky č. 8 

Transkripce rozhovoru mezi tazatelkou a respondentkou Terezou. Rozhovor byl veden výzkumnicí 

(studentkou) v místě, kde respondentka studuje. Rozhovor byl veden polostrukturovaně, 

v neformálním duchu. Jména osob a míst byla z etických důvodů změněna. 

Datum realizace rozhovoru: 28. října 2021 

Délka rozhovoru: 65 min 

Pověz mi něco o sobě. 

Je mi dvacet dva let, pocházím z Českých Budějovic a při studiu mám brigádu. Kvůli vysoké škole 

jsem se musela přestěhovat do jiného města, ale za rodinou dojíždím aspoň během víkendů.  

Jak dlouho trvá tvůj partnerský vztah? 

S přítelem jsme spolu už přes tři roky, ale známe se už od prváku na gymplu. 

Jak často se vídáte? 

Hm…(přemýšlí). Já bych řekla, že se vídáme docela často. Když ani jeden z nás nepracuje 

a nemáme věci do školy, tak se vídáme klidně i denně, ale pokud toho máme víc, tak se někdy 

i delší dobu nevidíme. V průměru to bude ale tak čtyřikrát do týdne. 

Jaké sociální sítě využíváš? 

Využívám Messenger, Instagram, Facebook a WhatsApp. A v práci máme Slack, ale to nevím, 

jestli považuješ za sociální síť. Tam jsou takový vlákna a je to na bázi takový internetový diskuse. 

Občas využívám i Twitter, ale ten mám zase jenom pasivně, když si chci něco nového přečíst. 
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Proč je využíváš? 

Používám je ke komunikaci s lidmi. Cítím se díky těm sociálním sítím s nimi neustále ve spojení, 

i když je nemůžu vídat tak často. Takže přes ně můžu řešit různý organizační věci a dávat ostatním 

vědět o tom, co zrovna dělám. Facebook a Instagram zase používám spíš kvůli zábavě, koukám na 

fotky, čtu si tam a koukám, co ostatní dělají. A ten Instagram zase beru jako místo, kde můžu být 

nějakým způsobem kreativní v rámci toho vytváření příspěvků.  

Proč jsou pro tebe důležité? 

Už je to nějaká součást mojí každodenní rutiny, takže pro mě jsou důležitý. Když je třeba výpadek, 

tak mi to docela chybí. Když se nudím před spaním, tak se chci podívat, co se dělo u ostatních, ale 

když to nejde, tak nevím, co mám dělat místo toho. Asi bych si zvykla na fungování bez nich, ale 

ten Messenger je pro mě asi nejdůležitější a bez něj by to bylo těžký. 

Kolik času trávíš denně online? 

Asi pět hodin denně, nebo teda to mám v ruce telefon. Na těch sítích tak tři hodiny. Myslím si, že 

to je docela hodně, ale spíš je to tím, že se třeba nudím v práci a prostě jsem na tom telefonu. Jako 

není to tak, že bych to vyhledávala a chtěla na tom trávit čas, ale když si chci trochu odpočinout, 

tak se jdu třeba podívat na ten Instagram. 

K jakému typu činností sociální sítě využíváš? Klidně uveď vždycky i příklad, co kde děláš. 

Já beru Facebook i Messenger jako odlišný sítě, takže rovnou hned na začátku chci zmínit, že 

Facebook tolik k vlastní tvorbě už aktivně nevyužívám a spíš jsem tam hodně pasivní. Čtu, co tam 

ostatní přidávají a jsem tam součástí různých seriálových skupin, kde si lidi píšou v angličtině. 

Většinou nekomentuju, maximálně tam dám někomu jen lajk, nebo sleduju něčí fotky. Na 

Messengeru zase komunikuju hlavně s přítelem a s kamarády buď zvlášť nebo ve skupinách. Ale 

tak tam je to stejně dobrý, protože můžu najít prakticky kohokoliv, i když na něj nemám číslo. 

WhatsApp mám vyhrazený hlavně pro rodinu, protože ty další sociální sítě moc nepoužívají 

a posíláme si přes to různý zprávy a fotky, protože to tolik nekazí tu jejich kvalitu.  

A co ten Instagram? 

Já bych řekla, že na tom jsem asi nejvíc aktivní. Přidávám fotky i příběhy, lajkuju, občas i něco 

komentuju, sdílím věci s přáteli a občas si tam s někým napíšu. Přijde mi ale divný, to používat 

primárně ke komunikaci, mám to spíš kvůli těm doprovodným věcem. Když už si tam s někým 

píšu, tak je to většinou někdo mladší, kdo to využívá ještě třeba mnohem víc než já.  

Jaké fotky přidáváš? 

No buď jsem na nich já nebo místa, která jsem navštívila. Občas i něco, co jím ale obecně tam 

sdílím svoje zážitky, vzpomínky z cest, a ne ten každodenní život. Do feedu většinou dávám fotky, 
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o kterých si myslím, že jsou hodně povedený a že si zaslouží tam být delší dobu než dvacet čtyři 

hodin. Na storýčko dávám fotky s menším rozmyslem. 

A který ten formát máš radši? 

Mně se nejdřív storýčka jako nová funkce na Instagramu a Facebooku nelíbila. Přišlo mi, že to 

kopíruje Snapchat a nechtěla jsem mít dvě stejné věci ve dvou různých aplikacích. Hodně dlouho 

jsem to nepoužívala a dávala jsem věci do feedu, ale pak se to nějak změnilo a teď používám ráda 

oboje. Ten feed je ale takový hezký album, který si občas prohlížím, a potom, když to lidi začnou 

lajkovat, se mi to líbí kvůli tomu jejich obdivu. Na ty fotky ve feedu mám taky víc reakcí. Storýčka 

jsou fajn v tom, že můžu využít tu svou kreativitu, dám si k tomu nějakou hudbu, zajímavě to 

upravím, ale někdy mi to přijde hodně povrchní, když lidi fotí jen nějakou část reality.  

Jak prezentuješ svůj vztah na sociálních sítích? 

No, tak já si myslím, že ho nejvíc zmiňuju na Instagramu. Z něho by to člověk, co nás nezná nebo 

co to neví, mohl pochopit, že jsme spolu. Oba máme nějaký společný fotky ve feedu a občas 

přidáváme nějaký příběh a přítel má výběr příběhů jenom se mnou, ale já to tam nemám (úsměv). 

Myslím si, že se tomu sdílení jeho u sebe nebráním. 

Jakého charakteru jsou tyto společné příspěvky? 

Buď je na nich ta druhá polovička, takže většinou ten, kdo to nefotí, při nějaký večeři, činnosti 

nebo během nějaký akce no, anebo nějaká společná třeba z dovolený. A taky tam máme pár fotek, 

kde se třeba objímáme, dáváme pusu. U těchto fotek už zase neřešíme to pozadí, ale hlavní jsme 

tam my dva a nějaká ta společně zachycená chvíle. 

Jak důležité je pro tebe sdílení toho vztahu? 

No, kdybychom ty společný fotky neměli, tak je asi nezveřejním. Nebude mi líto, že tam nemám co 

přidat. Ale on ke mně patří, je to nějaká součást mého života, a proto ho tam taky zveřejňuju, 

protože on je pro mě důležitý. 

Jaké máš pocity, pokud tě, jakkoliv sdílí na sociálních sítích tvůj partner? 

Lichotí mi to. Je mi to příjemný. Občas mi třeba řekne, že mi to sluší, že si mě vyfotí a že si to tam 

dá, takže i z toho mám dobrý pocit a je to taková pochvala. 

Jaké sociální sítě používáte pro komunikaci ve vztahu? 

Používáme výhradně Messenger, Instagram a občas WhatsApp.  

Jaký charakter má vaše komunikace? 

Používáme celkem často i FaceTime, když se delší dobu nevidíme, takže jsme v kontaktu 

i prostřednictvím videohovorů, někdy si i jenom zavoláme, ale to je málokdy a samozřejmě si 
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i hodně píšeme na tom Messengeru. Když je potřeba si poslat něco ve vyšší kvalitě, tak využijeme 

ten WhatsApp. Na Instagramu je to spíš v rámci zábavy, kdy si přepošleme něco, co chceme, aby 

ten druhý viděl. A často i skáčeme z jedné té sociální sítě na druhou, protože řešíme něco 

odlišeného v konverzaci třeba na Instagramu a něco jiného v tom Messengeru.  

