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2 PŘÍLOHY 

 
2.1 Přílohy k sběru dat 

 

2.1.1 Osnova rozhovoru 

 

I. Chování uživatelů v prostředí geolokačních aplikací 

 

A. důvody využívání geolokačních aplikací 

a. počet využívaných mobilních aplikací 

b. které konkrétně  

c. důvody využití  

B. aktivita 

a. denní rutina – vlastní popis, postup, priority 

b. místa, kde dochází k zapojení 

c. role blízkosti jednotlivých uživatelů 

d. limity a omezení 

C. výstupy 

a. primární účel využití 

b. v jakém okamžiku dochází k schůzce 

c. zkušenosti se sexem prostřednictvím aplikací 

d. místa, kde dochází k realizování sexu 

e. role drog a alkoholu  

D. rizika 

a. uživatelské přístupy k rizikovému sexu 

b. obavy z realizování schůzek 

 

II. Způsoby sebeprezentace  

 

A. subjektivní popis prezentace v rámci profilu 

B. pravidla a zásady vlastní sebeprezentace 

a. postupy při sestavování profilu 

b. klíčové údaje ve vztahu k vlastnímu pofilu 

c. manipulace s daty 

d. propojitelnost s dalšími sociálními sítěmi 

C. vysílané obsahy  
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a. volba profilových fotografií 

b. volba prezentované části těla 

c. úprava fotografií 

d. stáří používaných fotografií 

D. přijímané obsahy 

a. kritéria pro výběr profilu 

b. filtrování 

c. situace v závislosti na místě použití 

d. důležitost údajů 

e. udržitelnost navázaného vztahu 
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2.1.2 Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu 

 

Výzkum, jehož se respondent/ka účastní, je součástí výzkumné diplomové práce, 

jejímž autorem je MAREK BOTHA, jejímž školitelem je Mgr. Jakub Macek, Ph.D. 

 

Výzkumníci se zavazují k tomuto: 

 Výzkum má výlučně vědeckou povahu a data v něm získaná nebudou použita ke 

komerčním ani jiným účelům, jež nesouvisejí se zmíněným projektem a seminářem. 

 Výzkum je důsledně anonymní: veškerá data během něj získaná budou 

anonymizována tak, aby respondent/ka nebyl/a identifikovatelný/á. Současně se 

výzkumníci zavazují, že neanonymizované audiozáznamy budou smazány neprodleně 

po přepisu a anonymizaci rozhovorů a že samotné přepisy rozhovorů nebudou veřejně 

dostupné. 

 Respondent/ka má během rozhovoru právo z výzkumu kdykoli odstoupit a právě 

tak má v průběhu výzkumu právo požadovat nepoužití či smazání již získaných 

záznamů, přepisů a souvisejících dat. 

 Respondent/ka má právo vědět, jakým způsobem byla užita data získaná během 

rozhovoru a má právo seznámit se s anonymizovanou podobou přepsaného 

rozhovoru. V budoucnosti má rovněž právo vyžádat si kopie (ať už odborných nebo 

popularizačních) publikací, v nichž byla data získaná v tomto rozhovoru přímo užita. 

 

Informovaný souhlas existuje v jediné kopii, jež patří respondentce/respondentovi. 

 

Respondent/ka svým podpisem stvrzuje, že byl/a seznámena s průběhem a účelem rozhovoru 

a že nic nenamítá proti užití tohoto rozhovoru výše uvedeným způsobem. 

 

Respondent/ka:     Podpis resp.: 
 

Tazatel/ka:      Podpis taz.: 
 

Datum: 

Mgr. Jakub Macek, Ph.D. 
Výzkumný pracovník 

tel.: 549494740 

email: jakub.macek@gmail.com 
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2.2 Transkripce rozhovorů 

 

2.2.1 Rozhovor č. 1 - Jaroslav 

 

Datum záznamu: 15.5.2015 

Délka: 43:53 

  

Kolik mobilních aplikací pro seznamování používáš? 

Používám maximálně čtyři. Ne všechny na jednou, ale třeba jednu jsem smazal, další jsem si 

nainstaloval, takže jsem to celkově prostřídal. Grindr je stálice a vedle toho zkouším 

postupně i další. 

Kromě Grindru s jakými dalšími aplikacemi máš zkušenosti? 

Je to Scruff, PlanetRomeo a Tinder. Tyhle tři. Jen si myslím, že pro mě nebyly zcela 

optimální. Buď se zaměřují jen na určitou skupinu gayů, jsou uživatelsky méně vyhovující, 

nebo nejsou tolik v Čechách rozšířené a tím pádem méně lidí nebo jen samí turisti. 

Proč je zrovna Grindr stálice? 

Protože je nejvíc user friendly, je tam nejvíc uživatelů a zároveň nejširší spektrum lidí. Grindr 

je nejpřehlednější, na první pohled vidíš, kdo je v tvém okolí nejblíž a zároveň jak daleko, 

pokud tedy údaj o vzdálenosti ten dotyčný sdílí. Celou komunikaci ulehčuje jednoduchý 

rozhraní a dejme tomu i možnost filtrování. Stačí si vybrat člověka podle fotografie, shlédneš 

v rychlosti profil a vyplněné informace, a pokud tě ten kluk zaujme, můžeš si s ním hned 

začít psát, posílat fotky a tak. 

Jak dlouho už aplikaci používáš? 

Dva roky, přibližně. 

Na jakých mobilních zařízení aplikaci používáš? 

iPhone. 

Co tě přivedlo k tomuhle způsobu seznamování? 

Protože jsem se rozešel se svým přítelem, to byla jedna věc a druhá věc byla, že jsem chtěl 

poznat další nové lidi a objevit nepoznané. Seznámit se akorát s novejma lidma. To byl 

hlavní důvod. 

Jakým způsobem používáš Grindr v průběhu dne a týdne? 

V průběhu dne? Během pracovní doby jsem tam velmi sporadicky, spíš až doma. To znamená 

až večer po příchodu z práce, protože to teprve přichází doba, kdy máš čas řešit nějaký chaty 
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a podobně. Když tě to baví nebo když máš na to chuť. No a o víkendu, většinou když jsem 

třebas někde v baru. 

Jak dlouho máš tu aplikaci zapnutou a jak často? 

Asi záleží na tom, kdo je tam zrovna přihlášenej. Jestli mě někdo zaujme, dáme se do řeči a 

vidím nějakej potenciál, že se ten rozhovor bude někam posouvat dál. Bude se nějakým 

způsobem rozvíjet. To znamená, jestli ten člověk má smysl pro humor, jestli si spolu máme 

co říct atd. Může to bejt od pěti minut až do dvou hodin. A protože to bylo většinou večer, tak 

to byla víceméně chvilka před spaním, zabiješ dlouhou chvíli nic jinýho. To mohla bejt tak 

hodina dejme tomu, když už teda nedejbože došlo k tomu, že se rozvíjel rozhovor a víceméně 

o všem. 

Kde všude Grindr zapínáš? 

V práci, doma, na baru a občas na dovolený. 

Jak se tvoje zkušenosti liší v těchto místech, které si vyjmenoval? 

Doma na Břevnově se mi zobrazuje strašně málo lidí a čím blíž centru jsem, tím pestřejší 

nabídka uživatelů je. V centru je mnohem větší koncentrace lidí, než když si Grindr zapnu 

doma. Zvětšuje se šance, že narazím na někoho zajímavějšího. Když se mi někdo ozve v 

práci, tak automaticky nic neřeším, třeba pouze pozdravím. Když proběhne pár nějakejch 

seznamovacích vět, taková ta základní konverzace, vracím se k tomu až po příchodu z práce, 

protože na to během pracovní doby nebyl čas. A na dovolený, vzhledem k tomu, že to je 

většinou v zahraničí, tak si člověk velmi rychle rozmyslí, když nemá datový rouming, jestli 

bude trávit dlouhou dobu na těchlectěch aplikacích, aby potom neprodělal kalhoty, že. Když 

teda nemáš přístup k Wi-Fi. 

Jaký je rozdíl, když používáš Grindr doma a potom na tom baru? 

Doma máš čas řešit vyloženě normální chat, normální konverzaci, kdežto na tom baru tam se 

spíš podíváš, kdo je zrovna někde okolo. Většinou samozřejmě v hetero baru, protože když 

seš v gay baru, tak to je jasný, kdo je buzna a kdo ne. Tam akorát možná tak zjistíš jeho 

sexuální preference nebo vlastně “co hledá”. Když jsem doma, tak trvá odbourat bariéru třeba 

do týdne. Zatímco v baru je ta reakce, to setkání možné hned. Upřednostňuju okamžitou 

reakci, než čekání. 

Za jakým účelem Grindr primárně používáš? 

Většinou chat, prostě jenom nějakej pokec, pak možná rande. Z počátku jsem hledal vážný 

vztah, kontakt s novejma lidma, navazování přátelství, ale nejsem naivní. Je to trochu jako 

sci-fi hledat si partnera přes aplikace a virtuální svět, ale říkám si co kdyby. Vídám to ale 

jednak u sebe a jednak to vídám u dalších kámošů, že ty očekávání spadnou úplně na totální 
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minimum a točí se to akorát okolo těch nejzákladnějších pudů, což znamená, že ten dotyčnej 

člověk, když má tu aplikaci, tak vyhledává akorát jednorázovou, krátkodou známost na jednu 

noc, to je celý. 

V jaké chvíli přistupuješ k osobnímu setkání? 

Když vidím, že konverzace se nějakým způsobem rozvíjí a říkám si, že si, že si s tím 

člověkem asi možná mám co říct, což se nestává moc často. Ze začátku, když jsem to začal 

používat a nějakým způsobem jsem asi něco chtěl hledat a hledal, tak to bylo až na základě 

tady toho. Když jsem tušil, že se ta konverzace nějakým způsobem rozvíjí a tak dále, tak jsem 

byl ochotnej si na toho člověka najít čas, seznámit se s ním na živo a dát si s ním rande. No a 

pak už mi to začalo být spíš jedno. A poslední dobou to je spíš takový jasně hele fajn, seš mi 

jako sympatickej atd. tak rovnou došlo na to rande, protože ten osobní kontakt je úplně o 

něčem jiným a tam překonáš takovou tu bariéru nebo ne barieru, propast mezi komunikací na 

sociálních sítích a tím jak ten člověk komunikuje na živo. Takže tam si řekneš, jo ten člověk 

je fajn, jsem ochotnej s ním udržovat kontakt i nadále nebo se s ním i eventuálně vyspat nebo 

cokoliv jinýho. 

Dochází i k sexuálně motivovaným schůzkám? 

Dochází. No jasně no. Zkušeností nebylo mnoho, nemastný neslaný, anonymní jak v dark 

roomu s tím rozdílem, že je aspoň vidět na ksicht. Blbě se mi to popisuje. Nejdřív vidíš na 

ostatních, jak mají grindr zapnutý neustále, proto to zkoušíš taky. Přijde mi, že jsou pak 

všichni přesvědčení, že jinak k seznámení za jakýmkoliv účelem nedojde. Chvilku pak trvá 

než si uvědomíš, co chceš a že reálnej život nabízí mnohem víc než civění do mobilu a sex 

chat. 

A je ten sex vůbec uspokojující? 

Asi jako každej jinej sex na jednu noc. Nejdřív dobrodrůžo, pak na jedno brdo. Málokdo 

uspokojil moje potřeby, to postkoitální trapno pak je dobrý rychle přerušit kvapným úprkem, 

nebo aspoň včasným probuzením. 

Kde dochází k těmto schůzkám v rámci těch míst, kde Grindr používáš? 

Většinou na baru nebo na párty. Spíš v centru, protože můžeš oslovit víc lidí, někdo se pak 

chytne a do pár minut můžeš s někým skončit. Většinou to bylo spojené s alkoholem, chceš si 

dát nejdřív s tím dotyčným drink, nějak ho poznat. Je tam očekávání v tom, že z toho může 

něco bejt, třebas na jednu noc a třebas z toho může bejt něco opakovanýho dejme tomu, když 

si s tím člověkem sedneš. V baru je rychlejší pravděpodonost setkání, ale co to bude mít za 

výsledek je otázka. Ale většinou to mělo výsledek sexuálního zážitku. Tyhle aplikace jsou 
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většinou o jendorázovým sexu, co si budeme povídat. Spíš za sexem cestuju, nerealizuju ho 

doma.  

Takže, když popíjíš, tak jsi mnohem dostupnější, než když si střízlivý? 

Určitě nějakou roli v tom hraje alkohol, nechci říct, že teda významnou, protože i tak se 

docela dost výrazně kontroluju. 

K jakému aktu nejčastěji dojde v rámci sexu? 

K sexu se vším všudy. 

Udržuješ pak s danou osobou ještě další kontakt? 

Bylo takovejch pár lidí. 

Když porovnáš tyhle zkušenosti se zkušenostmi z doby, kdy si žádnou aplikaci 

nepoužíval, odlišují se nějak? 

Před tím jsem používal jako normální chaty, webový seznamky, ale ve finále víceméně to 

bylo to samý, akorát rozdíl byl v tom, že v mobilu máš GPSku, kdežto na tom webu ne. To je 

celý. 

Jak se stavíš k rizikovému chování? 

Mám samozřejmě strach jako každý jiný. Chráním se, dávám si pozor. Jakýmukoliv riziku se 

snažím vyhýbat ať už nemocem nebo násilnýmu chování. Když už bych se setkal s klukem, 

který by se mi zdál na první pohled podezřelý nebo se začal chovat nepříjemně, rande zruším 

a uteču. Nic podobnýho se naštěstí nestalo, ale člověk nikdy neví. 

Čeho se při takhle realizovaném setkání bojíš nejvíc? 

Okradení, znásilnění. Mnohem míň se bojím pohlavně přenosných nemocí, než o svojí 

bezpečnost. Chráním se a při jednorázovým sexu neprovozuju žádný vysoce rizikový 

aktivity. 

Můžeš mi popsat jakým způsobem se prezentuješ prostřednictvím svém profilu? 

Je tam určitě nějaká profilová fotka, základní údaje, který si můžeš vyplnit, to znamená 

vejška, váha, typ postavy, věk. Žádný další popis jsem tam nevyplňoval. Měl jsem tam ještě 

vyplněné jazykové znalosti čeština, angličtina, pro přehled jakýma jazykama můžu 

komunikovat s ostatníma uživatelema. Ještě jsem tam měl vyplněný, co vyhledávám. To 

znamená, no skoro všechno – chat, kamarády, rande, sex. 

Jak postupuješ při sestavování profilu, kterým údajům věnuješ největší pozornost? 

Nevěnuju tomu žádnou velkou pozornost, pouze jsem vyplnil základní údaje podle pravdy – 

věk, výšku, váhu. Jen se snažím vybrat k profilu fotku, kde mám viditelnou tvář, a zároveň 

takovou, u které si říkám, že by na někoho mohla působit sympaticky.  

Máš jeden profil nebo jich máš víc? 
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Jeden profil. 

Skrýváš nějaké informace? 

Ne. 

Propojuješ profil s profily na ostatních sítích? 

S instagramem jsem měl jednu chvíli propojenej profil. Přišlo mi to zajímavý podělit se o 

nějaký společný zájmy skrze tuhle sociální síť. Vzhledem k tomu, že mám svůj facebookovej 

profil před neznámejma lidma zcela uzavřenej, tak by propojení s Grindrem pozbylo 

jakýhokoliv smyslu. Nevidím v tom důvod propojovat ho s facebookem. 

Jaké profilové fotky většinou volíš? 

Snažím se tak nějak o co nejnormálnější fotku s tváří. Nikdy to nebylo nahý torzo, svaly nebo 

postavu na první pohled všechno odkrytý a tak dále, mně to přišlo zbytečný. Ten důvod proč 

tu aplikaci používám není postavenej na tom, abych se tam dával jako na odiv se svojí 

postavou, ale chtěl jsem se jakoby s někým seznámit, s někým normálním a jako navázat 

nějakej kontakt. Sám spíš oslovuju profily, kde je vidět člověkovi do obličeje. Zároveň trochu 

z toho poznáš podle vzezření, oblečení, jaký má vkus, jak na tebe působí. V menší míře 

napíšu klukovi s fotkou bez hlavy, s fotkou svlečenýho těla. 

Jak staré fotky volíš? 

Co asi co nejaktuálnější, vždycky byly třebas maximálně půlroku starý dejme tomu. 

Podle jakých kritérií vybíráš profil jaký oslovíš? 

První kritérium je samozřejmě fotografie. Co si budeme povídat, když ten člověk nemá 

fotografii, proč by si ho měl oslovovat. Dále tak trochu podle informací v profilu. I tak je to 

trochu sázka do loterie, protože profil může bejt nepravdivej od A do Z a to platí i pro fotky. 

Ale aspoň ta fotka ti dává nějaký vodítko, jak ten člověk vypadá, jak se snaží prezentovat a ty 

data okolo jsou jen dotvoření obrázku reálnýho. Samozřejmě taky se podle toho řídím, že jo. 

Podle vejšky nebo váhy no tak to asi ne, ale podle toho jak ten člověk vypadá. Na tom je 

postavená celá ta aplikace, je to celý její filozofie. 

Liší se výběr profilů v závislosti na místě kde jsi? 

Asi ani ne, to nevím. Většinou jakmile mi ten člověk přijde na první pohled zajímavej. 

Jaké profilové obrázky vzbuzují tvůj zájem? 

Těžko říct, to je asi dost širokej pojem. Nejvíc mě zajímá fotka, kde vidím obličej, jak je 

oblečenej a můžu si představit, jak vypadá, jestli je aspoň trochu něčím zajímavej podle 

vzhledu. Je to samozřejmě hodně povrchní, nicméně komunikace ve virtuálním prostředí k 

tomu často svádí. U lidí s hodně odlišným vkusem, nebo vyloženě u nesympatických 

postrádám důvod, abych jim napsal. Když mám chuť si jenom psát, nepotřebuju oslovovat 
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torza těl. To je jako těžký, protože ta škála lidí, kteří jsou na Grindru je strašně široká, každej 

tu fotku nebo ten profil nějak prezentuje úplně jiným způsobem. Hodně sporadicky mě osloví 

pěkná fotka bez obličeje pouze s architekturou nebo čímkoliv jiným. Napíšu mu, pokud ji 

vyfotil on, odpovím, že hezky fotí a navážu na to, o co se zajímá. Postupně si o něm vytvářím 

obrázek. Jednoduše záleží, co od toho očekáváš. Když chceš jenom rande, tak chceš vědět jak 

ten člověk vypadá v obličeji, když si chceš dát sex, tak tě zajímá víc postava. 

Jakou zkušnost máš většinou s těmahle profilama, kde není uvedená ta fotografie, kde 

je jen krajinka? 

Málokdy se mi stalo, že bych sám od sebe oslovil takovejhle profil. Proč bych měl oslovovat 

kýčovitou krajinku. To už muselo být skutečně něco extra. 

Jaké údaje pro tebe hrají důležitou roli? 

Dejme tomu možná věk, svým způsobem, i když to nemusí být 100% důležitý. Jestli váha, 

výška, to je takový trošku zavádějící. Možná, když tam má vyplněno, co ten člověk hledá. 

Pokud v profilu není uvedeno vůbec nic, tak se ho na to zeptáš a trochu se podle toho řídíš. 

Když tam má kluk uvedeno jen right now a ty nemáš náladu na sex, nebo ho vůbec nehledáš, 

schází tam důvod, proč bys měl navázat kontakt, že jo.  
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2.2.2 Rozhovor č. 2 - Lukáš 

 

Datum záznamu: 20.5.2015 

Délka: 49:07 

 

Kolik mobilních aplikací pro seznamování používáš? 

Momentálně? Jednu. Grindr. Přijde mi geniální, že existuje aplikace, kde vidíš jak daleko od 

tebe je další gay.   

Máš zkušenosti ještě s nějakou? 

Mám, samozřejmě, že mám. Horner jsem měl a Scruff taky. 

V čem ti Hornet a Scruff nevyhovovaly? 

Hornet mi přišel celkově zvláštní. Jednak nepřehledný a jednak mi přišel hrozně omezený a 

nudný. Nevím jak teď, ale v době, kdy jsem ho používal, tam bylo málo uživatelů a bylo tam 

omezeno to, kam až můžeš vidět. Omezený dosah máš samozřejmě i na tom Grindru, ale 

Grindr se mi líbí minimálně víc po grafické stránce a přijde mi vychytanější. V té době ho v 

Čechách skoro nikdo nepoužíval, navíc byl zaměřený čistě jen na medvědy. Jinak byl co do 

rozhraní strašně super. 

Jak dlouho už Grindr používáš? 

Rok. Rok a půl. 

Na jakých mobilních zařízení aplikace používáš? 

Pouze na mobilním telefonu. 

Jak ses o tomhle způsobu seznamování dozvěděl? 

Od svého kamaráda, který mi doporučil aplikaci Scruff. Ta aplikace mi přišla fajn, protože je 

vlastně mezinárodní, takže první co jsem si vlastně nainstaloval byl Scruff. První moment 

nebyl ani tak o seznamování, jako spíš o pocitu zvědavosti. Seděli jsme v hospodě a kamarád 

mi vyprávěl o tom, jak prostřednictvím Scruffu někoho poznal, i když to byl Američan a byl 

z něho úplně odvařený, tak jsem se rozhodl, nebo vlastně on rozhodl, že si to musím taky 

vyzkoušet. 

Jakým způsobem Grindr používáš v průběhu dne a týdne? 

V průběhu dne ho vlastně používám v podstatě nejvíc, protože většinou jakoby si ho 

nechávám zapnutý a mám ho vlastně na pracovním stole, takže jenom jakoby je to spíš 

takové rozptýlení, rozptýlení v práci. Protože většinou, když jsem v práci, kterou mám 

kancelářkou, tak mám na počítači zaplej Facebook a na mobilu mám prostě zaplý Grindr. Ale 

přiznám se, že si ho občas schválně nechávám zaplý přes noc, když jdu spát, tak ho zapnu a 
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je zapnutý přes noc a vždycky mě ráno hrozně zajímá kolik lidí mi napíše. A ono je to jako 

opravdu třeba i dvacet třicet zpráv za noc.  

A jakého charakteru? 

Sexuálního. Je to fakt jako hrozně mi to přijde vtipné, že vlastně opravdu tam jde jakoby o 

ten sex, i když v podstatě nevím jestli v důsledku by vlastně k nějakému sexuálními styku, 

schůzce sexuální vůbec došlo. 

A když to porovnáš se situací během dne, tak ta aktivita v noci je větší nebo menší? 

Já myslím, že větší, ale zase říkám, to nedělám pravidelně. Takže jako nevím. Ale opravdu se 

to liší, protože přes den jsou to většinou takové ty společenské konverzace “Jak se máš?” a 

tak.  

Říkal si, že Grindr používáš v práci, kde všude ho ještě zapínáš? 

Většinou, když se nudím, takže v práci a často, když cestuju. Buď jestli jedu někam 

autobusem třeba na Moravu, tak to mívám zapnutý. Vlastně, když jsem třeba v tom autobuse 

nebo, když jsem doma, tak samozřejmě jakoby jsem dá se říct i aktivnější v té komunikaci. 

Takže jakoby ten přístup je vlastně mnohem aktivnější, než v práci, protože v práci opravdu 

většinou to mám jakoby zapnutý a nevěnuju se tomu, i když samozřejmě občas to 

zkontroluju, ale prostě když třeba jedeš tak máš zapnutou GPSku, tak tam prostě vidíš jak se 

to mění nebo takhle, takže ta aktivita je určitě větší. Když jsem třeba u našich doma na 

Moravě, tak to mívám zapnuté, ale zase tam, pokud nemáš extra rozšíření, tak máš pouze 

omezenou viditelnost, což ovšem na Moravě znamená, že vidíš 50 kilometrů kolem, tam je to 

hrozný rozdíl mezi venkovem a větším městem, platí to třeba i o Jižních Čechách, ale když se 

řekne vzdálenost v Praze a vzdálenost na Moravě, tak je to úplně něco jiného. Takže to častěji 

používám spíš v tom autobuse na cestě, kde není jiná možnost té zábavy. V zahraničí jí také 

používám, protože jsem zvědavý. Ale já se přiznám, že zase s těma cizincema mám málokdy 

chuť mluvit anglicky, protože mě to hrozně vyčerpává, protože se musíš neustále soustředit 

na to jestli použiješ správné slovíčko, jestli ti rozumí, jestli ty mu budeš rozumět. Nedělají mi 

problém cizinci, ale je to pro mě náročné psychicky.  

Za jakými účely Grindr primárně používáš? 

Primárně? No tak asi flirtování. Já bych to nazval flirtováním. Vztah tam určitě nehledám, 

protože tomu úplně nevěřím jako, že se tam dá najít vztah, ale je to takové jakoby, že tam 

prostě objevuješ nebo poznáváš nové lidi, ale to mi přijde tak jako ohromné klišé, že prostě 

opravdu v podstatě zkoumáš, jestli se budeš někomu líbit nebo ne. Popřípadě tam opravdu 

jakoby flirtuješ, protože ono i ty lidi vlastně  nakonec zajímají ty sexuální věci, ale z mé 
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vlastní zkušenosti zůstane u toho psaní. Kdybych měl tu aplikaci mít za konkrétním účelem, 

tak je to ten sexuální, nedokážu si představit, že by mi internet našel vztah.  

V jaké chvíli přistupuješ k osobnímu setkání? 

Pokud je ta konverzace dlouhodobější, takže není to třeba jedno odpoledne, ale jsou to třeba 

dva tři dny. Ale já jako s tím Grindrem jsem se s tolika lidma nesetkal nikdy, to se dá spočítat 

na prstech jedné ruky.  

Jaké jsou tvoje zkušenosti se sexem v rámci tohohle prostředí? 

Minimální. Jsou, ale jsou minimální. Většinou, sice konverzace přes aplikace nebo přes tyhle 

internetové služby fajn, ale nakonec vlastně to osobní setkání je vždycky úplně něco jiného. 

Takže často je člověk zklamaný, takže k tomu sexuálnímu vlastně nakonec nedojde. A když 

už dojde, tak jsem byl většinou z toho sexuálního zklamaný já. Pouze jednou jedinkrát jsem 

měl vlastně díky tady té mobilní aplikaci dlouhodobějšího milence, sexuálního. Samozřejmě 

je tam víc jakoby možností přes ten Grindr, ale já mám takovou zkušenost, že málokdy ty 

kluci, když napíšou jo chci mít s tebou sex, tak nakonec k ničemu nedojde, protože jsou v ten 

daný moment nadržení, ale za pět minut to nemusí platit. Jim stačí o tom mluvit. Moje 

sexuální zkušenosti s Grindrem jsou minimální, ale jsou tam.  

Kde dochází k těmhle schůzkám? 

Určitě doma, mně se nikam nechce většinou cestovat. Nedokážu si představit, že bych šel na 

sexuální schůzku někam, kam to neznám. To by mě jako stresovalo, takže vždycky doma. 

Když porovnáš tyhle zkušenosti s Grindrem s dobou, kdy si žádnou aplikaci nepoužíval, 

odlišuje se to nějak? 

Odlišuje. Už to není dobrodružství. Já jako se přiznám, já hrozně rád flirtuju a vzpomínám si, 

když jsme byli ještě s kamarádem na vysoké, tak jsme chodili hlavně třeba do “21” nebo 

prostě někam do baru a tam to bylo úplně o něčem jiném. Tam jsme se na sebe s těma 

klukama dívali, usmívali, někdy jsme spolu mluvili nebo někdo mě občas pozval na nějakýho 

panáka a dneska když přijdeš do 21, tak tam většinou sedíš sám. V tomhle si myslím, že se to 

hodně změnilo. Jinak vedle Grindru už nepoužívám žádnou další seznamku. Jen ten Grindr.  

Přistupuješ na rizikové chování? 

Chráním se vždycky. 

Čeho se při takto realizovaném setkání bojíš nejvíc? 

Toho zklamání, že ten člověk bude...já totiž nemám jakoby ideál, nemám, že by se mi líbili 

kluci, kteří mají tmavé vlasy, jsou chlupatí nebo, nemám prostě vyhraněný ideál. Buď mě ten 

kluk okouzlí nebo neokouzlí. To je všechno. Ale zase ty schůzky jsou taky dvojí, že jo. Tak 
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jako já se přiznám, že když už jsem se třeba domluvil na sex, tak mě prostě zajímal jenom ten 

sex, takže jsem s ním nepotřeboval mluvit. To je rozlišení. 

Máš pocit, že je to takhle jednodušší, než po tom internetu? 

Asi jo, protože tam vlastně si to pořád taháš sebou v podstatě, takže když dostaneš chuť Na 

Příkopech tak si zapneš a buď ty můžeš někomu napsat nebo třeba ti někdo napíše a můžete 

rovnou jakoby... Kdežto když to máš na počítači, tak si omezený místem i dobou, protože tam 

taky nemůžeš být pořád. Nedokážu si představit, že bych byl třeba v práci přihlášený na 

iBoys na počítači. 

Můžeš mi popsat jak se prezentuješ na svém profilu? 

To je dobrý. To je hodně dobrá otázka. Představoval jsem si hodně otázek, ale tahle mě 

nenapadla. Mám tam fotku a mám tam fotku obličeje. Ale mám pocit, že vždycky když jsem 

se smál, že tam většinou mají hrudníky, že jsou tam hrudníky bezhlavé, teď mám pocit, že se 

to trošku změnilo a teď tam má většina lidí obličeje. Dneska zrovna jsem nad tím přemýšlel, 

když jsem se na to díval. Mám pocit, že i na Grindru se ta móda mění. Takže tam mám fotku 

obličeje, mám tam věk a mám tam základní informace. Nemám tam jméno, nemám tam 

žádné heslo, ale mám tam uvedené sexuální preference, protože se mě na to 90% lidí zeptá v 

chatu, jestli jsem při sexu aktivní nebo pasivní. Prostě to nejdůležitější. 

Jsou nějaké údaje, kterým věnuješ větší pozornost v rámci tvého profilu? 

V rámci mého profilu? Ne, nejsou. 

Máš jeden profil nebo jich máš víc? 

Mám pouze jeden. 

Skrýváš nějaké informace? 

Ne, doufám, že ne. Myslím si, že ne. Ale zas jako na druhou stranu neříkám všechno. Nemám 

tam uvedený typ postavy. Přijde mi občas hrozně vtipné, že každý druhý tam má napsáno, že 

je muscular, což když se podíváš na ty fotky, tak vidíš, že to není prostě pravda, ale ty lidi to 

tam mají. Já třeba o sobě nevím, co bych řekl nebo tam napsal, takže tam nemám vyplněné 

všechno, ale neskrývám tam účelově nic.  

Propojuješ profil na Grindru s ostatními profily na sociálních sítích. 

S Instagramem, protože Grindr ti dovolí jen jednu fotografii a mám pocit, že když si tam dáš 

odkaz na Instagram, tak vlastně jakoby ten člověk se může na tom odkazu na tom Instagramu 

podívat na víc tvých fotek, takže to mi přijde jako fajn. I když zase na druhou stranu mi 

přijde, že poslední dobou Instagram je taky taková gay sociální síť, ale to je asi tím v jakých 

kruzích se pohybuju. Facebook bych si tam asi nedal, to mi přijde tak osobní.  

Pociťuješ nějaký tlak jak se prezentovat v rámci tohohle prostředí? 
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Já ten tlak nepociťuju, ale vím, že tam je. Protože Grindr je v podstatě jedna velká hra a je 

tam jasné, jak bych se měl asi prezentovat, abych byl třeba žádanější nebo jak bych měl 

vystupovat, abych byl pro někoho jako víc sexy, ale mně to přijde zbytečné. Oni i ti uživatelé 

ti sami napoví, jak bys měl vypadat, když si to zprůměruješ ty informace z jejich profilů. Mně 

je teď třeba hrozně líto, když si tam teď spoustu lidí píše, že nehledá asiaty. To mi přijde 

hrozně diskriminační. Chápu, že se každému líbí něco jiného, ale když si tam takhle přímo 

natvrdo napíšeš, tak je to děsivý.  

Jaké profilové obrázky většinou volíš v rámci svého profilu? 

Myslíš typ? Obličej a oblečený obličej. I když samozřejmě mám občas takové ty nápady, že 

bych tam mohl mít nějakou hrozně sexy fotku, ale jelikož neposiluju a nemám skvěle 

vyrýsované tělo, tak se většinou snažím tam mít obličej. 

Upravuješ nějakým způsobem svoje profilové fotky? 

Maximálně instagramovým filtrem. Nic jinak neretušuji.  

Jak staré fotky volíš? 

Různě. To nemám jako žádné pravidlo, ale snažím se vybírat fotky, aby byly aktuální. Teď 

tam mám ale fotku, která je stará půl roku, no možná už osm měsíců. Takže do toho jednoho 

roku se snažím, aby to tam bylo nebo minimálně se snažím fotky vybírat tak, abych opravdu 

tam vypadal, že jsem to já aktuálně. 

Jak často je střídáš? 

Tak jednou za čtvrt roku? Ale ono je to taky daný tím, že...to je taky takový můj sociální 

výzkum v podstatě, protože když prostě vidíš, že ty lidi ta fotka nepřitahuje, tak si jí vyměníš. 

Takže já tam občas střídám, občas mě to taky napadne tam dát různé fotky, abych věděl jak 

ty lidi vlastně reagují. 

Máš vypozorované na jaké fotky reagují lidi nejvíc? 

Na mojí zrovna aktuální reagují úplně nejvíc (pozn. obyčejná profilová fotografie, zachycující 

obličej, žádný lascivní výraz nebo odhalený hrudník) podle mě teď frčí fotky, na kterých 

vypadáš úplně obyčejně. Nemáš tam žádnou grimasu, sexy výraz, nebo nejsi tam nahatý, 

nebo nemáš tam zadek, nebo tam nemáš nějakou lascivní pózu, ale myslím si, že ti kluci se už 

tohohle všichni nabažili. Těchle příkladů tam je spousta. Já tam mám prostě normální fotku, 

kterou jsme pořídili v Liberci v nějaký restauraci.  

Podle jakých kritérií vybíráš profil, který oslovíš? 

To je totiž u mě specifikum, já vlastně když nejsem totálně nadržený, tak neoslovuju první. 

To už musí být jako opravdu něco, abych někomu napsal, že je sexy. A nebo když mě třeba 

někdo něčím zaujme, má třeba hezký úsměv, nebo když má třeba hezké oči, tak mu to prostě 
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napíšu, ale né za tím, že bych od toho něco očekával. Prostě mu to chci říct, ale většinou 

nepíšu jako první. Když už ale dojde k nějaké komunikaci, tak mě tohle prostředí vychovalo 

k tomu se moc nevykecávat a komunikovat tak, abych se dostal na tu sexuální rovinu. 

Používáš filtry v rámci toho rozhraní? 

Vůbec nikdy, nikdy jsem nepoužil. Většinou na to omylem kliknu, tak mi to nabízí různé 

filtry, ale já jak nemám ten typ nebo jako nepreferuju nic konkrétního, tak jsou pro mě ty 

filtry zbytečný. 

Liší se výběr profilu které oslovíš v místě, kde se nacházíš? (Domov, práce nebo na 

cestách) 

Já myslím, že ani ne. Jako samozřejmě, když bych si teď zapnul Grindr, tak už vím přesně co 

tam bude za obličeje. Když jsem třeba u nás na Moravě, tak tam nejsi půl rok a je to tam 

pořád stejný ta aplikace, ty lidi se nemění. Kdežto tady v té Praze, jak se tady střídají turisti a 

jak vlastně bydlím ještě blízko toho Pražského hradu, je tady ten Hotel Pyramida, Strahov, 

Petřín, tak tady se ty lidi hodně mění, i když jsou kluci, které třeba poznám na ulici, protože 

mám pocit, že zrovna na téhle ulici bydlí aspoň čtyři. Ale jinak se to nemění, jako ty kritéria 

podle místa. 

Jsou nějaké údaje, které pro tebe hrajou důležitou roli? 

Jediný údaj, díky němuž třeba kluk získá plusové body tak je výška. Protože já mám radši 

vyšší chlapy, A když mi napíše někdo kdo má 175 cm, tak mě to úplně moc neosloví, ale zas 

nedávám mu úplně stop, že bych ho kvůli tomu nějak omezoval. Ale plusové body jsou za 

výšku.  
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2.2.3 Rozhovor č. 3 – Tomáš 

 

Datum záznamu: 22.5.2015 

Délka: 1:27 

 

Kolik mobilních aplikací pro seznamování používáš? 

Tak já se podívám do telefonu, protože to sám nevím. Tak na mobilním telefonu mám 

nainstalováno šest sex dejtovacích aplikací. Je to Grommr, Grindr, Growlr, Hornet, iBoys a 

Daddyhunt.  

Používáš je všechny současně? 

Mám nějakej nejoblíbenější, nicméně jo asi je používám všechny současně. Rozhodně ne ale 

všechny stejně často a každá je zaměřená trochu na něco jinýho, takže pokud mám v tu chvíli 

zrovna nějakou vlastní potřebu preferovat něco z toho, na co se ta aplikace zaměřuje, tak 

prostě možná používám někdy nějakou víc, než jindy.  

Jaká je ta tvoje nejoblíbenější? 

Moje nejoblíbenější aplikace jsou vlastně asi možná z těch šesti tři. Grommr je spíš víc o 

obsahu, než o tom že bych se tam s těma lidma setkával, protože těch uživatelů v okolí je 

celkem málo, ale mají přes aplikaci docela otevřenej obsah, víc než přes webovou stránku, že 

můžeš vidět víc fotek, i když nemáš jako placenej profil, takže ten je spíš takovej jako víc 

voyerskej. A pak asi nejvíc používám Growlr a Hornet. Growlr protože jsou tam prostě 

chlapštějsí chlapi a vlastně těch uživatelů okolo je docela dost a Hornet, protože oproti 

Grindru má u jednoho člověka možnost víc než jedný fotky, a když tam máš jenom tu jednu 

fotku, tak se blbě nebo hůř rozhodně navazuje kontakt. Na tom Hornetu máš těch fotek 

jakoby víc a máš tam možnost i nějakejch jakoby soukromejch a schovanej, takže i v 

momentě, kdy vlastně tomu člověku pošleš request na to aby ti otevřel ten soukromej obsah, 

tak už je to to, co na iBoys funguju jako plusko nebo jako poke na facebooku, že aniž bys 

musel něco udělat nebo něco někomu napsat tak už testuješ nějakej vzájemnej zájem. 