A o čem jsou většinou ty vaše konverzace? 

Když se nevidíme, tak si píšeme v podstatě všechno. To, co děláme, co nás čeká a nějaký 

informativní věci nebo si pošleme něco vtipného. A když se vídáme a jsme spolu v kontaktu víc, že 

u mě třeba přespí, tak se to většinou omezí jen na to, že se na něčem domlouváme. Prostě abych 

věděla, kdy dorazí a co podnikneme ten den společně. V tyhle dny většinou ta společná 

komunikace na těch sociálních sítích vázne, protože víme, že si to řekneme, až se uvidíme. 

Jak často spolu komunikujete? 

Hodně často. Řekla bych, že každý den. Vlastně není den, kdybychom si nenapsali, když se 

nevidíme. Píšeme si už od probuzení až do večera, takže víme, jaký ten druhý má den, jak se má 

a co dělá. 

Používáte kromě textu i něco dalšího ke komunikaci...jako třeba emoji nebo gify? 

Tak my nepíšeme jenom text, takže občas posíláme třeba ty gify, ale málokdy. Většinou je ta naše 

konverzace plná hlavně emoji. A posíláme si i různý videa jako ty Reels, který tu komunikaci taky 

trochu ozvláštní nebo nahodí pak téma další konverzace, ale taky to není nějak moc často. 

A máte i třeba nějaký oblíbený emoji? 

My používáme hodně vysmátý smajlíky, a pak tam máme ještě pár dalších, který se tam nějak 

opakujou, ale vyloženě že bychom měli nějaký smajlíky, co by byli charakteristický jen pro náš 

vztah, to ne. Nějak tomu moc větší význam nepřikládáme. 

A jak vnímáš to, pokud si píšete úplně bez smajlíků? 

Dřív byli smajlíci u každé zprávy a když tam nebyl, tak to signalizovalo nějaký problém. Nebo jako 

ten člověk se snažil asi dát najevo nějakou emoci, že to není sranda a věděli jsme, že se to obejde 

v tu chvíli bez toho. Ale jak jsme trochu starší, tak je používáme samozřejmě pořád, ale nic se 

neděje, pokud tam není. Není k tomu kladená taková vážnost jako dřív. 

Jakým způsobem ovlivnil vaši komunikaci covid? 

My jsme každý bydleli zvlášť u svých rodičů, ale ve stejném městě, takže jsme se víceméně mohli 

vídat pořád stejně, ale vraceli jsme se vždycky večer domů nebo jsme u sebe přespali. Většinou 

jsme se viděli jen na pár hodin denně a ta online komunikace asi nebyla moc jiná oproti té nynější. 

Myslím si, že nás ta pandemie úplně nezasáhla, co se týká té komunikace ani společného trávení 
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času. Měli jsme ho na sebe možná o fous víc, když jsme oba přišli o brigády a škola byla online, 

takže jsme se mohli vidět odpoledne po výuce.  

Diskutujete společně o obsahu na Vašich účtech? 

Občas se o tom bavíme, ale spíš tak jako informativně. Není to tak, že bych se ho ptala na souhlas. 

Zeptám se ho, jestli se mu ta fotka líbí, že si jí asi dám na Instagram...a pak jí tam prostě dám. On 

se se mnou ale asi radí víc než já s ním. 

A v případě, že by se mu nějaká tvoje fotka třeba nelíbila, tak co bys udělala? 

No, asi by záleželo, co by se mu na ní nelíbilo, asi bych o tom popřemýšlela, jestli jsem mu nějak 

v něčem neukřivdila, ale pokud by řekl, že se mu třeba nelíbí můj výraz, tak je to asi jedno, protože 

je to můj profil. Kdyby ale řekl, že se třeba stydí za sebe, tak bych to zvážila. Ono se občas stane, 

že mi takhle něco zkritizuje, co jsem tam dala, ale že bych to smazala, to ne. Ale u těch společných 

fotek se ho většinou vždycky ptám na jeho názor.  

Jak reagujete na obsah, který přidá ten druhý? 

Většinou si to olajkujeme, komentáře nepíšeme. Ani jeden z nás pod fotky nic nepíše a máme to 

v tomhle celkem stejně, bych řekla. Spíš si nějakou tu poznámku třeba k té fotce řekneme face to 

face a mimo ten online svět někde v klidu v soukromí. Občas si nějakou takovou věc pošleme třeba 

soukromě do zprávy, ale nikdy to neventilujeme veřejně. A ještě se občas stává, že když jsme 

zrovna pohádaní, tak mi třeba schválně nelajkne fotku, abych věděla, že je naštvaný (smích). A pak 

když se usmíříme, tak mi jí olajkuje a řekne mi, že se mu líbí. 

Jaké sociální sítě používá tvůj přítel? 

Používá určitě Messenger, WhatsApp, Instagram, TikTok a myslím si, že i Facebook.  

Proč je využívá? 

TikTok a Instagram má asi nejvíc pro zábavu a Messenger a WhatsApp pro nějakou komunikaci ať 

už se mnou nebo s kamarády a rodinou.  

Jak často je aktivní? 

Asi stejně jako já... řekla bych že celkem často. Možná ale i víc, protože mi přijde, že ten telefon 

má v ruce skoro pořád. My jsme zrovna nedávno řešili, že mu telefon ukazoval, že je na něm tak 

pět hodin denně, takže si myslím, že tak dvě nebo tři hodiny z toho taky bude trávit na těch 

sociálních sítích. 

Dokázala bys přiblížit, jak vypadá jeho aktivita na každé té sociální síti? 

WhatsApp má stejně jako já i pro komunikaci s rodinou, pak taky pro kamarády a posílá si tam 

fotografie. Messenger má taky pro kohokoliv, má tam školní skupiny, spolužáky a kamarády. 
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Instagram má i pro svoji tvorbu, takže tam je aktivní v přidávání fotek a storýček, a není jen v roli 

toho, kdo tam sleduje ostatní. Když už někoho sleduje, tak to jsou jeho kamarádi, různí sportovci 

nebo další idoly, ale tam moc nekomunikuje, to má opravdu jen na tu zábavu.  

Jaký máš přehled o tom, s kým komunikuje? 

No jako vím to a asi i jak často, bych řekla. Nejvíc komunikuje se mnou a se svojí partou 

kamarádů, se kterou má tu skupinu.  

Jak to většinou sleduješ? 

Často bývám u toho, když mu ten telefon cinká, občas mi nějakou konverzaci ukáže, pokud mu to 

přijde zajímavý nebo tak a někdy mi to i řekne, že mu psal ten a ten a že půjdou třeba na pivo. 

A jak se cítíš, pokud komunikuje třeba s nějakou osobou, která ti vadí? 

Je mi to nepříjemný no, když třeba vidím, že mu tam problikne nějaký jméno, který nemusím, tak 

se ho třeba zeptám, co mu chce. A když vím, že si třeba píšou nějakých pár dní v kuse a že si 

vyměňují zprávy, tak trošku znejistím, ale většinou se zeptám, co řeší.  

A pokud třeba komunikoval s někým opačného pohlaví? 

Myslím, že pár holek za tu dobu našeho vztahu mu určitě psalo. Teď už se to teda nestává a ani mi 

to neříká, ale bylo pár holek, na které jsem žárlila, protože o něj měly zájem. Nebrala jsem je jako 

nějakou konkurenci, ale prostě jsem cítila, že to nějakým způsobem ohrožuje ten náš vztah. Nebylo 

mi z toho moc dobře, přítele jsem s tím konfrontovala a vznikl z toho většinou nějaký střet. 

Jaký přehled má o tvojí komunikaci on? 

Asi stejný jako já. Vidí, když někomu něco píšu, ukážu mu to, nebo mu to řeknu. 

Jaký obsah, který přítel sleduje, nebo činnosti, které tam dělá, považuješ za nevhodné? 

Asi nemám nic, co bych vyloženě považovala za nevhodný, ale přijde mi zvláštní, že v té klučičí 

skupině si píšou úplně o všem. Jakože ale úplně o všem. Každou maličkost, každou kravinu prostě 

sdílí a přijde mi to úplně zbytečný. Třeba si dají k obědu pivo a prostě to dají do té skupiny. 

A kdyby si aspoň pořád nekontroloval ty upozornění, ale on jich tam má hromadu, všichni tam 

píšou a on si to musí všechno přečíst. Občas mi přijde, že tam sdílí i věci, za které se jako stydím, 

že je udělal a rozhodně bych je nikomu neříkala ani v reálu. A nestává se to často, ale byly 

i situace, kdy tam dal mě a mě to vadilo. Ale on dělá to, že tam něco pošle, vidí to tak dva lidi, 

a pak to třeba smaže, to mi taky přijde nepochopitelný, proč to tam nenechá. 

Sdělujete si přístupová hesla k telefonu? 

Vzájemně svá hesla k odemknutí telefonů známe. Oba máme u toho druhého nastavené otisky. 
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A z jakého důvodu je znáte? 

Myslím si, že to mělo důvod toho, že spolu trávíme hodně času a že je to někdy jednodušší, když 

máme přístup k tomu telefonu. Třeba když řídí a řekne mi, ať odepíšu jeho mámě, tak to udělám za 

něj, protože on zrovna nemůže a nechci, abychom se vybourali. Není to z důvodu, abychom si četli 

zprávy. 

Znáte i heslo k nějakému účtu na sociální síti? 

Neznáme. Asi už bych to považovala už za nějaký zásah do mého soukromí, kdyby znal třeba moje 

heslo k Facebooku nebo k Instagramu. Hlavně teda ale z důvodu, že mám všude docela podobný 

hesla, takže by se mohl dostat i jinam. 

A jak se stavíš k tomu, pokud si půjčí ten telefon, i když ty jsi na těch sociálních sítích pořád 

přihlášená? 

Jako asi by mi bylo jedno, pokud by si ty sociální sítě projel, scrolloval třeba něco na zdi nebo tam 

někomu něco olajkoval z mého profilu. Brala bych to ale špatně, pokud by mi tam četl konverzace 

nebo něco tam přidával mým jménem. Z části mi to ale vadí, protože občas dělá to, že kliká na 

příběhy lidí, co sleduju, a zobrazuje si to za mě a já mám pak pocit, že mi to uteče a že já to 

neuvidím, když tam všechny ty příběhy vykliká. 

Máš nějakou zkušenost se zásahem do tvého nebo partnerova soukromí? 

Mám. Zůstala jsem omylem přihlášená na jeho počítači na Facebooku a projel si zprávy s mým 

bývalým přítelem. To bylo docela nepříjemný. Já si s ním vůbec totiž nepíšu a on prostě záměrně 

našel jeho jméno a přečetl si to. Dřív třeba i přišel a zeptal se mě, jestli si může s někým přečíst tu 

konverzaci. To bylo ale v rámci dovolení se, ale přišlo mi divný, že ho zajímá konverzace, který 

ani nebyl součástí. Ale to s tím zapomenutým odhlášením mi nebylo úplně příjemný. 

Zasáhla jsi i ty někdy do jeho soukromí? 

Nikdy ne vědomě. Občas mu třeba bliknula nějaká zpráva, takže jsem něco viděla omylem, ale 

většinou to vždycky byly ty otravný zprávy z té jejich klučicí skupiny, a on to nikdy nějak neřešil 

ani mi nic neřekl. 

A jaké měly většinou tyhle situace, kdy došlo k tomu zásahu do vašeho soukromí, následky? 

No, já bych to bývala ani nezjistila, ale on je takový, že se přizná i k tomu, co neudělal, takže mi to 

řekl, nebo mi to teda vyfotil, že je na mém účtu a já jsem si říkala, co tam jako dělá, kde vzal to 

heslo, a myslela jsem si, že si ze mě dělá jen legraci. Pak mi ale došlo, že jsem se doopravdy 

zapomněla odhlásit a on se mi přiznal. Já jsem mu řekla, že mi to nepřijde úplně v pořádku, že se 

mi to nelíbí a byla jsem zklamaná. Byla to soukromá věc, a ještě nějaká moje minulost, takže to už 

to nebylo ani aktuální. Pak se mi omluvil a přijde mi, že už by to neudělal. Dřív byl asi nejistější 
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v tom vztahu, měl nějakou potřebu větší ostražitosti a teď už ho to tolik nezajímá, bych řekla. 

Dochází ve Vašem vztahu někdy ke konfliktům kvůli sociálním médiím? 

Občas se stane, že se s ním snažím něco řešit nebo mu něco říkám a on kouká do telefonu. Třeba 

kouká na Instagram, neposlouchá mě anebo odepisuje někomu dalšímu. Někdy se trochu 

pohádáme, když už mi přijde, že je těch upozornění z té jeho skupiny s kamarády moc a přijde mi 

to otravný. Ale on v tom nespatřuje nějaký problém, takže on to moc neřeší.  

Jakým způsobem se snažíte tyto konflikty vyřešit? 

Řekneme si, že nám vadí to, a to a snažíme se nějak společně dopracovat k tomu, co s tím budeme 

dělat. Záleží ale asi většinou na tom, o co jde. Stává se i to, že ten druhý ale nemá moc snahu na 

tom něco měnit. Třeba mi něco hodně vadí, on se omluví, řekne, že to dělat nebude, ale udělá to jen 

pro tu chvíli, abych se uklidnila. 

A jak vnímá tvoji aktivitu on? 

Myslím si, že mu asi nic nevadí. Ani mi nikdy nic špatného v tomhle směru neříkal. 

Jak často používáte sociální sítě v přítomnosti toho druhého? 

Asi rozhodně míň, než když jsme sami. Možná bych řekla, že i jako minimálně. Tak jako když 

cinkne nějaká zpráva a je to urgentní, tak odpovíme, ale spíš se snažíme trávit ten čas spolu. Občas 

ten internet nemám ani zapnutý, aby mě to nerušilo, když jsme spolu. 

A jak to má on? 

My to máme asi podobně, když má něco na dýl, tak si to vyřeší a já počkám. Ten čas je sice pro 

nás, ale máme prostě pochopení proto, když se něco stane nebo má něco větší prioritu v tu chvíli. 

Jaká máte pravidla týkající se užívání sociálních sítí? 

Já dělám často to, že vypínám ten internet, ale on to tak vůbec nemá. Mívá ho zapnutý nonstop. Já 

prostě pokud nemám potřebu a nemusím nutně nic hledat, tak ho vypínám, i když odcházím 

z domu. Před spaním ale máme takové nepsané pravidlo, že máme ten čas opravdu jen na sebe.  

Přepis nahrávky č. 9 

Transkripce rozhovoru mezi tazatelkou a respondentem Jakubem. Rozhovor byl veden výzkumnicí 

(studentkou) v místě bydliště respondenta. Rozhovor byl veden polostrukturovaně, v neformálním 

duchu. Jména osob a míst byla z etických důvodů změněna. 

Datum realizace rozhovoru: 31. října 2021 

Délka rozhovoru: 61 min 
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Pověz mi něco o sobě. 

Jmenuju se Jakub, je mi dvacet tři let. Jsem z Moravy, ale bydlím tak nějak napůl v Praze. Drží mě 

tu pracovní závazky, takže někdy tu musím být aspoň přes týden a jindy, pokud mám home office, 

odjíždím zpět domů za rodinou na Moravu a delší dobu pobývám tam. 

Jak dlouho trvá tvůj partnerský vztah? 

Já si myslím, že to byl únor, když jsme se dali dohromady, a bylo to ještě rok před covidem, takže 

už je to přes dva a půl roku. Asi tak dva a půl nebo dva a tři čtvrtě to je. 

Jak často se vídáte? 

Jednou za čtrnáct dní spolu trávíme vždycky celý víkend a pak v týdnu se to dost rozlišuje podle 

toho, co se zrovna děje. V průměru je to ale tak třikrát až čtyřikrát denně. 

Jaké sociální sítě používáš? 

Používám Facebook, Messenger, Instagram, Twitter a snažil jsem se znovu rozjet před týdnem 

ICQ, ale zatím tam jsem sám, protože to nikdo v mém okolí nepoužívá. A nevyužívám ani 

WhatsApp, Telegram nebo Viber, protože všichni moji kamarádi mají iMessage. Občas použiju 

TikTok, ale jen když mi brácha pošle nějaký vtipný video, takže to není nějak aktivně. Nemám ale 

ani staženou tu aplikaci v telefonu, takže si to otevřu v prohlížeči. A zapomněl jsem zmínit 

Discord.  

Proč je využíváš? 