Jak dlouho už aplikace používáš? 

Asi od tý doby, co jsem si koupil svůj první chytrej telefon, takže březen 2010.  

Na jakých mobilních zařízení aplikace používáš. 

Mám akorát jedno mobilní zařízení, který používám, takže na svým telefonu, nemám tablet, 

ale tři z těchhletěch těch aplikací mají i svojí webovou stránku, takže se dá říct, že k nim 

přistupuju i na notebooku nebo na desktopu.  

Jak ses o tomhle způsobu seznamování dozvěděl? 
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No musím říct, že třeba konkrétně o Hornetu jsem se dozvěděl od mejch kamarádů v 

momentě, kdy už jsem zrovna aplikace nepoužíval, protože jsem byl v nějakým vážným 

vztahu a v ten moment jsem zrovna nikoho na sex nehledal přes aplikace, překvapivě. O 

Daddyhuntu jsem se dozvěděl tak, že jsem si přečetl nějakej článek, kterej srovnával  

datovací aplikace. Na Growlr jsem podle mě narazil myslim si, že možná jako v nějaký 

diskuzi na iBoys nebo tak někde prostě a Grindr byl podle mě jakoby první a hodně 

provařená takováhle aplikace, kterou sem podle mě přitáhli hlavně zahraniční turisti. Myslím 

si, že na začátku to bylo fakt jakoby o tom, jako někdy 2010, 2011, ten Grindr nikdo moc 

neměl a vlastně bylo fajn datovat a chatovat si s lidma anglicky, který normálně byli jako 

čerstvej vítr v Praze. A Gromr jsem hrozně dlouho používal jenom jako na webu,  a oni měli i 

mobilní webovou stránku, ale pak se rozhodli tu mobilní webovou stránku vypsat, že jí 

zrušej, že maj všichni přejít na aplikaci, tak ač mi ta mobilní webová stránka třeba 

vyhovovala víc, protože všechny ty aplikace jsou vždycky jakoby osekanější. Mají 

přizpůsobenější prostředí pro používání na dotykovejch telefonech, ale kolikrát jakoby ten 

obsah je sníženej, není tam jeho plná dostupnost. 

Jakým způsobem používáš tyhle aplikace v průběhu dne a týdne? 

Ta křivka je určitě rozhodně proměnlivá, jako peaky to má v momentě, kdy jsem večer sám a 

jsem nadrženej, tak to je prostě logický, že pokud tě nespokojí to, že si pustíš porno a vyhoníš 

se nad tím, tak prostě rekogniskuješ terén. Mám jednoho milence, s kterým si to rozdáváme 

třeba celou noc a občas si pomůžem prostě nějakým koksem a v momentě, kdy to 

provozujeme už nějakou chvíli, tak třeba nás jako začne v půlce večera zajímat jestli by se k 

nám někdo nepřidal, tak to je taky ten moment, kdy to používáš.  Používáš to samozřejmě, 

když se ti zrovna nechce koukat na DVTV, na zprávy prostě. V tramvaji, když jedeš do práce 

třeba a vlastně v momentě, kdy změníš místo, tak tě taky zajímá co je kromě vietnamskýho 

jídla ještě v okolí dostupný. A pak samozřejmě to taky zapneš v momentě, kdy ti vyskočí 

nějaký notifikace, že tam máš nějaký zprávy, což mám ale u většiny těch aplikací vypnutý. A 

během dne asi ani tolik dne. Jakože v práci se to snažím minimalizovat samozřejmě, z 

důvodu toho, že prostě třeba nechci úplně každýmu ukazovat displej a jeho obsah, pokud jsou 

tam nějaký jako polonahý a nebo úplně nahý chlapi nebo jejich části a tak jako ráno, když se 

vzbudím tak to taky zapnu, když jdu spát, tak kolikrát si projíždím a koukám se kdo je okolo 

a nebo si projíždím prostě starý zprávy. Ale myslím si, že majoritně ten čas strávím spíš tím, 

že se koukám jaký, já mám jako chuť použít termín co je v nabídce, ale to je jako devalvující, 

ale vlastně to prostě je tak trochu pravda.  

Liší se nějakým způsobem ty tvoje zkušenosti v místech, kde to všude používáš? 
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No, asi nějak možná částečně jo, ale myslím si, že to s tím místem zas nemá tak úplně 

společnýho, protože se ti tam vždycky zobrazuje třeba jako sto nejbližších uživatelů většinou 

a těch uživatelů v Praze není zas tolik, aby se ti do tý stovky zobrazený nevešli lidi, který jsou 

třeba poměrně i daleko. A samozřejmě to, že máš na prvním řádku jako deset nebo dvacet 

lidí, kterou jsou jako teoreticky hodně blízko od sto metrů do dvou kilometrů, tak už ty dva 

kilometry vlastně je docela velkej rádius, protože máš dva kilometry na jednu stranu a dva 

kilometry na druhou stranu, tak jako vlastně je to docela velký územ. Já bydlím na 

Vinohradech, pracuju na Malý straně a školu mám na Staroměstký, takže to víceméně 

tenhlcten jako čtyř kilometrovej, ta čtyřkilometrová vzdálenost nebo kolik to je, myslím si, že 

víc to asi nebude, no možná pět kilometrů třeba, tak vlastně na tý ose, na který se pohybuju 

asi úplně nejčastěji, tak to jakoby není tak velkej rozdíl, aby samotnej ten obsah to změnil, ale 

to, že jsem na nějakém tom konkrétním místě tak mě samozřejmě nějakým způsobem 

ovlivňuje, protože mám dostupný nějaký možnosti. V momentě, kdy jsem doma a nemám 

zrovna nic na práci, tak si můžu s říct oukey, půjdu prostě na pivo nebo na drink a můžu si 

vybrat uživatele nebo toho člověka na druhý straně, kterýho o to začneš žádat, buď ho znáš 

nebo neznáš, to je různý. Protože ještě nebydlím sám, tak samozřejmě řeším to, jestli bych si 

toho člověka teoreticky pozval domů nebo ne. Kdybych bydlel sám, tak si myslím, že by to 

vypadalo ještě trochu jinak.  

Jak si myslíš, že by to vypadalo kdyby si bydlel sám? 

Tak asi bych určitě neřešil, jestli moje spolubydlící bude řešit, že si sem každejch pět minut 

tahám někoho jinýho. Neříkám, že bych to dělal v ten moment, ale rozhodně bych se k tomu 

cítil jakoby svobodnější a tuhlectu procesní otázku bych vlastně vůbec neřešil. A v momentě, 

kdy seš ve škole tak víš, že si můžeš s někým psát a vlastně o přednášce můžeš třeba mnohem 

víc, než když pracuješ, protože nezvládneš hodinu a půl bejt soustředěnej na nějaký téma a né 

všechny ty témata jsou tak zajímavý, aby tě nutili k tomu bejt soustředěnej a okolo 

Staroměstský sice moc míst kam zajít není, to si myslím, že na Vinohradech je možná jakoby 

víc. A taky si myslím, že jsem si našel místa, na který chodíš na rande, když někoho poznáš, 

tak chceš jít na nějaký fajn místo, kde víš že je příjemný prostředí, dobrej personál, dobrá 

nabídka a můžeš se tam dobře opít a v momentě, kdy ten člověk je fajn, tak si ho přitáhneš 

domů, nebo taky ne. Tak to je nějaká taková strategie, no. A v práci, i když bejvám docela 

dlouho do noci a spoustu lidí rajcuje to pojď přijď mě do kanclu vykouřit, tak já si to 

nedovolím úplně. Za prvý je nás v tom kanclu je třeba třináct v jednom prostoru a asi by se to 

sneslo protože, všichni tuší co jsem zač, jsem v práci vyoutovanej a všichni tak nějak vědění, 

že asi nejsem úplně monogamní typ, a že rozhodně nejsem panic a že jsem si toho postelí 
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prohnal dost, protože jsme víc kámoši než kolegové. Ale jako koukám se kdo je okolo. 

Zpátky k tý otázce, ovlivňuje kvůli tomu, že máš na každým místě, kde jseš jiný možnosti, 

soustředíš se na jiný věci a máš různou míru volnosti v chování a v tom jak ten čas směřovat 

a co s ním dělat. 

Za jakými účely aplikace primárně využíváš? (..i když to teď už bylo částečně řečeno) 

No, ale to je právě ono, já si myslím, že primárně je to fakt o tom koukat se po těch lidech. A 

protože...já si myslím, že na každý tý aplikaci, i když dvě z toho mám dost krátce a třeba na 

Daddyhuntu jsem si podle mě psal tak s pěti lidma a třeba tak jako pět zpráv, s některejma 

míň, protože ti napíše člověk z New Yorku, že pojede za rok do Prahy a ještě se ti vůbec 

nelíbí a ty nechápeš, proč ti píše a ta konverzace vypadá, že je to copy paste dalším třiceti 

lidem, takže na to jsem třeba neodpověděl, i když bych možná měl bejt slušně vychovanej a 

odpovědět ne sorry, nezajímá mě to. Takže na každý tý aplikaci si píšeš s nějakým počtem 

lidí, vlastně třeba i docela velkým a máš s ním nějakej virtuální kontakt a kolikrát si třeba ani 

nepamatuješ, že sis s tím člověkem psal, protože sis s ním psal třeba před rokem a ty samotný 

aplikace maj trochu problém oproti webovejm stránkám, že se k tý historii dostaneš mnohem 

omezenějš, než na webu. Je to fakt podle mě primárně o tom hledání a to nutně nemusí bejt 

přijď za mnou a pojď šukat a někdy to fakt skončí prostě u toho piva a zjistíš, že ten člověk tě 

baví a je z něj pak třeba nějakej tvůj facebookovej kámoš. A to se mi za poslední dva měsíce 

stalo asi ve třech případech, že to bylo rande, bylo to domluvený jako rande a bylo to tak, že 

jsme si dali kafe, panáka a dort třeba i u mě doma a povídali jsme si a tak nějak tam bylo 

nějaký napětí a vím, že v momentě, kdyby jsme se dotkli a začali se hladit a líbat, tak bysme 

skončili třeba v tý posteli, ale nebylo to tak, protože to bylo o tom, že jsme si řekli, že oba 

dva něco řešíme, že jeden bydlí u svýho bejvalýho a já jsem v nějakým rozchodovým řízení, 

takže jsem vlastně rád, že jsme si spolu nic nezačli. Takže fakt primárně je to podle mě o tom 

hledání, protože i tomu hledání a tomu koukání na ty fotky a psaní ahoj fekášu a tříbení si tý 

komunikační strategie, protože zvlášť pokud je to aplikace, která ti fakt neumožňuje tu 

jednoduchou formu začátku komunikace jako, že dáš někomu plusko nebo do něj šťouchneš, 

tak musíš prostě vymyslet jako co tomu člověku napsat a podle mě na Grindru je to fakt 

problém, protože tam o tom člověku nevíš nic, minimum, kolikrát tam nemáš vyplněnýho 

vůbec nic a ten člověk tam třeba nemá ani fotku. Chápu lidi s černým profilem, protože já 

sám jsem ho měl taky v momentě, kdy jsem byl zadanej ale věděl jsem, že mi to úplně 

nevyhovuje a že chci si hledat minimálně někoho buď na rande nebo na sex, takže jsem se 

taky neprezentoval nikde vizuálně, ale něco tam vždycky bylo napsanýho, aby to nebylo 

jenom o tom, že jsem v kukle s dírou na oči a ukazuju se jenom tomu koho chci zrovna zbalit. 
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Ale jakoby myslím si, že na to to člověk nejvíc používá, ale vlastně to, co by tím chtěl rád 

dosáhnout je něco jinýho. Je to nástroj, proces a cíl. s tím, že ten nástroj je aplikace, proces je 

to, že koukáš na ty lidi, komunikuješ s nima a ten cíl je, že buď si chceš najít dlouhodobějšího 

milence a nebo si chceš ad hock right now zašukat.  

Jaké jsou tvoje zkušenosti se sexem v rámci tohohle prostředí? 

Myslím si, že velký. Tím neříkám, že se neseznamuju i jiným způsobem, ale když bych si 

měl sám pro sebe udělat nějakou statistiku, tak jako seznamování se s lidma mimo nějaký 

virtuální prostředí, tak se rozhodně děje ale je ho vlastně o dost míň, než toho ve virtuálním 

prostředí. Myslím si, že drtivá většina nějakejch mejch fyzicko-erotickejch kontaktů na jednu 

a možná víc nocí byla na základě nějakého virtuálního seznamování. S dlohodobejma 

vztahama je ta moje statistika trochu lepší a myslím si, že třeba, no co nazvat dlouhodobejma 

vztahama, jestli bych měl říct, že jsem měl nějakejch pět nebo šest dlouhodobějších vztahů, 

který byly tak třeba od půl roku vejš, tak z těch pěti nebo šesti jsem dva poznal bez 

jakýhokoliv virtuálního kontaktu. Ale jinak jako majoritně je samozřejmě kladem těchle těch 

aplikací to, že... a je jedno jestli ty lidi viděj, že se na ně koukáš nebo to neviděj, protože to 

každá ta aplikace má trochu jinak, tak je o tom, že si prostě můžeš vybrat a i když se s tím 

člověkem dáš do kontaktu, tak nemusíš někde bejt. Je to to místo, kde všichni jsou, aniž by 

tam všichni byli. Takže ty zkušenosti jsou velký, a majoritně to asi tak funguje. Podle mýho 

názoru ten cíl je jasnej, a ta komunikace je předem určená k čemu je.  

A když už realizuješ ty sexuální schůzky, můžeš mi popsat jak to probíhá? 

Myslím si, že jsou fakt jakoby dva scénáře. A scénář jeden je oukey pojďme na 

pivo/kofolu/víno/vodu/panáka/cokoliv a to znamená, že se s tím člověkem potkáš a začneš se 

s ním bavit a hledáš nějaký společný konverzační témata, během toho rozhovoru zjistíš 

sympatie a pak je to o tom jestli chceš prostě ještě ten den navázat nějakej fyzickej kontakt, a 

nebo ne. To si myslím, že je tak polovina těch případů, že když tam ta sympatie je, tak si toho 

člověka hned netaháš do postele nebo s ním hnedka nejdeš. Pokud si píšu s třiceti lidma 

během měsíce, tak si myslím, že z těch 30 lidí se sejdu s pěti a z těch pěti s kterejma se sejdu, 

tak dva jsou, že se s nima nesejdu v hospodě, ale to je ten případ, kterej jsem ještě 

nepopisoval, a to je jako jo ty zprávy nezačínaj třeba nutně slovy sex?, ale v dvou třech 

zprávách na začátku z toho jak jednáš, tak jseš docela rychle schopnej poznat i z toho obsahu, 

kterej sdílí kam to směřuje. Z těch pěti lidí jsou podle mě dva, který si takhle přitáhnu domu s 

tím, že na to s nima chci hned vletět, z toho s jedním z těch dvou víš, že ten jeden není to to, 

co sis myslel a je na tobě jestli to uděláš nebo neuděláš, tak v mým případě já to spíš udělám 

a pak si řeknu, že to nebylo moc dobrý a že to nechci příště. Vlastně si myslím, že jsou to 
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docela reálný čísla z toho měsíce a reálný zkušenosti z tohohle měsíce. A ten druhej s tím to 

fungovalo tak, jak mělo a docela bych ho rád viděl znovu a ten sex byl docela vyváženej 

eroticky citovej a i perverzní, takže to bylo fajn, i když to byl docela mladej kluk. Takže to 

jsou dva z těch pěti a s tím zbytkem jdeš na pivo/kafe/panáka a z těch tří u mě doma skončil 

jeden. No možná jsem se dostatečně nevěnoval začátku. Nejdřív zapneš tu aplikaci a vidíš to 

virtuální prostředí tý aplikace, nějaký dlaždice s různejma fotkama lidí, většina těch aplikací 

je takhle založená, když zapneš Grindr, tak ti tam vyskočí lišta, na který máš nastavený 

nějaký notifikace a pak máš nějak velký nebo malý dlaždice s fotkama polonahejch nebo 

nahejch chlapů nebo jeich částí. Tak to je Grindr. Gromer ten vypadá docela podobně, 

defaultně je to neared by. Growlr začíná nabídkou, ale všechno je to o těch dlaždicí, o 

nějakým listu vizuálních informací, protože to jediný co se tam ukazuje je jako ten brand a 

pak fotky těch lidí s nějakejma minimalizovanejma jenom přezdívkama a nic víc. Ten 

základní přístup je ta vizuální informace. To znamená, že ta fotka je strašně důležitá, když 

nemáš dobrou fotku nebo na ní neukazuješ to čím se snažíš odhadnout jak zapůsobíš, tak na 

tebe asi nikdo jen tak neklikne, což ale někdy může být třeba záběr, protože si chceš vybírat 

ty, ale taky chceš bejt třeba vybranej. Většina těchle těch aplikací je založená na tý dlaždici a 

tohlecto je podle mě ten interface s kterým máš největší kontakt a přes tohle si ty lidi vybíráš 

jestli prostě se ti líbí, zaujmou tě nebo ne. Ale je to fakt přes tu fotku a až v momentě, když 

na to klikneš se dozvíš, že ten kluk je běloch má 182cm, 68 kilo a hledá někoho na datování a 

je HIV negativní a byl testovanej 11.5.2015 a je od tebe 280 metrů a je mu 28 let. Má tady 

nějaký tři fotky a nechceš mu napsat, nebo já mu napsat nechci. Není to ošklivej kluk, ale 

prostě mě nezajímá. A tímhlectím je to samozřejmě strašně osekaný. Schválně se podíváme 

na mě, protože já se nějak znám a vím kdo jsem a teď tam podlíhám nějakýmu ne zobecnění, 

ale vlastně totální lobotomii, protože to jediný co můžeš o sobě prezentovat je třeba nějakých 

50 znaků textu maximálně, já teda přiznávám a říkám jak se jmenuju, nemám tam žádnou 

přezdívku, je tam zase, že jsem běloch, že mám 177 cm, 75 kilo, že jsem single, v únoru jsem 

byl na testech a jsem negativních a že je mi 27 a že mám nějakou fotku, kde se válím v 

posteli v tričku a to je všechno a teď tady mám možná ještě další fotky. Tohle je profil 

člověka. To je to první co se dozvíš a podle toho si toho člověka vybereš podle nějakejch 

sympatií podle toho jestli tě zajímaj starší kluci, mladší kluci, silnější kluci, hubenější kluci, o 

sexuálních preferencí se většinou nic nedozvíš, možná to, že je někdo Top nebo Bottom, ale 

prostě jestli tě zajímá něco víc, jakože většinou třeba jo a primárně mám pocit, že to jsou sex 

datovací aplikace, tak tady jakoby je to fakt jenom o sympatií a né o tom, jestli se ten člověk 

chce nechat prcat nebo se chce nechat kouřit, nebo jestli ti rád strčí rád ruku do zadku, nebo 
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jestli tu ruku chce od tebe nebo jestli si u toho dává popers nebo si chce k tomu dát koks nebo 

prostě u toho chce mít porno.,. Tyhlecty všechny věci, který bych třeba vlastně docela čekal, 

tak skoro u žádnejch aplikací nejsou. Filtrovat je samozřejmě můžeš ty lidi, ale to filtrování i 

u toho Hornetu, kterej si myslím je dál než ty ostatní tam vlastně moc není. Jediná aplikace, 

která tohle umí a podchytává a vlastně se tě na tyhle ty věci víc ptá je iBoys a tam podle těch 

parametrů můžeš vyhledávat ty lidi a můžeš je podle toho posuzovat. 

A ty sám filtruješ? 

Na iBoys mě to zajímá. Jo občas filtruju, protože prostě jsou nějaký sexuální praktiky, který 

třeba nejsou úplně běžný, stejně jako orální a anální sex, a ty mě zajímaj. Takže pokud mám 

chuť tyhle ty svý sexuální fantazie realizovat, a není to jen o tom, že chci random sex nebo na 

základě sympatií jenom jít na rande, tak filtruju. Ta konkrétní praktika je fisting, takže tě 

zpětně přes ten filtr zajímá jaký lidi preferujou podobnou nebo stejnou sexuální zálibu jako 

ty. Takže jo občas to dělám, ale vlastně jediná aplikace, na který to jde je  fakt iBoys podle 

mě. Myslím si, že žádná jiná to neumí.  

Přistupuješ na rizikové chování? 

Snažím se většinou, no víceméně používám kondom při sexu, ale myslím si, že rizikový 

chování je to vždycky v momentě, kdy k tomu nepřistupuješ úplně s čistou hlavou a to začíná 

tím, že si dáš čtyři panáky nebo pět piv a jde to přes popers a končí to u koksu nebo MDNA. 

Speciálně vím, že fist sám o sobě není úplně košér praktika a rozhodně to tím, že se snažíš 

nacpat něco velkýho do něčeho menšího, tak prostě tam může dojít k nějakýmu poranění. 

Snažím se u toho používat rukavice, ale třeba jako s mým zásadnějším milencem, s kterým to 

děláme častějš, tak tam rukavice nepoužíváme, ale já vím, že jsem HIV negativní a vím, že 

on je HIV negativní. Jinak bez ochrany spím s lidma, když s nima chodím a mám k nim 

důvěru a ideálně je to podpořený negativníma testama na HIV.  

A čeho se při takto realizovaným setkání bojíš? 

Nejvíc asi nějakýho prvního negativního momentu. Že budu nemile překvapenej nějakou 

okolností, kterou nejsem schopnej odhadnout. Její možnost výskytu je o to častější nebo o to 

pravděpodobnější, protože ta schůzka je většinou realizovaná na základě toho, že vidíš pár 

fotek a s tím člověkem si vyměníš pár vět, takže si nemůžeš bejt jistej koho potkáš.  

Můžeš mi popsat, jak se prezentuješ na svém profilu? 

Jako tmavohnědovlasej kluk na krátko s vousama a mám tam tak tři čtyři fotky a nejsou to 

žádný profi fotky, jsou občas i docela zrnitý. Těžko říct, myslím si, že to třeba nutně nemá 

žádnou velkou strategii.  

Kterým údajům věnuješ největší pozornost? 
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Největší pozornost věnuju primárně těm vizuálním, protože  jsou to ty první přes který se 

dostáváš dál. To jak ten člověk vypadá. Jestli je holohlavej, plešatej, starej, mladej a jestli z 

těchhlectěch údajů vyplývá něco dalšího.  

Máš jeden profil nebo jich máš víc? 

Na většině těch aplikací mám jeden profil, akorát na iBoys mám dva profily a to tak, že jeden 

jsem měl deaktivovanej v momentě, kdy jsem byl ve vztahu a druhej jsem měl pořád, ale v 

tom nebyly fotky. Teď zrovna mám teda oba dva, i ten deaktivovanej. Teď jsem v tom 

deaktivovaným, když jsem ho aktivoval fotky obnovil a najednou tam mám deset zpráv 

denně, ale víceméně jsou to ty samý fotky, který používám na ostatních aplikací.  

Skrýváš nějaké informace? 

Jo, nebo skrýval jsem, jak jsem říkal, že na iBoys mám dva profily, tak v tom jednom 

konkrétním profilu, v kterém nejsou fotky a měl jsem ho aktivní už i během toho, co jsem byl 

zadanej a používal jsem ho v momentě, kdy jsem toho měl trochu dost a chtěl jsem mít 

kontakt s nějakejma jinejma lidma a virtuálně flirtovat. A za druhý si občas najít nějakýho 

milence na jednu noc, a zašukat si bokem, tak tam jsem jednu dobu skrýval, že jsem zadanej 

a tvrdil jsem, že jsem singl. A proto, aby mě tam můj kluk nenašel, tak jsem o sobě tvrdil, že 

jsem asi o rok mladší, a že mám o pět centimetrů víc a o čtyři kila míň, že rozrušíš ty věci 

přes který by tě někdo mohl najít, když by tě chtěl hledat.  

Propojuješ profily s profily na ostatních sociálních sítí? 

Je dost častý, že na těch profilech některejch kluci uváděj Instagram, hodně omezeně někdo 

někde Facebook. Já i když si vlastně docela často přidávám nějaký kluky, s kterejma jsem se 

třeba ani neviděl jen se mi líběj, tak na Instagram vlastně docela často, protože to je stejně 

jako ten Gromer voyerská aplikace, kde koukáš, kdo co tam kdo dává, tak to jo protože to 

neovlivňuje moje soukromí nějak zásadně. Ale já vlastně nemám nikde uvedenej žádnej svůj 

Instagram, žádnej svůj Facebook, občas posílám lidem odkaz na Instagram, když chtěj vidět 

moje fotky, ale můj Instagram je víceméně Pinterestní. Selfíček je tam z těch sto fotek, tak 

sedm víc to není. Nepropojuju, ale vím, že taková tendence je.  

Jakým způsobem tohle prostředí působí? 

Docela mě mrzí, že tam dochází k nějaký lobotomii toho, co člověk je, že se smrskneš na 

fotku, nick a možná na to, jak seš starej, kolik vážíš, kolik měříš a koho na co hledáš, ale 

jakoby je to logický, sám bych tam nechtěl psát životopis. Třeba u iBoys vzniká větší 

výměna, ty lidi můžou komentovat ten tvůj profil pod tím, i když to občas může bejt docela 

stoka, ale je to živější platforma a můžeš tam toho o sobě uvíst víc. I když na druhou stranu 

chápu, že někdo tyhle informace nechce dávat ven, ale jako c´mone tohle je docela otevřenej 
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prostor, kde předem říkáš pojďte na rande, jako jmenuje se to Grindr, já vím, že ten překlad 

takovej není, ale evokuje ti to, že máš někoho zbrousit a Hornet tak jako ahoj, jsem nadrženej 

a píchal bych jak sršeň a všechno to má tyhle ty otevřený lascivní konotace a jde tam o ten 

sex, není to jen seznamka. Tak mě to trochu zaráží, že třeba v případě Grindru můžeš ukázat 

jen jednu fotku a tím se odsuzuješ k tomu, jestli se tam ukážeš do půl těla, nebo v košili a tím 

už strašně definuješ co seš.  

Podle jakých kritérií vybíráš profil, jakej oslovíš? 

Musí tam být asi něco, co mě zaujme. A buď je to nějaká vizuální informace, to znamená, že 

mi ten člověk přijde sympatickej, to je jako ta zjevná informace a pak jsou to třeba nezjevný 

informace na kterejch ale dle svejch zkušeností můžeš fabulovat to, že by tam něco mohlo 

bejt. Když mě rajcujou chlapi, který nejsou úplně hubený, a vidím, že tam je někdo kdo měří 

180 cm a má 90 kilo a nemá tam fotku, nebo jí tam má, ale není tam vidět, jak pořádně 

vypadá, tak čistě proto protože mám zájem dostat se k nějakejm informacím a usoudit jestli 

mě ty další informace zaujmou, tak možná v ten moment mám chuť ty dveře otevřít. Pak je 

třeba klidně zavřeš. To je jedna věc, ta vizualita. Pak možná to, když se v tvým okolí 

vyskytne někdo novej, nebo když se vyskytneš v úplně cizím prostředí, tak si začneš psát 

třeba s pěti lidma najednou jenom proto, že je vůbec neznáš. V momentě, kdy vidíš na 

displeji pořád ty samý lidí, tak jako každej novej profil, každá nová vizuální informace, která 

má za sebou potencionálního uživatele, s kterým bys mohl mít společný téma, je vítaná. 

Podařilo se ti někdy navázat dlouhodobější vztah prostřednictvím tohohle prostředí? 

Jako jo, ale nebyla to aplikace, ale webová stránka a přes iBoys jsem potkal hlavně tři svý 

nejlepší kamarády, který byli původně moji milenci. Rozhodně jo. A když ještě odhlídnu od 

aplikací, tak toto prostředí je dostupný přes mobil, ale nemá aplikaci, tak ještě přes amatéry 

jsem měl nějaký číslo milenců a mám tam spoustu virtuálních kontaktů a přes Growlr jsem 

poznal svýho nynějšího milence, který se mnou chce hrozně chodit. Jsou lidi, který mi 

zůstanou v hlavě i v životě, s kterejma jsem se takhle zkontaktoval.  

Když porovnáš tyhle zkušenosti se zkušenostmi z doby, kdy si žádnou aplikaci 

nepoužíval, jak se to odlišuje? 

Když jsem se já začal nějak seznamovat nějak, tak mi bylo třeba třináct a bavil jsem se o tom, 

že se mi možná líbí kluci s nějakejma mejma kamarádama. A i když byli heteráci tak to brali 

v pohodě, byli jsme furt děti a s jedním z nich jsem něco měl na skautským táboře a na 

rodinejch dovolenejch, na který jsme jezdili spolu. Vlastně na nějakej první inzerát jsem psal 

e-mail nějakýmu chlápkovi z Tábora a pak jsem za ním rok chodil a občas jsme si zašukali. 

Taky jsem se s někým snažil s někým zkontaktovat, takže jsem přes mobil volal na nějakou 
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seznamku a poslouchal jsem jeden inzerát za druhým. To byla nějaká éra, kdy to byly fakt 

inzeráty a to si myslím skončilo, když mi bylo asi 17, protože pak najednou bylo netboys, 

iboys a tam začali ty lidi bejt živý a začali bejt na tý síti aktivní a budovat nějakou virtuální 

identitu. Samozřejmě jsem o tom mluvil se spoustou lidma,  se svejma milencema, 

kamarádama nebo známýma, kde hledat sex a vím, že ty lidi nad padesát byli zvyklý chodit 

na konkrétní místy, do saun, který nebyly tak zprofanovaný jako mrdací místa, nebo bary. Na 

místech odkud jsem já byly místa, kam se za tímhle chodilo třeba do parku k nádraží, kde se 

chodili potkávat a okukávat, mezi bezdomovce a alkoholiky.  
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2.2.4 Rozhovor č. 4 - Tadeáš 

 

Datum záznamu: 25.5.2015 

Délka: 38:00 

 

Kolik mobilních aplikací pro seznamování používáš? 

Tři, Grindr, GayRomeo a pak klasickou českou iBoys 

Máš zkušenosti ještě s nějakými? 

Nezkoušel jsem. 

Kterou z těchhle aplikací používáš nejčastěji? 

Grindr, protože jsem tam byl asi nejúspěšnější. Ty lidi mi tam přijdou nejkomunikativnější a 

je jedno v jakým směru pokud jde o schopnost někoho ulovit nebo o možnost někoho ulovit, 

tak i o běžnou komunikaci. 

Jak dlouho už aplikace používáš? 

Roky, já nedokážu odhadnout. Grindr takovejch čtyry, pět let možná, u těch ostatních míň 

trochu. 

Na jakých mobilních zařízení aplikace používáš? 

Na mobilu, na iPhonu. 

Jak ses o tomhle způsobu seznamování dozvěděl? 

Původně od kamaráda. 

Co tě k tomuhle způsobu seznamování přivedlo? 

Nejdřív zvědavost, chtěl jsem vyzkoušet o čem to je a pak taky, když jsem byl ve vztahu, tak 

to byl celkem relativně jednoduchej způsob jak dejme tomu komunikovat s dalšíma lidma, 

aniž by to vzbuzovalo nějakou žárlivost. 

Jakým způsobem používáš tyhle ty aplikace v průběhu dne a týdne? 

V podstatě Grindr používám asi v podstatě kontinuálně. Většinou když jsem v nějaký nový 

lokalitě, tak se tam určitě dívám. Jinak mám nastavený notifikace, tak pak spíš reaguju podle 

zpráv. A ty další dvě dneska používám sporadicky. 

Jak dlouho a jak často? 

Furt, v podstatě jo. Myslím si, že na Grindru jsem vlastně furt. Nejaktivnější je člověk hned 

ráno, tam jsem docela často a pak ve chvíli, kdy máš volnějš. Přes den, když je člověk v práci 

tak není tolik šance se tomu věnovat. Takže tam spíš sporadicky, nebo když přijdu na jednání 

a chci si otestovat, jestli tam náhodou nesedí nějaká buzna.  

Kde všude aplikaci používáš? 
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Grindr používám určitě pokaždý, když jsem někde v nějaký nový lokalitě. Velice rád, když 

jsem u rodičů, protože to je na venkově. Tam chci vědět, kdo je tak jako nějak nejblíž, co se 

tak okolo děje. A vlastně i doma.  

A když si to zapneš na tom venkově, jak se to potom liší třeba od Prahy? 

Je to hodně velkej rozdíl, jedna věc jsou vzdálenosti, protože rodiče bydlí v zapadákově, v 

sudetech, takže je tam je to vylidněný. Chytám tam i Němce a jinak liší se to rozhodně tím, 

co se tam zobrazuje za fotky. Na venkově je to všechno víc anonymní, takže buďto jsou to 

neutrální fotky, krajinky, kytky a nebo třeba torza bez obličejů. Ve městech, větších městech 

jsou to přiznaný obličeje. 

Používáš to třeba na dovolený? 

Je zvláštní, že na dovolený to vlastně používám nejčastěji úplně k něčemu jinýmu. Obzvlášť, 

když se třeba pohybuju v lokalitách, který nejsou úplně malý, není to úplnej zapadákov , ale 

taky to nejsou žádný takový ty gay mekky. Já to pak používám třeba kvůli tomu, že z těch 

míst tahám nějaký informace kam zajít. Naposledy v Córdobě, před tím třeba v Galway na 

západě Irska. A docela to funguje, když chceš nějaký tipy na restaurace, bary. 

Za jakým účelem aplikaci primárně používáš? 

Já nevím, jestli se dá říct primárně, někdy je to opravdu kvůli tomu, že sedím doma sám a 

chtěl bych jenom pokecat, někdy je to kvůli tomu, že chci vyhonit a potřebuju nějaký 

vzrušení a někdy je to kvůli tomu, že hledám někoho s kým bych si to rozdal. Takže je to 

rozdílný. Já to nedokážu říct procentuálně jak to je, někdy to začíná obyčejným chatem a 

skončí to tam, kde člověk vlastně nečekal, že to skončí. 

Liší se tyhle zkušenosti v místech, které si uvedl? 

Když jsem u rodičů, tak je to víc chat, po večeru maximálně opravdu nějaký vzrušování se 

navzájem, ale nikdy jsem tam vlastně nikoho nezbalil, taky kvůli tomu, že ty vzdálenosti tam 

jsou větší. Když už dojde na nějaký sexuální kontakt, tak zpravidla v okolí bydliště nebo u 

práce, taky se stalo.  

V jakých chvílích přistupuješ k osobnímu setkání? 

To záleží na tom, jak moc jsem nadrženej. Někdy jsem vybíravější, někdy kladu víc otázek, 

někdy mám tendenci toho dotyčnýho víc poznat a někdy je to jedno. 

Jaké jsou tvoje zkušenosti se sexem v rámci tohohle prostředí? 

No já bych to nepřeceňoval. Rozhodně to není takový, že by člověk dostal pokaždý někoho, 

když by někoho chtěl a myslím, že jsem zažil i několik takovejch totálně promarněnejch chvil 

zakončenejch frustrací. Takže je lepší jít spát, než na tom bejt. Je zvláštní, že většinou pokud 

jde o sex, ve chvíli, kdy má dojít k tomu sexu, tak vlastně  nakonec to jde docela rychle. Byť 
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tam proběhne nějaká komunikace, jde to hodně rychle a pak to proběhne během nějakýho 

dohlednýho času, fakt v krátký době.  

Když už dochází k těmhle setkáním, hrají v tom nějakou roli alkohol nebo drogy? 

Zpravidla ne, já když si zahulím, tak jsem spíš pak vytuhlej, takže mě nikam nedostane a 

alkohol piju míň. Vlastně nejvíc těch zážitků jsem měl asi po ránu, ale to byli vesměs 

nejčastěji cizinci, kteří třeba bydleli v nějakým hotelu poblíž a byli ochotný přijít. Párkrát se 

stalo, že jsem se domlouval večer, ale tak to byli taky spíš cizinci.  

Přistupuješ na rizikové chování? 

Na rizikové chování nepřistupuju, je to celkem pochopitelný vzhledem k tomu, že jsem 

pozitivní. Ono je to taky v tomhle trochu problém vlastně. To je možná to, jak používám ty 

různý aplikace, protože na Grindru tam ten svůj status HIV pozitivity uvedenej nemám, tam 

to musím s těma lidma ve chvíli, kdy se s nima domlouvám. Přičemž moje zkušenost je tak, 

že 90% lidí odpadne, ztrácí zájem, ono je to docela zabiják jakýhokoliv apetitu. Na 

GayRomeo a na iBoys mám naopak status v podstatě už uvedenej, takže tomu odpovídá ale i 

volba fotky. A podle toho odpovídají lidi, který se hlásí na těch jednotlivých aplikacích. 

Čeho se při takhle realizovaném setkání bojíš nejvíc? 

No já mám trošku strach, abych nenarazil na nějakýho násilnýho magora. Toho se asi nejvíc 

bojím, ale je fakt zase, že nejsem až tak opatrnej, že bych si smlouval vždycky první schůzku, 

kde je ještě někdo další. Takhle opatrnej nejsem, ale nějaká taková podovědomá obava tam 

prostě je.  

A máš nějakou negativní zkušenost v tomhle směru? 

U jednoho týpka to bylo nepříjemný ten přestože věděl, že jsem pozitivní a byl aktivní, tak to 

chtěl dělat bez gumy a byl docela důraznej, tak jsem ho nakonec musel vyhodit. 

Můžeš mi popsat, jak se prezentuješ v rámci těch svých profilů? 