Tak třeba v případě Facebooku jsou to dva důvody. Tím jedním je zabíjení času, druhým jsou 

eventy, že o tom vím a ono mi je to připomene. Messenger je komunikátor, protože to používají 

všichni. Instagram částečně pro inspiraci k focení a zábavu. A obecně tak nějak abych věděl, co 

dělají přátelé. Twitter mám zase kvůli tomu, abych věděl, co se děje ve světě a kolem. 

Kolik času trávíš denně online? 

Já si myslím, že mám u mobilu celkově čtyři až pět hodin denně. V případě těch sociálních sítí to je 

tak hodina nebo hodina a půl denně.  

K jakému typu činností sociální sítě využíváš? Klidně uveď vždycky i příklad, co kde děláš. 

Já jsem v podstatě všude jen v roli pozorovatele, pokud neberu ten Messenger, kde aktivně 

komunikuju hlavně s přítelkyní a potom sekundárně s dalšími lidmi. Mám tam lidi, se kterými se 

znám, takže tam mám kamarády nebo bývalý spolužáky, ale může mě tam samozřejmě kontaktovat 

i kdokoliv cizí. Mám tam konverzace samostatně ale taky jsem součástí i několika skupin. Ale 

nikoho z práce tam nemám, to řešíme zase přes Google chat nebo přes Gmail.  

A co ty další sociální sítě, jaká je tvoje aktivita tam? 
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Na Facebooku projíždím zeď, když mám pár minut a potřebuju je nějak vyplnit. Sleduju hodně 

věci kolem motorismu, takže tam mám to, co mi to nabízí podle toho svého algoritmu. Často si 

prohlížím nějaký vtipný nebo zajímavý video, na který tam narazím. Podobně to mám 

i s Instagramem. Málokdy na něj jdu, abych tam hledal něco konkrétního. Sleduju tam lidi, který 

znám, ale taky nějaký lidi pro inspiraci, takže tam mám nějaký vzory, ale i lidi, který neznám 

a nabídne mi je algoritmus. Něco tam občas lajknu, komentáře nepíšu. Ten Instagram využívám ke 

komunikaci minimálně a moc to vlastně ani nemám rád. Na Twitteru taky nepřispívám, jen koukám 

na nějaký zajímavý tweety a retweety a zjišťuju, co se děje. A Discord využívám s kamarády, 

pokud si chceme něco zahrát, tak si během té hry zavoláme.  

Jaký formát máš nejradši pro přidávání obsahu? 

Já přidávám asi jen do storýček. Poslední přidaná fotka jako taková je tak dva nebo tři roky stará, 

takže ve feedu aktivní nejsem. To storýčko ale přidám tak jednou do měsíce. 

Jaké fotky nebo videa přidáváš? 

Poslední fotka byla s přítelkyní z Itálie a v podstatě vždycky je to nějaká fotka z dovolené nebo 

něco, co mám spojené s nějakým zážitkem. Dřív jsem dělal to, že jsem se k tomu v tom archivu 

vracel, ale teď už to nedělám. Já se obecně hrozně peru s tím, že nevím, jak vlastně chci koncipovat 

svůj profil. Jednu dobu jsem hodně fotil, dával jsem tam fotky ostatních a bylo to z části i nějaký 

moje portfolio, ale pak mě to už omrzelo tam něco postovat a chtěl jsem to mít zase víc soukromé. 

Takže je to taková směsice fotek ostatních a mě. A na to storýčko dávám taky jenom fotky. 

Většinou je to nějaký zátiší, společná fotka s přítelkyní něco, co mě zaujme, nějaká krajinka nebo 

třeba dobrý pivo.  

Jak prezentuješ svůj vztah na sociálních sítích? 

Jako asi minimálně, ale dávám tam s ní ty storýčka. Občas něco přesdílím, pokud mě někde označí 

nebo se mnou něco přidá. Když už jí tam dávám já, tak ji taky vždycky označuju, aby si to taky 

mohla dát na profil. A i ona mi občas říká, ať tam nějakou fotku přidám, tak si to tam pak dám. 

Jakého charakteru jsou tyto společné příspěvky? 

No... to už jsme asi řešili. Nějaká ta fotka z dovolené, kde jsme my oba a nějaká památka nebo 

zajímavé místo, nebo fotka, na které je zachycený nějaký společný okamžik jako večeře, výročí 

nebo něco podobného.  

Jak důležité je pro tebe sdílení toho vztahu? 

Já si hodně držím svoje soukromí, takže je pro mě naopak důležité to tam nijak nedávat, a proto ji 

třeba nemám ani ve vztahu na Facebooku. Podle mě čím víc to tam lidi dávají, tím víc mají nějakou 

potřebu na sebe upozorňovat a ten vztah třeba nemusí ani vydržet. Já přesně tohle nedělám, 
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nesnažím se ukazovat, že jsme šťastní, spíš je pro mě důležité to umět oddělit. To, co je tady, je 

jedna věc a to, co je online, je věc druhá. 

Jaké máš pocity, pokud tě, jakkoliv sdílí na sociálních sítích tvoje partnerka? 

Jo, v pohodě. U mě to není, jakože jo, jsem u ní na feedu a mám z toho hroznou radost. Víceméně 

je mi to vlastně úplně jedno. Jako jsem asi trochu rád, protože většinou je to i nějaká zajímavá 

fotka, která je hezká. Ona i já jsme dost konzervativní v tomhle instagramovým světě, takže 

i kdyby tam dala něco, s čím bych nebyl spokojený, tak by mi to asi nevadilo. Ještě bych si z toho 

sám udělal legraci a přesdílel to. 

Jaké sociální sítě používáte pro komunikaci ve vztahu? 

Messenger a iMessage, ale to asi nebereš jako sociální síť. A Instagram máme pro posílání 

nějakých vtipných videí nebo příspěvků. Někdy si tam i napíšeme. Často je to, když nastává taková 

klasická rotace, kdy na Messengeru visí nějaká naštvaná zpráva, a pak se to přetočí na Instagram 

nebo iMessage.  

Máte i několik společných konverzací na více platformách současně? 

Máme, ale většinou je to hodně krátkodobě. Jen třeba dvě nebo tři minuty, když řešíme nějaký to 

video nebo něco na tom Instagramu a pak se to víceméně stáhne na tu jednu síť a většinou je to ten 

Messenger. 

Jaký charakter má vaše komunikace? 

Nejvíc je ta naše komunikace postavená hlavně na psaní. Píšeme si jako o všem, co se komu stalo, 

co se děje, co řeším, nebo kam jdu. Je to v podstatě jako kdybychom byli spolu a je to dost 

pravidelný. Večer, když máme oba čas a zrovna nejsme spolu, tak vedeme i nějaký hlubší 

rozpravy. Ten Messenger je pro nás prostě hodně univerzální médium pro komunikaci. Často spolu 

i voláme přes FaceTime, takže upřednostňujeme i tu komunikaci s videem, pokud je potřeba řešit 

něco vážnějšího, nebo pokud je přítelkyně nějaká špatná. No, a hlavně je to rychlejší.  

Používáte kromě textu i něco dalšího ke komunikaci...jako třeba emoji nebo gify? 

Emoji, jasně. Gify občas já, když si z něčeho dělám srandu a ona je používá málokdy. Navíc já je 

používám ještě naschvál v nesprávný okamžik. A samolepky vůbec nepoužívám. 

A máte i třeba nějaký oblíbený emoji? 

Ne, nebo jako úplně nevím. Ona hodně používá takového toho zubícího se smajlíka, jak má vidět 

úsměv. Ale nemyslím si, že máme nějakého speciálního nebo nějakého, kterého si s něčím oba 

spojujeme. 

A jak vnímáš to, pokud si píšete úplně bez smajlíků? 
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Já to mám tak, že pokud ona nepíše smajlíky, tak to značí problém. Je to teda myšleno ne v situaci, 

pokud řešíme něco vážného, protože opravdu není moc vážných smajlíků. Pokud je píše pravidelně 

a pak najednou přestane, tak si myslím, že je naštvaná, a pak se ptám, co jsem zase udělal a proč je 

taková. Já je ale posílám vždycky, takže ona si nic takového o mně ani myslet nemůže. 

Jak často spolu komunikujete? 

Obvykle denně, takže máme o sobě přehled v průběhu celého dne. Ve dny, kdy jsme spolu si 

nepíšeme, občas maximálně, když vidím, že je na mobilu a je do toho zabraná, tak jí něco napíšu ze 

srandy, ale jinak ne.  