Nejsem moc nápaditej člověk, takže nemám nikde snad žádný hesla ani mota. Fotky ty se liší, 

na obou je vidět v podstatě celá postava s tím, že ale v těch, kde přiznávám HIV status, je to 

tak barevně zabarvený, že vlastně nejsem poznatelnej. U Grindru tam poznatelnej jsem. Já se 

ani moc neškatulkuju do žádnejch kategorií, který tam jsou, programově odmítám kategorii 

rasy, to si myslím, že do toho nikomu nic není. Mám tam uvedený základní rozměry, výšku 

váhu, věk. Asi věk je pro někoho důležitej. Jinak doopravdy já tam nemám nic moc víc. 

Jsou nějaký údaje, kterým věnuješ větší pozornost? 

Na Grindru ne, na těch dalších dvou jsem si zakládal na tom, aby tam bylo doopravdy jasně 

vidět, že jsem pozitivní, což je myslím vidět i z nicku plus ještě se to tam někde objevuje. Já 

asi na sebe málo dbám v tomhle směru, takže ne.  
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Máš v rámci těch seznamovacích prostředí jeden profil nebo jich máš víc? 

Mám vždycky jenom jeden.  

Skrýváš nějaké informace? 

Když se mě někdo zeptá na velikost penisu, tak mu to klidně napíšu, ale nemám to uvedený v 

profilu, že jo.  

Manipuluješ s informacema? 

Já si myslím, že manipuluje asi každej. Všechno je vždycky manipulace. Já nevím, já bych se 

strašně rád vyhýbal zklamáním nebo takovejm těm nepříjemnejm zážitkům, tak se snažím 

moc nemanipulovat, aspoň ne vědomě. Podvědomě to asi dělám.  

Propojuješ svůj profil s profily na ostatních sociálních sítí? 

Ne. 

Do jaké míry máš pocit, že tohle prostředí ovlivňuje způsob tvojí prezentace? 

Jasně, že to ovlivňuje, protože ve chvíli, kdy se má člověk prezentovat na živo, tak bude 

používat jinej přístup, má mnohem víc času, má víc prostoru, můžu působit jinak a né 

nějakou statickou fotkou, která je kdoví jak dlouho stará už a můžeš mnohem líp reagovat na 

ty ostatní lidi, protože v tý elektronický podobě nikdy nevíš jakou ten člověk má náladu. 

Takže nevíš jak to myslíš. Takže podle tohohle určitě to styl prezentace ovlivňuje.  

Jakým způsobem tohle prostředí na tebe působí? 

Když je s tím člověk vlastně smířenej, že to jsou ty možnosti, který máš v rámci toho 

elektronickýho prostředí, tak si myslím, že to funguje. Asi by člověk mohl bejt frustrovanej z 

toho, že ty lidi jsou kolikrát povrchní. Jdeš tam prostě s nějakým záměrem, většinou to z 90% 

bude asi ten záměr přece jenom ten sex, no dobře z dvou třetim sex v mém případě a u těch 

ostatních to bude asi ještě víc. Já si u toho nedělám nějaký velký iluze, takže mě to zklamávat 

nemůže. Akorát je to žrout času. Já se v podstatě nebráním ani tam ničemu. Celou dobu jsem 

taky všem, když se ptali co hledám psal, že v podstatě nehledám až tak nic, respektive, že 

jsem otevřenej čemukoliv od pokecu přes kamarádství až po sex, neměl jsem náladu na vztah, 

takže jsem tak k tomu přistupoval, že přes tyhle kanály vztah nehledám. 

Jaké profilové obrázky většinou volíš? 

Na Grindru takový, aby tam byl vidět obličej. Protože nechci přeposílat pak dál obličejový 

fotky, když si je někdo bude chtít vyžádávat, protože každej druhej si o ně řekne. V těch 

dalších je to postava, ale zabarvená. Nejsem v tomhle nápaditej, takže držím jednu fotku po 

delší dobu. Na Grindru jsem zkoušel různý ale… 

Máš třeba vypozorovaný na jaký fotky lidi reagují víc? 
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Chtěl jsem si to vyzkoušet, jestli budou reagovat víc. A asi jo. Na tý fotce, kterou mám teď 

jsem víc vážnější, takže to možná může odrazovat. Na fotce, na který jsem se víc smál, tak 

reagovali častějš. Taky mám vypozorovaný, že reagují víc na fotky, kde je vidět jen obličej.  

Jak staré fotky volíš? 

Snažím se, aby byly aktuální. Teďkon mám teda fotku, kterou mám z loňského léta, protože 

jsem se do ní zamiloval a je pro mě taková důležitá.  

Jak často je střídáš? 

No teďkon od léta jsem jí nestřídal a před tím mi ty fotky taky vydržely dlouho, to byly 

měsíce až roky. I když po tom roce to ztrácí hodně na aktuálnosti.  

Podle jakých kritérií vybíráš profil, který oslovíš? 

To asi záleží na tom jakou mám náladu zrovna. Vybírám si týpky, který mi jsou sympatický a 

většinou doopravdy nechávám stranou profily, kde fotky není, nebo je to fotka totálně 

neurčitá. Na venkově je to něco jinýho, ale to je takový, že mi musí spíš někdo napsat. Na 

profily s obnaženejma hrudníkama nereaguju.  

Používáš filtry? 

Nemám je nikde nastavený. Nemám. 

Liší se výběr těch uživatelů, který oslovíš v závislosti na místě, který si vyjmenovával? 

Zase záleží spíš na tom jakou mám náladu. Je pravda, že v tý práci nemám čas jen tak jako 

chatovat, takže tam když jsem šel, tak jenom proto, abych zjistil co se děje okolo ani jsem 

moc nepsal a nebo jsem byl nadrženej a potřeboval jsem někoho sbalit. Takže tam si pak 

vybírám. 

I v práci? 

Stalo se mi to. Ale já si do práce nikoho netahám. Takže to probíhá tak, že jdu třeba do práce 

nebo na oběd. Vzhledem k tomu, že jsem u svobodnýho povolání a částečně si pracovní dobu 

určuju sám, tak jsem v tomhle tom flexibilnější. A když jsem třeba doma, což je možná 

takovej druh stalkerství, tak to občas zapínám kvůli tomu, že si tak jako zjišťuju, kdo jsou 

moji sousedi tady v okolí. Protože ve chvíli, kdy ti tam ty lidi nabíhaj častějš, tak můžeš 

usuzovat na to, že tady buďto dělaj nebo tady bydlí. Takhle třeba komunikuju se sousede z 

vedlejšího baráku, kterýho jsem nikdy neviděl.  

Jaké údaje pro tebe hrají důležitou roli? 

Když jde o sex, tak je pravda, že já se bojím, aby mě nerozlámal, tak se určitě koukám na 

váhu. Věk už mě zajímá míň, ale tak je pravda, že by mě musel ten člověk ochormit, kdyby 

byl výrazně větší obouma směrama. Deset, patnáct let není problém, ale víc už se asi 

rozhoduju a záleží pak na komunikaci.  
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Máš pocit, že si na tohle prostředí může člověk vypěstovat závislost? 

Určitě. Rozhodně, podle mě ta závislost tam prostě bejt může a já si myslím, že závislej jsem 

a proto s tím bojuju. Ty podněty jsou hodně silný, člověk je zvědavej. Vem si, že ta představa 

tý šance, že někoho ulovíš tady hned za rohem je prostě hodně silná. To očekávání je silný. 

Takový to mírný napětí k tomu patří. 

Podařilo se ti navázat díky těmhle službám nějaký dlouhodobější vztah? 

S jedním klukem jsme se scházeli nějaký tři, čtyři měsíce a to jsme se tak brali jako spíš 

milenci, jedni z mnoha a toho jsem poznal přes Grindr.  

Když porovnáš tyhle zkušenosti se zkušenostmi z doby, kdy si žádnou aplikaci 

nepoužíval, jak se to odlišuje? 

Je to tím jak jsem byl v dlouhodobým vztahu, skoro dvanáct let, tak já jsem se snažil být 

hodně dlouhou dobu věrnej, takže jsem to vlastně  nevyhledával vůbec, ale je pravda, že mi 

tyhle ty aplikace umožnily, to abych byl nevěrnej, nebo byl nevěrnej snáz. Spíš zajímavý, s 

mým bejvalím my jsme se poznali taky elektronickou cestou, ale nebyly to ještě tyhle 

aplikace, ale na inzerát v roce 2002. Předpokládám, že jsme jedny z posledních kdo spolu 

začali chodit přes inzerát, protože v tý doby se akorát rozjíždělo iBoys, ale my jsme tam 

tenkrát ještě nebyli. Já nevím, tady na tu otázku ti můžu asi těžko odpovědět, protože dlouho 

jsem to nepoužíval, pak jsem to začal používat dejme tomu z nějaký zvědavost a nevyužíval 

jsem tý možnosti toho sexu.  
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2.2.5 Rozhovor č. 5 - Ignác 

 

Datum záznamu: 27.5.2015 

Délka: 50:00 

 

Kolik mobilních aplikací pro seznamování používáš? 

Dvě. Jedna je Grindr a ta druhá je Hornet.  

Máš zkušenosti ještě s nějakými aplikacemi tohohle druhu? 

Ne, vím, že existujou, ale nikdy jsem je nezkoušel. 

Proč používáš zrovna tyhle dvě aplikace? V čem ti vyhovují? 

Protože jsou zaměřený na jedno pohlaví. Grindr protože je asi úplně ze všech nejrozšířenější 

a tu druhou, protože je lepší a celkem populární. Prostě se pohodlnější používá. Je lepší v 

uživatelským rozhraní a i ty lidi mám pocit tam nejsou tak navyklý, že tam jde čistě o sex. 

Takže tam je trošku jiná cílová skupina. 

Jak dlouho už Grindr a Hornet používáš? 

Grindr to bude od té doby co vyšel, což nevím kolik je let, 2009? A Horner pár měsíců. 

Na jakých mobilních zařízení aplikace používáš? 

iPhone, iPad toť vše. Na iPadu, protože je to pohodlěnšjí, než na telefonu. Zvlášť, když je to 

od nějakejch novějších verzí, je to synchronizovaný ty profily, takže člověk vypne ten malej a 

může pohodlnějš psát na tom větším.  

Nestydíš se, když někam cestuješ a máš to zaplý na iPadu, že ti lidi koukaj přes rameno? 

Jo, i když jsem v tramvaji a nemám co dělat, prostě čekám těch dvacet minut, než to někam 

dojede, tak třeba u Grindru ta oranžová barva, která je prostě zářivá oranžová, tak si říkám, 

proč nemůžou udělat nějakou třeba i placenou verzi, která není oranžová a která vypadá jako 

neznámá neexistující aplikace, tak by nebyl problém to někam schovat.  

Jak ses o tomhle způsobu seznamování dozvěděl? 

To netuším, vzhledem k tomu, jak je to dlouho. Nejspíš jsem o tom někde četl, že vyšla 

taková aplikace, tak jsem si říkal “jééj”. 

Co tě k tomuhle způsobu seznamování přivedlo? 

Já nevím, je to prostě další kanál, kde se dá někdo poznat a je v tom ta největší výhoda, že to 

ukazuje polohu. Víš jak daleko od tebe ty lidi jsou. Takže když už se ti tam někdo líbí, tak to 

potom neztroskotá na tom, že je od tebe osmdesát kilometrů nebo na druhý straně města, 

takže nejspíš v tom byl ten hroznej socializační prvek, že vlastně vidím, co je nablízku.  

Jakým způsobem používáš Grindr a Honret v průběhu dne a týdně? 
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Já to zapínám vždycky při sraní. Já si vždycky říkám, jako kdybyste tak tušili, kdy vám to 

píšu, nebo kdy ty zprávy čtu, jak to dostává úplně jinej kontext. Hele kdykoliv, kdy nemám 

co dělat, stačí fakt abych se chvíli nudil, že to je ráno nebo prostě v tramvaji, čekám na 

zastávce nebo jsem v práci a nechce se mi chvíli nic dělat, a nebo se válím večer doma a 

nemám žádný plány. V takovejch těch chvílích, kdy fakt jako není co vymejšlet. 

Jak dlouho a jak dlouho s těma aplikacema pracuješ? 

Záleží na tom, jestli tam je zahájená nějaká konverzace. Mnohem častějš, když vím, že tam je 

někdo o koho se zajímám, tak o to častějš to potom používám. Jsem schopnej to já nevím 

zkontrolovat dvacetkrát za den, protože ty neplacený verze většinou nemají nějaký 

upozornění na to, že přišla zpráva, takže to musím zkontrolovat ručně během toho 

samozřejmě projedu, jestli se tam nestalo něco jinýho, ale většinou je to jenom pár minut. 

Pokud teda zrovna člověk neleží nadrženej doma a neříká si “neděle večer, prší, nechce se mi 

nikam nic…” a pak je schopnej koukat na film a mít to puštěný dvě hodiny. 

Kde všude ty aplikace pouštíš? 

Úplně všude, fakt asi nezáleží na tom, jestli je to práce, škola, nějakej veřejnej prostor, doma. 

Já mám pocit, že v Praze vidím furt ty stejný lidi ať jsem kdekoliv a ze zvědavosti to pouštím, 

když jsem třeba na Praze 15. Málokdy jsem to používal v klubech atd, mně se to zdálo 

zbytečný, vzhledem k dostupnosti lidí kolem. Myslím, že to tam pouští hodně lidí, ale mně 

osobně se to zdá celkem nepatřičný. dost nemám rád ten pocit, že by tam na mě cíleně někdo 

koukal 

A liší se ty zkušenosti na základě toho místa, kde to zapneš? 

Co se týče přímo lokality? Asi ne, mám pocit, že ta interakce s lidma je všude stejná a je 

jedno, jestli je to v Čechách, v Praze, na vesnici, nebo někde v zahraničí. A ještě bych řekl, že 

tady v Čechách je to o dost střídmější, oproti tomu jak se to používá v zahraničí. Tam se 

člověk objeví a hned prostě přijde nabídka na sex úplně jako jedna z prvních zpráv. Ale já v 

zahraničí spíš sbírám nějaký typy na to kam se podívat. Válel jsem se na pláži a přemejšlel 

jsem, co budu večer dělat, tak hele řekněte mi někdo, co tady mám večer dělat a to, že k 

ničemu nedošlo nejspíš bylo jenom tím, že tam nebyl nikdo, kdo by za to stál, ale to už je 

jenom spekulace. Mimochodem, když někde člověk zůstává delší dobu, tak je to skvělý na 

navazování nějakejch vztahů nebo aspoň poznávání toho okolí. 

Za jakými účely aplikace primárně používáš? 

Většinou asi sex.  

V jakých chvílích přistupuješ k osobnímu setkání? 
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Je to strašně individuální, záleží na tom, jak je ten člověk atraktivní, takže bych kecal, kdyby 

u někoho nestačilo pět minut, ale většinou to bude tak nějak hodina a spíš týl, klidně i několik 

dní. Což je teda daný spíš tím, že to většinou neklapne. Takže to trvá a trvá a trvá. 

Na čem to neklapne? 

No, že se tam vyskytne nějakej problém, že teď nemůžu a nebo uvidíme se zítra a tak dál, 

takže se to posune do dalšího dne a takhle se to posouvá a posouvá. Někdy k tomu dojde a 

někdy ne. 

Jaké jsou tvoje zkušenosti se sexem v rámci tohohle prostředí? 

Ve většině případů byl horší, než očekávání. I ten osobní kontakt s tím člověkem potom, když 

ho vidíš, tak to očekávání oproti tý skutečnosti bylo dost nadhodnocený. Většinou bych řekl 

mírný zklamání možná. Sex touhle cestou bejvá málokdy intenzivní a vášnivej. Je to jen o 

tom uspokojit tu potřebu. Když oba dva něco čekají, tak je to pak lepší. Jakmile je to jen 

mechanická činnost, tak to vede k určitýmu zklamání a frustraci, ale i přes to to vyhledáváš a 

naháníš, protože chceš v určitý chvíli uspokojit tu potřebu. Ačkoliv mám pocit, že se z toho 

sexu stal jenom produkt a z těch lidí objekty. Navíc ten přístup je daleko odosobněnější a o to 

víc jsem si pak vážil těch dlouhodobějších vztahů, protože to byla dlouhodobá výhra. Vztahy, 

které začaly sexem neměly delšího trvání. Asi většina mýho náhodnýho sexu byla 

sprostředkovaná přes aplikace, takže nebejt toho, tak jsem možná hrozně hodnej hoch.  

Je pro tebe rozhodující třeba ta vzdálenost? 

Ani ne, protože přece jenom Praha je docela malá a dostat se z jednoho konce na druhej je 

záležitost půl hodiny, takže ne. Ale často je to argument “přece nejseš tak daleko”. 

Dochází častěji k těm sexuálním setkáním nebo k výměně sexuálního obsahu? 

Určitě častějš k výměně sexuálního obsahu, protože lidi jsou v tomhle hrozně nerozhodný. 

Často cuknou a mě se často taky nechce, takže to prostě přestane v určitou chvíli  člověka 

bavit a konec, přestože před tím projevoval jak já nebo ten druhej tak projevoval strašnej 

zájem, a pak ho ten druhej proste přesatne bavit. 

V rámci jakých míst tyhle setkání realizuješ? 

Asi doma. U sebe.  

Hrají v tom nějakou roli alkohol nebo drogy? 

Ne, pokud se teda nepočítá něco jakože půjdeme na pivo, ale to je většinou pivo, dvě jen tak, 

aby se lidi poznali, před tím, než na to skočí a překvapivě často se mě lidi ptali jestli mám 

popers nebo něco takovýho a tak dál. Nemám. Tohle jsem zažil asi dvakrát. U mě drogy 

téměř nikdy. Teda když si tak trochu zabrousím do historie, to už je hodně, hodně hodně 

dávno, skoro to až není pravda, ale to jsme byli sjetý dva dny v kuse no. Vím, že u nich to tak 
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chodilo často, že to byl pár, kterej si prostě chtěl někoho najít, ideálně na víkend a tady 

vysypeme prostě mísu koksu a jedem víkend celej.  

Přistupuješ na rizikové chování? 

Ne 

Čeho se při takhle realizovaným setkání bojíš nejvíc? 

Bojím se asi toho, že to nebude stát za to, že to byl ztracenej čas, a že to bude prostě špatný. 

Nebojím se určitě znásilnění. Okradení taky ne, to jsem měl jako vyjímečně nějakej drobnej 

pocit. Možná toho, že to bude někdo koho znám, nebo že toho člověka potkám potom znovu 

v nějaký nevhodný situaci. Nebo, že ideálně je to nejlepší kamarád mýho budoucího přítele 

nebo něco takovýho, takže řekl bych, že tyhle osobní roviny tam hrajou možná trochu obavu. 

Což je jeden z důvodů, proč bych třeba preferoval cizince oproti místním, protože vím, že už 

ho asi nikdy nepotkám. 

A při tom výběru preferuješ cizince nebo český kluky? 

To je úplně jedno. U mě je to daný lokalitou, protože tady se pohybujou cizinci v extrémním 

množstvím, ale je to víceméně jedno, ale pokud jde čistě o ten sex, tak s tím cizincem je to asi 

trochu příjemnější, ale zase se to odehrává trochu jinak. Většinou je to o dost nárazovější, 

rychlejší, jednorázovější, než třeba s tím koho bych mohl vídat častějš, protože tam zase 

může bejt ta šance toho, že to klapne a bude to fungovat dýl dál a nebo taky by se to mohlo 

posrat a pak si chce člověk udržet to dobrý jméno.  

Můžeš mi popsat jak se prezentuješ v rámci těch svých profilů? 

Překvapivě jo, až jsem si to málem neuvědomil. Ten Grindr je daleko míň osobní. Záleží na 

tom v jaký fázi člověk je, jestli je úplně bez nikoho nebo v jaký je prostě v uvozovkách 

životní fázi. Má moc práce, i podle toho co hledá. Grindr je v mým případě většinou třeba 

fotka bez obličeje. Nebo prostě aby člověk nebyl jasně identifikovanej na první dobrou, 

abych se vyhnul situaci typu jé, tebe jsem viděl tam na Grindru, potom, když se dostanu do 

společnosti, protože to by mi nebylo asi příjemný. Na tom Hornetu s tím nemám problém, ale 

tam se prezentuju daleko serióznějš. Na Grindru mám spíš nějaký torzo bez hlavy. Teď je to 

fotka z pláže, takže v plavkách. 

Jak postupuješ při sestavování profilu? 

Nejvíc podle mě táhne fotka a věk, protože z mýho osobního pozorování jsem zkoušel jak 

jsou který údaje tak nějak důležitý, že jsem někde zkoušel vypnout a tak dál. Něco 

nezobrazovat. Tak vždycky nejdotazovanější od těch lidí byl věk, nezajímalo je, jestli jsem 

černej, bílej, nebo jsem tam mohl mít fotku koťátka. Nezajímalo je témeř nic, ale úplně první 

zpráva byla vždyck čau, jak se máš? Kolik ti je. Vlastně se tam dá ještě nastavit i postava, 
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kterou tam mám vždycky svalnatou. Takže nevím, jak to funguje s jinou, ale můj osobní 

dojem je ten, že ani ta postava není tak důležitá jako ten věk. Já se ještě dost soustředím na 

ten text, protože si myslím, že když je to aspoň trochu zábavný, tak je to takovej trochu ice 

breaker. Přestože ten profil jako čistě nekřičí chci šukat! chci šukat! chci šukat!, ale bere to 

nějakou elegantní oklikou. Ono každýmu víceméně z tý fotky dojde, že to nebude na svatbu, 

ale prostě je to tak.  

Skrýváš nějaké informace? 

Někdy lokalitu, ale to jenom, když jsem na nějakejch místech, kdy nechci, aby bylo vidět jak 

daleko jsem od někoho vzdálenej, tak vypnu lokalitu. Jinak většinou mám maximum 

informací zobrazený, vyjma teda vztahu a toho co hledám. Vztah a to co hledám jsou takový 

dvě věci, který hrozně determinujou nějak v něčem. A teď nemyslím jako ten vztah, protože 

bych třeba s někým byl a nechtěl to přiznat, ale protože už jenom ta kolonka vztah se mě 

třeba osobně zdá divná a když si tam mám vybrat z těch pěti věcí, co hledám jestli pokec, 

rande, sex a bůhví co tam je ještě dalšího vztah a něco takovýho, tak nevím. Může to 

dopadnout jakkoliv a nejradši bych tam měl všech pět, což je ale úplně k ničemu, takže tam 

nemám nic. 

Manipuluješ s nějakýma informacema v rámci svých profilů? 

Sem tam s věkem. Většinou se dělám starší. Nedělám to vlastně už teď, ale třeba tak nějak 

kolem 22 jsem neměl problém si tam dát 24. Je to ještě trochu daný tím, že jsem spíš na 

starší, tak nějak ideálně o pár let, ne o moc. Ale tak nějak bejt blíž o dva roky starším. 

Propojuješ profily s ostatními profily na sociálních sítí? 

Ne, protože jsem paranoidní a v životě by mě to nenapadlo. Ani nevím, jestli si ty lidi, který 

tam propojují instagram, uvědomujou, že si nejspíš do toho nicku na instagramu dali svoje 

jméno a potom ten sexuální obsah, kterej prezentujou na těch aplikacích je spojitelnej přímo s 

jejich jménem, což je zvláštní. 

Do jaké míry máš pocit, že tohle prostředí ovlivňuje způsob tvojí prezentace? 

Určitě. Přestože bych nejradši prodal svůj intelekt, moudrost a bryskní humor, tak mi 

nezbývá nic jinýho, než tam dát fotku. A protože nemám pocit, že bych byl zrovna 

fotogenickej, tak fotku těla, což je hrozně omezující. A ještě v tom, že třeba na Grindru se 

hrozně debilně posílají fotky a vůbec ta výměna informací v prostředí té aplikace je 

nepřizpůsobená obsahu, kterej tam koluje. Já mám pocit, že se to trošku zlepšilo dejme tomu 

v nějakejch posledních verzích. Ale ještě pořád je to nepohodlnej chat. Máš telefon, ve 

kterým máš já nevím 11 000 fotek a z těch 11 000 musíš vybrat těch pár svejch fotek a když 

jí chceš poslat, tak musíš otevřít to, že jí chceš poslat, a někde tam jí najít, otevřít oříznout a 
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poslat. Většinou dřív než to udělám, tak mě to přestane bavit, nebo se mi vybije baterka nebo 

se někde opiju. Hrozně to zjednodušuje sebeprezentaci na výběr nějakých deseti fotek, který 

má člověk hozený v nějakým adresáři a posílá stereotypně každýmu téměř v tom samým 

pořadí ty samý zprávy, následovaný tou samou fotkou a už i vím, jaká fotka na to nejspíš 

přijde. Minimálně v tomhle je to ovlivněný tou omezeností. člověk je tam asi sebevědomější 

a daleko otevřenější, zvlášť pokud se baví s cizincem, tak ví, že mu nezbejvá nic jinýho, než 

to vybalit hned. Odpadávají tam takové ty společenské tanečky. Když to porovnám s nějakou 

obyčejnou internetovou seznamkou jako iBoys a tak dál, tak tam obvykle proběhne velmi 

dlouhá konverzace, která může trvat spíš dny a týdny, než to dojde k nějaký sexuální schůzce 

třeba. A ještě je to daný tím, že nevíš, jak dlouho ten člověk bude tak blízko a ty se pohneš a 

v podstatě ti utíká, takže je to co nejrychlejší. 

Jakým způsobem na tebe tohle prostředí působí.  

Nelíbí se mi. Pořád mám pocit, že by tam mohla bejt aspoň nějaká hranice. Jako třeba 

prvních: Ahoj. Jak se máš? Co děláš? A tyhle ty voloviny, který ale aspoň trochu dají člověku 

ten pocit, že toho druhý zná trochu blíž, nebo se o něm aspoň něco dozví. Místo Čau, chceš 

šukat? Jako první zpráva a pak fotka, fotka, fotka. Asi byť by ten člověk byl velmi atraktivní, 

tohle je asi ten způsob, kterej mě hrozně odrazuje. Takže se mi to nelíbí. 

Jaké profilové obrázky většinou volíš? 

Takový, aby reprezentovaly to co hledám. Když mám náladu na vztah, tak je tam nějaká 

úplně normální fotka tak, jak mě může člověk potkat na ulici. Vzhledem k tomu, že takovejch 

fotek ani moc nemám, tak je to většinou nějakej útržek z pláže, nebo z nějakýho focení, kde 

jsem většinou polonahej. Ty ale používám většinou za účelem toho, když hledám sex. Byl 

bych úplně nejradši, kdyby tam mohla bejt ta tvář, ale to se mi tam většinou dávat nechce. A 

hlavně já mám problém s tím, že když tam dám fotku sebe celýho, tak se pro mě ta aplikace 

stane nepoužitelná, protože každou chvíli co to zapnu, tak mi tam přistane obrovský množství 

zpráv. Při jedný konkrétní fotce jsem se tam dostal na nějakejch 1600 zpráv a to jsem byl 

tady v Praze během pár dní a to mi musel napsat snad úplně každej, kdo to tady používá. 

Takže to, že vybírám ty fotky tak, aby byly reprezentativní, ale zase ne moc atraktivní s tím, 

že to potom doženu někde v těch soukromejch fotkách má svůj smysl. 

Upravuješ nějakým způsobem profilové fotky? 

Občas vytáhnu nějakou světelnost a tak dál, nebo proženu nějakým filtrem, aby nebyla 

nudná. Většinou ne instagramem, většinou nějaká pokročilá photoshopová práce, aby ta fotka 

vypadala aspoň trochu profesionálně. Což je mimochodem věc, kterou mi zmínilo už několik 

lidí, několik cizinců, že všichni si tady dávají strašně záležet na fotkách. V Praze to vypadá, 



39 

že jsou všichni modelové na Grindru, protože všichni mají absolutně perfektní fotku v 

uvozovkách. V zahraničí jsou lidi schopní si dát cokoliv prostě vyfocenýho někde s Nokií 

6000. 

Jak staré fotky volíš? 

Většinou starý bych řekl. Hodně starý, protože nemám pocit, že bych se fyzicky nějak zvlášť 

měnil a je to taky trochu můj problém, že se nerad fotím, takže nemám moc aktuálních fotek 

a většinou, když jo, tak je nechci používat. Nemám problém použít dva tři roky starou fotku, 

protože vím, že je pořád jako stejně dobrá jako já teď a že to není ani jako klamání toho 

člověka. Ale strašně mě sere, když tam vidím u někoho fotku, kterou jsem tam viděl v tom 

roce 2008 a má jí tam furt. Zvlášť, když je tomu člověku teď 35 a před tím mu bylo 27, tam 

se to tak nějak mění rychlejš, než přeci jenom mezi 20 a 25 rokem. Ale asi takový průměrný 

stáří fotky, jako co se týče těch, který posílám těm lidem, tak bych řekl nebude víc, než půl 

roku maximálně rok. Ideálně se snažím ještě matchnout to, že teď je jaro, tak posílám jarní 

fotky, protože to jako evokuje to, že je ta fotka právě teď vyfocená.  

Do jaké míry vyplňuješ informace v profilech? 

Úplně ideálně jen to, co je nutný. Chtěl jsem říct všechno, ale uvědomil jsem si, že ne. Ale jo, 

většinu podstatnej informací jako jsou ty podstatný informace. Ono tam toho zase tolik není, 

když si to tak vezmeš. Je tam věk, vejška, váha, postava, rasa, což jsou ty základní. Potom 

zase na seznamkách se omezuju, aby tam toho nebylo moc, protože si říkám, že když je toho 

v tom profilu moc, tak že to nikdo číst nebude. Ani já jsem to moc nečet. Snažím se ty 

informace udržet na tom nutným minimu. Tak abych tomu člověku zas nemusel říkat jak 

jsem vysokej apod. 

Máš třeba vypozorovaný na jaký fotky lidi reagují víc? 

Já nevím, jak tohle definovat. Když mi ukážeš fotku, tak ti řeknu, jak na ní lidi budou 

reagovat, ale já myslím, že na tý fotce stačí, když nebude statická. Jakože má nějaký dění 

kolem sebe nebo nějaký příběh. Za prví ten člověk může mít nějakou fantazii, ale když se to 

vezme jako čistě podle obsahu tý fotky, tak nějaký tělo v pohybu. Nemám pocit, že by fotka v 

zrcadle v koupelně byla pro někoho přitažlivá, ale jakmile už je to fotka s fotbalovým míčem, 

tak z tý se můžou všichni úplně zbláznit a ještě jakoby čím maskulinější ta fotka je, tím je 

úspěšnější. Takže ideálně na pláži s ragbyovým míčem nebo s tím na americkej fotbal, nebo s 

fotbalovým míčem, nebo na boxu, tak z těch se můžou všichni zbláznit. Překvapivě extrémně 

dobře reagujou lidi na úsměv. Ten se až bojím zneužívat bych řekl, ale i bych řekl, že lidi 

psali daleko příjemnějším způsobem sice to vždycky skončilo stejně. Ale psali o dost 
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příjemnějším způsobem, když na tý fotce byl smějící se obličej a pak už je téměř jedno, co a 

jak člověk dělá. 

Podle jakých kritérií vybíráš profil, který oslovíš? 

Fotka. No jestli mu napíšu tu první zprávu, tak je to víceméně jen a pouze fotka. Může to být 

obličej, tělo, cokoliv může to být třeba i jednorožec, nějaká fotka, ale říkám si, že třeba to 

bude zábavný a sám překvapivě často píšu i lidem bez fotky. A i když jsem tam já sám neměl 

fotku, tak mi velmi často psali lidi jenom proto, že viděli, že mám svalnatý tělo. To bude věk 

a postava. Nemusí bejt asi ani fotka v tomhle případě, tak stačí, aby ten někdo napsal. Ale 

samozřejmě jako první chtějí fotku a bez toho se nikdo nehne dál. 

Používáš filtry? 

Většinou na věk, toť vše, protože víc toho filtrovat ani nejde většinou. Ještě jsem tam 

znamenal výraznej posun, že na začátku to bylo víc jako povídání si a teď už je to víceméně 

jen o sexu. Takže filtry ne, vyjma teda věku. 

Máš pocit, že si na tomhle prostředí můžeš vypěstovat závislost? 

Jo, je to až překvapivě jednoduchý, bejt neustále s někým v kontaktu. Mít pocit, že tě někdo 

chce, vidět jenom lidi, který chceš. pořád si psát s lidma, který jsou krásný a s kterejma bys 

chtěl něco mít. Řekl bych, že to jde až překvapivě snadno.  

Podařilo se ti navázat dlouhodobější vztah prostřednictvím těchhle služeb? 

Minimálně jeden vztah dlouhodobý, který trval dlouho - rok, tak začal tam. Ale v drtivý 

většině případů ne, je to spíš vyjímka. I to, že se vidíme po druhý je vyjímka. Stává se to 

zřídkakdy, ale když už se vidíme podruhý, tak to většinou není naposledy. Ale fakt je to 

málokdy. Řekl bych něco jakože spíš ne. 

Když porovnáš tyhle zkušenosti se zkušenostmi z doby, kdy si žádnou aplikaci 

nepoužíval, jak se to odlišuje? 

Je to mnohem jednodušší. Mně před tím, než ty aplikace byly bylo 16, ale když srovnám to 

používání aplikací a něčeho jinýho, tak tohle je víceméně sex. A jakýkoliv jiný prostředky, 

média, tak tam se tomu sexu možná až vyhejbám. Tam se snažím to fakt držet na tý úrovní, 

jakobychom si povídali osobně, právě jsme se poznali a nepoznali jsme se někde v baru a 

nevyspíme se spolu hned. Spíš si toho člověka držet stranou, na těch jinejch. A před tím to 

bylo peklo, než byly tyhle aplikace. Tehdy v roce 2006 měly všechny telefony bluetooth, 

ještě nebyly iPhony a každý zařízení si si mohl nějakým způsobem pojmenovat a takovou 

jako konvencí, která se šířila nejenom v Čechách úplně všude, mám pocit, že to fungovalo i 

jinde, bylo to, že si před název toho zařízení dáš ampersand, což normální člověk jako 

nepochopí. Člověk, kterej vidí to zařízení zapnutý a vidí tam ten ampersand, tak si říká tady 
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je někdo, kdo je teplej a má zapnutý bluetooth a je někde poblíž. Je někde v dosahu mejch pár 

metrů a na některej ten telefon se dalo pinknout, dala se mu poslat zpráva a tak dál. Pamatuju 

si, že na jedný konferenci jsme na sebe koukali s jedním klukem. Byli jsme od sebe asi pět 

metrů, já jsem vzal do ruky telefon, pustil jsem bluetooth, dal jsem tam ten ampersand a čekal 

jsem až se mi ve vylistovanejch zařízení objeví on a celou tu dobu, co jsme tohle 

pětiminutový divadýlko hráli jsme na sebe upřeně zírali. Tak nějak vypadalo seznamování se 

v době před iPhonový. Fakt to nebylo nic slavnýho.  
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2.2.6 Rozhovor č. 6 - Vojta 

 

Datum záznamu: 29. 5. 2015 

Délka: 1:25 

 

Kolik mobilních aplikací pro seznamování používá? 

Čtyři. Grindr, Hornet, PlanetRomeo a Tinder. 

Proč zrovna tyto aplikace? 

Tu poslední, protože je žhavá a nová a ty předchozí aplikace, protože jsou nejrozšířenější. 

Nejdřív jsem používal Grindr a pak jsem přešel na Hornet, protože tam jsou lepší funkce než 

na Grindru. Můžeš tam mít víc fotek a myslím, že se tam může měnit i ta poloha. Na Grindru 

je to prostě jsem tady a máš tam ty lidi, který jsou okolo. Ještě je to omezený, když máš 

neplacenou verzi. Samozřejmě mám neplacenou, protože přece nebudu platit za takovou 

aplikaci. A u Hornetu si můžeš vybrat v jakým seš místě, prostě najedeš na mapu a najedeš si 

kam chceš, aby ti to našlo ty kluky okolo. A PlanetRomeo to vlastně byla moje prvotní 

seznamka kdysi strašně dávno. Ta když jsem zjistil, že má aplikaci, tak jsem si jí 

nainstaloval. 

Kterou z těchhle aplikací používáš nejčastěji?  

Projíždím každou denně, všechny. Nejčastěji možná používám asi ten Hornet, protože tam je 

víc těch fotek, asi žiju nějakou představou, že se nechci potkat s někým, kdo má fiktivní 

fotku, takže vlastně na Hornetu je rovnou už těch víc fotek, takže můžu rovnou vidět čtyři 

fotky maximálně, který jsou veřejný, tak už čtyři nějaký fotky v nějakejch normálních situací 

ti napoví, že ten člověk je opravdu skutečnej, a že to není nějakej fejkovej profil. Takže asi 

Hornet používám nejčastějc a pak Grindr a ten poslední je PlanetRomeo. Ale u PlanetRomea 

je problém s tím, že ti neukazuje hanbaté fotky, protože to zakazuje applestore. Takže vlastně 

Hornet a Grindr jsou v tomhle lepší, protože na PlanetRomeo nevidíš tu fotku, protože je 

prostě zakázaná. 

 Jak dlouho už tyhle aplikace používáš? 

Od tý chvíle, co mám iPhone, takže Grindr používám od té chvíle, co jsem zjistil, že existuje, 

což bude asi sedm let, sedm let zpátky a Hornet to bude asi míň. Ono to vzniklo pozdějc 

nedokážu říct, ale vlastně co jsem zjistil, že je Hornet, tak jsem si ho stáhl, protože mi přišel 

lepší než ten Grindr. Hlavně v tom, že tam můžeš nahrát těch fotek víc a nejsi omezenej jen 

na tu jednu fotku jako v případě Grindru.  

Na jakých mobilních zařízení aplikace používáš? 
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Jenom na iPhonu. 

Jak ses o tomhle způsobu seznamování dozvěděl? 