Jakým způsobem ovlivnil vaši komunikaci covid? 

Já jsem byl první měsíc doma na Moravě a bylo to komplikovaný. Ona měla školu, byla doma 

v Praze a měla online výuku, takže jsme spolu komunikovali hlavně přes Messenger. Já jsem si 

užíval ten čas doma s rodinou, protože i když sem často jezdím, tak nejdelší časový úsek, který 

jsem tu před koronou vždycky trávil, byly Vánoce. Ta naše komunikace s přítelkyní v tu dobu 

trochu pokulhávala a nebylo jí zas tolik. Primárně jsme si jen psali, a to byla chyba. Ona mi pak 

vlastně i vysvětlila, že se potřebuje i vidět a začali jsme si i pravidelně volat. Po tom měsíci jsem 

ale vracel zpátky do Prahy a ona pak nějakou dobu byla zase u mě na Moravě. No a pak už to bylo 

hodně pravidelný, chvíli jsem byl zase v Praze a pak jsem třeba zase na víkendy jezdil na 

Moravu. No a někdy když jsem pracoval z domova, ke mně přijela, pustila si tam online výuku 

a prostě jsme fakt byli spolu jako normálně. Možná jsme toho společně stráveného času asi měli 

i víc. A během těch zavřených okresů jsem měl svobodu pohybu, protože jsem měl papíry díky 

práci, který mi umožňovaly se dostat kamkoliv. Tohle se mě teda nijak nedotklo a vlastně ani toho 

našeho vztahu. Rozdělilo nás pár nařízených karantén, ale nebylo to nic, co by se nedalo 

zvládnout.  

A když zrovna nastala nějaká ta chvíle, když jste se vidět nemohli, jako třeba ta karanténa, 

tak jste spolu byli v kontaktu jak? 

Přes ten FaceTime. Nejdřív jsme si psali, pak jsme se ale chtěli i vidět. Hodně jsme si povídali. 

Přítelkyně se to snažila směřovat i k něčemu jinýmu a já jsem to moc nechápal. Snažila se, 

abychom se společně podívali na film, ale to úplně nevycházelo. Špatně se dá načasovat, abychom 

si to pustili ve stejnou chvíli a moc nám to nešlo dělat nějaký takový společný aktivity. A myslím 

si, že za to dost můžu i já, protože jsem se věnoval spoustě věcem, na které bych normálně neměl 

čas a tohle jsem prostě trochu odmítal.  

Diskutujete společně o obsahu na Vašich účtech? 

Je to součástí naší konverzace jenom, když jsme u toho spolu. Třeba dneska přidala dvě fotky a na 
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jedný z nich jsem i já, takže mi to ukáže, nějak jí to pochválím, ale není to, že bychom se radili 

nebo se ptali toho druhýho na názor, co máme přidávat. 

Jak reagujete na obsah, který přidá ten druhý? 

Když je to do feedu, tak lajkem. Ona nemá na mým profilu moc co lajkovat ani komentovat, ale 

myslím si, že by mi tam lajk taky dala. Komentáře v zásadě nepíšu nikdy, takže ani pod ty její 

fotky. To jí radši něco rádoby vtipnýho napíšu soukromě do zprávy nebo si to řekneme osobně. 

Nebo je reakce na to storýčko třeba to přesdílení.  

Jaké sociální sítě používá tvoje přítelkyně? 

Tak má Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp a Viber. 

Pro co všechno je využívá? 

 WhatsApp má pro komunikaci s rodinou, oni jsou na sebe hodně vázaní a jsou zvyklí být spolu 

neustále v kontaktu. To byl třeba pro mě chvíli kámen úrazu, protože ona jim neustále dává vědět, 

kde je, co dělá a pak to chtěla i po mně, ale já jsem na to nebyl zvyklý a moc jsem to neuměl... 

zpátky k tomu ale. Posílá si tam s nimi i fotky a přes Viber zase komunikuje s dalšími příbuznými. 

Na Instagramu tam je taky primárně konzument, ale samozřejmě i něco přidává a určitě mnohem 

víc než já. Dává fotky do feedu i do storýček a kvůli zábavě sleduje influencerky. Facebook už 

vlastně skoro vůbec nepoužívá, využívá hlavně Messenger ke komunikaci se mnou, s kamarády 

nebo tam řeší něco do školy. Twitter taky jen projede a má to spíš pasivně. 

Jak často je aktivní? 

Na Instagramu je asi víc než já a na tom Messengeru taky. Je to ale těžký říct, protože my máme 

každý úplně jinak postavený režim dne, takže v tomhle moc nemám přehled, když jdu spát daleko 

později než ona. Ona chodí spát relativně brzy a zase mnohem dřív vstává než já. 

Jaký máš přehled o tom, s kým komunikuje? 

Já nejsem žárlivej, ale jako asi tuším, s kým si píše. Když sedí vedle mě, tak se periferně kouknu 

a vidím. A někdy se o tom samozřejmě i bavíme.  

A jak se cítíš, pokud komunikuje třeba s nějakou osobou, která ti vadí? 

Nepříjemně. Jako určitě, pokud je někdo, s kým mám problém, tak to říkám, že mě to štve. Snažím 

se ji postavit do stejné situace, nějak jí to připodobnit, aby se nad tím zamyslela, pokud by se to 

dělo opačně a jak by se cítila ona. A pak se to snažíme nějak vyřešit. 

A když už někdo takový byl, tak co to bylo za osobu? 

Většinou to byla nějaká osoba opačného pohlaví. Třeba v jednom případě jsem asi v důsledku 

nějaký počáteční nejistoty a nedůvěry na začátku našeho vztahu neměl moc v oblibě jednoho 
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konkrétního kluka, se kterým byla v kontaktu. A nakonec se ukázalo, že to bylo celkem oprávněně, 

ale nerad bych rozváděl proč. 

Jaký přehled má o tvojí komunikaci ona? 

Pokud vím, tak mi do mobilu neleze (smích). Nevím, asi jako ví, s kým si píšu. Buď je taky u toho, 

nebo se jí zmíním. 

Jaký obsah, který přítelkyně sleduje, nebo činnosti, které tam dělá, považuješ za nevhodné? 

Jako jediný, co mi vadí, je asi to, že sleduje různý mama influencerky, ale jen z toho důvodu, že to 

není obsah pro mě. Ještě nemá úplně věk na dítě, ale budiž no, něco se jí na tom líbí, něco jí na tom 

baví, ale občas mě štve, pokud si přede mnou pouští už šestý storýčko s nějakým dítětem, takže to 

ignoruju. 

Sdělujete si přístupová hesla k telefonu? 

Ona moje heslo zná, já bych měl znát i to její, ale bohužel si ho nepamatuju, i když mi ho říkala 

několikrát.  

A z jakého důvodu je znáte? 

Je to čistě třeba kvůli tomu, když jsem potřeboval použít něco u ní v telefonu jako třeba nějakou 

navigaci. Bereme to čistě prakticky, ale vždycky je to jen se souhlasem v přítomnosti toho druhého 

a na nějaký popud. Ty telefony asi pořád bereme jako soukromou věc. 

Znáte i heslo k nějakému účtu na sociální síti? 

To ne, ale známe piny našich kreditek. Já navíc používám všude skoro stejný hesla, takže tohle 

i včetně toho telefonu je pro mě hodně soukromá věc a vlastně ho beru úplně na takový stejný 

úrovni jako je ten pin od karty. Já mám v telefonu úplně všechno. Poznámky, fotky, zprávy 

a nechci, aby mohla úplně kamkoliv. Pořád si myslím, že i v tom vztahu by měly nějaký věci zůstat 

soukromé. 

Pin od karty je pro tebe stejně soukromý jako heslo kamkoliv jinam, a přesto ho zná, proč 

tomu tak je? 

Tam asi hraje velkou roli to, že nikdy nebyla ta potřeba k tomu, abych jí dal to heslo k tomu 

Facebooku nebo teda kamkoliv jinam. Nikdy to moje heslo nepotřebovala využít k přihlášení, ale 

v případě tý kreditky došlo k situaci, kdy ta potřeba platby byla a hodilo se, aby ten pin znala, takže 

tam to byl zase nějakej praktickej důvod. 

Máš nějakou zkušenost se zásahem do tvého nebo partnerčina soukromí? 