Asi na nějaký on-line seznamce. Nevím. Teď bych kecal. Buďto na nějakejch stránkách pro 

gaye alá Lui nebo nakluky.cz nebo možná na planetromeu. Někde jsem se o tom dozvěděl, že 

vlastně na bázi těchhle telefonů, že ta GPS souřadnice ti ukáže lidi v okolí, ale netuším, kde 

jsem k tomu přišel. Pochybuju, že to bylo na Facebooku nějaká reklama. Možná se mě někdo 

někdy zeptal, jestli jsem na Grindru a já jsem pak začal řešit, co je to Grindr. Nevím, teď si 

nejsem jistej, ale určitě jsem na to nepřišel náhodou jakože jupí kouknu se do appstoru jaký 

jsou tam aplikace.  

Co tě k tomuhle způsobu seznamování přivedlo? 

V minulosti byl docela problém se seznámit a seznamovat se na veřejnosti bylo nemožný. I 

kdybych toho byl schopnej, tak myslím, že ne všichni kluci by odpověděli. Jdeš po ulici, 

potkáš kluk a líbí se ti a možná tvůj gay radar ti řekne, že je teplej a ty mu prostě řekneš ahoj 

nebo co a ten druhej prostě zdrhne, protože není schopnej čelit tý real time konverzaci. 

Myslím, že jsem nebyl nikdy schopnej někoho sbalit na ulici. Pak jsem byl na seznamce, což 

bylo GayRomeo a pak iBoys a iBoys tenkrát jako aplikace v telefonu nefungovalo a bylo to 

náročný k tomu přistupovat přes webový rozhraní, tak jsem šel na tuhle aplikaci a 

potencionální hook up asi nebyl to prvotní, proč bych to instaloval. Spíš to byla možnost se 

seznámit a bylo mi jedno, jak daleko ten člověk je. Neřešil jsem tu vzdálenost, což je asi i 

jedna z věcí, která je pozitivum, jestli je někdo přes tři ulice vzdálenej a ty seš zrovna 

nadrženej, tak jdeš do toho. Tu vzdálenost jsem neřešil, řešil jsem potencionální seznámení s 

klukem. 

Jakým způsobem používáš Grindr a Honret v průběhu dne a týdně? 

V průběhu dne to používám, když jedu dopravním prostředkem a strašně se nudím, protože 

už chci bejt v práci nebo doma, tak vlastně vyplňuju tím ten čas, což je u mě asi dvacet minut, 

ale i přes den to vlastně zapínám. Tady je taková věc u nás, že ta Wi-Fi, kterou tady máme 

pracovní, ti nedovolí přijmout ty zprávy na Grindru. Ono to jako dělá, že seš on-line, ale nic 

ti nepřijde. Ale ty lidi tě jako viděj, takže mám potom večer hodně zpráv, protože jsem se za 

den přihlásil třikrát, takže tam potom mám za celej den zprávy. Jo přes den to zapínám, ale 

abych si domlouval rande na večer to jsem nikdy nedělal v práci. Někdy to ani nestihnu 

zapnout, protože mám hodně práce. Většinou je to třeba na obědě, nebo když jdu na svačinu, 

většinou o přestávkách. Není to tak, že bych pracoval a u toho byl pořád na Grindru, ale v 

těch volnejch okamžikách, kdy nepracuju, tak jsem na těchhle aplikacích, to vždycky 

projíždím. A přes tejden, když jsem doma, tak asi záleží, když jsem s někým, tak na těch 
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aplikacích nejsem. Ale když jsem sám, tak jako večer to zapnu, když přijdu domů a kouknu 

kdo je okolo, ale spíš jestli někdo píše, když nepíše, tak to vypnu a když někdo píše, tak 

pokračuju v komunikaci s ním, pokud se s ním chci bavit. A o víkendu, když jsem třeba u 

rodičů, tak to nezapínám, to nemá smysl.  

Řikal si teda, že se podíváš doma a v práci, kde všude je ještě zapínáš? 

V tom dopravním prostředku určitě, když čekám na zastávce, než ten dopravní prostředek 

přijede, pokud to není zrovna metro, protože tam není signál. Když jedu vlakem k rodičům, 

tak to mám taky zapnutý, ale třeba v gay klubech v Čechách taky ne, protože tam většinou 

není signál, takže je to úplně zbytečný si zapnout v Termixu Grindr, protože tam si ani 

nezavolám, natož abych tam měl nějaký datový sítě. Určitě nezapínám Grindr na nějaký 

pařbě, abych si řekl hele tenhle borec tady vedle mě tancuje, mrknu jestli není na Grindru, v 

ten okamžik po něm jdu jako fyzicky, že prostě ho chci kontaktovat. Možná když jsem na 

nějaký party strašně se tam nudím a nikdo se mi tam nevěnuje, tak to mám taky zapnutý, 

protože jsem strašně znuděnej a snažím se nenudit a třeba potencionálně třeba z i tý party 

zdrhnout za někým, kdo by mi na tom Grindru napsal.  

Používáš to třeba na dovolený v zahraničí? 

Pokud nejsem s přítelem na dovolený, tak to nezapínám, ale pokud jsem s kamarádem na 

dovolený se kterým nespím, nebo pokud jsem sám na dovolený, tak to používám. Je pravda, 

že na dovolený jsem to párkrát zapnul a seznámil jsem se s pár klukama. Třeba v Římě jsem 

měl rande s klukem přes Grindr a vzal mě na místa, kam bych podle průvodce nikdy nešel 

samozřejmě a o to ta dovolená byla lepší, protože mě ten kluk vzal na ty zvláštní kam chodí 

lokální lidi a tím pádem to bylo parádní. A v Japonsku to bylo bez komentáře. Běloši tam 

jsou taková exotika, že prakticky Grindr kolabuje, když se přihlásíš. Na poslední dovolené 

jsem to měl zapnutý skoro pořád a bavil jsem se se všema možnejma lidma a měl jsem dvě 

rande, jedno v Osace a jedno v Tokyu. V Osace mi ten kluk ukázal gay scénu. Já jsem vybral 

z těch desítek kluků co psali někoho normálního a ten mě potom provedl po tom jakoby 

dejme tomu gay district, kterej tam byl v Osace a vzal mě do normálního gay klubu nebo gay 

baru, tudíž ta aplikace byla fajn, že jsem měl možnost se seznámit s někým lokálním. Zkoušel 

jsem to zapnout i v Dubaji a psali mi, ale měl jsem trochu strach, aby to nebyla policie. Tam 

ale převážil strach, že je to arabská země. Ty lidi tam sice byli, ale s nikým jsem se nesešel, 

jen mě zajímalo, jestli z někoho nevytáhnu nějaký informace, kam se podívat. Spíš v těch 

cizích městech to používám za účelem seznámení se s místníma lidma, poznat tu kulturu a 

najít místa, který nejsou profláklý, ale rozhodně ne za účelem sexu. 
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Liší se ty tvoje zkušenosti v místech, kde to všude používáš? Třeba Praha oproti tomu, 

když si doma u rodičů? 

Já jsem z malýho města Severní Čechy, Teplice, takže tam těch lidí je mnohem míň na tom 

Grindru samozřejmě a oproti Praze, kde jsou i cizinci, tak se to i hodně mění. I ten Grindr jak 

je limitovanej těma lidma, který se ti zobrazujou, což je myslím asi stovka, tak vlastně těch 

gayů je v Praze opravdu velké množství. Takže když jseš na Praze 9, kde bydlím já a pak 

dojdeš na Prahu 2, tak tam jsou úplně jiný lidi. Určitě se jinak chovaj cizinci a jinak se chovaj 

místní lidi, ale samozřejmě každej cizinec chce buďto provést po Praze nebo se seznámit s 

někým, kdo je tady. Ale jsou i ty který si chtěj jenom zašukat, to je jasný. Stejně tak jako 

lokální lidi chtěj rande a kluka na celej život, ale i si chtěl sehnat fun and friends na jednu 

noc. Přemýšlím nad rozdílem Praha 2 a Praha 9, to mi přijde žádnej. S tím, že na Praze 9 

bydlím tak prakticky v tu chvíli jsem v tom místě, kde bydlím a můžu si tam někoho 

přitáhnout domů, ale zase na Praze 2 můžu s někým zase vyrazit na ten drink. Kdežto u 

rodičů, když jsem na maloměstě, tak těch lidí je tam málo. Ještě k tomu já jsem blízko hranic, 

takže tam jsou hodně i Němci, takže hodně píšou i Němci, že by přijeli na pokec a seznámit 

se. Ty trochu reagujou jinak, než Češi, ty jsou víc na to seznamování, než na ten sex. Většina 

kluků píše, ať přijedu na pokec a že se projdem, ale nepíšou na přímo jako Češi, že by si to 

chtěli rozdat. Třeba i  kluci jako z fitka, to je místo, kde jsem to zapnul, to se vrátím k té 

otázce, to mě napadlo až teď. Chodil jsem do Holmes Place a to je hodně fitness kam chodí 

docela dost gayů, prej dřív prý víc, teď už míň. A je pravda, že se dá podlé tý aplikace 

poznat, kdo tam jakoby je, jestli tam cvičí, jestli tam chodí cvičit často, protože se tam furt 

objevuje a pak jsou i kluci, který ti napíšou “Ahoj, ty chodíš do Holmes Placu nechceš někdy 

zacvičit spolu? Nechceš někdy zacvičit spolu? Nechceš po cvičení vyrazit někam?” To místo 

vlastně skrz tu aplikaci identifikuješ ty lidi, který chodí do fitnessu, tím pádem možná u 

někoho stoupneš v ceně, že aspoň se snažíš do toho fitka dojít, tudíž pak se ti ozvou třeba 

nějaký kluci, který si řeknou jo ten cvičí, ten bude jako dobrej borec, třeba.  

Za jakými účely aplikace primárně používáš? 

Je to zvláštní, asi budu sám sobě si protiřečit, což je asi tou vnitřní nevyrovnaností. Nejvíc 

bych chtěl někoho na furt fakt naivně kluka, frajera, kterej by mě naplňoval, chtěl bych s ním 

bejt a vlastně snažím se jakoby skrze tyhle aplikace asi špatně ho nějakým způsobem najít. V 

minulosti jsem třeba měl i problém, že jsem si furt říkal, že bude třeba někdo lepší. Dneska už 

si to nemyslim, dneska už se chci spíš rozhodnout, komu dám ten čas. Protože se to nedá 

vrátit, tak hodně přemejšlím nad tím s kým chci strávit né jako ten život, ale prostě ten čas. 

Takže primárně hledám frajera jakoby na všechno, jak já píšu vždycky, že prostě ano na sex, 
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ale na vztah a jako bejt spolu a žít spolu jako partneři. To je asi jako primární a když tohle 

nevychází, tak aspoň ten sex, ale v tom si protiřečím, že většinou spíš jenom z těch kluků chci 

vytáhnout fotky u kterých si vyhoním a potom usnu, protože jsem loser, kterej je posera se s 

někým sejít, protože je strašně nervozní, ale poslední dobou mi přijde, že se vlastně dokážu 

uspokojit sám líp, než kdyby mě uspokojoval někdo jinej. Spíš jsem ten kecálek, kterýho 

půlka lidí nesnáší, protože jenom vytahuje z lidí ty fotky, vzájemně se ty dva lidi vzrušej, že 

si pošlou ty nahý fotky a řeknou si jo, seš dobrej borec. Možná částečně trpím malým 

sebevědomím, takže mám strach se před někým i svlíknout, takže vlastně využívám tý 

virtuální reality těch aplikací k tomu, abych se vzrušil přes ty fotky těch jinech, když oni se 

mě snaží dostat do postele a já v poslední chvíli hodím zpátečku, vypnu tu aplikaci, vyhoním 

se a jdu spát. Vzrušujou mě ty fotky, vzrušujou mě ty lidi, ale stejně se s nima na 90% 

nesejdu, protože se dřív, než se sejdeme vyhoním a já než abych se s někým viděl na živo, tak 

to zastavím v ten okamžik, než aby mě viděl, protože mám strach, že nemám super úžasný 

tělo, takže to zastavím. Jinak ty kluci by se se mnou sejít určitě chtěli, asi je přitahuju, ale já 

mám strach, že se mi někdo vysměje za to, jak vypadám fyzicky. Ale mám nějakej blok.  

V jaké chvíli přistupuješ k osobnímu setkání? 

Jenom ve chvíli, kdy mě ten člověk asi hodně zaujme. Je zvláštní, někdy úplně cejtíš, že s tím 

člověkem se chceš sejít, protože tě něčím přitahuje, i když píše úplně normálně. Možná je 

tam fakt něco navíc, protože jsou lidi, který mi napíšou ahoj je mu 40 a jsem znechucenej, že 

mi někdo takovej napsal. Ale jsou kluci, který mě oslověj a píšou úplně normálně, a asi 

možná ve chvíli, kdy vidím spontánní komunikaci a říkám si jo to vypadá dobře, protože to 

tak nějak cejtím, že to je dobrý. Protože jsou opravdu ty typy komunikací, kdy to je nucený a 

nenucený. Tak vlastně, když je hodně nenucená komunikace, není tam možná ani tolik 

sexuální podtext a nebo je specifickej sexuální podtext, kdy mě ten člověk vlastně vyrajcuje, 

tak z něj netahám ty fotky, teda jako klidně je z něj vytáhnu, ale chci se s ním sejít. Ta 

nenucená spontánní komunikace s někým, kdy to není, nebo není ono to samozřejmě vždycky 

začíná Ahoj, jak se máš? Co děláš? Co je novýho u tebe? Ale prostě asi v tý komunikaci si ty 

dva lidi možná nějak vzájemně ty dva lidi tak rozumněj nějakým způsobem příjemným, 

normálním, milým a nenuceným, že v tu chvíli si řeknu ano s tebou bych se chtěl sejít. Takže 

asi ve chvíli, kdy je ta komunikace příjemná a fajn a není to jenom o tom vyhonit si péro 

večer, ale máš pocit, že by si s tím člověkem chtěl něco víc. Takže dvě možnosti, když mě 

hodně vzruší nebo při tý příjemný nenucený komunikaci.  

Jaké jsou tvoje zkušenosti se sexem v rámci tohoto prostředí? 
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Málo mám zkušeností, ale v poslední době to nějak narostlo. Zkušenosti jsou dobré i špatné, 

to je jasný. Ještě jsem se teda nesetkal s tím, že by ten člověk měl na těch profilech špatný 

fotky, že bych se setkal s někým jiným. Setkal jsem se s člověkem, který tam měl starý fotky, 

takže samozřejmě takový to před pěti lety a mínus 40 kilo, to se taky stalo. Ale musím říct, že 

sex s člověkem, se kterým randím je rozhodně příjemnější, protože jsem nervozní, když je to 

na povel. Já nefunguju na povel, nemám to rád, nebo minimálně. Jako ano jsou vyjímky, jsou 

kluci, který mě strašně přitahujou a napíšou mi Čau, chci abys mě zmrdal, tak mě to tak 

vzruší, že za nima jedu teď hned. Ano mám strach, třesu se, je to napůl vzrušením a napůl ta 

obava, že nesplním očekávání druhý strany, ale asi víc přebije to to vzrušení a pak ten sex je 

velmi uspokojující a je mi to příjemný. Vlastně, když jsem potkal někoho v klubu, tak ten sex 

byl tak spontánní, že jsem neměl ani čas se vystresovat, protože jsem byl přiopilej. Protože to 

byla nějaká příjemná akce, tak tam jsem hodně uvolněnej v tomhle okamžiku, protože to je 

spontánní a ten sex může bejt fajn. Ale můžu bejt i unavenej, tak třeba chci jenom potulit, Že 

prostě mě ten člověk jenom obejme a jsou tři ráno a já jsem unavenej a přiopilej a on si mě 

odvede domů nebo já jeho a obejmeme se a co. Ráno může bejt ten sex, protože po opici je 

ten sex prostě dobrej. Ale ohledně těch aplikací, zrovna nedávno jsem měl jeden tragickej 

sex, protože ten kluk mě chtěl kouřit s kondomem, což bylo fakt nepříjemný. Chápu, že je 

nějaká obava lidí, že můžou něco chytnout, ale orální sex s kondomem fakt strašnej. Tohle 

rande přes Grindr bylo fakt strašně tragický. Tenhle člověk šel do ignoru hned. Teďka jsem 

se na dovolený seznámil přes Grindr s klukem, se kterým jsme si vyměňovali fotky. On byl 

milej, příjemnej, vypadal fajn, přitahoval mě, že jsem si říkal, že bych byl schopnej s ním 

něco mít. Vyměnili jsme si nahý fotky, já jsem byl strašně nadrženej a vzrušenej, až jsem se 

málem udělal nakonec jsem vydržel, protože jsme si vzájemně řekli, že se u těch naši fotek 

neuděláme a potkáme se druhej den a rozdáme si to, což se taky stalo a tam to bylo hodně 

intenzivní, hodně dobrý. Jiný setkání přes Grindr bylo taky fajn, až překvapující, že s tím 

člověkem to bylo velice provokativní až vlastně z toho mělo bejt kafe u mě a on se pak svlíkl 

do naha a řekl mi, že si to spolu rozdáme, tak já ahá já myslel, že to bude kafe a najednou je z 

toho mrdání. Jo bylo to fajn, protože se mi ten člověk líbil hodně fyzicky. Bylo to fajn, 

příjemný, hodně dobrý. Co jsem zjistil poslední dobou, že sice ano jakoby s někým teď se 

seznámit na Grindru a za hodinu jít si s ním zašukat je pro mě stresující, protože mám ty 

obavy, o kterých jsem mluvil před tím, ale když se k někomu chovám jako k člověku o 

kterýho nemám zájem, tak si ten sex užiju víc, než s člověkem, o kterýho ten zájem jevim. 

Mám i strach se vůči tomu člověku, o kterýho mám zájem se k němu chovat tak, jak se mi to 

líbí v sexu, protože se mi líbí bejt k někomu tvrdší, tak nedokážu bejt k někomu přísnej 



48 

pokud mi o něj jakoby jde, mám strach, že ten člověk by si mohl myslet, že si ho nevážím, 

přitom je to úplnej opak.  

A kolik času ti zabere realizace toho osobního setkání od navázání kontaktu. 

Teď na dovolený to byl ten jeden den, a tady v Praze asi záleží, to je případ od případu. Ale 

nejsem ten typ, co zapne Grindr a za dvě hodiny někam jde, takže je to spíš delší horizont u 

mě, ale tak třeba dejme tomu tejden, protože třeba někdo se mi jako líbí a já už mám třeba 

plán, tak tenhle týden to nestíhám, tak na ten další to stihnu se s tím člověkem sejít, tak dejme 

tomu tejden až měsíc. Jako vyjímečně je to fakt okamžitý, ale na to nejsem fakt stavěnej, ale 

možná to teďka zkusím. Ale uvidíme.  

V rámci jakých míst k tomu sexu dochází? 

To je mi úplně jedno. Znám jednoho kluka, který by tady řekl, že pasivky za aktiváky musejí 

dojíždět, toto není můj styl. V mým případě je mi to úplně jedno, kde to bude, spíš jestli se 

cejtím, že ten člověk je v pohodě, tak jsem schopnej si ho vzít domů, ale je pravda, že jsem 

někdy přemýšlel nad tím, že tam třeba přijedu a on mě znásilní, sváže a já budu v háji, to 

jsem měl párkrát strach, ale asi nevím. Nepřemejšlel jsem o tom, asi spíš jezdím víc k těm 

klukům, protože chci, aby se cítili příjemnějc v místě, kde bydlej. Samozřejmě pokud ten 

kluk bydlí s někým, tak jdeme ke mně, protože bysme na ten potencionální sex neměli klid. 

Nebo jdeme třeba někam ven na pokec a pak třeba ke mně, ale když ten člověk s někým 

bydlí, tak jdeme ke mně to je automatický. Když teda na to má dojít. 

Hrají v tom nějakou roli drogy nebo alkohol? 

Já jsem člověk, kterej se hodně kontroluje. Extrémně se kontroluju a miluju řád, spontánní 

akce moc nemusím. Vlastně ten alkohol mě uvolňuje, takže jsem schopnej dělat věci, který 

nejsem schopnej dělat střízlivej, protože nejsem spontánní. Při alkoholu jsem schopnej bejt 

spontánní, bejt víc emotivní, víc prociťovat. Já se možná kontroluju ve všech směrech, mně 

přijde, že jsem hodně uzavřenej, až uvězněnej člověk. Rozhodně nejsem schopnej bejt 

spontánní. Zkoušel jsem to několikrát a prostě spontánnost mi nejde, nejde to a asi mi to 

nikdy nepůjde, pochybuju, že se to dá naučit. Alkohol určitě uvolňuje z mý strany víc 

nějakou tu akci, protože se cejtím víc v pohodě, míň myslím, míň řeším, míň přemejšlím. U 

mě je to pozitivní vliv na to setkání použít alkohol, drogy minimálně. Teda jakoby neberu 

skoro žádný drogy. Minimálně si zahulím, ale drogy žádný. Je pravda, že jsem teda spal s 

klukem, kterej si pokaždý musel něco vzít, protože chtěl, ale to byla jako droga, která mu asi 

navozovala pocity příjemný, víc než by měl z toho sexu jako takovýho, tak jsem to bral 

dejme tomu, že je to pozitivní droga a né nějaká agresivní nebo negativní. 

Přistupuješ na rizikové chování? 



49 

Ano. Měl jsem kluka, kterej mě tak strašně přitahoval, že mě vyrajcoval k tomu, abych s ním 

měl sex bez ochrany, rizikovej sex. Neřeším moc orální sex, tam jakoby jsem celkem v klidu, 

i si říkám, že to procento je fakt jako minimální, až skoro žádný. Teda je pravda, že když 

mám třeba aft, tak si říkám jakože ne, nebo když mám pocit, že nemám v puse žádnou 

otevřenou ránu, tak jsem v pohodě. Ale stejně, kdo dneska si může bejt jistej tím vším, co mu 

ten druhej řekne a to bysme museli všichni přejít na to kouření v kondomu a to mi přijde fakt 

odporný. Rizikový chování bylo v tom, že on mě teda řekl, že chce abych ho ošukal bez 

kondomu, že mi věří, že on s nikým jakoby nechráněnej sex nemá tudíž předpokládá, že když 

já taky s nikým nemám nechráněnej sex, tak vlastně jsme v pohodě. Byl jsem tak vzrušenej a 

chtěl jsem ten kondom, ale on mi řekl, že se nenechá s kondomem, takže jsme to udělali bez 

kondomu. Já to udělal a strašně se mi to líbilo. Samozřejmě potom přišly výčitky po tom 

orgasmu, protože je tam samozřejmě ten hnací motor ten orgasmus, to vzrušení, to, že chceš 

mít sex s tím klukem, chceš se s ním vyspat, chceš s ním mít ten styk. Samozřejmě ano, vím, 

znám ty rizika, vím to všechno, ale nic mě nezastavilo od toho to udělat, protože jsem byl tak 

vzrušenej a tak jsem toho kluka chtěl, tak jsem věřil tomu, že on s nikým nic neměl, ačkoliv 

mi mohl lhát. Prostě jsem to udělal. Ano, chovám se rizikově. 

Čeho se při takhle realizovaných setkání bojíš nejvíc? 

Nejvíc se bojím toho, že ten člověk mě ublíží, že se mi něco stane, že ten člověk mě zdroguje, 

že mě sváže, že mě znásilní, že mě zmlátí. Nepřemejšlím o vraždě, to mě nenapadlo, nebo 

nemám pocit, že by prostě byl někdo psychopat a chtěl mě zabít. Spíš mám pocit, že mi chce 

někdo ublížit, že mě chce ranit, že mě chce zesměšnit, nebo mě chce i nakazit.  

Můžeš mi popsat jak se prezentuješ v rámci těch svých profilů? 

Moje utkvělá vnitřní představa je, že toho kluka dokážu zbalit na svůj humor. Myslím si 

vnitřně, že moje největší zbraň je moje bezprostřednost a to, že jsem asi i trochu chytrej, že 

něco v tý hlavě mám, takže se se mnou dá bavit o hodně věcech. Takže si myslím, že jsem 

chytrej. Prezentuju se jako vtipnej, veselej kluk a myslím si, právěže na ten humor a 

bezprostřednost a na ty reakce, který mám na to, jak mi ten kluk napíše, tak si myslím, že je 

odzbrojuju tím, jak jsem vtipnej. Ta vtipnost je myslím, že  moje největší zbraň. A druhá věc 

je, že sázím na to, že mám pěkný péro a to je druhá věc, která odzbrojuje ty lidi, že je vlastně 

vzrušuje ten pohled na mě. Takže se prezentuju jako vtipnej, veselej, chytrej kluk, kterej 

rozhodně stojí za to, aby se s ním někdo seznámil, že pro mě není nic problém, že všechno 

zvládnu, o všem se dá bavit. Snažím se, abych působil na ty lidi jako absolutně bezprostřední 

a bezproblémovej člověk. 

Jak postupuješ při sestavování profilu? 



50 

Snažím se napsat do nadpisu něco vtipný, aby to každýho odbouralo. Rozhodně asi fotka je 

dost důležitá, protože jestli to bude fotka, na který vypadá jako dement, tak samozřejmě na 

tuhle fotku tolik kluků nezbalím, ale je pravda, že když se třeba dostane nějaká fotka náhodou 

na Facebook nebo na Instagram, kde si přijdu jako dement a lidem se líbí, tak přemejšlím o 

tom, proč se těm lidem líbí, když já sám sobě se nelíbím. Snažím se tam dát nějakou fotku, 

kde bych vypadal starší, protože ty kluci mě chtěj vidět staršího, protože ty kluci mě chtěj 

vidět staršího, protože kdybych tam vypadal jako mladej, tak ta moje cílová skupina to je plus 

mínus 30 let by po mě vlastně ani nekoukla, protože by měla furt pocit, že jsem ten 

dvacetiletej cucák, kterej nemá nic na tváři, má tam nějaký chmíři a když se klepne dveřma, 

tak spadne. Hlavní je ta fotka, protože si myslím, že i tou fotkou bych mohl taky ty lidi trochu 

odzbrojit, že oblečenej jsem možná přitažlivější, než svlečenej. To si myslím. Rozhodně 

nahej si přijdu asexuální, nepřitažlivej. Takže když mám na nějaký sobě oblečení, který 

možná vypadá nějak dobře, tak si říkám jo to je dobrá fotka, na kterou bych mohl sbalit víc 

kluků. Fotka je určitě hlavní věc, která na tom profilu je. Rozhodně jsem nikdy nelhal na 

profilu, ani lhát nebudu, možná uvidím až mi bude padesát a budu vypadat na čtyřicet, tak 

možná budu psát čtyřicet, ale aktuálně jsem spíš ten co by si přidával víc, aby ty lidi mě 

vůbec chtěli, protože aktuálně ty, který jsou pro mě cílový mě přehlížej. Já možná až ve 35 

budu konečně v centru toho dění, protože aktuálně tam nejsem. Nejdřív je tam fotka, potom 

jsou pravdivý informace všechny, snažím se bejt vtipnej v těch nějakejch popiskách, říct o 

sobě nebo nějakej nadpis, sice jsem nikdy nepochopil k čemu tam ten nadpis je, ale snažím se 

nějak využít těch možností těch aplikací. Prakticky fakt ta fotka je to hlavní, potom ten 

nadpis, kde se snažím zaujmout už tou vtipností.  

Propojuješ profily z těchhle aplikacích s profily na ostatních sociálních sítí? 

Na Grindru si tam dávám Instagram. Facebook tam nedávám, protože si říkám, že Facebook 

je možná trochu něco jinýho. Na Facebooku bych chtěl fakt jenom lidi se kterejma se bavím a 

jsou to mí přátelé. Jednu dobu jsem tam chtěl mít všechny, ale po jednom těžkým rozchodu 

jsem smazal asi třičtvrtě lidí a teď tam mám opravdu jenom ty, který tam chci mít, jsou pro 

mě důležitý, se kterejma se bavím, scházím a vídám. Takže na Grindru mám aktuálně vlastně 

jen ten Instagram a Twiter. Na Twiteru skoro nejsem, takže tam jen ten Instagram je asi 

nejdůležitější, protože to funguje jako takový rozšíření toho mýho profilu na Grindru, kde 

jsem omezenej jen na tu jednu fotku a taky ten Instagram funguje jako rozjezd nějaký 

konverzace. Nestydím se za sebe, nemám strach se prezentovat nikde. 

Do jaké míry máš pocit, že tohle prostředí ovlivňuje způsob tvojí prezentace? 
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Je pravda, že poslední dobou se snažím s tělem něco dělat, ale rozhodně to nechci dělat proto, 

abych si tam pak vystavil fotku toho six packu, ale spíš, že bych tím chtěl překvapit. 

Rozhodně se nechci někde fotit do půl těla ta prezentace ten tah jenom na to tělo mi přijde 

ujetej. Nechci aby mě někdo chtěl jenom proto, že mám pěkný tělo. Jako jo, v dnešní době je 

asi potřeba chodit do toho fitka a trochu hubnout, protože ty lidi nechtěj tlustý. Spíš ty kluci 

chtěj hubenější, né tlouštíky, já nechci bejt tlustej, takže se stylizuju do toho cool týpka, 

kterej je strašně chytrej a vtipnej a to je to hlavní o co mi tam jde. Takže ano asi se stylizuju 

jakoby do toho, co si myslím, že ten trh chce, co ty buzny chtěj, o co jim jakoby jde. I když 

teď to trochu možná nabírá jinou rovinu k tý normálnosti, že sázím na to, že jsem normální.  

Jakým způsobem na tebe tohle prostředí působí? 

Je to omezující. Mně to přijde jako omezující prostředí. Ani to neberu jako konkurenční 

prostředí, to mě třeba nenapadlo nikdy. Nenapadlo mě nikdy, že bych se měl víc snažit, aby 

vlastně Jirka odvedle, z vedlejšího vchodu, měl lepší tělo, než já a on dostal toho mladíka, 

kterej se mi líbí. Nad tím jsem nikdy nepřemejšlel. Je pravda, že si vybírám z lidí, který 

přitahuju. Třeba asi nejsem ten, kterej by si vybíral ze všech, ale když někdo projeví zájem, 

tak já teprve vyhodnocuju jestli mě se líbí nebo ne. A když se mi líbí, tak si říkám, že mám 

daleko větší šanci na úspěch. Ale možná teď je to čím dál tím těžší, protože těch hubenejch, 

svalnatejch lidí je čím dál tím víc, ale třeba to může způsobit, že bude větší poptávka po těch 

normálnějších, který maj něco v hlavě a na to já trochu sázím, že jsem normální, normální 

tělo, žádnej svalovec, ale myslím si, že jsem lepší partie, než ten kluk, kterej tráví ve fitku 

několik hodin denně. Sázím na tu přirozenost. Doufám, že to je moje největší zbraň.  

Jaké profilové fotky většinou volíš? 

Z 90% volím profilový fotky obličeje nebo třeba půlky těla, nebo i celý tělo, ale hlavně abych 

si já na tý fotce přišel vnitřně dobře, přitažlivě. Volím takovou fotku o který si myslím, že s 

ní budu mít šanci oslovit co nejvíc lidí. Je pravda, že jsem měl i profil na internetu, který 

jsem měl jen na sex, a tam jsem měl fotky nahý. Ale když bereme ty aplikace, tak fotky jsou 

vždycky jenom slušný. 

Upravuješ nějakým způsobem ty fotky? 

Ne, neupravuju. Jediný co jako tak Instagram. Ale i přes ten Instagram se snažím minimálně, 

ale je pravda, že díky těm filtrům ten člověk někdy vypadá jakože lepší, ale orzhodně 

neretušuju, nic takovýho, nikdy jsem to ani nedělal. Třeba jsem vzal fotku a třeba do ní něco 

vložil, ale ne abych zmodifikoval svůj vzhled. 

Jak starý fotky volíš? 

Co nejnovější. 
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A jak často je střídáš? 

Jakmile mám nějakou novou fotku, na který vypadám strašně dobře a myslím si, že bude 

ještě víc úspěšnější, než ta fotka, která je tam teď, tak jí tam dám. Takže asi často je střídám. 

Když je doba, kdy moc nefotím, tak ta fotka tam může být třeba tři měsíce nebo půl roku, ale 

snažím se tam dát tu nejnovější fotku, protože si myslím, že tím jak stárnu, tak jsem čím dál 

tím víc přitažlivější pro ty lidi, takže tam raději dávám ty nejnovější fotky, protože i tou 

změnou, že mám ty vousy i prostě, že ten obličej se ještě nějakým způsobem mění, si myslím, 

že jsem prostě přitažlivější. Dávám tam ty fotky, kde si myslím, že jsem starší a přitažlivější, 

pro ty skupiny, který jsou mý cílový.  

A máš třeba vypozorovaný na jaký fotky lidi reagujou nejvíc? 

Určitě jsou typy fotek, na který ty lidi reagujou víc - pokud je vtipná, pokud je to momentka, 

která se jen tak není schopná jen tak udělat, nebo pokud je to zvláštní místo, kde třeba nikdo 

moc nebyl, tak rozhodně je víc atraktivní pro ty lidi, než nějaká tuctová fotka z lavice ve 

škole, kde si hraje kluk s telefonem a spolužačka ho fotí. Ale vypozorovaný mám, že pokud 

ty fotky působí příjemně jsou víc atraktivnější pro ostatní.  

Podle jakých kritérií vybíráš profil, jaký oslovíš? 

Podle toho, jestli mi ten člověk přijde příjemnej na první pohled. Jestli je v mým věkovým 

rozhraní. Ano volím mladší chlapy, protože chci podvědomě s někým chodit, není to tak, že 

bych hledal mrdání, prostě podvědomě jdu po těch mladších, než jsou ty 45. Takže hledám 

pod 45 let dolu. Já se chci k tomu vztahu dejme tomu promrdat, protože mi sex přijde strašně 

důležitej, takže cíleně jdu na ten sex, abych si s tím člověkem byl schopnej představit sex. 

Pro mě je sex hodně důležitej a chci, aby byl oboustranně pro ty dva lidi důležitej a příjemnej 

a aby si sedli. Takže vyhledávám profil, kde si myslím, že spolu budeme kompatibilní a 

budeme si vyhovovat, ať už je ten sex prasáckej, nebo nějakej běžnej. Jestli ten kluk působí 

vtipně, vesele, jestli to není nějaká koule, která má 150 kilo. Ano jsou to předsudky a ano 

jsem vybíravej. Cíleně hledám potencionálního partnera, s kterým budu mrdat x desítek let a 

dožiju s ním. Prostě sexuálně asi přitažlivý profily možná dejme tomu. 

Jak vypadá ten sexuálně přitažlivej profil? Je to to svlečený torzo? 

Ne, není to svlečený torzo, ale prostě sportovní postava. Asi mě přitahuje sportovní postava, 

ne vyrýsovaná. Vybírám si podle vzhledu, možná nad tím vzhledem může někdy vyhrát to 

vtipný, kdyby měl vtipnej profil nebo třeba obrázek, kde je nějaká kravina, která mě 

rozesměje a odzbrojí, tak mě to daleko víc přitáhne, než polonahej kluk se svalnatým tělem.  

Používáš filtry v rámci tohohle prostředí? 



53 

Ne, nepoužívám, až je to zvláštní, tak si říkám, že co kdyby ten 47 chlap byl fakt dobrej, tak 

si tam ten filtr raději nedám. I když třeba někdo může mít filtr 25-35, tak já si říkám, co 

kdyby ten 24 letej kluk byl prostě tak v pohodě, že bych ho neviděl. Možná v tom hraje roli i 

to, že bych z tý aktuální nabídky neviděl všechno, neměl všechny ty možnosti a já chci 

vybírat ze všech možností, já jakoby chci všechny možnosti, né jen část, když už se chci 

rozhodovat, tak ze všech. Filtry používám jen na sexuální preference to jo, protože dát se 

dohromady s ativem, když jsem sám taky aktiv, je ztráta času. Nikdy jsem nedával filtr ani na 

váhu nebo na vejšku, to vůbec.  

Máš pocit, že si na tomhle prostředí můžeš vypěstovat závislost? 

Asi ano. Kdybych měl třeba Vojtu, kluk, kterej mě strašně přitahuje, tak bych si to vypnul 

úplně všechno, ale aktuálně, když jedu na bázi milenců, a né vztahu, tak tu aplikaci mám dál, 

ale nevím jestli je to závislost. Možná je to závislost na tom najít toho pravýho. Myslím si, že 

v tomhle okamžiku jsem schopnej to vypnout a dál to nepoužívat.  

Udržuješ s lidma, který si potkal touhle cestou ještě třeba teď nějaký kontakt? 

Ano. Udržuju dál s nima kontakt, jsem s nima v kontaktu, nemám s tím problém. Ale 

aktuálně to nemám vyloženě na ten hook-up, že bych se s někým sešel zamrdal si a dal ho 

druhej den do ignor listu, abych ho už nikdy v životě neviděl. Když už se s někým sejdu, tak 

většinou nedávám nikoho do ignor listu a pokračuju dál v komunikaci, pokud ten člověk o 

nějakou komunikaci jeví zájem. Měl jsem asi štěstí, že minimum kluků, který jsem potkal 

byli tak hrozný, abych je už nechtěl nikdy vidět, možná dva takový si vybavuju. Ale jinak 

pokračuju dál v komunikaci, třeba né na těchhle platformách, ale na jiných, protože jsme si 

vyměnili čísla, tak si napíšeme smsku nebo se můžeme třeba přidat na Facebook nebo někde 

jinde.  

Když porovnáš tyhle zkušenosti se zkušenostmi z doby, kdy si žádnou aplikaci 

nepoužíval - odlišují se nějak? 

Jo, vlastně nepotřebuješ žádnej počítač k tomu, stačí ti ten telefon, takže vlastně klikem v 

telefonu jsi schopnej mít do pěti nebo deseti minut mrdání. Ta zkušenost je taková, že ten sex 

je mnohem blíž, než byl kdy před tím. Je to v ruce, máš to pořád při sobě. Nepotřebuješ k 

tomu internetový připojení, protože máš internetový připojení přes operátora. Všechno je to 

pohodnější, rychlejší, dostupnější. Nevěra je podle mě mnohem blíž, než kdy byla. Teda 

pokud to nevypneš, když s někým chodíš. Je teda pravda, že když se na někoho naštveš, tak 

instalace tý aplikace zabere tak 3 minuty a do dvaceti minut můžeš mrdat. Ta zkušenost je 

taková, že ta aplikace umožňuje fakt dejme tomu okamžitý mrdání s někým. Já to teda čistě 



54 

za tímhle účelem nepoužívám. Jen je tenhle způsob seznamování závislej na elektronice, na 

výkonu baterky a na tom signálu, nemáš signál nemáš aplikaci.  
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2.2.7 Rozhovor č. 7 - Martin 

 

Datum záznamu: 31. 5. 2015 

Délka: 38:37 

 

Kolik mobilních aplikací pro seznamování používáš? 