Zrovna nedávno něco takového proběhlo. Já hodně to její soukromí respektuju, ale nedávno jsem se 

omylem připletl k tomu, když si pouštěla hlasovku od kamarádky, která se zrovna rozešla 
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s přítelem. Ta kamarádka pak nějak začala narážet na náš vztah, přítelkyně to měla pořád nahlas, 

ani to nijak nestopla, ale já jsem nechtěl a ani jsem nijak neměl potřebu vědět, co o mě říká 

kamarádkám, takže jsem se odebral do kuchyně a pak jsem si jí kvůli tomu trochu dobíral. Ale 

myslím si, že je dost často lepší nevědět všechno. Takže ano, slyšel jsem něco, co jsem asi 

nemusel, ale snažil jsem se tomu zamezit. 

A zasáhla i ona nějak do tvého soukromí? 

Ona je žárlivější než já, takže ano, z její strany to proběhlo taky. Jednou jsem byl vyzván k tomu, 

abych ukázal zprávy s jednou kamarádkou. Jednu dobu jsme spolu sdíleli i polohu, původně to 

mělo být jen kvůli tomu, aby byla klidnější, když jsem se třeba pozdě ráno odněkud vracel z baru, 

ale později mi to začalo hodně vadit. Bylo to jako když máš prostě nějakou botičku, nebo náramek, 

co mají vězni a někdo má neustále přístup k tomu, kde jsi.  

A jaké měly většinou tyhle situace, kdy došlo k tomu zásahu do vašeho soukromí, následky? 

Tak třeba v případě té první situace jsme se tomu pak společně zasmáli a nebyla kvůli tomu nějaká 

negativní atmosféra. Z její reakce mi přišlo, že to nebrala ani jako nějakej velkej zásah do 

soukromí, já jsem spíš zase odešel vůči tomu respektu k ní, protože oba máme na to svoje soukromí 

nebo nějakou důvěrnou komunikaci s kamarády právo. A v případě toho ukázání zpráv, to se stalo 

nedávno a nebylo to nějak pravidelně a zatím se to neopakovalo. Prostě jsme si to vždycky nějak 

vysvětlili nebo se tomu zasmáli. No a u tý poslední situace to bylo trochu bouřlivější. Vzniklo kvůli 

tomu hodně hádek a málem jsme se kvůli tomu rozešli. Teď tu polohu někdy sdílíme taky, ale má 

to nějakej praktickej důvod a je to jen na nějakej krátkej časovej úsek, předtím to bylo zapnutý 

pořád. 

Dochází ve Vašem vztahu někdy ke konfliktům kvůli sociálním médiím? 

Ne, když už nějaké problémy vznikají, tak je to mimo ty sociální sítě. Občas ta hádka vypukne 

přímo tam, ale netýká se to vůbec jejich užívání.  

Jakým způsobem to přes ně řešíte? 

Spíš si píšeme, ale většinou to končí tak, že se stejně seberu a jedu za ní a vyřešíme to osobně. Přes 

ty sítě nejde moc řešit závažný věci. Je tam velký riziko nepochopení se, hodně se tam bereme za 

slovo, proto to vždycky vyústí v tu osobní komunikaci. 

A jak vnímá tvoji aktivitu ona? 

Jo, jednu dobu jí vadilo, že jsem sledoval fotografy, co fotili akty. A jí se nelíbilo, že sleduju jiný 

nahý holky, takže s tím nebyla úplně spokojená. A i když jsem sledoval nějaký konkrétní holky, tak 

to jí taky vadilo. A většinou to mělo velmi rychlé vyústění a už je nesleduju. 
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Jak to probíhalo? To ti řekla, že je nesmíš sledovat nebo jsi je přestal sledovat sám od sebe? 

Určitě to nebylo ve formě nějakého zákazu. Ona řekla, že jí to vadí, byla naštvaná, já jsem to 

rovnou odsledoval a byl klid. Ono hrozně záleží, jestli nějaký ten problém je řešitelný nebo naopak 

ne a jak moc mi na tom záleží. Ale když je to taková prkotina, že si jednou obyčejnou věcí jako je 

dát někomu unfollow, ušetřím další hádky a problémy, tak to bez váhání udělám. 

Jak často používáte sociální sítě v přítomnosti toho druhého? 

Běžně. Není to tak, že jsme spolu a že bychom to vypnuli. I normálně společně si někdy projedeme 

Instagram nebo tak. Takže i řešíme, kdo co přidal, nebo scrollujeme spolu. Ale Já vlastně i na ten 

Messenger moc nenahlížím jako na sociální síť, protože tam vyloženě nekonzumuju nějakej obsah. 

Pro mě je to prostě komunikátor, takže je pro mě naprosto přirozený komunikovat i s ostatními, 

pokud jsem zrovna s přítelkyní. 

Jaká máte pravidla týkající se užívání sociálních sítí? 

Nic takovýho nemáme (přemýšlí)... jako když bych přidal nějakou fotku s ní, tak se jí zeptám, jestli 

je s tím v pohodě a jestli s tím souhlasí, ale to je asi celý. Nic víc mě nenapadá. 

Přepis nahrávky č. 10 

Transkripce rozhovoru mezi tazatelkou a respondentem Dominikem. Rozhovor byl veden 

výzkumnicí (studentkou) dle přání respondenta online formou prostřednictvím platformy Google 

Meet. Rozhovor byl veden polostrukturovaně, v neformálním duchu. Jména osob a míst byla 

z etických důvodů změněna. 

Datum realizace rozhovoru: 5. listopadu 2021 

Délka rozhovoru: 60 min 

Pověz mi něco o sobě. 

Je mi dvacet čtyři, bydlím s rodiči ve vesnici nedaleko Prahy a momentálně jsem na zkráceném 

úvazku. Vzhledem k velikosti toho úvazku mi stále zbývalo dost volného času, takže jsem k tomu 

teď od října začal kombinovaně studovat vysokou školu. 

Jak dlouho trvá tvůj partnerský vztah? 

Už to bude... v září to byly tři roky. Už to celkem utíká a vlastně mi to tak ani nepřijde. 

Jak často se vídáte? 

Přítelkyně pracuje a vzhledem k tomu, že teď je ta moje škola relativně nová záležitost, tak je to 

teď trochu těžší. Dřív, když jsme oba jen pracovali, tak jsme se přizpůsobovali tomu, jestli měla 
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zrovna směny dlouhý nebo krátký týden a viděli jsme se kdykoliv, když jsme zrovna měli volno. 

Teď se v průměru vidíme tak čtyři nebo dva dny v týdnu, někdy se toho ale sejde hodně a nevidíme 

se třeba i týden. 

Jaké sociální sítě používáš? 

Mám založený Facebook, Instagram. Využívám samozřejmě Messenger, a mám i Discord 

a WhatsApp, ale ten mám kvůli tomu, že někdo nemá ten Messenger.  

Proč je využíváš? 

Facebook a Instagram používám hlavně jako zpravodajské nebo tedy informační médium. Já 

nekoukám na zprávy v televizi, takže se ty informace většinou dozvídám ze sociálních sítí. K tomu 

je nějak primárně mám a rozhodně ne kvůli tomu, abych tam nějak sdílel svůj život. Pak je taky 

využívám v nějaký chvíli, když potřebuju nějak zaplnit čas třeba když čekám na autobus, takže to 

mám i kvůli zábavě a samozřejmě kvůli komunikaci. 

Kolik času trávíš na sociálních sítích? 

Já mám v tomhle asi špatný odhad, popravdě ani moc nesleduju, kolik času jsem na telefonu, ale 

asi tak hoďka a půl nebo hodina asi. 

K jakému typu činností sociální sítě využíváš? Klidně uveď vždycky i příklad, co kde děláš. 

U mě je to asi zvláštní a já bych se úplně neoznačil za běžného uživatele. Člověk si pod tím 

užíváním představí různý věci a já nic nepřidávám a ani nepostuju, takže nejsem aktivní uživatel, 

ale spíš to mám hodně pasivně. Na Instagramu nepřidávám vůbec nic a používám ho jen na 

brouzdání těch stránek, co tam jsou. Ten chat tam taky moc nepoužívám, maximálně občas 

s přítelkyní. Pro komunikaci mám hlavně Messenger, ten využívám, když vím, že mi ten člověk 

třeba do dne odpoví, abych neplýtval tarif. Používám ho nejen pro komunikaci s rodinou 

a s kamarády, ale naprosto s kýmkoliv, několikrát mi tam přišla i nějaká pracovní nabídka. Když si 

chceme s klukama zahrát nějakou hru, tak tam máme i skupinu, kde se domlouváme, že spolu 

půjdeme hrát a v průběhu tý hry pak používáme k voice chatům ten Discord, přes něj si ale 

nepíšeme. WhatsApp mám pro ty lidi, co nemají ten Messenger, a hodně tam posílám fotky, aby se 

nesnížila jejich kvalita.  