Používám jenom jednu aplikaci. 

Jakou konkrétně? 

Grindr. 

Máš ještě zkušenosti s nějakými jinými aplikacemi? 

Do telefonu ne. 

Proč zrovna tahle aplikace? 

Protože je asi nejvíc známá a přijde mi, že i rozšířená. Dostal jsem na ní doporučení od 

kamaráda, dá se to jednoduše stáhnout, vytvořit profil, navíc je tam free verze. Vím, že těch 

možností je v tomhle směru hodně, ale asi jsem neměl potřebu do tohohle způsobu 

seznamování víc zabrousit, takže mi k seznamování bohatě stačí jedna apka.  

Jak dlouho už Grindr používáš? 

Rok, rok a půl asi. I když tady u toho se neubráníš, je to hroznej žrout času něco jako 

televize, takovýto přijdeš domů, vidíš ten ovladač, tak ho zmáčkneš. A tady vidíš hezkýho 

chlapa v tramvaji, nebo seš někde a nudíš se, tak co uděláš? Máš u sebe telefon, tak si to tím 

potvrdíš, že tam je a to je to co mě na tom třeba baví, že Grindr ti z každýho místa udělá gay 

místo a nemusíš kvůli tomu chodit do nějakýho gay baru nebo na párty. Vlastně si ten gay bar 

nosíš v kapse a můžeš do něj vejít kdykoliv chceš stejně jako z něj můžeš odejít. Ale jak jsou 

lidi závislý na Facebooku, tak se spousta lidí stane závislá tady na tomhle a nedokážou potom 

ve finále vést normální komunikaci s tím člověkem, než leda přes apku.  

Na jakých mobilních zařízení Grindr používáš? 

Jenom na telefonu, na tabletu jsem to zkoušel jednou a zjistil jsem, že je ta aplikace vázaná 

na to zařízení v kterým je a na každým zařízení musíš mít profil, takže když jsem měl tablet, 

tak jsem tam musel mít druhej profil a to mi přišlo dost divný. Viděl jsem to párkrát, i ti lidi 

měli stejnej obrázek a byli tam dvakrát vedle sebe, buďto měl dva telefony a měl oba dva 

zaplý, a nebo telefon a ten tablet, ale to mi přišlo fakt jako ujetý, to už bylo moc.  

Jak ses o tomhle způsobu seznamování dozvěděl? 

Od někoho, určitě od nějakýho známýho. 

A co tě k tomuhle způsobu seznamování přivedlo? 
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Vyzkoušet to. Já rád zkouším nový věci. Ale beru to spíš jen jako další seznamku, kde jsem si 

říkal, že tam třeba potkám někoho s kým by to mohlo fungovat dlouhodobě.  

Jakým způsobem používáš Grindr v průběhu dne a týdne? 

Většinou ve volných chvílích, nebo když jsme na nějakým místě, kde mě to zajímá, jak to 

tam jakože vypadá. Ale s Grindrem si hraju tak nějak průběžně během dne, neřekl bych, že 

by se to nějakým způsobem odlišovalo, ale těžko říct, jestli jsem tam víc ráno nebo večer, ale 

asi bych řekl, že spíš víc večer, protože na to mám víc času a klidu, než během dne, kdy je 

člověk rozlítanej do všech stran.  

Kde všude Grindr zapínáš? 

Asi úplně všude, myslím, že jsem jí zapnul už skoro na všech možných místech, kde jsem 

byl. Ale kdybych to měl nějak porovnat, tak v Praze, kde bydlím se jí snažím zapínat 

minimálně, protože seš doma a vesměs mě to nezajímá, ale když na to přijde, tak je to čistě ze 

zvědavosti ve chvíli, kdy se nudím. Ale ono pak ve výsledku zjistíš, že ať už jí zapínáš 

kdykoliv doma, tak se tam zobrazuje pořád ten samej okruh lidí, který tě pak už ve výsledku 

ani moc nezajímaj. Protože ty lidi potom, tam je to kolik? Čtyři profilu na řádku? Takže se ti 

většinou na první stránce zobrazí lidi, který tady stále bydlej a málokdy se tam zobrazí někdo 

novej. A ti stálí okolo tam maj málokdy něco zajímavýho, co by stálo za navázání 

komunikace. Asi jsem bydlel na blbejch místech. Vtipný je to, když přijedeš na Moravu 

domů to srovnání, protože když si v Praze rozklikneš první profil vedle toho tvýho tak se tam 

další člověk většinou objeví 14 metrů, 20 metrů, maximálně třeba sto metrů daleko od toho 

tvýho. Když přijedeš na tu Moravu, tak první profil je třeba 14 kilometrů daleko, takže tam to 

nemá prakticky vůbec smysl to používat, protože cestovat za někým, koho vlastně neznáš, do 

vedlejší vesnice je to poslední co se mi většinou chce. V práci to zapínám, když je nuda, fakt 

to používám asi na zabití času, ale vím, že by se určitě dalo dělat něco užitečnějšího. Sem tam 

to zapnu i v heteráckým klubu, ne v buzinci, protože tam mi přijde, že to nemá cenu používat. 

Ale jakmile to zapneš v tom heteráckým klubu, kde jsem většinou s přátelema, tak to hned 

začne všechny zajímat a všichni heteráci si to chtěj vyzkoušet, takže se pak neubráníš 

obrovský diskuzi o týhle tý aplikaci.  

Když si na doma na tý vesnici, zkoušel si tam s někým komunikovat? 

Ano, je to takový hrozně zdlouhavý, Když tam přijedeš na víkend, tak se ti fakt málokdy chce 

jet těch 14 km za někým koho vlastně neznáš, takže to tam je podle mě na nic. Já to spíš 

zapnu a pobavím se tím číslem.  

Používáš to třeba na dovolený, když jseš? 
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Ne. Zas na druhou stranu ze svý zkušenosti vím, že i mě samotnýho nezajímají profily lidí, 

kteří tady jsou na dovolený.  

Za jakými účely Grindr primárně používáš? 

Proto, abych se s někým reálně potkal. Nevyhledávám za tím jako nějakej přímo specifickej 

účel, ale spíš to, abych toho člověka vůbec poznal. Když už tam jsou jakoby všichni. Teď jde 

zase o to, co hledají oni. Já primárně proto, abych se s těma lidma reálně setkal, to mi na tom 

přijde zajímaví. Co bude dál je na tom osobním setkání, protože z tý jedný fotky většinou nic 

nepoznáš.  

V jakých chvílích přistupuješ k osobnímu setkání? 

Rozhodně se snažím tu schůzku realizovat co nejdřív, ideálně když je to pár zpráv a zjistíš, že 

ten člověk je příjemnej a dá se s ním normálně mluvit a potom taky záleží na tom, kde zrovna 

jseš, jestli doma, nebo v práci nebo třeba zrovna někde jdeš a někdo ti napíše hele jseš 

kousek, nezajdeme na kafe? Tak si řekneš jo mám čas, tak se domluvíme, pošleme si mapky, 

kde se právě nacházíme a potkáme se. Fakt asi záleží na tom, kde zrovna seš a v jakým 

rozpoložení a podle toho se to odvíjí, ale zas málo lidí umí na tohle rychle reagovat, že i když 

se domluvíš, že se sejdete, tak pak následuje sled různejch zpráv o tom, že zrovna teď 

nemůžou, něco jim do toho nutkavě přišlo a sejdeme se někdy jindy a to pak ruším a už se k 

tomu nevracím, protože to nemá moc smysl. 

Jaké jsou tvoje zkušenosti se sexem v rámci tohohle prostředí? 

Spíš z toho mám jakoby víc kamarádů, než bylo ve finále toho sexu. I když to třeba začalo 

tím sexem, tak jsme zůstali kamarádi. Asi jsem si vybral dobrý lidi. Tak dobře, když si to tak 

vezmu, tak ve finále asi 80% těch setkání skončilo sexem. Vím, že je tendence si posílat nahý 

fotky, ale když už má k něčemu dojít, tak ten sex ve výsledku raději realizuju, než si o něm 

píšu. Furt spíš směřuju k tomu reálnýmu setkání.  

Je ten sex uspokojivej touhle cestou? 

Ať už si ten sex najdeš jakkoliv, tak je to ten stejnej sex. Takže ano, když to ten člověk umí, 

tak ano. 

V rámci jakých míst k tomu setkání dochází? 

To bylo tak 50 na 50, buďto když jsem byl doma a byl třeba večer, tak jsme se domluvili a 

přijeli a když to bylo přes den, tak jsme zašli někam na kafe, ale furt tam proběhla taková ta 

seznamovací fáze a pak teprve se to přehouplo třeba i k tomu sexu. 

V jakým rádiu se to většinou pohybuje? 

Rozhodně necestuju přes celý město, i když bylo třeba hezky, tak na Čerňák nepojedu. To 

jsem se musel nudit, abych i ten seznam, kterej ti ta apka nabídne, projel až do konce a nebo 
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potom když si v centru, tak ti ale nic jinýho nezbejvá, protože 70 % z toho jsou turisti. Ale 

většinou jsem si vybírám profily ze začátku, takže vlastně ani né moc daleko od místa, kde 

jsem bydlel nebo bydlím.  

Hrají v tom nějakou roli třeba drogy nebo alkohol? 

Ne. Když už potom došlo na to setkání, tak jsme si dali víno nebo něco, podle toho kde se 

potkáš.  

Přistupuješ na rizikové chování? 

Ne, ale s tím rozdílem, že ne vždycky se to úplně povede. Nevím, babička vždycky říkala, 

když jsem loupal jabka, neloupej to tou ostrou stranou k sobě, řízneš se a jako né vždycky se 

to prostě povedlo, ale díky bohu jsem se nikdy neříznul. Nikdy jsem k něčemu vážnějšímu 

nedoputoval, ale občas se to nepovedlo se vší ochranou. Ale zase jako, kdybych měl tu 

stoprocentní ochranu, tak se ochudím o ty milé dámy co jsou na venerologii na Karláku. 

Mám je hrozně rád.  

Čeho se při takhle realizovaném setkání bojíš nejvíc? 

Asi toho, že si úplně nesedneme, protože nejsem takovej ten typ toho hajzla, když přijde 

někdo, kdo úplně neodpovídá tý fotce a je to špatný, fakt hodně špatný, že ho pošlu domů. 

Mám ale spoustu kamarádů, který třeba večer sbalí někoho v klubu, přijedou domů a on se 

vysvlíkne a oni řeknou jako tady s tímhle? Tak to se zase obleč a vypadni. Takhle to já ale 

úplně nedělám. Bojím se toho, že to fakt nebude ono a já třeba nedokážu říct ne a ten člověk 

mě bude pořád nějak uhánět, ale jinak asi nemám co. Zas na druhou stranu nejsem ani ten 

typ, kterej by čekal za rohem a koukal se kdo přijde. Nebojím se toho, že by mě někdo okradl 

nebo zneužil, ale mě v Praze nikdo neokradl. Já jsem si to vždycky někde nechal sám nebo to 

rozbil. Ne, mě se tady nikdy nic nestalo. 

Můžeš mi popsat jak se prezentuješ v rámci toho svého profilu na Grindru? 

Snažím se normálně, nezačlenit se do nějaký skupiny. Normální fotka, většinou ta stejná, co 

má jako kdyby na ostatních profilech s tím, že se ho snažím využít i trochu pracovně. Takže 

mám tam údaje, který chci, aby lidi věděli. Mám tam práci, mám tam odkaz na pracovní 

webovky a z těch si vlastně lidi zjistí dál cokoliv, to stejný na teď nevím, jestli tam mám 

pracovní nebo soukromej facebook, ale vždycky se dá prokliknout, takže vidíš, kdo je 

zakladatel a tam jsou ostatní kontakty. Číslo a e-mail neposílám na to jsem háklivej, když to 

lidi chcou, tak si to vždycky můžou zjistit z těch webovek nebo facebooku. Kdokoliv mi 

napíše, ať mu pošlu číslo, tak mu řeknu ať si ho najde, a kdo si ho neumí najít, tak to vážně 

nemám zájem vychovávat nějaký děti. Myslím, že v dnešní době si to může kdokoliv velice 

jednoduše najít.  
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Jak postupuješ při sestavování profilu, kterým údajům věnuješ největší pozornost? 

Největší pozornost věnuju asi tomu, aby si lidi o mě našli to, co potřebujou. Já to mám taky 

tak rád, když v tom profilu je nějaký odkaz někam, když si o tom člověkovi můžu zjistit něco 

víc. I když ho má třeba celej vyplněnej, ale jsou tam naprosto blbý údaje, který ti vlastně k 

ničemu nejsou, tak ten profil přejdu. Já potřebuju něco víc, většinou je dobrý, když tam maj 

třeba facebook a nebo se o nich dá zjistit nějak jinak víc, to mě baví.  

Máš jeden profil nebo jich máš víc v rámci tohohle prostředí? 

Jeden. 

Skrýváš nějaké informace? 

Asi ne. Jednu dobu jsem tam neměl věk, to mi bylo 26 s tím, že vypadám na staršího a 

nechtěl jsem to nějak specifikovat. Vím, že spoustu lidí, o který jsem třeba měl zájem, by ten 

věk zrovna odradil, protože vím, že spousta lidí jede podle těch určitejch udajů. Jinak co jsem 

nechtěl, to jsem neuvedl, ale když se lidi zeptali, tak jsem jim to samozřejmě řekl.  

Tys už to nakousl, ale propojuješ profil s profily na ostatních sociálních sítích? 

Propojuju profil na Grindru s profily na ostatních sociálních sítích, aby to bylo dohledatelný, 

aby fakt ten, kdo má o mě zájem si o mě mohl zjistit něco víc. Grindr propojuju s 

Facebookem, Instagramem a pak vlastně ta práce, webovky. Myslím, že víc tam toho už ani 

dát nejde. 

Nebojíš se, že proti tobě někdo použije ten materiál, který posíláš v chatu, když je to 

takhle propojitelný s ostatníma sítěma?  

Já jsem byl právě ten, který neposílá svoje nahý fotky, ale sedělo to. Uložil jsem si od někoho 

fotky, který byly dost realistický, který byly podobný mým určitým partiím a přeposílal jsem 

tyhle fotky, protože ano bojíš se toho. Nikdy nevíš komu co pošleš a vždycky, když jsem si 

promazával telefon, tak zjistíš, že ty fotky máš uložený ve třech dalších různejch složkách v 

tom telefonu, takže ty někomu něco pošleš a jemu se to třeba i nechtěně uloží a ta fotka tam 

prostě je a vždycky bude. Zas jsem nechtěl nikomu lhát, myslím si, že nemám proč, ale udělal 

jsem to touhle cestou. A komunikace? Za tu se myslím nemusím stydět, i když byla občas 

hodně květnatá, ale tak co.  

Do jaké míry ovlivňuje tohle prostředí způsob tvojí prezentace? 

Nijak, já se tam prezentuju úplně stejně jako na všech těch ostatních sítích, kde jsem. Nemám 

pocit, že by mě to nějakým výrazným způsobem formovalo nebo deformovalo. Ono asi záleží 

jak k tomu ve výsledku přistoupíš. Jasně, když se ti tam průběžně objevuje řada profilů s 

nahejma namakanejma hrudníkama, tak to může občas působit frustrujícím dojmem a máš 

tendenci hned naběhnout do fitka, ale pak se uklidníš a uvědomíš si, že ti ty kluci po určitý 
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době používání tý apky splívaj do jednoho. Přijde mi, že čím víc možností mám, tím míň 

jsem schopnej si někoho vybrat, koho bych měl chuť oslovit.  

Jakým způsobem na tebe tohle prostředí působí? 

Dost podobně jako kdysi iBoys. V Česku je to pro určitou sortu lidí, který tam ve finále žijou 

svoje životy a nevím, spousta lidí to nedokáže ani využít. Spousta lidí nedokážou využít ani 

Facebook na plno, tak jak se dá, jak si na něm můžeš najít informace, cokoliv. Můžeš to mít 

propojený s telefonem a může to bejt pro tebe bezvadnej kanál informací zdarma a oni tím 

žijou, což mi přijde, že je špatně. Jo, když něco potřebuju, tak si to na tom Grindru nebo 

někde jinde dohledám, ale nepotřebuju tam trávit extra svůj volnej čas a nějak ho tam zabíjet. 

Jaké profilové fotky většinou voliš? 

Rozhodně obličeje, nerozmazané, bez žádných uměleckých filtrů a tak dále. Ani nějak 

stylizované. Většinou to jsou fotky, který se povedly na nějaké akci nebo něco. 

Jak staré fotky volíš? 

Většinou se mi musí líbit ta fotka a stává se, že někdy je tam delší dobu a já už vypadám 

trochu jinak, ale to je zase o tom, že mě třeba moc dlouho nebaví jak vypadám furt stejně, 

nebo když vypadám jako spousta ostatních lidí, tak se změním a ne úplně se to vždycky 

povede zároveň s tím udělat nějakou hezkou fotku, kterou bych si tam umístil, takže občas je 

ta fotka postarší. 

Jak často ty fotky střídáš? 

Hele za tu dobu, co mám Grindr, tak všeho všudy asi třikrát.  

Do jaké míry vyplňuješ informace v profilu? 

To je různý, taky si s tím občas hraju, když třeba přehodím tu fotku nebo mám třeba nějakou 

novou, tak se na to snažím nějakým způsobem upozornit, takže ten profil předělám, doplním 

pár informací a tak. Když jsem si třeba zakládal Instagram, tak jsem se snažil, aby tam bylo 

vidět, že ho mám. Spíš účelově. 

Máš třeba vypozorovaný na jaký fotky lidi reagujou víc? 

Tam dávám furt jenom ten obličej a přijde mi, že ty lidi reagujou tak nějak stejně na každou 

tu fotku, nepřijde mi, že by na nějakou reagovali víc nebo míň, tak ta letěla. Ale celkově mi 

to přijde hodně omezující prezentovat se jenom jednou fotkou. Zbytek obrázků si pak posíláš 

ve zprávách na chatu s konkrétníma lidma, což dělám většinou až na požádání. Když někdo 

chce další fotky, tak mám další složku, kde mám pro tyhle účely připravených pár fotek, ale 

sám od sebe neposílám další fotky, takže se omezuju jen na tu jednu profilovou fotku.  

Podle jakých kritérií vybíráš profil, který oslovíš? 
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Ten profil musí bejt něčím zajímavej, hlavně mě teda musí zaujmout ta fotka, to je jasný. To 

je ta první věc, první informace, s kterou přijdeš do styku a kterou registruješ. Je jedno jaká je 

tam vesměs fotka, teda pokud tam ten dotyčný není zrovna přes celou tu fotku, rozhodně 

musí být aspoň trošku sexy a pak už se uvidí co z toho bude. Fakt jsem to nikdy nepoužíval 

jednosměrně za nějakým konkrétním účelem. Takhle k tomu nepřistupuji. Jsem otevřený 

jakýmkoliv možnostem, které ta aplikace poskytuje. 

Používáš filtrování v rámci Grindru? 

Ne, to vůbec nevyužívám, nechám si to vyfiltrovat vždycky na základě té vzdálenosti. To je 

hlavní kritérium, protože na druhou stranu taky nikdy nevíš, co si tam ty lidi napíšou, spousta 

lidí si tam ani nic nenapíše. Nechci se omezovat ani na věk, protože mi může proklouznout 

třeba kluk, který by se mi za normálních okolností líbil, jenom proto, že je mu o rok víc nebo 

míň, než tam mám nastavený filtr.  

Jaké údaje pro tebe hrajou důležitou roli v rámci Grindru? 

Když vezmu co tam je - věk, bydliště, výška, váha, rasa? Tady z těch údajů prakticky nic, to 

ani nečtu,to většinou jen tak projedu. Spíš, jestli tam má ještě něco navíc, protože když tam 

mají jenom tohle nebo pokud tam mají jenom fotku, tak to mi přijde naprosto zbytečný tomu 

dotyčnýmu psát. Stejně tak jako psát někomu, kdo tam nemá žádnou fotku a je tam jakože 

inkognito, profil někoho, kdo tady vlastně jakoby ani není. 

Myslíš, že si na tomhle prostředí můžeš vypěstovat závislost? 

Určitě. Já teda ne, ale je to dost možný.  

Udržuješ s lidma, který si potkal touhle cestou ještě nějaký kontakt? 

Když si sedneme, tak určitě. To je stejný jako s tím sexem, ať se potkáte kdekoliv za 

jakýkoliv situace, tak když ti je ten člověk příjemnej, tak nemá smysl to ukončovat jenom 

proto, že jste se potkali zrovna na Grindru.  

Když porovnáš tyhle zkušenosti se zkušenostmi z doby, kdy si žádnou aplikaci 

nepoužíval odlišuje se to nějak? 

Určitě odlišuje, ale spíš mi přijde, že k horšímu, protože to nevede k tomu, že by ti to mělo 

usnadnit to seznamování nebo celkově komunikaci. Díky tomu, že se tím spousta lidí nechá 

stáhnout a myslí si, že si díky tý aplikaci někoho najdou ať už na cokoliv, tak to tak není, 

protože stejně ve finále musíš ten telefon dát stranou a bejt sám sebou a nějak s tím člověkem 

naférovku komunikovat. Jako nástroj ke zprostředkování nějaký interakce fajn, ale potom 

stejně se dostaneš do tý stejný fáze, jako když ta aplikace nebyla. Kdo se neodkázal seznámit 

bez tý aplikace, si myslím, že se nedokáže seznámit i s ní. Lidi, kteří se mě líbili, tak tam 

třeba ani nebyli.  
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2.2.8 Rozhovor č. 8 - Michael 

 

Datum záznamu: 2 .6. 2015 

Délka: 30:14 

 

Kolik mobilních aplikací pro seznamování používáš? 

K seznamování používám šest aplikací. Grindr, PlanetRomeo, Scruff, Hornet, Tinder, iBoys a 

občas se to povede i přes Facebook, takže vlastně sedm. Ale kdyby měl člověk jednu 

pořádnou tu aplikaci, tak to stačí, že jo. Na Facebooku je to většinou taková náhoda, že někdo 

jako šťouchne, nebo ty šťouchneš nebo tak. A pak vlastně asi nejvážnější z těch aplikací mi 

asi přijde iBoys, že ta je taková nejvíc seriozní aplikace. Jinak ty Grindry, Scruffy, Hornety a 

to ostatní to je takový jako na to, že si pokecáš a třeba z toho něco bude.  

Jakou z těch aplikací používáš nejčastěji? 

Nejčastěji používám asi Grindr a iBoys. Grindr proto, že mi přijde nejrozšířenější a hodně 

používanej a iBoys proto, že to byla původně on-line seznamka, na kterou jsem si už tak 

nějak zvykl a když potom přišli s aplikací, tak jsem jen přešel na aplikaci. Ten přístup je 

touhle formou jednodušší, na rozdíl od toho webovýho, kdy to na tom telefonu pořád padalo.  

Jak dlouho už aplikace používáš? 

Dlouho, iBoys mám od roku 2006 a ty mobilní aplikace tak v průběhu třech, čtyřech let 

zpátky.  

Jak ses o tomhle způsobu seznamování dozvěděl? 

Tak iBoys jsem se dozvěděl už dávno, to už si ani nepamatuju. A ty další aplikace, tak 

většinou buď se to nabízí v tom iStoru, že když zadáš slovo gay, tak ti vyjede celá nabídka 

těchhle aplikací a některý mi doporučili přímo kamarádi.  

Na jakých mobilních zařízeních aplikace používáš? 

Na iPhonu a vlastně iBoys i na počítači. 

Co tě přivedlo k tomuhle způsobu seznamování? 

Snaha někoho poznat asi a nikdy není dost toho, že? Čím víc způsobů, tím víc ulovenejch 

rybiček. 

Můžeš mi popsat jakým způsobem s těma aplikacema pracuješ v průběhu dne a týdne? 

Většinou ty aplikace zapínám, když jedu v MHD, protože je to takovej spolehlivej žrout času. 

Hlavně tedy ve chvíli, kdy jedu do práce nebo do školy v tramvaji nebo autobuse, kterej je 

takovej nevyužitém k ničemu jinýmu, takže místo čtení knížky si čtu a projíždím Grindr.  

A jsi tam častěji ráno nebo večer? 
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No když jedu v MHD, takže to znamená dopoledne, pak odpoledne a pak třeba před spaním 

si to zapnu, než jdu úplně spát, tak si zkontroluju třeba zprávy nebo tak. 

Kde všude to zapínáš? 

Když projíždíš tím městem, tak je to taková ideální věc, že si člověk jakoby rozšíří to pole 

působnosti na těch aplikacích. Každá zastávka ti může nabídnout do určitý míry odlišný 

vzorek lidí, který jsou v dosahu, takže je pořád z čeho vybírat. V místě bydliště, tak tam 

pokud nepřijede nějakej cizinec nebo někdo novej to nemá moc smysl zapínat, protože se ti 

zobrazuje pořád stejnej vzorek lidí, který bydlej v tvým okruhu. V práci to moc nepoužívám, 

tam na to není čas, ale opravdu to používám víceméně hlavně při tom projíždění městem. 

Sem tam to zapnu v klubu, když sedím a čekám na někoho a mám dlouhou chvíli a zapínám 

to určitě i na dovolený, tam když to zapneš tak seš něco jako new cat in town, takže v těchhle 

místech ty aplikace fungují dost spolehlivě na to seznámení.  

A jakou roli pro tebe hraje ta blízkost uživatelů? 

Vlastně ani tolik ne, protože po tý Praze je ta blízkost všude malá a vlastně je jedno jestli je 

někdo kilometr nebo pětset metrů nebo tak. Ale párkrát se povede, že je někdo třeba kousek a 

fakt se dáte do řeči a něco z toho třeba je. 

Co třeba? 

Všechno možný, tak jako většinou to nezačíná rovnou sexem, ale nějakým oblíhdnutím a 

popovídáním si, dáním si drinku a pak se třeba může rozvinout i něco víc. 

Za jakými účely aplikace primárně používáš? 

V Praze těch účelů využití může být jakoby víc, nikdy dopředu nevíš, jak se to ve výsledku 

vyvine. Blbost je říct, že hledáš vážný vztah, protože to musí nějak vyplynou a ty aplikace 

jsou jenom prostředek někoho potkat a potom, co se z toho vyvine je o těch dvou lidech, to už 

není na tý aplikaci si myslím. A na dovolený je to o tom, že tam vážnej vztah nehledáš, tam 

hledáš jenom ten prachsprostý sex. 

V jaké chvíli přistupuješ k osobnímu setkání? 

Musím vidět fotky, několik fotek a vlastně mi ani o tu nějakou dlouhou konverzaci nejde, já 

si rád dělám obrázek až na místě. To znamená, že tu aplikaci vlastně používám k tomu, abych 

toho člověka potkal co nejdřív na živo a pak už si to řídím sám.  

Jaké jsou tvoje zkušenosti se sexem v rámci tohohle prostředí? 

Já bych řekl, že dobré. Zase je to prostředek k seznámení se, ta aplikace ti může dát dost 

informací o tom, kdo je tvůj typ, kdo se ti líbí nebo naopak, kdo se ti nelíbí a vlastně v 

takovým tom prvotním výběru člověk jakoby vybere, pak teda jde na nějaký to rande a pak se 
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proste vidí. Samozřejmě ten osobní dojem je důležitej a ne vždycky to samozřejmě vyjde. To 

znamená zase ta aplikace je prostředník k tomu někoho potkat. 

Když si vezmeš ty schůzky, který realizuješ touhle cestou kolik těch schůzek končí 

sexem? 

No já si zas tak jako vyberu a většinou jako když ten člověk má zájem o ten sex, tak to skončí 

tím sexem, takže bych řekl, že víc těch schůzek ve výsledku skončí tím sexem. Jakoby 

minimum je toho, že bys někoho potkal, otočil se a šli pryč, to se nestává. Většinou je ten 

člověk nějakým způsobem sympatickej aspoň vizuálně, což je důležitý, ať mi neříká nikdo, 

že není.  

Dochází častěji k výměně sexuálních zpráv a materiálů častěji, než k těm sexuální 

schůzkám třeba? 

Určitě. K výměně těch fotek, který zobrazujou nějakou část těla, která může být atraktivní, 

tak k tomu samozřejmě dochází a dochází k tomu vlastně víceméně před tím, než se s tím 

člověkem potkáš. Je to vlastně součást tý prvotní konverzace bych tak jakoby řekl. Nebo jako 

součást toho vytáhnout toho člověka ven, tak k tomuhle to prostě patří. Zvlášť, když ta 

schůzka je čistě za účelem sexu, že to je třeba cizinec, tak k tomuhle to určitě patří, vidět ty 

fotky jeho penisu třeba.  

V rámci jakých míst k tomu potom dochází? 

Nerad dojíždím, když je to schůzka vyloženě na sex, tak raději u mě doma. Může se stát, že 

projíždím tím městem a tu schůzku si zrealizuju zase u sebe doma. 

Hrají v tom nějakou roli alkohol nebo drogy? 

Ne nehrají, to jako že bych tu aplikaci používal v době, kdy jsem opilý, já myslím, že je úplně 

stejná frekvence jako, když nejsem. Tady bych řekl, že v tom roli tyhle látky zas tak nehrají.  

Přistupuješ na rizikové chování? 

To je jakoby moje osobní věc, že jo. Ale jako rizikové chování? Co je rizikové chování? 

Jestli rizikový chování je s někým se sejít, protože vás může zabít potenciálně každej, tak 

jako ano přistupuju. Stejně jako přistupuju, když vezmeš sexuální praktiky, tak vlastně každá 

sexuální praktika je riziková nějaký způsobem. Ale anální sex bez kondomu rozhodně 

neprovozuju. To je věc, kterou si schovávám pro někoho s kým budu chtít trávit nejenom 

teda intimní chvíle, ale třeba i další. Tam sex bez kondomu ne, s kondomem po diskuzi a po 

nějakejch velkejch sympatiích třeba. Ale sex bez kondomu prvoplánově rozhodně ne.  

Čeho se při takhle realizovaným setkání bojíš nejvíc? 

Já se jako upřímně moc nebojím, nebo neměl jsem zatím žádnou špatnou zkušenost po 

používání nějakejch aplikací už dlouho, takže se skutečně moc nebojím. Musím říct, že třeba 
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i když jsem ty aplikace používal třeba na cestách, v zemích, kde je homosexualita jako 

zakázaná, tak jsem se nikdy nesetkal s tím, že by ta aplikace byla zneužívaná k nekalejm 

účelům. To znamená třeba v tom Uzbekistánu nebo Kyrgystánu, kde je vlastně za 

homosexuální chování docela dost vysokej trest, jako dva roky vězení, tak na těch sítích 

nebyli lidi, nebo já jsem se s nima tedy nesetkal, který by líčili pasti na lidi. Naopak to bylo 

vždycky za účelem se vidět, seznámit, pokecat. Nemám s tím vůbec žádnou negativní 

zkušenost. Nebo si teď vyloženě nějakou negativní zkušenost zrovna nevybavuju.  

Můžeš mi popsat jak se prezentuješ na svých profilech v rámci těch aplikací? 

Používám stejný fotky, stejnej popis na všech aplikacích. Dobře, možná na těch aplikacích 

mobilních jako je Grindr nebo Hornet, tak tam je i malá zmínka o mejch sexuálních 

preferencích, což třeba na iBoys nemám, protože tam se o tom chci bavit až když na to přijde 

řeč v chatu. Ale jakmile se mě tam třeba někdo zeptá na moje nějaký preference, tak to stejně 

hned píšu. Ale že by byly vyloženě rozdíly mezi těma profilama, že bych se prezentoval 

jinak, to ne. 

Jak postupuješ při sestavování profilu? 

Tak určitě všechny možné tělesné míry, jako ne úplně všechny, prostě váha, výška, věk pak 

úplně krátká informace o mě a spíš jakoby opravdu nepoužívám tam přehršel informací, 

protože to mi přijde zbytečný. Když to toho člověka zajímá, tak se zeptá, naopak mi přijdou 

strašně důležitý fotky. Profil bez fotek je profil, kterýmu nemám třeba ani chuť nepsat. Prostě 

musí tam mít fotky a je jedno jaký, ale měly by tam být. 

Máš jeden profil v rámci tý aplikace nebo jich máš víc? 

Vždycky jeden, žádnej druhej jsem nikdy neměl. 

Skrýváš nějaké informace?  

Třeba na tom iBoys neuvádím jakoby sexuální preference, věci co se týkají sexuálního 

života, neukazuju délku svého přirození, neukazuju takovýhle věci, prostě ty intimnější 

trochu, ale samozřejmě nemám problém, když se mě na to někdo zeptá, tak mu to napíšu, 

nebo když mi to napíše, tak mu to napíšu taky. Nelžu v tomhle, není ani důvod, takže 

všechno uvádím na pravou míru. Ale jako přijde mi, že aby měl každej možnost se na tyhle 

informace podívat, tak to zas nechci.  

Manipuluješ s nějakejma informacema, že je neuvádíš podle pravdy? 

Zatím se mi to asi nestalo, tak jakoby mám tam třeba předdefinovanou nějakou váhu, ale tak 

člověk váží jednou o jeden kilogram víc jindy zas o jeden kilogram míň. Když vidím, že jsem 

zhubnul nebo naopak přibral, tak to tam hnedka neaktualizuju. Ale jinak uvádím pravdivý 

informace v tomhle, protože mi přijde, že když se chceš s někým seznámit, tak musíš uvádět 
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pravdivý informace, protože když je neuvádíš, tak uvádíš toho člověka, kterej s tebou někam 

chce jít v omyl a pak se ti to vždycky vrátí. Vždycky podle mě. Nebo takhle, já jsem to lidem, 

který lhali vždycky vrátil. Předpokládám, že se v tomhle směru ostatní chovají stejně.  

Propojuješ tyhle profily s ostatními profily na sociálních sítích? 

Nikdy, já si to nemůžu ani dovolit z důvodů mojí práce. Nechci, aby to bylo propojený v 

žádným případě. Ale jako zase, když na to někdo přijde, tak jako jo, ale nemusí to bejt 

naservírovaný. 

Do jaké míry máš pocit, že tohle prostředí ovlivňuje způsob tvojí prezentace? 

Samozřejmě, že lidi se podívaj raději na fotku, kde nemáš tričko, že jo. Vždycky, to tak jako 

je a zase tam lidi neradi kupujou zajíce v pytly. To znamená, že čím víc je člověk odhalenej, 

tím líp. Vlastně ukazuješ skoro všechno. Ta fotka musí být třeba hezká nějak, ale zase né 

úplně jako, aby tam člověk vypadal úplně jinak, než třeba v reálu. Musí to bejt nějak 

přirozeně focený a nějaký hraní si ve photoshopu to jsem nikdy nedělal.  

Jak na tebe tohle prostředí působí? 

Působí to na mě jako takovej supermarket. Jdeš a vybereš si co se ti líbí, co chceš a nepůsobí 

to na mě rozhodně nějak depresivně nebo špatně je to prostě život, je to nabídka, poptávka, 

přírodní výběr. Nemám z toho žádnej pocit, že by mě to nějak omezovalo, vadilo, že by mě to 

nutilo se chovat nějak jinak, než se chovám. Buď mě někdo chce, nebo mě někdo nechce a o 

tom to je. Člověk se musí smířit s tím, že se nikdy nebude líbit všem a stejně tak jako se 

všichni nebudou líbit mně. Takže to hledání a filtrování tam nějaký určitě je, ale nenutí mě to 

chovat se nějak extrémně jinak, než bych se choval normálně. A když to vezmu v propojení 

tyhle ty aplikace, tak třeba fotky, který si dám na Facebook a kde si myslím, že mi to třeba 

sluší, tak si je většinou dám i na tyhle seznamovací aplikace.  

Jaké profilové fotky většinou volíš? 

Jakoby aby to byl mix, to znamená, aby tam byl člověk určitě celej, celá postava, aby tam byl 

detail obličeje, aby tam byla klidně i fotka, kde jsem do půl těla svlečenej, jako aby ten chlap, 

kterej se na to bude dívat, tak aby mě viděl a neměl potřebu se mě vyptávat na další fotky. 

Nikdy tam nedávám intimní fotky, ty mám zamčený nebo prostě nějak uložený, abych je 

opravdu poslal jenom těm lidem, se kterýma mám zájem se primárně sejít. Takže civilní 

fotky ano ve všech možných podobách, ale intimní nikdy. 

Jak staré fotky volíš? 

Co nejaktuálnější pokud to jde. Snažím se je obměňovat, aby to nebyla fotka před třema lety, 

kde vypadám prostě trochu jinak, než vypadám teďka. 

Jak často je měníš? 
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Když tam máš třeba 8 fotek, tak se je snažím nějak obměňovat, ale tak v průběhu půl roku, 

třičtvrtě roku, jako někdy tam mám nějakou starší, ale málokdy, většinou aktuální fotky. 

Máš třeba vypozorovaný na jaký fotky lidi reagujou víc? 

Lidi reagujou víc určitě na fotky bez toho trička, že jo. To jsou stálice a na iBoys je krásná 

teda věc, že tam ty lidi k fotkám dávaj pluska, to znamená, že podle počtu těch plusek vlastně 

zjistíš, jak která ta fotka je atraktivní a pak s tím můžeš dál pracovat i třeba na těch jinejch 

seznamkách, kde jsi limitovanej tou jednou fotkou.  

Podle jakých kritérií vybíráš profil, který oslovíš? 

Jednoznačně podle fotek, prostě ten člověk mě musí nějak zaujmout, musí se mi líbit a když 

se mi líbí, tak si s ním třeba chvíli povídám a když zjistím, že je to debil, tak se samozřejmě 

zachovám jinak, ale pro mě určitě ten primární dojem je zrakový to znamená fotka.  

Používá v rámci těchhle prostředí třeba filtry? 

Filtry ani moc nepoužívám, jako filtry ne. Samozřejmě na iBoys si dávám filtr Prahu a 

Středočeskej kraj, protože tam třeba opravdu nehledám úlet a nemám čas na to cestovat za 

někým do Liberce nebo na Moravu. Takže tam určitě ten filtr nějakej funguje. Jinak filtry 

nepoužívám, protože mě může oslovit pán, kterýmu je 50 a může se mi líbit, stejně tak mě 

může oslovit kluk, kterýmu je 18 a může se mi taky líbit. Přijde mi blbost si to jakoby 

zužovat, na druhou stranu samozřejmě se s většinou těch hodně mladejch a i starších nesejdu, 

nebo se s nima nebudu bavit, ale chci je vidět, nebudu je rozhodně automaticky filtrovat. 

Liší se výběr těch profilů, který oslovíš na tom místě? 

Ne, pořád stejně. 

Jaké údaje pro tebe hrají důležitou roli. 

No, jako fakt ta fotka je důležitá, pak tam může mít ten člověk neříkám cokoliv, ale já to 

hraju většinou na to reálný setkání, to znamená co nejdřív se s tím člověkem vidět, když je mi 

sympatickej. A jako jasně, když má hezkou fotku a má uvedeno, že měří třeba já nevím 180 

cm a váží 120 kilo a podle tý fotky mi tak nepřijde, tak je mi to samozřejmě podezřelí, ale 

jinak ne, jinak se snažím s tím člověkem co nejdřív vidět. 

Máš pocit, že si na tomhle prostředí můžeš vypěstovat závislost? 

Přijde mi, že ano, samozřejmě, že když to člověk nekontroluje a trávil by na tom odpoledne 

na těch aplikacích, přepínal jednu za druhou, tak ano, přijde mi, že to ale není ani tak jako 

závislost na aplikacích, jako spíš závislost na tom telefonu, jako na tom přístroji, podle mě, 

kdy to člověk to vidí, jak dneska některý lidi nejsou schopný se normálně bavit v hospodě a 

kamarádi ti seděj u piva a každej si tam něco datlí do toho telefonu, asi to zní jako, že jsme 

dospělí, což je hrozný. Hlavně tda ty mladší ročníky jsou schopný sedět a datlit a samozřejmě 
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jestli tam maj čtyři otevřenej Grindr místo toho, aby se po tom baru rozhlídli a podívali se, 

kdo se jim líbí, tak je to špatně. A je to závislost, když to pouštíš v gay baru, tak je to podle 

mě závislost.  

Jsi na tom závislý? 

Příjde mi, že jsem měl takový sklony. Určitě ano, ale člověk přijde na to, že na tom nemůže 

trávit víc času, než děláním něčeho jinýho. Takže jakoby já jsem si to fakt omezil na tu 

hromadnou dopravu, což mi přijde jako docela dobrej takovej únik a opravdu na to, že si to 

občas projdu, ale když jdu někam ven, nebo mám dělat něco, co bych měl dělat, tak to 

nezapínám a nechybí mi to. Když jsem byl teď na chalupě, tak jsem to dva dny nezapnul a 

vůbec jako v pohodě.  

Udržuješ s lidmi, který si potkal touhle cestou ještě pak nějaký kontakt? 

Záleží strašně jak s kým. Paradoxně se děje, že víc udržuju pak nějaký kontakt s těma cizince, 

který potká člověk v zahraničí a jsou mu nějak sympatický, tak opravdu to potom třeba přejde 

v to, že se přidáte na Facebooku a pak se třeba vidíte, když on přijede do Prahy. To se občas 

stává. Ale jakoby je to strašně individuální. Nedovolím si to paušalizovat.  

Když porovnáš tyhle zkušenosti se zkušenostmi z doby, kdy si žádnou aplikaci 

nepoužíval - odlišují se nějak? 

Tak to ti neodpovím, protože vlastně od mejch patnácti let existovaly nějaký seznamky, ať už 

to byl xchat nebo nějakej netboys nebo něco, takže já jsem se vždycky víceméně seznamoval 

tímhle on-line způsobem nebo samozřejmě přes kamarády třeba, takže to neumím srovnat. Ty 

aplikace jsou v tomhle směru akorát jednodušš a rychlejší, ale jinak je to víceméně de facto 

dost podobný, jen tady odpodají ty tanečky a všechno to směřuje mnohem rychleji k tomu 

reálnýmu setkání.  
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2.2.9 Rozhovor č. 9 - Pavel 

 

Datum záznamu: 9. 6. 2015 

Délka: 1:00 

 

S kolik seznamovacími aplikacemi máš zkušenosti? 

Grindr, Hornet, iBoys, PlanetRomeo, Scruff. Dohromady pět.  

Které používáš nejčastěji? 

Kromě iBoys ty čtyry. 

V čem ti vyhovují nebo nevyhojují? 

Vyhovují mi PlanetRomeo a Hornet, že nemají limit zobrazení profilů a vlastně i Scruff to 

nemá ten limit, akorát na Scruffu je uživatelů v Praze poměrně málo. On omezuje tři stránky 

uživatelů, ale vlastně na té třetí stránce jsou uživatelé, který jsou třeba 20 nebo 30 kilometrů 

daleko a u Grindru tam mi vyhovuje, že je to nejpopulárnější, vlastně nejvíc používaný, ale 

nevýhodou toho je to omezení počtem zobrazených profilů, jelikož já si za to neplatím, tak 

tam mám limit, že vidím jenom určitej počet lidí třeba do vzdálenosti tři a půl kilometrů a to 

pokryje jenom nejbližší okolí a nevidím tak vlastně celou Prahu. Ještě k těm nevýhodám. 

nevýhoda je a to nevím nakolik se to týká Androidu, ale na věcech pro iOS je jedno omezení 

vlastně uživatelsky nepříjemný, že to neumožňuje zobrazovat XX obrázky. Apple jak má 

nastavený velmi přísný normy, co se týká sexuality, vlastně žádný otevřený sexuální aplikace 

v AppleStoru nejsou, všechno je to zabalený do toho, že je to jenom seznamovací aplikace, i 

když všichni vědí, že to není jenom seznamovací, ale neumožňuje nahrávat explicitní 

obrázky, ty si můžeš posílat jen v soukromejch zprávách. Když se třeba člověk přihlásí na 

PlanetRomeo na Webu, tak to co tam normálně vidíš za XX obrázky, tak v aplikaci ti to 

nedovolí. Někdy je to nepříjemný, že tam ten uživatel má jenom fotku, která je nepřijatelná 

pro aplikaci a ty musíš přejít do webovýho rozhraní, abys vůbec věděl kdo to je, jenom proto, 

že má třeba jenom slipy, nemusí být ani svlečenej nebo něco takovýho. Uživatelsky je to 

trochu nepříjemný. 

Kterou z těchhle aplikací používáš nejčastěji? 

Asi Grindr. 

Proč zrovna Grindr? 

Protože je na něm nejvíc lidí.  

Jak dlouho už tyhle aplikace používáš? 

No, to už bude takový čtyři roky, možná pět, někdy od roku 2010, tak nějak. 
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Na jakých mobilních zařízení je používáš? 

Na iPadu. Na telefonu je nepoužívám, protože nemám chytrej telefon.  

A jak řešíš situaci, když někam cestuješ a zobrazuje se ti to na tom obrovským displeji? 

No, snažím se to schovat. Občas v tramvaji nebo někde musím dávat bacha, aby mi na to 

někdo nekoukal, ale znám kámoše, který si to zapnout takhle v kavárně, daj si to na stůl a 

čuměj na to.  

Jak ses o tomhle způsobu seznamování dozvěděl? 

Někdo mi to řekl, že je takováhle aplikace.  

Co tě přivedlo k tomuhle způsobu seznamování? 

No, to je vlastně zajímavá otázka, hele. Asi to jak je to jednoduchý a intuitivní na ovládání, 

rychlý. Vlastně rovnou vidíš fotky a jednoduše tím prolistuješ není to tak složitý jako to 

webový rozhraní různejch seznamek, protože to je vždycky poměrně komplikovaný. Takhle 

je to vlastně přizpůsobený a vlastně tím jenom listuješ. Je to mnohem víc vizuální. 

Jakým způsobem používáš tyhle ty aplikace v průběhu dne a týdne. 

Je to hodně různý, ale určitě bych řekl, že si to člověk zapne večer častějc, než ráno nebo v 

průběhu dne. Někdy je člověk jenom zvědavej, speciálně třeba díky těm omezením 

geolokace, tak když jseš v nějaký nový části města, tak si to někdy zapneš jenom jako ze 

zvědavosti a nebo když třeba cestuješ napříč tím městem. Dobrý je to pro cestování třeba 

tramvají, když projíždíš nějakou novou čtvrtí a můžeš si to zapnout a podívat se kdo je v 

okolí, jaký je tam sousedství. A potom samozřejmě je tohle hodně zajímavý na cestách 

vzdálenější, když je člověk na dovolený, tak prostě jenom, když chce ze zvědavosti podívat 

kdo je v okolí a samozřejmě nejenom, když je zvědavej, ale má zájem o něco víc, tak v 

tomhle je to hrozně pohodlný, že se nemusí přihlašovat na místní, lokální seznamky a 

vymejšlet složitě nějaký cesty, ale jelikož je většina z toho globální platformy, tak využije to 

co má nastavený a jenom si to zapne v tom městě a hned má přehled. Vlastně pro sexuální 

turistiku je tohle úplně ideální věc. Protože lidi, který používají Grindr v cizině, tak přijedou 

sem do Prahy a automaticky si ho zapnou a hledaj a maj to třeba i vyplněný v profilu, jakože 

jsem tady na návštěvě, máte někdo večer čas? Samozřejmě je to směs, některý chtěj se jenom 

potkat s místníma a pokecat, nebo zjišťujou jak je to s barama nebo kam jít, ale často je zatím 

ta linka potkat se a když to náhodou klapne, tak z toho bude něco víc. Řekl bych, že je to tak 

půl napůl, těch který si to zapnou, že chtěj vysloveně sex a a těch, který si to zapnout, protože 

chtěj potkat někoho místního a mít v uvozovkách takovej romantickej zážitek, že se nejenom 

s někým vyspíš, ale i se něco dozvíš o tom městě.  

Ty si to teď trochu nakousl, ale kde všude ty aplikace používáš? 
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Je mi to vlastně jedno, klidně si to zapnu když jsem u rodičů za městem, což je někde U 

Průhonic, tak si to zapnu to mi nevadí, tím vlastně, že lidi, který nejsou gay, tak většinou tu 

aplikaci nemaj a nehrozí nějaký prozrazení, ale znám kámoše, který by si to třeba v práci 

nikdy nezapli, jenom z toho důvodu, aby omezili riziko, že ho tam někdo uvidí díky tý 

proximitě a nebo, když nejsou úplně out, tak tam třeba nemaj ani fotku, ale mohlo by to 

někoho přivést na to, že to může bejt tenhle člověk. A slyšel jsem i o případech, kdy si nějaký 

lidi třeba i ženský stáhnou tuhle aplikaci, bez obrázku si vytvoří profil jenom proto, aby 

zkontrolovali jestli ten borec vedle z kanceláře není na kluky, protože to o něm slyšely. Je 

tam tenhle faktor, tohle si některý lidi hlídaj. V baru to nezapínám, tam je to spíš o tom očním 

kontaktu už, ale vím že spousta kámošů to tak dělá, že si to zapnou v nějakým podniku a 

prostě ze zvědavosti zjišťujou jestli tam je nějaká spřízněná duše. Specificky je třeba jedno 

místo v Praze, kde si to lidi často zapnou a to Cafe Cafe – kavárna, která má slogan straight 

friendly, a tam, když jdeme s kámošem, tak Grindr je už opravdu natolik součástí tyhle 

subkultury gay, že je úplně běžný, že si to někdo z nich zapne a když tam vidí někoho 

zajímavého, tak jenom řekne hele podívejte tamhle sedí a má tady tenhle profil, jako mění to 

trošku to chování, v tomhle jo, rozhodně. Dá se to použít, když seš na nějaký akci, tak tam 

hraje ten geolokační efekt, že se podíváš, jestli tam není někdo zajímavej. To může bejt. 

Občas to takhle děláme i s kámošema, že je to součást řekněme zábavy večera, kdy to někdo 

zapne a podívá se jestli je tam někdo zajímavej, a pak hledáme kde je ten týpek, kterej svítí 

dvacet metrů daleko, jestli je u baru nebo sedí někde v rohu. Může to bejt o tom, že je to 

sranda. Což třeba v případě některejch mejch kámošů vedlo k tomu, že takhle blbli, někomu 

napsali a nakonec se i s tím dotýčným viděli. Pro některý lidi to může bejt příjemný v tom, že 

se bojej takovýho toho oslovení přijít za někým na bar a říct ahoj, tak je pro ně daleko 

bezpečnější napsat někomu ahoj, asi jsem ve stejným baru a když ti ten člověk odpoví a ty z 

toho poznáš, že se mu taky líbíš, tak  třeba si troufneš ho oslovit a nebo to je moje zkušenost s 

jedním bejvalým, kterého jsem vídal ve fitku a nebyl jsem si úplně jistej, jestli je na kluky a 

pak jsem ho viděl na jedný webový seznamce a tím jsem si to  potvrdil, že ho můžu oslovit. 

Máš ještě nějaký zkušenosti v rámci toho fitka? 

Spousta frajerů jde do fitka a má to schválně zapnutý, aby viděli, kdo tam cvičí kolem nich, 

to je skoro běžná součást. Ty apky oproti webový seznamce jsou dobrý v tom, že ti pomůžou 

s identifikací sexuální orientace. Tímhle způsobem můžeš bez rizika poznat v okolí, třeba 

právě v tom fitku chlapy, který jsou gay nebo bi a vlastně ti to může pomoct s identifikací 

toho člověka a pak se ho třeba troufneš oslovit. V tom okamžiku velmi silně vstupuje do 

hledáčku ta geolokace, kdy v tom momentu máš jistotu a můžeš toho konkrétního člověka 
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oslovit a pozvat ho třeba na pivko. Pomáhá to překonat bariéru, kdy na tebe ve fitku nějakej 

frajer kouká a ty nevíš, jestli tě bere jako konkurenta a nebo se mu líbíš a nikdy si nemůžeš 

bejt jistej, že když k němu přijdeš, tak aby ses neztrapnil. V tomhle ta geolokace může hrát 

výraznou roli a myslím si, že to tak i spousta těch chlapů tímhle způsobem využívá, že si 

nejsou jistý a zkusej se podívat na tu nejpoužívanější aplikaci. Občas to tak dělám i já, kdy 

jdu do fitka a těsně před nebo těsně po se koukneš, jestli není někdo v okolí, kdo by tě mohl 

třeba zajímat. V tomhle to může bejt hodně praktický a je to výhoda toho, že to máš v kapse, 

je to malý a nenápadný a můžeš to využít k ověření toho, co je vlastně ta velká neznámá.  

Může to pomoct.  

Ještě k těm vzdálenostem na maloměstě, jak se to třeba liší? 

Tam je hrozně omezenej výběr, ta frekvence okamžitě padá. Když jezdím občas do Ostravy, 

tak si to ze zvědavosti zapnu a dívám se kdo je v okolí. A i v tý Ostravě se člověk po pár 

řádcích dostane velmi rychle do Polska, za hranice. Ty vzdálenosti jsou tam najednou 20, 30, 

40  kilometrů. V městech jako New York nebo Washington, tam si to zapneš a nepustí tě to 

dál jak do kilometrový vzdálenosti, protože těch lidí, těch profilů je tam tolik, že je to úplně 

něco jinýho, než Praha. Tam potom ta geolokace už filtruje opravdu jenom na tvoje nejbližší 

okolí. Když si v nějaký gay čtvrti, tak vlastně nevidíš vůbec nikam dál, ale pak jsou zase 

apky, který tohle kompenzujou, třeba Honret ti dovolí kliknout kamkoliv na globální mapě a 

můžeš se podívat, kdo tam v okolí má profil podle lokace. To se mi stává, že mi píšou lidi 

třeba na Scruffu, nebo na Hornetu, který pojedou teprve do Prahy a už si obhlíží, kdo podle 

geolokace bydlí v Praze. Najednou ti z ničeho nic napíše někdo, kdo je 6000 km daleko s 

hláškou ahoj, za týden jsem v Praze, chceš se vidět? 

Jakou roli pro tebe hraje ta blízkost uživatelů? 

Vlastně žádnou. Často spíš negativní, protože některý lidi maj dojem, že tím, že bydlí třeba 

300 metrů od tebe nebo jsou 50 metrů od tebe někde v nějaký kavárně za rohem tak, že se s 

nima budeš chtít vidět jenom proto, že jsou tak blízko. Spíš je to otravný.  

Máš pocit, že tě to v něčem třeba limituje? 

Ve výběru určitě, ale pak jsou zase aplikace, kde to můžeš projet a vidíš celou Prahu, vlastně 

tě to pustí tak daleko, aby sis to prolistoval celý. Ale je to omezující, určitě, omezuje ti to 

výběr a je to jen jiná forma ve srovnání s Webem, kde to třeba podle času přihlášení, tak taky 

tě to limituje koho až vidíš. V tomhle je Grindr sice nejpopulárnější, ale nejvíc takhle 

limituje, pokud si za něj neplatíš, tak ti ukáže limitovanej okruh uživatelů a de facto kdyby si 

spoléhal jenom na Grindr, tak třeba nějakýho zajímavýho člověka ani nepotkáš, protože ho 

nemáš zobrazenýho v tý aplikaci. 
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Za jakými účely ty aplikace primárně používáš? 

Jednu dobu na to, abych někoho potkal na kámošení, na sex, potenciálního přítele. 

Samozřejmě ze začátku se to testuje a pak se uvidí. Určitě je naivní si myslet, že na tý apce 

jsou lidi, který chtěj jenom vážnej vztah, ale to je všude na všech seznamkách, takže v tom 

takovej rozdíl není. Ale vlastně to bylo tak, že budu checkovat jaký frajeři jsou v Praze a 

když uvidím někoho zajímavýho, tak s ním půjdu na rande a uvidí se dál. Nikdy jsem to 

nevyužil vysloveně se záměrem mít hned sex, to ne. Pro mě je prioritní ten osobní kontakt, a 

pokud shodou okolností narazíš na někoho, kdo je fajn, tak proč ne. Třeba na druhý nebo na 

třetí schůzce můžeš mít třeba i nějakou zábavu, ale né tím způsobem, že bych tomu kdo je v 

okolí si to zrovna dal, takhle já nefunguju, ale vím, že spousta mejch kámošů a chlapů takhle 

funguje, že přijede někdo novej do města nebo se zobrazí nějakej pěknej frajer a oni si řeknou 

proč ne a třeba ještě na ten večer se domluvěj, ale to je o tom jak máš natavenou agendu, ale 

to není až tak aplikací. Ta aplikace ti to umožní možná trošku jednodušeji, tím jak je to 

vizuálně ovladatelný, než třeba webová seznamka, ale na seznamce je to to samý, tam si 

napíšete v průběhu odpoledne, že se za pár hodin sejdete ve městě a je to prakticky to samý. 

Takže kdo chce sex, tak si ho může najít jak na apce, tak na webu s tím akorát, že pokud 

spolíháš na tu apku, tak máš ten výběr omezenej, pokud si teda nepřiplatíš. Praha je tak malý 

město, že hodinová dojížďka kvůli sexu si myslím, že těm frajerům za to stojí. Není to jak v 

New Yorku, že bys na druhou stranu New Yorku jel tři hodiny jenom proto, aby si s někým 

něco měl. Já si myslím, že tam to vychází taky s tý kultury, protože v New Yorku a na západě 

obecně fungují víc různě profilovaný čtvrti obytný, který vycházej z životních zvyků lidí, 

který tam žijou a ty si vybíráš sousedství podle toho co ti vyhovuje a když seš gay a chceš se 

vídat s jinejma frajerama na sex, tak se přestěhuješ do nějaký čtvrti, kde jich bydlí hodně, 

protože se ti nebude chtít jezdit z New Jersey na Manhattan, jenom proto, aby si měl sex, ale 

pokud nemáš tuhle agendu, tak ti může bejt jedno, že bydlíš v New Jersey a potkáš frajera na 

Manhattanu, když to bude stát za to, tak se spolu někam přestěhujete. Tohle si myslím se 

trošku projevuje v Praze tím, že tenhle typ frajerů bydlej třeba na Vinohradech. Je to tak, že 

na Vinohradech bydlí víc gayů a maj tam tu možnost, ale to nesouvisí s apkama, ale tím, že je 

tam víc gay klubů. To závisí prostě, jak máš agendu, to není o apkách, ale o tom, že se do 

apek promítá to, co lidi dělaj běžně.  

Jaký jsou tvoje zkušenosti se sexem v rámci tohohle prostředí? 

Úplně stejný jako s prostředím webový seznamky. Je to prostě tak, že je těžký potkat někoho 

dobrýho. Nemám ani pocit, že by to bylo rychlejší. Funguje to tak, že prostě, když ten sex 

chceš hned, tak si ty lidi vyměněj čísla a v tom okamžiku ta apka už nehraje žádnou roli, je to 



74 

jenom prostředník. Většinou je braný, že když to myslíš vážně, tak ten člověk pošle telefonní 

číslo a řeší to od toho momentu telefonicky nebo smskama a už se nespolíhá na apku.  

Máš zkušenosti s výměnou sexuálního obsahu? 

Jo je to stejný jako na webu, některý lidi tam chatujou a posílají si erotický obrázky a může to 

plnit stejnou funkci jako chat na webu jenom v jiným rozhraní. Jsou různý typy lidí a je jedno 

jestli používají apku nebo web, protože některý prostě budou nekonečně chatovat a nebo to 

berou vysloveně jako sex po chatu, jako virtuální sex a některý si po třetí zprávě si napíšou 

jo, dneska večer mám čas, pošlou ti číslo, apku vypnou a už se domlouvaj přes telefon. 

Ale ty s tím sex prostřednictvím apek vyloženě nemáš nějaký zkušenosti? 

Takhle prvoplánově ne, ale třeba přes PlanetRomeo jsem si takhle napsal s jedním frajerem, 

který sem přijel jako turista, viděli jsme se jeden večer a druhej jsme se pak domlouvali už na 

něco víc, ale že by to bylo hned, tak to úplně ne. Ale to zas není apku. V okamžiku toho 

prvního setkání je navíc ta apka vyřazená z toho kolečka. 

Přistupuješ na rizikové chování? 

Ne, nikdy. 

Čeho se při takhle realizovaným setkání bojíš? 

Co se bezpečnosti sexu týče, tak ani ne. Pak ještě, ale to nesouvisí s aplikacema, ale 

nastavením těch lidí a člověk, kterej to má vysloveně na sex, tak takový lidi mě odrazujou, 

protože v tom okamžiku je ten člověk v rizikový kategorii a nemám zájem, protože je v 

rizikový kategorii. Když má nějakej frajer přímo jako v popisu profilu, kdekoliv na webu 

nabo na aplce, na psaný hledám sex, sex, sex, tak tohle mě odradí, protože toho člověka 

zajímá jenom tohle, ale je pravda, že některý lidi to o sobě neřeknou, tak se to stejně 

nedozvíš, ale když to o sobě prozradí, tak mě to prostředí. O bezpečnost se nebojím, to je asi 

protože jsem chlap a nikdy jsem neměl takovej pocit. Co je ale taková specifická věc, že 

přeskakuješ ten oční kontakt, kterej normálně nastává třeba v baru a nahrazuje to takovej ten 

pocit, proboha kdo přijde, jestli náhodou neposlal falešnou fotku, nebo jestli bude vypadat, 

tak jak vypadal na fotce a to už se mi párkrát stalo, že to, co přišlo se neshodovalo s tím, co 

poslalo za fotky. Přišel prostě člověk, kterej vypadal úplně jinak. To je docela běžná věc, ale 

to je to riziko těchhle schůzek de facto naslepo, protože fotka ti vlastně nic neřekne. Takže 

čeho já se bojím, když mám nějakej takovej sraz je, ježiš aby to nebylo trapný a co budu 

dělat, když ten frajer bude zoufalej, jak přežiju tu půl hodinu toho rande. Ale to si myslím, že 

maj i heteráci. Zlej jsem na ně nikdy nebyl, ale v pár případech si myslím, že to ty lidi 

vytušili, že nejsem úplně nadšenej z toho, že lhali, ale nemusel jsem nic říct a u pár dalších 
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týpků jsem na rovinu řekl, že děkuju za milý posezení na kafe, ale že tohle neklapne. Ten 

moment tý konfrontace je docela nepříjemnej.  

Můžeš mi popsat jak se prezentuješ v rámci těch svých profilů? 

Čeho se vyvarovávám, a to mi vždycky přišlo na jakýkoliv seznamce, je rozhodně 

vychvalovat se. Člověk, kterej o sobě napíše jakože sexy namakanej boreček, tak to už je pro 

mě varovnej signál, buď ten člověk bude přehnaně sebevědomej a nebo má problém se 

sebevědomím. Takže se vždycky snažím nehodnotit, to nechávám na těch ostatních. Jsem 

hodně stručnej, zjistil jsem, že někoho to nemusí zajímat, abych tam vykládal co mám 

všechno rád. Je to konstruovaný tak, že pokud toho člověka zaujmu, tak stejně to budu řešit 

až osobně a pak se ukáže. Jakkoliv můžeme mít stejný zájmy, tak pokud tam není žádná 

jiskra, tak to nemá smysl. Určitě to nemám koncipovaný jako hledání kamarádů na psaní, 

vždycky je to myšlený tak, že je to na hledání něčeho vžnějšího ať už na sex myšleno jako 

pravidelnej nebo něco jakože kámoš s benefity a nebo potenciální partner. Vždycky to tam 

visí ve vzduchu, že by z tohohle týpka mohlo být něco víc. Jsem tam velmi stručnej a 

střídmej. Stejně nemá moc smysl tam něco psát, protože i když tam napíšeš mějte fotku 

obličeje, nebo jí aspoň pošlete, oni to stejně nečtou a stejně ti napíše spousta lidí, který ti tu 

fotku nepošlou a to si s tebou třeba vymění deset zpráv a ani je to nenapadne, že je to 

slušnost. To nemám smysl se ani moc rozepisovat. Mám tam občas nějakou vtipnou hlášku, 

která by mě mohla odlišit od ostatních a co se týče fotek, tak si tam dávám nějakou fotku, na 

který se sám sobě líbím, ale nemám pocit, že by to byla úplně nejlepší fotka, mám pocit, že 

na tý fotce vypadám tak, jak vypadám. Určitě tam nedávám fotky bez trička nebo něco 

takovýho, protože v tom okamžiku vysíláš jasnej signal, co tam hledáš. Já tam mám střídmou, 

oblečenou a neutrální fotku s nějakým krátkým popiskem a buď mě napíše někdo zajímavej 

nebo já napíšu. Raději mám, když oslovím sám já, než abych musel odmítat týpky co nejsou 

můj typ. I z toho důvodu jsem měl jednu dobu fotku bez obličeje, aby mi psalo míň lidí a já 

jsem sám oslovoval ty, který mě zaujali. Nakonec jsem to ale změnil, protože mi to přijde 

takový otevřenější a taky jsem se už za tu dobu vyrovnal s coming outem, takže mi nevadí, že 

tam tu fotku mám. 

Liší se nějak ty profily na těch jednotlivých aplikací nebo je to všude stejný? 

Různý aplikace, mají různou definici partnerství nebo toho vztahu ve kterým seš a některý 

umožňujou jasně identifikovat kvůli čemu tam seš, což někdy pomáhá, když tam vidíš u 

kluka, že si tam napíše, že by mu nevadil nějakej nezávaznej sex, tak víš na čem seš, ale 

spousta lidí to tam stejně nepíše, tak musíš pátrat a i když tam maj napsaný, že hledaj 

kamarády, tak stejně v druhý nebo třetí zprávě vytušíš, že o přátelství nejde. Některý lidi si 
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tam napíšou nějaký kategorie, který ve skutečnosti nemusí být určující, ale když použiješ 

filtr, tak si omezíš ten výběr. Některý lidi si to nastaví vysloveně tak, že si daj limity věkový 

nebo rasu a vyfiltruje to jen ty lidi, který si to vyplněj, a ty co to vyplněný nemaj, tak jsou pro 

tohle nastavení vlastně neviditelný, čímž si to ještě víc limitujou. To se občas stane, že 

sedíme v kavárně a porovnáváme zobrazený profily a najednou se kámoš diví, že ho v tý 

nabídce vůbec nemá, a pak se ukáže, že má zapnutý nějaký filtr a přitom ho ten týpek zaujme. 

I tím filtrováním si lidi limitujou ten výběr na základě nějakejch svejch škatulek a vlastně se 

připravujou o někoho, kdo by se potenciálně mohl stát jejich partnerem nebo na cokoliv 

jinýho, jenom proto, že je tam rozdíl v jednom roku ve věku nebo si nastaví nějaký váhový 

limit.  

Jsou nějaký údaje, kterým věnuješ větší pozornost v rámci svého profilu? 

U sebe toho moc neříkám, neuvádím sexuální údaje proto, protože ti pak víc píšou lidi, který 

tyhle sexuální údaje zajímaj a jde jim jenom o sex, ale sám se na tyhle údaje koukám, protože 

specificky u gayů jsou důležitý role v sexu a když vidím profil nějakýho týpka, který 

neodpovídá roli po který koukám, tak je to pro mě automaticky pasé, protože vím, že i kdyby 

se mi třeba líbil jako můj partner, tak apriori vím, že v posteli by to nefungovalo, co se 

sexuálního kontaktu týče, tak by to nemohlo fungovat. Sám jsem střídmej, ale sám na tyhle 

kategorie koukám a pokud tam ten člověk tu kategorii má uvedenou, tak to šetří čas, protože 

mu můžu napsat, že nejsme kompatibilní.  

Máš na těch aplikacích vždycky jenom jeden profil? 

Na každý z nich? Jenom jeden.  

Manipuluješ s nějakými informacemi v rámci svých profilů? 

Jednu dobu jsem neuváděl věk, jednu dobu jsem neuváděl nic, ale teď tam mám věk, výšku a 

váhu víc ne. Všechno podle pravdy. Tohle je legitimní, každej má nárok tyhle údaje vědět, u 

toho věku je to diskutabilní, ale taky je to poměrně důležitej indikátor. Mě ten údaj zajímá z 

toho důvodu, že lidi, který jsou o deset let mladší pro mě nejsou zajímavý. Hledám nějakýho 

vrstevníka, proto to vyplňuju, aby bylo jasno. Ale kromě těchhle základních tří údajů bych 

ostatní věci na ulici nepoznal a pokud je nějakej zájem, tak mu to rád řeknu.  

Propojuješ profily s ostatními profily na ostatních sociálních sítích? 

Nikdy a dokonce to dělám tak, že mám schválně jinou fotku, než na Facebooku, aby si tu 

fotku nemohl dát nikdo do vyhledávání a jednoduše mě připojit k mýmu profilu. Na ulici taky 

neříkáš všem lidem, jak se jmenuješ. Takže to dělám tak, že na profilech na sítích mám jinou 

fotku, než fotky na aplikacích. Vždycky se snažím, aby nebyl stejná jako na Facebooku. 

Do jaké míry máš pocit, že tohle prostředí ovlivňuje způsob tvojí prezentace? 
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Asi bych řekl, že tě to tlačí do toho vybrat nějakou dobrou fotku. Dávám si tam takovou 

fotku, která odkazuje na to jak se normálně oblíkám nebo co normálně nosím, určitě bych si 

tam nedal fotku v kvádru, protože v kvádru jsem vyjímečně. Cítím tam trochu tlak dávat tam 

fotky, na kterých člověk nevypadá úplně hubeně, ale trochu víc sportovně nebo maskulinně, 

ale to záleží. Asi podle toho, kdo co hledá. 

Jakým způsobem tohle prostředí na tebe působí? 

Že to jsou jenom lidi. Svým způsobem mi to přijde, že je to v něčem upřímný, ok někdo má 

rád sex, tak ho má rád a nebudu ho za to soudit, rovnou to tam napíše. Neznamená to, že se s 

ním nutně setkám. Vlastně tě to může i diskvalifikovat u lidí, který tohle nehledaj. Vlastně se 

mi líbí profily, a příjdou mi víc zajímavý, když tam ten člověk napíše v něčem podobnej 

přístup k sexu jako mám já. Takový jo sex mám rád, ale neznamená to, že na potkání půjdu s 

někým do postele. Důležitej je pro mě osobní kontakt a pak se uvidí. Takže když tam někdo 

tvrdí, že tam sex nehledá a že důležitější je duše, tak víš, že to je úplnej nesmysl. Aspoň teda 

já to tahle mám, že vím, že v partnerství, i dlouhodobém je prostě ten sex důležitej.  

Jak starý fotky volíš? 

Aktuální nebo maximálně rok, dva starý, aby to odpovídalo tomu jak vypadám. 

Jak často je střídáš? 

Minimálně, ale znám lidi, který se každej den vyfotěj jinak a je to tam a často jsou to selfie. 

Volím fotky, který nejsou selfie, protože mi to přijde víc staromódní. Pak tam máš i takový ty 

týpky, co každej den tu fotku mění, a v tomhle případě to pro mě zas funguje spíš jako 

varovnej signál.  

Máš vypozorovaný na jaký fotky lidi reagují nejvíc? 

Nejenom u mě, ale i u kohokoliv jinýho, víc zpráv dostaneš vždycky v okamžiku, kdy je ta 

fotka víc sexy. Třeba může bejt i v tričku a jsou třeba vidět ruce nebo bicáky a dostaneš hned 

víc zpráv. O to víc je to zajímavý, že třeba na jedný seznamce mám fotku v mikině a na 

druhý fotku v krátkým tričku a na tu fotku v krátkým tričku chodí víc zpráv, než na tu v 

mikině. Chlapi hodnotěj prostě víc vizuálně, ale to asi i ženský. Když ukážeš, že nejsi jako 

vychrtlej, ale že se z tý fotky dá vytušit třeba i nějaká sportovní postava, tak je to pro ty lidi 

zajímavější, než když se schováš v tý mikině. A pak už je zase extrém dávat si svlečenou 

fotku, v tom okamžiku to už není moc o tobě, ale hlavně o tom fyzickým. 

Podle jakých kritérií vybíráš profil, který oslovíš? 

Nějakým způsobem zvažuji důvěryhodnost na základě různejch hodně složitejch kritérií.  

A jak si to třeba ověřuješ? 
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Když je tam víc fotek, tak porovnám ty fotky nakolik se třeba lišej. Některý lidi si tam daj 

fotky, který maj rozpětí třeba několik let a je vidět, že to šlo k horšímu. Přitom první maj tu 

nejmladších, ale v těch posledních třeba novějších je vidět, že ten člověk přibral třeba 15 kilo. 

Takže to je pro mě jeden faktor. Potom pokud tam má obličej, tak zvažuju nakolik ta fotka 

vypadá profesionálně a na kolik by byla možnost, že je to herec nebo nějaká ukradená fotka. 

Čtu i ten profil a pokud ten popis vypadá autenticky, tak je to pro mě taky důležitý ten text. 

Taky je pro mě určující, zda je ten člověk cizinec nebo Čech. To se dá poznat taky docela 

rychle. Vlastně i ta fotka, podle toho jak je ten člověk oblečenej, tak se dá vysondovat, který 

lidi jsou třeba z maloměsta. Je toho hodně moc, je to taková alchymie, ale člověk dá hodně na 

instinkt, nedá se to úplně popsat. Z toho jak ten člověk vypadá a co tam má za komentář 

můžeš poznat, jestli je to někdo, kdo spí každej večer s někým jiným a nebo je solidní.  

Používáš filtry? 

Výjimečně. Spíš ne. Přiznám se, že třeba u PlanetRomea občas využívám vyhledávání podle 

etnika a koukám se, jestli v Praze není nějakej pěknej černoch nebo latino Američan nebo 

prostě někdo takhle jinej než běloch. To se přiznám, že občas je to takovej rasismus naruby 

pro mě a vím o lidech, který maj některý rasy blokovaný třeba asiaty nebo černochy, protože 

je nemůžou vystát, tak si je raději bloknou.  

Jaký údaje pro tebe hrajou roli? 

Ta lokace, ve který se ten člověk pohybuje. Pokud ten profil jednou je během dne v centru a 

potom je někde 30 km za městem, tak je z toho evidentní, že to je člověk, kterej nebydlí ani 

ve městě. Takže někdy vzdálenost a asi je pro mě důležitý to, co má vyplněný ty základní 

kategorie. U tý apky je užitečný, že ti řekne, kde se ten člověk pohybuje, když to chceš 

sledovat, tak to z toho můžeš vysledovat. 

V jaké chvíli přistupuješ k osobnímu setkání? 

Když ten profil splňuje ty různý kritéria, který jsou pro mě důležitý, tak ho potom oslovím. 

Jak dlouho ti to potom trvá, než se s tím člověkem vidíš? 

Většinou to neprodlužuju. Domluvíte se na nějakým času, vyměníte si čísla, což je většinou 

braný jako gesto, když se s tím člověkem chceš skutečně vidět. V tom okamžiku se z apky 

stává mezikrokem a už přecházíš do telefonního kontaktu. to je takový pravidlo. 

Máš pocit, že si na tohle prostředí můžeš vypěstovat závislost? 

Svým způsobem se to může stát. Tím jak je to praktický, že to máš pořád v kapse. Může to 

bejt návykový, některý lidi koukaj pravidelně v průběhu dne furt, vidíš některý profily svítit 

prakticky pořád online, protože každou chvíli to projedou, jestli se náhodou neobjevil nějakej 

zajímavej profil. Vlastně i já ty apky občas projedu celý, abych se podíval jestli se neobjevil 
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někdo zajímavej, jestli na trhu není někdo novej. Občas se to stane, ale to je stejný jako na 

webu.  