Ještě zpátky k tomu Instagramu... řekl jsi, že ho používáš pro brouzdání stránek, koho tam 

sleduješ? 

No, to je hodně variabilní. Jsou to různý zájmy, co sleduju, takže buď jsou to třeba různý kanály 

o politice, přírodě, nebo tam sleduju i memes stránky a influencery, ale těch je jen pár, já na to moc 

nejsem. Taky tam sleduju i nějaká zpravodajský profily, ale to i na tom Facebooku.  
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A ta tvoje aktivita na Facebooku, pokud vynecháme Messenger, vypadá jak? 

Já jsem hodně aktivní, co se týká srollování té zdi, takže tam čtu právě ty zprávy a občas něco 

olajkuju nebo přesdílím. U mě timeline nenahradil Instagram, takže i když už něco po dlouhé době 

přidám, tak je to tam. 

Jaké příspěvky přidáváš? 

Většinou je to něco informativního, co bych rád šířil dál, takže přesdílím obsah nějaké zprávy nebo 

názor někoho, s kým se ztotožňuji. Sebe tam nedávám, neříkám, že se to někdy nestává, ale já tam 

mám spíš fotky, kde mě někdo označil, takže to není, že bych to tam přidal já. Když už přidám 

nějakou fotku, tak je to většinou nějaký citát nebo meme, a to dávám na Timeline, ve feedu na 

Instagramu nemám žádné příspěvky a ani jsem nikdy nepřidal žádné storýčko.  

Jak prezentuješ svůj vztah na sociálních sítích? 

Já bych řekl, že z našich obou profilů je zřejmé, že spolu chodíme. Není to teda z mojí strany, ale 

přítelkyně je hodně, co se týká sdílení toho vztahu, aktivní, takže mám díky ní na Timeline naše 

společné fotky. No a občas si tam veřejně popřejeme k narozeninám, a hlavně máme v těch 

informacích o sobě nastavené, že jsme spolu ve vztahu, takže si toho člověk všimne. 

Jakého charakteru jsou ty společné příspěvky, které máš na Timeline? 

Většinou je to nějaká fotka z výletu nebo z dovolený. Ona si i hodně přidává storýčka se mnou na 

Instagram, když jsme někde spolu. Označuje mě, ale já tím, jak ty storýčka nepřidávám, to ani 

nepřesdílím.  

Jak důležité je pro tebe sdílení toho vztahu? 

Nemám s tím problém, pokud se sdílíme, ale prakticky to pro mě důležité není. Já to kouzlo vidím 

v něčem jiném a nepřikládám tomu takovou váhu. Důležité jsou pro mě ty společné chvilky s ní. 

Nemyslím si, že by měl být vztah hodnocen podle toho, jak moc jsou ty chvilky dávány navenek. 

Pro mě jsou důležitější věci, na kterých ten vztah zakládám, a sociální sítě beru jen jako doplněk, 

nepotřebuju to ukazovat ostatním. 

Jaké máš pocity, pokud tě, jakkoliv sdílí na sociálních sítích tvoje partnerka? 

Spíš asi záleží, co to je zrovna za fotku. Když je to nějaká fotka, na který mi přijde, že vypadám 

hrozně, tak mi to vadí, ale nedělám z toho nějakou vědu a už mám asi takovou filozofii, že už mi je 

upřímně i docela jedno, co si o mě lidi myslí. A když je to nějaká fotka, která je hezká, tak mi to 

i udělá na okamžik radost. 

Když jsi říkal, že někdy ti to i vadí, konzultuje s tebou někdy, že tam chce něco s tebou 

přidat? 
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Ona ví, že s tím nemám problém, takže si to tam spíš dává, jak chce. Ale myslím si, že když bych jí 

vyloženě řekl, že mám s něčím problém, tak by to určitě smazala. 

Jaké sociální sítě používáte pro komunikaci ve vztahu? 

No, primárně ten Messenger, no. Instagram jenom, když si tam pošleme nějaký příspěvek, který 

nám přijde zajímavý a pak se tam o tom rozpovídáme. WhatsApp používáme někdy taky, ale pro 

ten není moc důvod, jen když chce přeposlat nějaký fotky ode mě. 

Máte i několik společných konverzací na více platformách současně? 

Vím, že párkrát se to stalo, ale to záleží, jak se to sejde no. Není to pravidlem, většinou držíme tu 

jednu konverzaci jen na tý jedný síti. 

Píšete si nejvíc nebo voláte? 

Videohovory máme minimálně, ale jako taky se to někdy stalo, naposledy se mi třeba stalo, že jsem 

se ukliknul na Instagramu a už jsme u toho zůstali, nebo jsme volali přes Messenger, ale jinak si 

voláme normálně přes číslo, protože aspoň ten internet neovlivňuje kvalitu toho spojení. No a úplně 

nejvíc si spolu píšeme, a i gify a tak. 

Používáte kromě textu i něco dalšího ke komunikaci...jako třeba emoji? 

Tak kromě těch gifů, které už jsem zmínil, to jsou i ty emoji a samolepky. Všechno to je ale jen 

jako nějaký doplnění toho textu. Někdy spolu komunikujeme i jen těmi gify, kdy jeden něco pošle 

a druhý mu na to odpoví něčím jiným. Já těmi gify standardně neodpovídám, většinou tu 

komunikaci s nimi začíná ona. Ty emoji jsme zvyklí používat prakticky do každé věty.  

A máte i třeba nějaký oblíbený emoji? 

No, tak jako takovej ten usmívající jako dvojtečka a déčko, ten asi používáme nejvíc. No a jinak asi 

už nic oblíbenýho nebo zvláštního, co používáme, nemáme. Spíš si myslím, že máme nějakej gif, 

kterej třeba často používáme. Přítelkyně používá třeba standardně, když je jí smutno a chce si 

povídat, jeden gif neustále. 

A jak vnímáš to, pokud si píšete úplně bez smajlíků? 

Mně to tak i přijde, že když někdo pošle zprávu bez usmívajícího se smajlíka, tak je vážnej. A asi 

se netváří normálně, no. Jako necítím jako problém, když tam ten smajlík není, spíš si myslím, že je 

třeba ve shonu nebo je něco špatně. Jakože ne, že já bych něco udělal, ale že se něco děje. 

Jaký charakter má vaše komunikace? 

Většinou řešíme, jaký byl den, jak jsme na tom časově, kdy se sejdeme, co se dělo, a tak nějak se 

bavíme o životě. Někdy když ale narazím na nějakou informaci, která mi pro ni přijde relevantní, 

tak jí to pošlu a pak se o tom třeba bavíme. No a někdy tam spolu máme i nějaký delší rozhovor 



132 

 

o něčem vážnějším. 

Jak často spolu komunikujete? 

V kontaktu jsme spolu denně, jako asi ne přímo od rána, ale většinou si vždycky pošleme nějakou 

zprávu, aby ten druhý věděl, že na něj myslíme. Maximum je, když vynecháme jeden den. Někdy 

se jí ozvu jednou za den, někdy víckrát, ale nějakou souvislou konverzaci spolu moc nemáme. Ani 

si pravidelně nepíšeme dobrý ráno nebo dobrou noc. Když se bavíme před spaním, tak jí to třeba 

napíšu, ale není to pokaždý. 

Jakým způsobem ovlivnil vaši komunikaci covid? 

No, já si myslím, že se nás to prakticky nedotklo, i když od sebe bydlíme tak dvacet kilometrů. 

I když byla nějaká ta restrikce, že se nesmělo vyjet za hranice obce, a mohli se navštěvovat jen 

rodinní příslušníci, jít do práce nebo na nákup, tak jsme spolu byli v kontaktu. Dostala smlouvu, 

aby mohla jakože pracovat pro mého tátu a jezdila k nám úplně bez problémů. Ale jinak normálně 

měla úvazek ve své práci, žádný home office neměla, já taky ne a co se týká nějakého vídání, tak 

jsme to měli nastavené pořád stejně. I ta online komunikace se neměnila, nebylo jí nějak víc, tím, 

že jsme se pořád mohli vídat. Jednou se nás dotkla karanténa, ale to jsme si jen třeba delší dobu 

povídali přes Messenger, ale nic speciálního jsme nedělali. Takhle povídat si bylo hezký, aspoň 

jsme si byli víc na blízku a bylo to osobnější než psaní. 