Udržuješ s lidma, který si potkal touhle cestou ještě třeba teď nějaký kontakt? 

Pokud jsem se s nima potkal a bylo to dobrý a byla jako perspektiva na víc, tak jo, ale jinak 

vlastně ne. Ale drtivá většina dopadla tak, že už se nikdy nevidíme ani si nenapíšeme, protože 

jsme si nesedli při osobním setkání. Ale jsou jeden nebo dva profily, s kterejma si pravidelně 

píšu, že nechceme přejít na Facebook, ale občas si napíšeme, ale jinak ne. 

Když porovnáš tyhle zkušenosti se zkušenostmi z doby, kdy si žádnou aplikaci 

nepoužíval - odlišují se nějak? 

Ne, jenom je to praktičtější, protože máš tu apku sebou, ale dřív jsem zase trávil víc času na 

těch webovejch seznamkách. Přijde mi, že na těch webovejch seznamkách je těch lidí víc, ale 

začíná se to pomaličku obracet, ale dřív byl mnohem větší výběr na webu a podle mě i v 

česku to ještě zůstalo. Hodně lidí je jenom na webu a ty apky nemaj.  
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2.2.10 Rozhovor č. 10 - Radim 

 

Datum záznamu: 17. 6. 2015 

Délka: 45:09 

 

Kolik mobilních aplikací pro seznamování používáš? 

iBoys, Grindr, Scruff, Growrel, Hornet a PlanetRomeo. 

Proč zrovna tyhle aplikace? 

Protože jsou nejběžnější navíc ti je google obchod sám nabízí při zadání gay aplikací. Jsou 

nejrozšířenější a najdeš tam nejvíc lidí, který jsou v okolí. 

Kterou z těchhle aplikací používáš nejčastěji? 

Hornet a Grindr. Ty ostatní zas tak moc ne.  

A proč zrovna tahle aplikace? 

Je úplně jednoduchá a používá jí nejvíc lidí. Protože v rámci tý aplikace můžeš používat 

jenom jednu fotku a pokud tě ten člověk zaujme na první pohled, tak si můžeš vyžádat další 

fotky nebo ti jí on sám pošle a už můžeš navázat konverzaci, zatímco když už máš těch fotek 

víc, tak toho člověka můžeš na základě těch fotek předem odmítnout, aniž bys navázal 

nějakou konverzaci. 

Jak dlouho už aplikace používáš? 

Dva roky. 

Na jakých mobilních zařízení aplikace používáš? 

Jenom na mobilu, žádný tablety ani podobný zařízení nemám.  

Jak ses o tomhle způsobu seznamování dozvěděl? 

Přes přátele a přes internet. 

Co tě přivedlo k tomuhle způsobu seznamování? 

Touhle cestou je to velmi snadný někoho poznat nebo se s někým seznámit, navázat kontakt. 

Je to rychlý, víš, kde ten člověk je, že je u tebe blízko a i to může aspekt, abyste se sešli, i 

když ten člověk pro tebe nemusí bejt prioritně přitažlivej. Záleží samozřejmě co hledáš, jestli 

hledáš sex nebo seznámení. Většinou je to tak, že ten člověk něco napíše, pak se sejdete a 

většinou to skončí sexem, pokud si ty lidi mají co říct a ještě se přitahují a už se pak třeba ani 

neuvidí. Abych pravdu řekl, tak ty aplikace používám prioritně k seznámení s někým, kdo mě 

přitahuje, aby z toho byl třeba sex. Nikdy jsem nepředpokládal, že by z toho mohlo být něco 

víc. Co se týče pak jinejch seznamek, který používám na internetu, tam je to o něčem jiným, 
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ale pro mě tohle je prioritně pouze a jenom o sexu. To, že je ten člověk online a já vím o tom, 

že tam je a že teď chce mít ten sex, tak to pro mě znamená jenom to jedno. 

A o čem je to na těch webových seznamkách? 

Na webových seznamkách je to pro mě už o hledání partnera. Neříkám, že tam nebylo 

hledání sexu, nebo že to nikdy neskončilo sexem. Ale na těch seznamkách to funguje jako 

nějakej tvůj profil s více informacema né pouze jednou fotkou a krátkou informací o tom co 

hledáš, kolik vážíš a tak, ale máš tam víc informací navíc si ten profil můžeš trochu vytvořit 

něco jako facebookovej profil, je to tvoje portfolio. To beru víc na seznámení s někým, s kým 

bych chtěl mít něco víc, než jenom ten sex.  

Jakým způsobem používáš seznamovací aplikace v průběhu dne a týdne? 

Je pravdou, že ty aplikace používám celej den až to dochází do stádia, kdy mě to začíná 

otravovat, protože nedělám nic jinýho, než že se koukám na to, kde kdo je a kdo mi co píše, 

takže mi přijde, že se nevěnuju svýmu osobnímu životu nebo tomu, co mám v práci dělat, 

protože jsem pořád na telefonu. Nedá se úplně říct, kdy tam nejčastěji chodím, je pravda, že 

třeba hned ráno jsem ty aplikace zapnul a podíval se, v práci telefon kontroluju kdo kde je a 

kdo mi co píše a samozřejmě asi nejvíc to člověk používá večer, kdy už je doma místo toho, 

aby se věnoval jinejm věcem. 

Kde všude ty aplikace zapínáš a můžeš mi ty zkušenosti porovnat? 

Nejčastěji je používám v místě bydliště, abych viděl kdo je tady v okolí. Pak, když jsem u 

rodičů v Karlových Varech, abych viděl jaký gayové jsou v okolí. Ale tam jich je mnohem 

míň a navíc jsou Karlovy Vary blízko německejch hranic, takže ti ta aplikace nabízí taky 

hodně Němců. To znamená, že v rámci neupradovaný verze třeba na Grindru se ti zobrazí sto 

profilů a je to v okruhu asi pěti kilometrů zatímco, když jsi v Karlových Varech, tak je to sto 

profilů v rámci třeba 150 kilometrů, dokonce jsem tam zahlédl i lidi z Prahy. Je to o tom, kde 

jsou ty gayové nejvíc soustředěný. Pak to zapínám v práci a pak kdekoliv ve městě, ale tam je 

to hodně zředěný turistickým ruchem. V baru jsem to použil párkrát, ale je pravda, že když 

jsem šel do baru, tak jsem tam šel s někým ať už s přáteli nebo jsem měl naplánovaný nějaký 

rande, takže jsem aplikaci nezapínal, ale párkrát se to určitě stalo. Dokonce jsem se takhle 

seznámil s někým v baru přes tu aplikaci, což je takovej paradox, že jde člověk do gay baru, 

aby se s někým seznámil a nakonec se stejně seznamuje přes tu aplikaci, protože je to 

mnohem jednodušší. Pak jsem to zapnul třeba v Amstrdamu, dokonce jsem s někým 

komunikoval, ale nakonec jsem se s nikým nesešel, protože jsem tam nejel prioritně se s 

někým seznámit nebo mít s někým sex, jenom jsem si tu aplikaci zapnul, abych se podíval co 

tam je za kluky.  
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Jakou roli pro tebe hraje blízkost těch uživatelů? 

Velkou a vlastně přemejšlím i proč, protože přeci není problém se s někým sejít i když je z 

druhý strany Prahy, ale tohle je samozřejmě mnohem snazší, když ten člověk je od tene třeba 

půl kilometru nebo mnohem blíž. Je to asi o nějaký lenosti toho člověka. Ta aplikace je na 

tom založená, že uvidíš ty lidi v okolí, tak proč by ses měl zajímat o lidi, který jsou mnohem 

dál, když je to tím v podstatě omezený. 

Máš pocit, že tě tohle prostředí v něčem limituje? 

No hodně. Já si myslím, že to člověka právě limituje v tom, že přestane žít ten reálnej život a 

mění to hodně způsob jak se lidi dřív seznamovali. Navíc se přes tu aplikaci můžeš chovat 

jinak, protože odpadají veškerý zábrany. Zábrany při oslovení toho člověka, zábrany při tom 

co vlastně jakoby chceš, protože i když by člověk chtěl mít vztah, a jde mu prioritně o tom, 

tak stejně přes tu aplikaci může sklouznout k tomu, že se s tím člověkem sejde jenom kvůli 

sexu. Myslím si, že morálně a eticky to člověka hodně omezuje, protože se chceš v životě 

nějak chovat a ta aplikace ti to nenabízí, ta ti nabízí úplně jednoduchej scénář jak to má 

probíhat, takže ty se neřídíš podle sebe, ale podle toho jak má ta aplikace fungovat. Takže tě 

to omezuje hodně, a to nejenom ve volným čase. Koneckonců se mi stalo u pár přátel, který 

používali jiný seznamky, ať už internetový nebo ty aplikační, že se s někým seznámili na 

seznamce, pak se sešli, nějak to probíhalo i tak, že by z toho mohlo něco být víc, že by se 

mohli víckrát vídat a nakonec to dopadlo tak, že se ty lidi s nima nechtěli stýkat, protože v 

uvozovkách neměli čas, ale oni zpětně viděli, že ten volnej čas tráví na tý aplikaci nebo na 

seznamce, kdy je asi pohodlnější žít ten virtuální život než ten reálnej. To je asi to 

nejhlavnější omezení těch aplikací. Je to omezení v tom, že když jdou ty lidi do baru, tak jsou 

na těch aplikacích místo toho, aby si spolu povídali. V podstatě ani nechtějí nikam chodit, 

místo toho budou raději doma a zkoušet s kým se kde sejít. Místo toho, aby vyšli s přáteli 

nebo s někým koho znají krátce a zkusit budovat vztah, tak místo toho raději hledaj něco 

novýho. Je to vybírání zboží. Neskutečně konzumní. 

Jaké jsou zkušenosti se sexem v rámci tohohle prostředí? 

Zkušenosti jsou. Těch schůzek nebylo moc, je pravda, že pořád má člověk ať už na jedný 

nebo na druhý straně má trochu obavy nebo strach nebo se stydí s tím člověkem sejít, protože 

přesně jak říkám přes ten virtuální svět se komunikuje asi mnohem snadněji, než v tom 

reálnym. Přemýšlím kolik těch schůzek bylo opravdu jenom o tom se sejít a popovídat si, 

bylo jich asi málo, když ty schůzky proběhly, tak byly z devadesáti procent o sexu. To 

znamená, že ty lidi se na ten sex jakoby připravili, dopředu si poslali fotky, dopředu znali to 

jak vypadají celkově a dopředu věděli co mají očekávat, co chce jeden od druhýho a jak by to 
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mělo probíhat, takže přesně jak je ten scénář tý aplikace jak má fungovat, tak si ty lidi ten 

scénář toho sexu dopředu domluví, takže je vlastně vůbec nic nepřekvapí, nijak je to nenaplní 

a skončí to vlastně jenom takovou tou depresí z toho, že se vyspali s někým cizím a že z toho 

vlastně nic není a že jsou zase použitý. A co se týče samotnýho sexu, sex je prostě sex, tak 

jako je dobrej, může bejt i špatnej. Ano, sešel jsem se párkrát s někým, kdo mě strašně 

sexuálně přitahoval, ten sex byl výbornej, ale už jsem neměl potřebu se s ním znovu sejít, 

protože to bylo přesně o tom, že jsme si to dopředu domluvili a už nás nic jinýho nezajímalo. 

Ten člověk mě v podstatě jinak, než na sex nezajímal, což je vlastně hrozně smutný, ale tak to 

je. To ta aplikace přesně s tím člověkem dělá. A kolik jich bylo fakt nevím, asi deset, 

nedokážu říct přesný číslo. Ale celkově je ten sex ve výsledku strašně spotřební, protože je 

takhle lehce dostupnej. Ty si takhle můžeš velmi snadno splnit tu představu o sexu, kterou v 

konkrétní chvíli máš. To jak si nadrženej ten den a jakou máš představu o tom, co bys chtěl v 

sexu mít si to prostřednictvím tý aplikace může snadno rychle domluvit a přesně si říct, jak 

ten sex chceš mít a ten druhej ti to odkejvá a pak se domluvíte. Když to ten druhej nechce, tak 

si najdeš hned někoho jinýho, ale takhle to prostě v reálným světě na ulici nefunguje.  

Kolik času zabere od toho navázání kontaktu k realizaci? 

Nejrychleji to bylo asi za hodinu. Ale třeba v tom baru to bylo během tří minut. Jsem se 

jenom podíval, kdo tam je on-line, pak jsem si všiml, že tam ten člověk sedí, on se mnou 

pohledem nekomunikoval, tak jsem mu napsal zprávu ať se podívá, on se podíval a začali 

jsme se spolu normálně bavit, ale vtipný bylo, že mi nenaznačil ať jdu k němu, ale napsal mi 

pojď ke mně. Právě to prvotní co má na tom seznámení bejt nejhezčí, kde se ty lidi střetnou 

očima, pohledem a úsměvem, tak to v tomhle případě úplně odpadá, protože ten stud je tak 

silnej, že to raději realizuješ přes tu aplikaci a ani tomu člověku nenaznačíš ať k tobě přijdeš, 

ale raději mu to napíšeš a on k tobě pak přijde a pak už to normálně začne, ale ten začátek 

tam prostě chybí, ten tam není, protože je v tý aplikaci schovanej.  

V rámci jakých míst k tomu sexu nejčastěji dochází? 

Většinou u mě doma nebo u něj doma, ale setkal jsem se docela často s tím, že se ty lidi chtěli 

sejít na veřejných záchodech někde v obchodním centru. 

Když už k tomu sexu dojde, hrají v tom nějakou roli drogy nebo alkohol? 

Alkohol hrál roli asi v tom baru a drogy sem tam taky. Psal jsem si s někým, kdo si chtěl dát 

nějakou drogu na ten sex, nebylo to vždycky bylo to asi dvakrát nebo třikrát, ale byli jsme na 

tom dopředu domluvený. Ne, že to vzniklo tak, že jsem byl zfetovanej na aplikaci a šel jsem 

za někým.  

Přistupuješ na rizikové chování? 
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Stalo se mi to v minulosti, že jsem měl pohlavní styk bez kondomu a orální sex vždycky bez 

kondomu. Je pravda, že když jsem se s kýmkoliv domlouval, tak jsme si dopředu řekli co kdo 

chceme a jakej sex chceme mít v tom smyslu, že jsme se domluvili, který praktiky budeme 

dělat a jestli s ochranou nebo bez a podle toho se člověk rozhodl, jestli na to přistoupí nebo 

ne. Vždycky jsem se s těma lidma domlouval, že praktikuju sex s ochranou a jestli to 

akceptujou. A když řekli jo, tak v pohodě a když řekli ne, tak konec. A dvakrát nebo třikrát se 

mi stalo, že ne teda. To bylo tak, že jsem byl domluvenej na sex s ochranou a nakonec to bylo 

bez. 

Čeho se při takto realizovaných setkání bojíš nejvíc? 

Pohlavních chorob a toho chování toho druhýho, a tím myslím normální chování. To vlastně, 

že já nevím, jestli mi ten člověk bude vůbec sympatickej, i přes to, že jde třeba jenom o sex. 

Stalo se mi, že se mi ten člověk na fotkách líbil, ale v reálu - ne, že by byl vizuálně jinej - ale 

prostě na mě celkově působil ne zrovna příjemný dojmem, ale i přes to jsem ten sex 

uskutečnil.  

Nebojíš se třeba nějakýho zneužití? 

Nad tím jsem kolikrát přemejšlej, že nikdy nevíš, kdo ten druhej je a co se ti může stát a 

přesto to riziko vlastně podstupuješ, protože tě tahle varianta prvotně nenapadne, protože je 

asi člověk fakt zaslepenej tím setkáním s tím člověkem, že ho zajímá buť jenom ten sex a 

nebo to, že se s někým seznámí, ale vůbec mu nedochází, že pro něj může bejt ten druhej 

člověk nebezpečnej. Rozhodně nikomu nepíšu, kde jsem nebo tak.  

Můžeš mi pospat jak se prezentuješ v rámci těch svých profilů? 

Je rozdíl jak se prezentuju na Grindru a jak se prezentuju na internetový seznamce. Je to 

přesně o tom, co od tý aplikace očekáváš, pokud od tý aplikace očekáváš, nebo chceš mít 

jenom sex nebo víš, že ta aplikace je opravdu jenom o sexu, tak asi nemá cenu se tam 

prezentovat nějak jinak, než všichni ostatní, protože to stejně nikoho nezajímá, si myslím. 

Nikdy jsem tam neměl erotickou fotku, nikdy jsem tam neměl nahou fotku. Mám tam 

vyplněný základní údaje kolik mi je, kolik měřím, jakou mám postavu a co třeba chci v sexu 

a tím to končí, protože ty lidi to stejně nezajímá, ty lidi zajímá jenom to jak vypadáš. V rámci 

konverzace se už nějak prezentuju, třeba když už se mě někdo zeptá, co tam hledám, tak 

vždycky odpovím, že nehledám jenom sex, i když ho vlastně občas hledám, ale někde vzadu 

si říkám, že to nemusí být jenom o tom sexu, i když toho člověka třeba oslovím, protože mě 

přitahuje. Několikrát se mi stalo, že jsem vedl konverzaci úplně bez sexu. Nebylo to o sexu, 

jenom jsem ho pozdravil, pozdravili jsme se a začali jsme si normálně psát a vůbec to 

nesklouzlo k psaní si o sexu, ale nikdy jsem se s tím člověkem paradoxně nesešel. V rámci 
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gay seznamek se snažím prezentovat tak, že chci něco vážnýho, ale to je to jak si člověk 

protiřečí, že člověk má jakoby dvě strany, ta jedna strana je fakt ta příroda, který ten chlap 

podlehne, protože tam si může vybírat ten sex kdykoliv ho chce mít a už je právě na tom, 

jestli tomu podlehne a nebo si řekne, že to o tom není. A ano věřím, že jsou lidi, který 

opravdu ty aplikace nemaj prioritně jenom pro ten sex. A na těch seznamkách se už člověk 

prezentuje jinak, protože tam máš větší prostor a to rozhraní je jiný, než na tý aplikace, tak to 

rozhraní můžeš využít jinak, a já ho třeba využívám vysloveně k hledání partnera.  

Které údaje v případě tvého profilu na aplikaci pro tebe hrají důležitou roli? 

Věk, výška, váha a fotka. To jsou přesně ty fyzický údaje, který ten druhej na tý druhý straně 

potřebuje vědět. Je to tak. Potřebuje vědět jak vypadáš, jak seš vysokej, kolik vážíš a kolik ti 

je let. Nic jinýho ten člověk nepotřebuje vědět. 

Máš jeden profil a nebo jich máš víc v rámci těch aplikací? 

Vždycky jsem měl jeden. 

Manipuluješ s informacemi v rámci svého profilu? 

Nikdy. Mám pocit, že jsem tam nikdy nic nezatajil, jenom jsem některý údaje třeba 

nevyplňoval jako třeba váhu. Ta aplikace ti nabízí okamžitý setkání a není to jenom o tom 

sexu, že bych chtěl říct, že tam ty ostatní informace nejsou potřeba, ale když má tu možnost 

vědět, kdo je online a můžeš se s ním sejít do patnácti minut nebo do hodiny, tak proč když 

toho člověka stejně jenom zajímá to jak vypadáš, aby se s tebou sešel, tak proč si ty ostatní 

informace vyplňovat, když mu je můžeš všechny říct nebo je on na tobě může v reálu na tobě 

vidět. Já jsem tam nikdy neměl potřebu vyplňovat nějaký záliby, co mám rád v sexu nebo 

podobný věci, který nejsou směrodatný, protože si je ten člověk stejně nepřečte a nebo pro 

něj nejsou podstatný, protože oba víte, že se spolu můžete za patnáct minut sejít.  

Propojuješ tyhle seznamovací profily s profily na ostatních sociálních sítích? 

Ne! Protože to je věc, o který asi nechci, aby lidi moc viděli. Myslím si, že pro většinovou 

společnost to není úplně pochopitelný, i když už taky existujou aplikace pro heterosexuály 

jako je Badoo a tak, ale nepotřebuju tohle sdílet se svými přáteli.  

Do jaké míry máš pocit, že tohle prostředí ovlivňuje způsob tvoje prezentace? 

Asi do velký míry, protože, když na tom člověk tráví hodně času, tak se změní jeho chování 

vůči okolí, takže se začneš jinak prezentovat. Nemusí to bejt jenom o tom s kolika lidma se 

vyspíš, ale jenom samotný to chování na tý aplikaci je strašně promiskuitní, i přes to, že k 

tomu sexu nedochází. Přijde mi hrozný, že můžeš vést konverzaci s deseti lidma najednou a v 

konečným důsledku se tak ke všem chováš strašně nefér, protože by to mělo bejt asi o tom, že 

ty lidi se maj navzájem zajímat a neměl by tě v tu chvíli zajímat někdo jinej, tak to chodí v 



86 

reálným světě. Ano samozřejmě, když seš v baru, tak se stane, že tě zajímá víc lidí, ale 

nakonec zůstaneš někde v delší konverzaci s někým, vždycky si vybereš, ale tady ty 

konverzace můžeš vést s padesáti lidma, a všem můžeš mazat med kolem huby a říkat jim 

různý věci a chovat se hrozně nefér vůči těm lidem, takže ano ovlivňuje to způsob tý 

prezentace, že se člověk začne chovat jinak, než má morálně a eticky v sobě zakódováno. 

Jakým způsobem na tebe tohle prostředí působí? 

Docela depresivně, protože to je fakt jenom o tom sexu a je to přesně o tom, že si ty lidi 

vybíráš jako zboží. Vybíráš si komu napíšeš, komu odpovíš. Samozřejmě se tohle děje i v 

reálným světě, ale tohle je v obrovským měřítku a vybíráš si je vysloveně jenom povrchně 

podle toho jak vypadají, nikdy si neslyšel jejich hlas, nikdy si neviděl jejich projev. Přitom, 

když si s tebou píšou, tak ty lidi předem odepisuješ a nebo je přijímáš, ale vytváříš si nějakou 

představu o těch lidech, která je ale ve skutečnosti úplně jiná.  

Jaké profilové obrázky většinou volíš? 

Volím takové na kterých si myslím, že vypadám nejlíp a je úplně jedno, kdy byl ten obrázek 

udělanej, jestli je do půl těla, jestli jsem tam oblečenej, jestli je to venku nebo vevnitř, jestli je 

to fotka od nějakýho profesionálního fotografa což zrovna ale žádnou takovou nemám nebo 

jestli je to fotka, kterou mi udělali přátelé, nebo jsem si jí udělal sám někde.  

Kterou část těla nejčastěji prezentuješ? 

Asi hlavu. Je pravda, že ve chvíli, kdy jsem zhubl, tak jsem začal prezentovat víc tělo. 

Upravuješ nějakým způsobem profilové fotky? 

Upravuju, ano v rámci třeba osvětlení nebo nějakej filtr a tak. Samozřejmě, že člověk si tu 

fotku chce vylepšit, aby vypadal co nejlíp. 

Jak staré fotky volíš? 

Snažím se volit ty nejnovější. 

Jak často je střídáš? 

Když se nějaká nová povede, tak jí tam dám. 

Máš vypozorovaný na jaký fotky lidi reagují víc? 

Kde se směju. 

Do jaké míry vyplňuješ informace v profilu? 

Pravdivě. 

Podle jakých kritérií vybírá profil, který oslovíš? 

Podle fotky a pak se kouknu na věk. Eventuálně mě zajímají sexuální preference.  

Používáš filtry? 

Ano, většinou na věk. 
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Liší se ten výběr v závislosti na místě, kde se pohybuje? 

Ani ne, vysloveně se koukám na lidi, který jsou okolo, který mě fyzicky zaujmou. Je pravda, 

že když je člověk v centru města, tak v centru je mnohem víc cizinců, který ten Grindr 

používají a tam se to složení lidí výrazně změní, než když je člověk někde víc na periférii, 

kde jsou už vyloženě Češi.  

Myslíš si, že si na tomhle prostředí může člověk vypěstovat závislost? 

Velmi. Myslím si, že si na tom člověk může hodně snadno vypěstovat závislost a těžko se 

toho člověk zbavuje a má tendenci se k tomu vracet. Řekl jsem si, že ty aplikace nebudu 

používat, smazal jsem si je a pak jsem je znovu obnovil, dokonce jsem to udělal i ve vztahu 

po nějaký době a upřímně ani nevím proč jsem si to tenkrát v tom vztahu ten profil znovu 

obnovil, ani to nebylo o hledání sexu někde jinde, ale asi se zpátky dostat do té virtuální 

reality mezi další gaye. Sešel jsem se, vzniklo z toho přátelství, nikdy jsem se s tím člověkem 

nevyspal, až potom co jsem se se svým partnerem rozešel, ale to vzniklo spontánně, to nebylo 

jakoby, že bych se s partnerem rozešel jenom kvůli tomu, že bych se s ním chtěl vyspat. Ale 

do tý doby jsme se scházeli jenom jako přátelé a je pravda, že můj partner o tom nevěděl, o 

tom, že jsem měl ten profil a o tom, že sem se s tím člověkem scházel. Ta nevěra je prostě 

blíž, ale to už je samotnej problém podstaty tý nevěry. K nevěře může dojít kdekoliv, když 

budeš chtít bejt nevěrnej, tak můžeš bejt nevěrnej klidně na schodech ve svým baráku. 

Kdekoliv můžeš někoho potkat, kdo tě bude fyzicky přitahovat a nevěra je o tom, že tě ten 

člověk fyzicky přitahuje a pak z toho může vzniknout i něco víc. Někoho můžeš potkat na 

ulici, v autobuse, v metru, v práci, v klubu prostě kdekoliv. To jsou ale věci, kterejm se 

nevyhneš, který se prostě stanou. Můžeš se samozřejmě snažit tomu nějak odolávat. Tady, 

když máš tu aplikaci, tak tomu jdeš naproti a dobrovolně, protože ať budeš sebevíc 

přesvědčenej o tom, že tam jdeš jenom kvůli tomu se s někým seznámit, nebo ze zvědavosti, 

že chceš vědět kdo je okolo a máš vztah, tak jdeš tý nevěře dobrovolně vstříct, protože tam už 

stačí hrozně málo a nikdo není tak silnej, aby odolal. Vždycky tam najdeš někoho, kdo tě 

bude víc fyzicky přitahovat, než tvůj partner. Vždycky tam najdeš někoho, kdo bude lepší, 

než tvůj partner a tam už je to jednoduchý. Pak už stačí malý věci v tom vztahu, který chvilku 

nefungujou. 

Podařilo se ti někdy navázat dlouhodobější vztah prostřednictvím aplikace? 

Prostřednictvím aplikace ne, ale prostřednictvím webový seznamky ano. Vlastně moje 

veškerý vztahy na tom tak byly. V rámci iBoysu jsem měl vztahy a v rámci aplikací to byl jen 

sex, aniž bych se s tím člověkem znovu viděl a nebo jsme se znovu sešli na sex, ale nic se 

neudrželo. 
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Když porovnáš tyhle zkušenosti se zkušenostmi z doby, kdy si žádnou aplikaci 

nepoužíval v čem se to odlišuje? 

Když srovnám iBoys a ty aplikace, tak na webu to mělo nějakej příběh, že sis s tím člověkem 

dlouhodobě psal a tím jak si nevěděl, kde je a co dělá, tak si neměl nutkání se hned sejít, 

takže jste si jen psali a seznamovali se. Pak jste se sešli a bylo z toho setkání, někdy z toho 

byl taky jenom ten sex, ale teď je to vysloveně o tom setkání si zasouložit.  
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2.2.11 Rozhovor č. 11 - Martina 

 

Datum záznamu: 2. 6. 2015 

Délka: 30:51 

 

Kolik mobilních aplikací pro seznamování používáte? 

Jenom jednu, Tinder. 

Máte zkušenosti ještě s nějakými dalšími? 

Přímo na seznamování ne, zkušenosti mám jenom s Tinderem. Vím, že jsou ještě nějaký další 

aplikace, ale neměla jsem potřebu to zkoušet. Ta jedna mi bohatě stačí.  

Proč zrovna Tinder? 

Nejdřív se to rozšířilo ve světě a až potom se to dostalo k nám do Čech. Moje sestra jí 

používala v Londýně a pak si touhle cestou našla přítele. Když jsem se já rozešla se svým 

přítelem, tak okamžitě přišla s tím, že si to musím nainstalovat a že to mám využívat, protože 

to funguje. Asi takhle. 

Jak dlouho už aplikaci používáte? 

Já jí mám rok, ale je to takový, že ten Tinder zapínám hodně střídavě. Dva tejdy tam chodím 

třeba jenom dvakrát denně, protože nemám moc čas to kontrolovat. Ale zas na druhou stranu 

je to trochu návykový tyhle aplikace, protože zrovna Tinder je taková trošku hra, využívá to 

nějaký herní prvky, někoho tam hodnotíte a vlastně si hrajete. Částečně to beru i jako hru. 

Celkově to s nějakejma pouzama  používám asi ten rok.  

Máte pocit, že jste na tom závislá? 

To ne, myslím si, že na Facebooku jsem třeba závislá, ale na Tinderu ne.  

Na jakých mobilních zařízení aplikaci používáte? 

Na svým telefonu, na iPhonu. 

Co Vás k tomuhle způsobu seznamování přivedlo? 

Je to rychlý, je to snadný, nezabere to tolik času a nemusíte kvůli tomu sedět doma u 

počítače, protože k tomu máte přístup prakticky odkudkoliv. Má to jednoduchý ovládání, 

jednoduchej systém ve formě ano ne. Je to dobrý v tom, že než ten člověk Vám může začít 

psát, tak ho musíte nejdřív odsouhlasit, to mi přijde jako hodně dobrý zabezpečení před 

lidma, který Vás zrovna nezajímají. Je tam i dobrý to, že Vaši Facebookový přátelé by Vás 

neměli vidět, ale samozřejmě se občas stane i chyba. Ale neměli by Vás jinak vidět, takže je 

to i celkem příjemně anonymní, takže by Vás měli vidět jen cizí kluci, takže se nemusíte 

nějakým kamarádům, který skutečně nejsou ani kamarádi, ale třeba kolegové z práce, 
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zodpovídat proč tam vlastně jste. To by mi bylo asi hodně nepříjemný. Je to snadný, rychlý a 

já žiju buďto v práci a nebo jdu spát domů, takže nemám moc příležitostí se seznámit. V práci 

sice potkám každý den nové lidi, ale ty mě berou trošku jinak už jenom z toho titulu co dělám 

za práci. A já si úplně nechci najít partnera, který chce mít doma holku z médií, to podle mě 

není úplně praktický.  

Jakým způsobem používáte Tinder v průběhu dne a týdne? 

Asi nejvíc večer, když přijdu domů a mám čas, protože žiju sama, tak si to zapnu a koukám 

se, jestli mi nepřišli nějaký zprávy nebo se podívám na nový kluky, který tam jsou. Jelikož 

žiju v centru, tak se mi tam zobrazuje pořád někdo. A občas sedíme s kolegyněma někde a 

bavíme se tím, což jako je asi možná hnusný, ale je to tak.  

Můžete mi říct odhadem jak dlouho a jak často tam jste? 

Takhle ono to záleží, většinou, když už si s někým už píšu, tak mu většinou dám svůj 

Facebook a píšeme si přes messanger, protože je to pohodlnější, a když už tam jdu, tak se tam 

jdu podívat, jestli tam ten člověk chodí, protože se Vám tam zobrazuje jestli tam ten člověk je 

aktivní nebo není. Když už někoho poznám a píšu si s ním, tak už tam jakoby nehledám, 

protože mi to přijde nefér. Ale v situaci, když normálně nikoho nemám, tak tam jsem jednou 

denně a většinou večer, a třeba půl hodiny, ale s tím, že u toho mám ještě zaplou televizi, není 

to tak, že bych na tý aplikaci vyloženě vysela.  

Používáte jí jenom doma, nebo s ní máte zkušenosti ještě někde jinde? 

Občas si to zapnu v práci, ale jenom abychom se s kolegyní podívali, jestli tam není někdo z 

kolegů, ale jinak se občas podívám, když někde dlouho na něco nebo někoho čekám a jen tak 

si jakoby hraju, ale tam je ten problém, že to hrozně žere baterku, což beru jako omezení. 

Spíš to používám doma, v klidu, v pohodě. Beru to jako relax.  

Zkoušela jste to třeba na dovolený? 

Na dovolený jsem to zkoušela, když jsem byla v Londýně, ale to bylo spíš pro zábavu. Abych 

se podívala, kdo tam je, jaký typy chlapů tam jsou, protože všude máte trošku jiný typy. V 

létě jsem byl v Londýně, před měsícem jsem byla v Asii a tam byli samí Kanaďani a 

Američani, úplně jiná směska lidí. Ale tak to je jasný, že když jste na dovolený a zapnete si 

to, tak je to spíš čistě jenom o sexu, proč bych měla chodit s nějakým kanaďanem.  

Nezkoušela jste to využívat za hledáním nějakejch tipů, kam zajít? 

Já si myslím, že k tomuhle to určený není, nebo respektive si myslím, že ty lidi to takhle 

neberou. Co jsem se takhle bavila s lidma, jak vnímaj tyhle aplikace, tak mám kamaráda v 

San Franciscu, kterej pracuje v Silicon Valey a říkal, že v Americe je to čistě aplikace určená 

pro sex, že Evropani si to trošičku uzpůsobili pro sebe, že v tom hledaj třeba něco hlubšího, 
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ale tam to takhle mají. Já si myslím, že se to jako potvrzuje. Já si teda záměrně vybírám 

Čechy, nevybírám si cizince a když se objeví ten cizinec, tak je to okamžitě ahoj, co děláš 

dneska večer, klasika, to úplně nezkouším. 

Jakou roli pro Vás hraje ta blízkost těch uživatelů? 

Nehraje, já tam mám tu vzdálenost nastavenou asi na ty maxima. Protože já se s nima hned 

nesetkávám. Za prvý já mám náročnou práci, já jsem dvanáct hodin denně v práci a nemám 

na to čas, abych pořád běhala na nějaký rande a tohle uspoří čas, že si s tím člověkem můžete 

psát a většinou, když mi ten chlap přijde normální, tak mu dám Facebook, protože ten Tinder 

padá a přijde mi to praktičtější, navíc se i o tom druhým víc dozvíte přes ten Facebookovej 

profil. Vím, že méně než dva kilometry znamená, že jste třeba ve stejný baru a pak se jako 

domluvíte a podobně, ale takhle to já nepoužívám. 

Za jakými účely aplikaci primárně používáte? 

Těsně po rozchodu jsem si říkala, že tak a teď se těm chlapům pomstím, ale to nakonec 

vůbec, jen jsem si s těma klukama psala. Ten důvod je hlavně seznámení, rozhodně to není 

proto, že bych se s někým potřebovala vyspat a nazdar. Taky se to tedy občas stalo, ale 

rozhodně to nebyla ta primární motivace. 

A jaké jsou ty zkušenosti se sexem v rámci tohohle prostředí? 

Než jsem sem přišla, tak jsem si to pro sebe počítala s kolika klukama jsem se vlastně sešla 

prostřednictvím týhle aplikace a sešla jsem se dohromady s osmi klukama a vlastně z toho se 

třema jsem jakoby chodila pár týdnů, dva jsem už nikdy neviděla a se třema jsem se vyspala 

ještě ten den, co jsme se poznali, ale to bylo ještě tak, že jsem se vždycky hrozně opila a pak 

jsem byla ráno překvapená. Rozhodně to nebylo tak, že bych šla na to rande s úmyslem, že 

zrovna tohohle si dovedu domů, hodně tam hrál roli alkohol a nervozita. Co se týče zpráv a 

podobně, tak kdyby mi někdo začal psát sexuálně motivovaný zprávy, tak ho pošlu do 

patřičných míst a okamžitě si ho smažu. Respektive možná bych si ho hned smazala, což je 

další dobrá věc, že tomu člověku nemusíte nic vysvětlovat a rovnou si ho mažete.  

V rámci jakých míst k tomu dochází? 

U mě doma. 

A za jak dlouho s tím člověkem jdete na rande? 

To je strašně individuální. Většinou to bejvá pár dnů, protože to jakoby poznáte, že když Vás 

zajímá, tak máte potřebu ho vidět co nejdřív, ale ve chvíli, kdy si na něj druhej nebo třetí den 

ani nevzpomenu, tak to je pro mě signál, že mi asi úplně neimponoval.  

Přistupujete na rizikové chování? 
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Já myslím, že ta ochrana tam byla vždycky, ale nejsem si jistá. Asi jo, myslím, že byla 

vždycky přítomná, nebo alespoň ráno to tak vypadalo, že to proběhlo i s ochranou.   

Čeho se při takhle realizovaných schůzkách bojíte nejvíc? 

To je úplně bizardní, protože se nejvíc bojím pohlavních nemocí. Ale úplně chorobně, 

protože jak třeba točím reportáže o zdravotnictví, tak já vidím ty statistiky a to je prostě HIV 

jde na horu, teď ty různý genitální bradavice tyhle ty šílenosti. Vždycky, když se s někým 

seznámím, tak si představuju, co má všechno za nemoci a podobný věci. Takže se bojím 

tohohle. Ale zas na druhou stranu se nebojím, že by mě někdo znásilnil nebo okradl, já se 

většinou nechám jenom přefiknout, ale tohle mě ještě nenapadlo. To bych byla ráno asi hodně 

překvapená. 

Můžete mi popsat, jak se popisujete v rámci svého profilu na Tinderu? 