Diskutujete společně o obsahu na Vašich účtech? 

Jo, nějak se o tom bavíme, ale asi bych neřekl, že nějak zvlášť často. Vím, že třeba když jsem si 

měnil profilovku, tak jsme o tom taky diskutovali, ale jako ty příležitosti se o tom bavit moc často 

nepřicházejí. Někdy si zrovna všimnu, že tam něco dala, tak jí to přes zprávu pochválím, ale jinak 

když jsem u toho jí to řeknu třeba osobně.  

Jak reagujete na obsah, který přidá ten druhý? 

Jako lajkuju jí fotky a komentář někdy taky napíšu, ale nevím no, já... nejsem ten, kdo by se styděl, 

ale prostě nemám tu potřebu se vyjadřovat v těch komentářích. Když už něco přidám, tak většinou 

přidávám věci, který jí moc nezajímají, takže většinou z její strany není žádná reakce, ale jinak 

když jí to pobaví, tak mi dá na Facebooku třeba toho vysmátýho smajlíka. 

Jaké sociální sítě používá tvoje přítelkyně? 

Asi bych řekl, že používá stejný jako já, takže Facebook, Messenger a Instagram. A WhatsApp má 

ještě. 

Pro co všechno je využívá? 

Tak určitě tam taky brouzdá, někdy tam i sdílí svůj život, a to teda rozhodně víc než já. Dá třeba na 
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Instagram fotku svýho králíka nebo jak byla někde se mnou nebo s někým jiným. Hodně tam 

sleduje svoje kamarády, nějaký influencerky, ale přesně bohužel nevím, co nebo koho tam sleduje. 

Na Messengeru ten okruh lidí, se kterým komunikuje, bude asi dost splývat s tím mým, takže 

nějací kamarádi, já a pak taky někdo, koho já třeba tolik neznám. Na WhatsAppu se baví primárně 

s bráchou, jinak ho má taky jako já jen na odesílání fotek.  

Jak často je aktivní? 

Určitě víc než já. Řádově tak dvě hodiny denně, takže tak jednou tolik co já. 

Jaký máš přehled o tom, s kým komunikuje? 

Jako nějaký povědomí asi mám, má tam nějaký kamarády z práce, bývalý spolužáky a s těma 

komunikuje, pokud to nejsou lidi, které znám i já. 

A jak to většinou sleduješ? 

Někdy jsem u toho a vidím to, když je vedle mě a řekne mi to, ale nějak to neřeším.  

A jak se cítíš, pokud komunikuje třeba s nějakou osobou, která ti vadí? 

Na tohle asi úplně nemůžu odpovědět, protože pro mě nikdo takový, když nad tím tak přemýšlím, 

není. Asi ani nikdo takový nebyl ani v minulosti. Nemám jako strach, že by byl nějaký konkurent. 

Jako někdy asi byl, ale znám svojí přítelkyni, takže mi to nějak nedělá starosti. Ale určitě bych jí 

řekl, pokud by mi někdo vadil. 

Jaký přehled má o tvojí komunikaci ona? 

Já jí to většinou říkám, pokud je to pro ni relevantní, s kým komunikuju, takže nějak asi taky tuší. 

Jinak si ale nemyslím, že by jí úplně bavilo poslouchat, s kým si píšu. Ono je to i hodně daný tím, 

že já jsem v tomhle ohledu trochu uzavřenější, ale to souvisí zase s tím, že jí neříkám věci, který 

vím, že jí nebudou zajímat. Někdy se mě zeptá, kdo to třeba byl ten, kdo mi psal, ale moc 

příležitostí vidět mi zprávy nemá, mně moc lidí nepíše. 

Jaký obsah, který přítelkyně sleduje, nebo činnosti, které tam dělá, považuješ za nevhodné? 

Asi nic. Možná jen mě teď napadá, ale není to tak hrozný, tak nějaký ty stránky s vtipnýma 

obrázkama, který mi přijdou trochu trapnější. Není to přímo, že bych to nesnášel, ale je to spíš 

něco, co bych já třeba asi nesledoval. 

Sdělujete si přístupová hesla k telefonu? 

To, jak si odemknout telefon, víme. Znát to gesto nebo tam mít otisk mi i přijde celkem praktický. 

A z jakého důvodu je znáte? 

Někdy jsou situace, kdy je to prostě potřeba. Bylo by na škodu nevědět, jak se k tomu rychle dostat. 
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Někdy třeba potřebuje ten jeden telefon toho druhého, a ne ke šmírování, ale v případě nějaký 

potřeby a je fajn to heslo znát. 

Znáte i heslo k nějakému účtu na sociální síti? 

Ne. Mělo by to podle mě tak fungovat. Je to pro mě i tabu. Ne, že bych jí nedůvěřoval, to tak není, 

ale je to i nějaká otázka bezpečnosti, čím míň lidí to zná, tím je to lepší. Je to i nějaká věc, která by 

se měla takhle nechat i v rámci toho vztahu, že se tohle nesdílí. Nechci, aby využila to heslo třeba 

v nějaký situaci, kdy se mi to nebude líbit. 

Máš nějakou zkušenost se zásahem do tvého nebo partnerčina soukromí? 

Teď mě zrovna nic nenapadá (přemýšlí)... myslím, že s něčím takovým ani asi nemám úplně 

zkušenost. Ani z její strany jsem nikdy nic nepozoroval, že by mi lezla do telefonu nebo že by 

omylem viděla něco, co by neměla. 

Dochází ve Vašem vztahu někdy ke konfliktům kvůli sociálním médiím? 

Ona si myslí, že bychom si měli psát daleko častěji. Ale já preferuju komunikaci osobní. Není to 

rozhodně tak, že bych zarytě odmítal jinou, ale nemám prostě tu potřebu si nonstop psát online. 

Když se něco stane a má čas, tak má tendenci to řešit přes ty sociální sítě a u mě zase, když se něco 

stane, tak si to spíš šetřím a podělím se o to s ní, až se uvidíme. Nebo je někdy nespokojená, že 

jsem jí dlouho neodepsal. 

Jak často se tyhle konflikty objevují? 

Je to jednou za čas. Ona si postěžuje a jako není to tak, že bychom se kvůli tomu pohádali, ale 

prostě z její strany je tam nějaká nespokojenost. 

Jakým způsobem je řešíte? 

Ona si postěžuje, ale většinou jí to k ničemu moc není, protože já tu svojí zažitou rutinu, že jsem 

málo aktivní, nehodlám měnit, takže si zvykne. Já se i někdy omluvím, že jsem třeba odepsal 

později a ona to nějak přijme. Já jsem zase ale toho názoru, že to není tolik důležitý, abych se za to 

musel omlouvat. Svět se nezboří, pokud jí neodpovím hned. 

A jak vnímá tvoji aktivitu ona? 

No, myslí si, že bych mohl být co se týče té komunikace daleko víc aktivní. Ale nikdy mi nic třeba 

ohledně mojí frekvence přidávání neřekla. 

Jak často používáte sociální sítě v přítomnosti toho druhého? 

Jako moc často ne asi...já nevím. Napadá mě jen třeba nějaká trapná chvíle nebo chvíle, když 

jedeme třeba autobusem a nemáme si v tu chvíli co říct. Když jsme spolu, tak je to opravdu 

minimálně. Pokud je potřeba něco řešit, tak jen v případě, že je to urgentní. 
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Jaká máte pravidla týkající se užívání sociálních sítí? 

Jako žádný limity stanovený nemáme, jako nevytváříme na sebe ani žádný tlaky už jen tím, že 

bychom si ty pravidla vytvořili, ale spíš se v tomhle shodneme, že dokážeme poznat, jestli to je 

vhodný. Jediný, co opravdu děláme a respektujeme, je to, že když ten druhý něco říká, tak se ho 

snažíme vnímat a nekoukáme do mobilu. Nesnažím se prostě najít cíleně zábavu, pokud vím, že se 

mnou chce něco řešit. 

 

 