Já tam mám jenom fotky. Nemám tam nic napsanýho, protože je to trošku taková ochrana 

před lidma, který by mě mohli náhodou poznat z obrazovky to by bylo nepříjemný. Ale mám 

tam věk a snažila jsem se tam dát fotky kde jsem si aspoň podobná, protože co jsem slyšela 

od chlapců, tak některý ty slečny jsou hodně mimo realitu. Snažila jsem se vybrat spíš 

takový, který mě specifikujou asi. Ta úvodní je taková pasovka, pak tam mám ještě jednu, 

pak s mým psem, na výletě a z dovolený. Těma fotkama se snažím říct, že mám ráda zvířata a 

ráda cestuju. Skutečně největší pozornost věnuji těm fotkám a žádné další údaje navíc tam 

neuvádím, protože si myslím, že lidi dneska nečtou, respektive ani sama nevím co bych tam 

psala. Přijde mi trapný tam dávat nějaký citáty a podobně, protože si na to sama nepotrpím.  

Skrýváte nějaký informace? 

Ne. Já mám třeba obličej takovej, že vypadá fakt jakože štíhlej, ale jako já nejsem úplně jako 

nějaká vychrtlá a poslední fotku jsem dala schválně takovou, kde jsem vidět celá, aby ten 

chlapec nebyl potom nepříjemně překvapenej. Myslím si, že s ničím nemanipuluju, ale fotku 

bez make-upu tam nedám to je jasný, ale že bych si nějak hrála, že bych tvrdila, že mám 

čtyrky prsa a čtyry vysoký školy, když mám jenom dvě, tak to rozhodně nedělám. Věk se tam 

ukazuje automaticky na základě Facebooku a já si myslím, že 26 ještě není tak hrozný.  

Propojujete profil na Tinderu s profily na ostatních sociálních sítích? 

Ne to ne. Instagram nemám, s tím neumím, takže to nedělám a další sociální sítě vzhledem k 

mému povolání ani uvádět nechci.  

Jakým způsobem tohle prostředí ovlivňuje způsob Vaší prezentace? 

Samozřejmě, že člověk si dá tu první fotku takovou, kde si připadá nejpřitažlivější, ale že by 

mě to prostředí nějak strašně ovlivňovalo to si nemyslím. Jako dávala jsem si tam fotky podle 

toho, abych nevypadala úplně jako idiot, ale aby to taky nebylo úplně zcestný, abych tam 
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nebyla na motorce, když na motorce nejezdím, nebo v balónu, když jsem balónem nikdy 

neletěla. To si myslím, že je blbost. 

Jakým způsobem na Vás tohle prostředí působí? 

To je strašně individuální u každýho člověka. Některý jsou fakt, že chtěj docílit jenom toho 

styku a nic víc, některý tam jsou jenom proto, že se zrovna rozešli a potřebují kontakt s 

opačným pohlavím. Pak tam jsou fakt kluci, který fakt chtěj vztah a maj podobnej problém, 

jako já, že nemaj čas nebo ten okruh lidí, s kterým se stýkaj je pořád stejnej a nemajmožnost 

navázat vztah s někým jiným. Na mě to nepůsobí jako nějakým negativním dojmem, ale 

záleží na tím jak to berete. Já nejsem člověk, kterej by za jeden den vystřídal tři, čtyři rande, 

to vůbec ne. Ale na druhou stranu najít si kluka z takovýhle aplikace je trošku krizový, 

protože už ten partner ví, jak je to strašně lehký. Je to lehký, v dnešní době si nainstalujete 

aplikaci a nemůžete vědět, jestli ten člověk nemá doma manželku nebo přítelkyni, je to 

samozřejmě risk. 

Upravujete nějakým způsobem profilové fotky? 

Myslíte photoshop? Ne, jako hodně používám filtry, když je třeba špatná světelnost té fotky, 

ale že bych si zvětšovala oči, nebo něco takovýho to ne. To si myslím, že ani nemusím. 

Jak staré fotky volíte? 

Já tam mám všechny fotky aktuální až max dva nebo tři roky. Vlastně a z Vietnamu je stará 

tři roky.  

Střídáte třeba tu profilovou fotku, kterou máte nastavenou jako hlavní? 

Ne, já tam mám pořád stejný fotky. Na začátku jsem tam vybrala nějaký čtyry fotky a od té 

doby jsem to už neměnila.  

Podle jakých kritérií vybíráte profil, který oslovíte? 

Určitou roli pro mě hraje určitě věk. Mně je 26, tak to mám nastavený 27-40. Cizince si 

nevybírám, snažím se vybírat spíš Čechy, protože mi jde o především o vztah, než o nějakej 

krátkodobej úlet. Tak jako ono si tam toho moc nevyberete, protože tam máte jenom tu fotku 

a ta moc neřekne, ale na co se koukám, když tam má něco napsanýho a pokud tam má nějaký 

gramatický chyby nebo nějakej velmi trapnej citát, tak to jako ne. Vybírám si spíš podle 

fyzickejch věcí, já jsem vždycky chodila s modrookejma klukama, takže se koukám i tady na 

to. Jako každej si myslím, že má nějakej takovej fyzickej rys, kterej ho přitahuje a u mě to 

jsou ty modrý očí. Pak se třeba koukám jestli tam má vtipný fotky, to je u kluků taky docela 

důležitý. Pokud tam má jenom takový profilovky, kde vypadá jako namakanej macho, tak to 

určitě ne, to mě neosloví. 

Kolik času Vám zabere to rozhodnutí, že se Vám profil líbí nebo ne? 
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Když se mi nelíbí, tak ho dám hned pryč a když mě třeba zaujme, tak si ten profil rozkliknu a 

koukám se na další fotky, podívám se jestli máme nějaký společný přátele a pokud máme 

společný přátele, tak si na Facebooku najedu na společný přátele a díky tomu vlastně zjistíte 

to jméno, není to úplně totálně anonymní. A tam si toho člověka najdu a podívám se případně 

na další informace. Takže to rozhodnutí u profilů, který se mi líbí je tak pět minut a jinak je 

to fakt vteřina jako. 

Používáte filtry v rámci aplikace? 

Mám tam ten věk, protože mě nezajímají osmnáctiletí chlapečci, nevím úplně co bych s nima 

dělala, ale mám tam věk a pak tam mám nějaký kilometry, ale to je okruh až do 50 kilometrů, 

není to prostě okruh tří kilometrů, protože bydlím v centru a tam bych měla možná tak solidní 

nejistotu a nevím co jinýho.  

Podařilo se Vám navázat dlouhodobější vztah prostřednictvím aplikace? 

Ano, podařilo. Jednou to bylo vlastně asi dva měsíce, ale to úplně nefungovalo, oba jsme byli 

úplně z jinýho prostředí a já jsem měla trochu jiný představy o životě a on taky, tak jsme to 

nějak rozpustili, respektive já jsem to spíš rozpustila, on to ani rozpustit nechtěl, ale bylo to v 

pohodě. Pak vlastně podruhý to bylo taky asi nějak měsíc jenom, měsíc a půl max. A tam 

jsem přišla na to, že ten chlapec má úplně jiný priority, než já a šlo o to, že dělal bankovního 

poradce a mně to nepřišlo úplně čistý, to co dělá. Vzhledem k tomu, co mě živí a jako co já 

dělám, tak to je jako kdyby policajt chodil se zločincem, tak jsem se na to vykašlala a teď 

randím s jedním chlapcem, kterého jsem tam potkala a ten je zase úplně jinej. Je mu 36, má 

to už srovnaný, samozřejmě neříkám, že to vyjde, ale zatím je to fajn a nehrotím to.  

Udržujete kontakt s lidma, které jste potkala touhle cestou? 

Ne. Ne, protože si je většinou vymažu a nemám důvod, prostě proč? Já jsem se s těma lidma 

seznámila čistě za tím účelem seznámit se. Já mám hromadu kamarádů, který už i tak 

zanedbávám. Takže přátele mám, ale toho partnera nemám, což se snažím touhle cestou 

změnit a nepotřebuju nový kamarády.  

Když porovnáte tyhle zkušenosti s Tinderem, z doby kdy jste žádnou aplikaci 

nepoužívala, v čem se to odlišuje? 

Já jsem měla před tím hlavně toho partnera šest let. Já jsem od 19 do 25 byla zadaná, takže 

jsem tyhle věci nemusela vůbec řešit, ale zase jo v tý době studií nebo respektive, když jsem 

byla na kolejích a chodila jsem na vejšku, tak měl člověk mnohem víc možností se seznámit, 

potkat nový lidi i takovou tou přirozenou cestou, že se potkáte na baru nebo já nevím v 

učebně, ale teďkon už to není, protože já chodím do práce a z práce a to se prostě nedá. 

Pochybuju, že přijede princ na bílým koni do tramvaje za mnou. Z toho jsem už vyrostla.  
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2.2.12 Rozhovor č. 12 - Monika 

 

Datum záznamu: 5. 6. 2015 

Délka: 28:00 

 

Kolik mobilních aplikací pro seznamování používáš? 

Jenom jednu, Tinder. 

Máš zkušenosti ještě s nějakými aplikacemi? 

Ještě jsem zkoušela Badoo, ale ta mi nevyhovovala, protože to byla docela nuda. Tinder je 

rychlejší a lepší, navíc jak je to na mobilu, tak se člověk nemusí nikam logovat a pamatovat si 

další přihlašovací údaje. Navíc to, že to máš přístupný na tom mobilu. Je prostě jednoznačně 

lepší.  

Jak dlouho už Tinder používáš? 

Mám pocit, že už tak čtyři měsíce, možná i půl roku, teď si nejsem úplně jistá. Ale já to 

používám víceméně s přestávkama. 

Na jakých mobilních zařízení Tinder používáš? 

Na mobilu, na tabletu to nepoužívám. 

Jak ses o tomhle způsobu seznamování dozvěděla? 

Asi mi to někdo řekl, možná nějaká kamarádka, nebo možná v jednom americkém rádiovém 

pořadu, který docela často poslouchám.  

Co tě přivedlo k tomuhle způsobu seznamování? 

Přivedl mě k tomu rozchod. V tý křeči rozchodový chce mít člověk najednou pocit, že má o 

něj někdo zájem nebo, že tady jsou ještě nějaký další chlapi. Tohle byl ten důvod. 

Nepoužívám jí za nějakým konkrétním účelem, jen jsem měla sebevědomí na nule a tohle byl 

nejrychlejší způsob jak jít do nějaký interakce s muži, ale nemyslím si, že by to byla zrovna 

dobrá věc, ale já jsem to takhle měla v tu chvíli.  

Jakým způsobem používáš Tinder  průběhu dne a týdne? 

Na začátku furt, protože je to zábava, nový, koukáš na to, ale po týdnu tě to docela omrzí. Ale 

většinou jednou za dva dny jsem se tam koukla, o víkendech třeba víc hlavně tedy podle času.  

Kde všude aplikaci zapínáš? 

Hlavně doma, nebo ve chvíli, když mi nekouká nikdo do telefonu v práci třeba a tak. Pak 

třeba, když jsme s kamarády v baru to skoro furt, protože je to zábava. V baru je to vlastně 

docela často. Ale tam je to spíš sranda, s holkama to i docela porovnáváme ty kluky a dáváme 

si reference. Pak jsem to zkoušela ještě na dovolený na Bali, tam byly takoví docela zajímavý 



96 

typy, ale tam jsem se koukala spíš ze srandy, tam jsem to nemyslel ani moc vážně, takže bylo 

úplně jedno co tam je za nabídku. Spíš jsem se prostřednictvím tý aplikace třeba ptala 

nějakých cizinců na cestu nebo ubytování. Nic víc jsem od toho nečekala. Na začátku bylo 

dobrý na tom to, že měl člověk pocit, že je to jenom sociální síť, že to není jako Badoo, jako 

nějakej zoufalec, co někoho hledá, ale teď se to tváří jako aplikace, která slouží pro hledání 

sexuálních partnerů. 

Jakou roli pro tebe hraje blízkost těch uživatelů? 

Pro mě žádnou, tak jako asi když bude tisíc kilometrů daleko, tak ne, ale jinak si myslím, že 

ty kilometry jsou tam docela zbytečný. Beru to fakt spíš jako rozšíření nějaký online 

seznamky. 

Za jakými účely aplikaci primárně používáš? 

Hlavně za účelem seznámení se s někým, čistě za hledáním sexu určitě ne.  

V jaké chvíli přistupuješ k osobnímu setkání? 

Když mě ten člověk něčím zaujme, tak určitě jdu. Celkem jsem se touhle cestou sešla asi s 

pětkrát, ale z toho třeba třikrát to bylo vyloženě jenom jako skupina více lidí, kterým jsem 

ukazovala Prahu, takže jsem to nebrala ani jako rande. Podle mě to funguje i tímhle 

způsobem, že ti někdo napíše, jestli bys ho neprovedla po městě a případně ho odkázala na 

nějaký zajímavý místa, o kterých se v průvodcích třeba ani nepíše.  

Jaké jsou tvoje zkušenosti se sexem v rámci tohohle prostředí? 

Jednou, jednou to proběhlo, ale ten dotyčnej v tom byl úplně nevinně, to jsem iniciovala já. 

Potkala jsem touhle cestou cizince, kterej byl v Praze s batůžkem sám, tak jsem ho provedla 

po městě a byl mi sympatickej a druhej den jsem už šla na tu schůzku s kartáčkem na zuby. 

Ale jako primárně na něm bylo vidět, že si to zapnul jenom proto, aby ho někdo provedl 

Prahou, tak mi to přišlo taková nenásilný a svým způsobem i docela přirozený. Právě, že se 

mi líbilo, že primárně nic nechtěl, proto mě to donutilo to zkusit. Jsem to nikdy nezkusila, ale 

taky se mi potom už neozval, ale já jsem mu rovnou řekla, že experimentuju, že jsem to nikdy 

neudělala, že to chci vyzkoušet. Ale osudová láska z toho taky nebyla. Je to divný, proto to 

nechci dělat, přijde mi to divný se s někým vyspat a on odjede a už se mi neozve. Přijde mi to 

divný, proto to nechci dělat, člověk si to má zkusit, ale tím to asi končí. Ale třeba mám 

kamarádky, který to používají čistě k těmhle účelům, jedna preferuje Čechy a druhá zas 

cizince, protože to jednou proběhne a oni potom odjedou nadobro pryč a nikam to 

nepokračuje.  

V rámci jakých míst k tomu sexu došlo? 
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U něj na hotelu. Pěknej hotel. Nevím jestli bych si brala někoho k sobě domů koho neznám, 

to by asi záleželo na situaci a hlavně bych musela mít uklizeno, možná i jo. 

Hráli v tom nějakou roli alkohol nebo drogy? 

Ne, vůbec. Přistupovala jsem k tomu s naprosto čistou hlavou.  

Máš třeba zkušenosti s tím, že mají kluci tendenci posílat nějaký sexuální zprávy? 

Ne, nikdy se mi to nestalo. Nikdo mi nikdy nic takovýho nenapsal. Ani jednou se mi nestalo, 

že by mi někdo napsal, tak jdeme na to. Sice nechatuju s nějakým velkým množstvím lidma, 

aby se mi to stalo, ale nemám tuhle zkušenosti. 

Přistupuješ na rizikové chování? 

Tak tohle je rizikový chování, když toho člověka neznám asi, ale zas na druhou stranu mi k 

tomu ten Tinder pomohl, protože nevím, jestli bych se s tímhle člověkem za nějakých jiných 

okolností potkala. Není to můj denní chleba, vůbec jsem to neplánovala, teda pak už jo, když 

jsem ho poznala. V tomhle mi to přijde vlastně i celkem dobrý, protože ti to nabízí nějaký 

nový možnosti, jak komunikovat, když někde jsi.  

Čeho se při takhle realizovaným setkání nejvíc bojíš? 

Asi ničeho, možná jenom toho, že ten chlap bude o hlavu menší a že to bude nuda, že si 

nesednete. To se taky může stát. Přesně něco takovýho se mi stalo s jedním Italem, a pak už 

jsem mu nenapsala.  

Můžeš mi popsat jak se prezentuješ v rámci svého profilu? 

Mám tam tři fotky, ale nic vyzývavého. Mám tam tři fotky z Facebooku, kde si myslím, že mi 

to sluší. Mám tam jednu, kterou se snažím naznačit, že cestuju, pak jednu jakože zasněná a 

přemýšlivá a pak jako pohodářka. Nic vyzývavýho tam nechci mít, protože jsem koukala u 

kamarádů na to, jak se prezentujou ostatní holky a spousta těch holek ukazuje hodně tělo a 

tak a to já zas nechci. 

Jak postupuješ při sestavování profilu, kterým údajům věnuješ pozornost? 

Já tam mám jenom fotky, nemám tam nic o sobě napsanýho, protože mi to připadá, že na tom 

trávíš až moc času, takhle to vypadá, že tam seš třeba náhodně, ale jakmile si tam už třeba 

něco napíšeš, tak to je takový, že dáváš najevo, že tam trávíš hodně času a to já nemám ráda.  

Skrýváš nějaké informace? 

Uvádím tam jenom věk, kterej ti tam vlastně vygeneruje to propojení s Facebookem, ale jinak 

tam mám jenom ty fotky, abych zas ty lidi neklamala, že jsem nějaká mladice, ale jinak další 

infromace navíc tam neuvádím.  

Propojuješ profil s profilem na ostatní sociálních sítí? 

Ne, nepropojuju, nemám potřebu ten profil nějak rozšiřovat o další informace. 
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A když už potom zahájíš konverzaci snažíš se jí přesunout na nějakou jinou platformu? 

Ani ne, já si nechci Facebook moc propojovat s lidma, který neznám to je pro mě už jakoby 

moc soukromej prostor, ani si nevymněňuju s těma lidma moc čísla, nebo WhatsUpp to ne. Já 

si s těma lidma moc nepíšu, mě to popravdě moc nebaví, buď to se hned setkáme a nebo nic. 

Do jaké míry máš pocit, že tohle prostředí ovlivňuje způsob tvojí prezentace? 

Tak člověk je tam dobrovolně, že jo a může si tam vystupovat jak chce. Ale je to takovej 

supermarket, proto tam už taky nechci moc chodit, protože si myslím, že je to takový 

degradující. Ty chlapi se chovaj tak, že s tebou jdou sice na schůzku, ale pak už se ti 

neozvou, což když se znáte, tak se tohle neděje. Nebo ti zničehož nic přestanou psát, protože 

tam potkaj novej objekt. V tom je to hodně omezující, protože tam máš prakticky neomezený 

pole působnosti, můžeš si pořád vybírat. Tohle mě na tom nebaví. Proto se tam snažím už 

tam moc nechodit, kvůli tomuhle. Samozřejmě, že už je to asi normální, ale já na to nejsem 

stavěná. Ty chlapi se k tobě chovaj jako k objektu, neberou to vážně. Samozřejmě si je nechci 

hned brát, ale určitá slušnost nebo odpověď něco jako nejseš můj typ, ale né, že už se nikdo 

neozve. To mě na tom fakt nebaví. Není to rozhodně nic pro nějaký naivní romantičky, těm 

se bude líbit první kluk a po tejdnu chatování si s nima přestane psát a ony pak budou řešit 

proč. Člověk tam musí jít s tím, že je to hra a nebrat to vážně, ale asi plno lidí se tam 

seznámilo na vztah, to zase znám pár lidí, který se tam seznámilo a mají vztah. Ale já bych 

asi nechtěla kluka co má Tinder. V něčem by mi to vadilo. První kluk se kterým jsem byla mi 

strašně sednul a on se mi pak už neozval, a já do teď přemýšlím proč. Dokonce jsem ho 

pozvala znovu někam a pak šel hned a znovu se neozval a přitom byl furt na Tinderu. Ale do 

teď mě to štve. On to třeba bral, že jsem jedna z mnoha a on mi fakt sednul, tak jsem si 

uvědomila, že to není pro mne. Potkám tam někoho, kdo se mi líbí a on to bere jinak. Od 

prosince mi to do dneška fakt štve.  

Upravuješ nějakým způsobem fotky, které vybíráš? 

Ne. 

Jak staré fotky volíš? 

Snažím se vybrat ty co nejaktuálnější. 

Střídáš je? 

Ne, ani tu úvodní fotku moc nestřídám. Teď jsem to změnila, ale jenom jednou za celou 

dobu, co jsem to změnila. 

Podle jakých kritérií vybíráš profil, který oslovíš? 

Podle fotky, rozhodně nesmí bejt vyfocenej před autem, v posilce, rejoskách. Na to mám 

všechny možný různý kritéria. Jo a i selfiečko před zrcadlem, tak ten jde hodně rychle. Musí 



99 

ta fotka vypadat nějak přirozeně, že se nesnaží moc stylizovat a to je přesně můj typ. Já si 

vybírám ten svůj typ. Někomu nevadí, že tam má kluk fotku, kde sedí na baru v kvádru, ale 

mě to přijde úplně odporný. 

Kolik času ti zabere to rozhodnutí, že se ti profil líbí nebo ne? 

Pár vteřin, ale já jsem taková asi moc vybíravá. Většinou dávám x-ka. Kamarádka mi říkala, 

že to mám brát víc jako hru a dávat víc srdíček a přes to se potom rozhodovat, ale to já 

nedělám. 

Používáš filtrování? 

Jenom věk. Mezi 31-37, mému šéfovi je 38 a ten tam je taky a já nechci, abychom se potkali, 

tak jsem si to nastavila takhle protože nechci, abysme se takhle potkali. Jinak bych si dala 

třeba i těch 38. Ale bylo by trapný se tam takhle střetnout. Plus ještě představa, že by mě tam 

potkal můj bejvale přítel, tak se jdu asi zastřelit. Přišla bych si hloupě a trapně, styděla bych 

se před ním. Většina mých kamarádů to ví, že to mám jakože ze srandy, ale stejně si dávám 

tu aplikaci deaktivovat, protože má hodně přátel a já se bojím, že mě tam někdo z jeho 

kamarádů uvidí. Ta deaktivace je nejlepší způsob jak tam bejt nejvíc krytá. Třeba ale teď jedu 

do Los Angeles a tam si to zapnu na 100%., protože tam nebudu nikoho znát a myslím si, že 

to bude fajn. Jedinej způsob jak poznat někoho novýho a pak už je na mě, že jim musím 

naznačit, že to nemám jako Sex Tinder, ale k poznávání nových lidí. Tam jsem na to zvědavá.  

Máš pocit, že si na tomhle prostředí můžeš vypěstovat závislost? 

To nevím, asi ne. Já ne, nějaký lidi možná, chlapy. Ty se asi nebudou chtít už seznamovat 

jinak a nebo je to otráví natolik jako mě, že se budou chtít seznamovat nějakou přirozenější 

cestou.  

Podařilo se ti navázat někdy dlouhodobější vztah touhle cestou? 

Ne, ale mám kolem sebe lidi, který jo.  

A udržuješ s lidma, který si potkala touhle cestou ještě nějaký kontakt? 

Tak já bych chtěla s tím klukem z toho prosince, ale ten očividně nechce, jinak ne.  

Z kolika lidma si se vlastně touhle cestou sešla? 

Asi se šesti a z toho opravdu ty tři byli cizinci, takže tady byli jenom na skok, a tři jakože se 

mi docela líbili, tak jsem s nima šla. Jinak mám kamarádku, která jede furt, ale ta by ten 

rozhovor asi nedala, ta je taková, že se o tomhle nemluví a ta jede jenom cizince a pak mám 

kamarádku, která jede jenom Čechy vůbec ne cizince. Ale ty cizinci jsou prej dobrý v tom, že 

přijedou na víkend a pak odjedou. Každej k tomu Tinderu přistupuje jinak. 

Když porovnáš tyhle zkušenosti s Tinderem se zkušenostma z doby, kdy si žádnou 

aplikaci nepoužívala. 
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Tak je to lepší, protože když se se mnou rozešel můj přítel, tak jsem nebyla v žádný interakci 

s muži a tohle byl jedinej nástroj, díky kterýmu jsem se mohla s někým sejít. V tom je to 

dobrý, protože je to rychlý, ale kde jinde má dneska člověk sehnat rande, to je hrozně těžký a 

tady máš jistotu, že si s někým můžeš jít někam sednout. Většinou to nevyjde, ale máš pocit, 

že si někoho zase poznal, na tohle je to dobrý. Myslím si, že to používaj hodně lidi po 

rozchodu, nebo pak chlapi co chtěj sex, nebo se nechtěj vázat a nebo mladý lidi, jako srandu. 

Ale v tom je to výhoda, protože člověk se okamžitě může s někým seznámit, což je v dnešní 

době vážně těžký. Možná ty lidi, co to maj na sex tak vyhrajou, protože ty co to používaj na 

hledání vztahu se víceméně spálej. Ta možnost tý volby je hrozně zrádná. Ty holky jsou 

vážně hezký a je tam velká konkurence a já nejsem moc taková, že bych psala smajlíky, nebo 

nejsem moc kontaktní při tom chatu, ale pokud tam bude nějaká víc kontaktnější blondýna, 

tak jdou k ní, tohle mi na tom přijde hrozně krutý. Hlavně víš, že si ty lidi píšou třeba s 

dalšíma deseti lidma. A v tomhle je to takový hrozně ošemetný. Já když se mi tam někdo líbí, 

tak si píšu jenom s jedním tím člověkem.  
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2.2.13 Rozhovor č. 13 - Petra 

 

Datum záznamu: 8 .6. 2015 

Délka: 27:50 

 

Kolik mobilních aplikací pro seznamování používáš? 

Používám jednu, Tinder teda. 

Máš zkušenosti ještě s nějakými dalšími? 

Ne. 

Proč zrovna tato aplikace? 

Já jsem byla v zahraničí a vrátila jsem se na začátku dubna do Prahy a hledala jsem nový 

příležitosti, kde potkat nový lidi a právě kamarád mi říkal, že si přes Tinder našel holku, tak 

mi to takhle doporučil, tak jsme to jeden večer stáhli a nějak jsme tam blby a prostě jsme tam 

nějak lajkovali a swipovali. Takhle to začalo.  

Jak dlouho už aplikaci máš? 

Tak stáhla jsem jí někdy v tom dubnu a teď je červen, takže to budou teď tři měsíce. 

Používáš jí jenom na mobilu? 

Jenom na mobilu, na tabletu vůbec.  

Co tě přivedlo k tomuhle způsobu seznamování? 

Já jsem se o to nikdy moc nezajímala, abych řekla pravdu, ale pořád mi to přijde takový 

pohodlnější, než třeba si jít sednout někam na bar a teď musíš investovat nějakej čas do toho, 

než se oblíkneš, teď si na to vyhradíš nějakej čas a jdeš si sednout na bar, kde sedíš jako 

trubka a teď za celej ten večer přijde třeba deset blbců, který třeba odmítneš nebo ti koupěj 

pití a ten Tinder mi v tomhle přijde přímočařejší. Tím, že se matchneš s tím člověkem, tak se 

vyloučí to, že se jeden druhýmu nelíbíte a je jasný, že to nebude friendzone, což mi přijde 

super a zároveň je to takový nezávazný, že potom ve finále, když se prostě s tím člověkem 

napíšeš a zjistíš, že se s ním nechceš sejít z nějakýho důvodu, tak napíšeš třeba nejdu, což v 

baru je pro mě těžší nebo já to tak vnímám, že je těžší z toho vycouvat a někdy se cítím i 

vině, když mi někdo koupí pití a já si připadám strašně zavázaná, což na tom Tinderu to je 

jako chat, když neodpovím, tak neodpovím. 

Jakým způsobem používáš Tinder v průběhu dne a týdne? 

Vzhledem k tomu, že jsem dopoledne v práci, tak když se nudím v práci, tak to zapínám i v 

práci, takže asi hodně dopoledne, potom přes den moc ne a pak o víkendech třeba večer, když 
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jakoby není co dělat, tak si swipuju fotku, to asi nejvíc. Přes týden spíš dopoledne a o 

víkendu spíš večer. 

Máš třeba vypozorovaný, kdy ti to hází víc matchů? 

Přes víkend je určitě víc matchů, než přes týden. Je to zvláštní. Právě ty víkendy večer, 

neděle speciálně.  

Kde všude Tinder zapínáš? 

Já myslím, že ho mám zapnutej jako pořád. Permanentně, vždycky, když je volná chvíle nebo 

se nudím, tak se tam podívám. Používám to jinak hodně v Praze, ale ještě před tím, než jsem 

se přestěhovala do centra, tak jsem bydlela u kámoše na Proseku a i když jsem tam měla 

nastavenej nějakej range, tak mě to matchlo s nějakým člověkem, kterej nebyl z Prahy, což 

byla to docela trapná situace. Sice Brandejs nad Labem, ale stejně. Jinak když si to člověk 

zapne v centru, tak má větší jistotu, že ten druhej člověk bude z Prahy, i když v centru je to 

ještě hodně doplněný o všemožný turisty, ale zase ten výběr je pestřejší. Jinak jsem to 

zkoušela třeba na Šumavě, tak jsem si tam swipovala, ale to byla katastrofa, protože tam 

vůbec nebyli lidi v okruhu pro ten můj nastavenej range, tak tam asi ty lidi nebydlej nebo 

nevím, asi tam není moc mladejch lidí, takže tam to třeba nemělo vůbec smysl zapínat. Jinak 

spíš v Praze. Jednou se mi povedlo, že jsem se s někým matchla, když jsem jela v tramvaji, a 

on mi potom napsal, že je asi kilometr ode mě, že mu to ukazuje, ale nesešli jsme se, protože 

jsem se nějak uklikla, to zrovna nebyl ten match, kterej jsem chtěla. 

Jakou roli pro tebe hraje roli ta blízkost uživatelů? 

To je mi asi ve svý podstatě jedno, já bych byla jenom ráda, kdyby ty lidi byli z Prahy. Né, že 

bych jako znevýhodňovala ostatní lokality kolem Prahy, ale říkám si, že kdyby z toho něco 

bylo tak nechci dojíždět někam daleko. 

Za jakými účely Tinder primárně používáš? 

Tak začalo to jako nevinná sranda, ale pak jsem si říkala, že je to docela fajn, protože jsem 

díky tomu byla na několik rande a něco bylo fajn a něco zase ne. Takže takoví jakoby 

nezávazný seznámení. Hlavně se díky tomu daj poznat třeba i nový zajímavý lidí. Většinou se 

setkávám s lidma, který už nějakou dobu znám a jsou to pořád ty samý lidi a nový lidi už 

nepoznávám, protože se vídám hlavně s těma lidma, který znám. A tohle je zas cesta jak na 

někoho narazit.  

Jaké jsou tvoje zkušenosti se sexem v rámci Tinderu? 

Celkem bylo pět schůzek a z toho tři skončily sexem. Z toho jednou to bylo přesně takový co 

jsem nechtěla, že jsme pokračovali do dalšího baru a já se nechala strašně ukecat, čehož 

teďka zpětně docela lituju, ale neuděláš nic. Nikdy jsem to ale prvoplánově neplánovala, 
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vždycky co jsem šla na ty schůzky, tak to bylo s nulovým očekáváním, spíš jsem čekala, že si 

s tím člověkem nesedneme, ale na tý první schůzce, co jsem hned měla jsem byla příjemně 

překvapená, protože jsme si s tím klukem sedli strašně moc a viděli jsme se potom ještě 

několikrát s stýkali se asi měsíc. To byla ta první, ta byla dobrá. Pak tam byla jedna hodně 

špatná, protože na tom Tinderu nejsou ty informace co tam maj všichni úplně správný a 

někdo tam píše třeba lži. A právě tenhle člověk, s kterým jsem se sešla vypadl na osmnáct, 

intelektově mu bylo tak 20, na Tinderu tvrdil, že mu je 28 a ve skutečnosti mu bylo 35, takže 

to mě docela vzalo, že ještě v dnešní době maj lidi potřebu si vymejšlet věk a tohle na 

internetu. Jinak každej zhruba patnáctej match je o tom, že mi někdo napíše jé ty seš hrozně 

hezká, nechceš se se mnou vyspat nebo pojďme dát sex, ale na to třeba neodpovídám, protože 

to mi přijde hodně laciný. 

Jakou roli v tom hrají drogy nebo alkohol? 

Alkohol si myslím, že hodně. Ve dvou ze tří případů, tak v tom hrál roli alkohol. Neříkám, že 

by k tomu nedošlo třeba jinak, ale myslím si, že by v tom jednom případě k tomu sexu určitě 

nedošlo bez alkoholu. Takže to je takovej katalyzátor potom. 

V jaké chvíli přistupuješ k osobnímu setkání? 

To je různý, ale většinou když jsme nějak v kontaktu, tak třeba po čtyřech nebo pěti dnech se 

domluvíme, ale to vždycky záleží na tom, jestli se mě ten druhej zeptá. Já ty schůzky 

nenavrhuju sama, ani nepíšu první, ale čekám co se z toho vyvine a když je mi ten člověk 

sympatickej, tak prostě jdeme někam. 

A ten sex realizuješ u sebe doma nebo u nich? 

To je tak nějak půl na půl, ale spíš se snažím, aby to nebylo u mě doma, protože mám ráda 

svoje soukromí a samozřejmě, i když s tím člověkem něco mám sexuálního, tak toho člověka 

neznám a není mi úplně příjemný aby věděl, kde bydlím a zvlášť když si v průběhu noci 

říkám, že to nebyl dobrej nápad tady toho člověka už nechci znovu vidět, tak nechci aby o mě 

věděl další věci jako kde bydlím nebo jak se jmenuju příjmením, protože si myslím, že to 

vede potom jenom k problémům.  

Přistupuješ na rizikové chování? 

Ne, to ne, to rozhodně ne. To já si hlídám.  

Čeho se při takto realizovaným setkání bojíš nejvíc? 

Teď si právě říkám, že jsem měla docela štěstí, že to byla vždycky jakoby moje vůle, že jsem 

si mohla rozhodnout víceméně svobodně, ale právě naposledy co byl právě sex, kterýho jsem 

pak litovala, tak to bylo tak, že jsme spolu spali a já už jsem pak ráno chtěla odejít a on mě 

tam docela držel, doma u něj. Ale jako nebylo to nějak vyhrocený, ale tak prostě na mě 
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naléhal a tlačil a to prostě nebylo v tu chvíli příjemný. Takže z tohohle mám docela strach 

teďka upřímně. Jsem si vlastně úplně neuvědomila, taková lehkovážná dívka, že jdu vlastně 

někam s někým koho neznám, jdu k němu domů a nikdo neví kde jsem. Ve finále, kdyby se 

něco stalo, tak...no černý myšlenky. Nedávám ani vědět kamarádkám, nebo třeba řeknu 

jenom jdu s někým někam, ale ony toho člověka neznají a já vlastně taky ne. A tím, že je to 

většinou někde v baru, kde se sejdeme a pak pokračujeme třeba k němu, tak nepíšu 

kámoškám.  

Můžeš mi popsat jak se prezentuješ v rámci svého profilu? 

Tak mám tam nějaký jakoby tři, čtyři fotky. Jednu mám jenom obličej, jednu mám jako celou 

postavu a pak tam mám nějaký fotky, kde prezentuju svoje zájmy co mě baví. Mě třeba baví 

cestování, tak tam mám jednu fotku z Monaka a pak ještě fotku s kytarou, protože hraju na 

kytaru. A v tom profilu se vyjadřuju spíš heslovitě, moc se tam nerozepisuju, protože si 

myslím, že to nikoho nezajímá. že to nebude stejně nikdo číst a pak jsem se dozvěděla, že 

chlapi to stejně swipujou jenom podle fotek, takže to ani nečtou. Takže jenom spíš heslovitě, 

hlavní zájmy co mě baví, je tam jméno, je tam věk to je klasicky a pak tam jsou nasdílený 

zájmy z Facebooku, ale nějak se tam víc nerozepisuju.  

Kterým údajům v rámci svého profilu věnuješ pozornost? 

Já jsem chtěla, aby to bylo prostě heslovitý. Příklad tam jsou holky, který tam maj třeba 

jmenuji se takhle takhle a studuji tohle a tohle, tak já tam nemám celý věty, dávala jsem si 

záležet jenom na to, aby tam bylo heslo, takže tam mám třeba muzikant, nebo runner, protože 

běhám, takže jenom takový hesla, co si myslím, že to prostě stačí. Jednak je to i moje lenost a 

jednak si myslím, že to fakt nikdo nečte. 

Máš jeden profil nebo jich máš víc? 

Jenom jeden. 

Skrýváš nějaké informace v rámci toho profilu? 

To ne, měla jsem tam odkaz na Instagram, ale pak jsem ho dala pryč, protože mi to bylo 

docela nepříjemný, protože mi tam potom psali nějaký lidi, s kterýma jsem se na Tinderu 

nechtěla bavit, tak mi psali něco na Instagram a takhle, tak jsem si říkala, že to už je moc 

osobní. Komu budu chtít, tak mu ten Instagram pošlu, ale jako že bych tam něco tajila, nebo, 

že bych uváděla nějaký mylný informace to ne. 

Teď si mi trochu nahrála, propojuješ profil na Tindru s profily na ostatních sociálních 

sítí? 

S tím Facebookem jsou propojený ty zájmy, ale to neumím upřímně změnit, takže to tam 

prostě je, to jsem si úplně nevybrala. Pak jsem tam teda měla ten Instagram, ale ten jsem dala 
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pryč právě z toho důvodu, že mi to nebylo úplně příjemný. A hlavně pak tím, že je tam víc 

fotek, tak mi lidi psali takový zvídavý dotazy, že jo jé ty vypadáš teďka úplně jinak, než tady 

na týhle fotce. Jakože se nějaký lidi neváhali ponořit do historie a projít si mejch třeba 300 

instagramovejch fotek, tak jsem si říkala, že je to docela hustý, že maj nějaký lidi tolik času. 

Pak mi i někdo napsal, jé tady vypadáš úplně jinak, než tady a seš to fakt ty? 

Do jaké míry máš pocit, že tohle prostředí ovlivňuje způsob tvojí prezentace? 

Přijde mi, že ten Tinder nahrává strašně hezkejm holkám hlavně, který se uměj dobře vyfotit 

a který třeba nic jinýho ani nedělaj. Stačí, když se tam dobře vyfotěj. Tam je strašně důležitá 

ta fotka, a to jestli tam jsou nějaký třeba zájmy, nebo jestli ta holka je nějak vzdělaná, dospělá 

nebo je s ní o čem bavit, tak to ty kluky na Tinderu moc nezajímá. Celkově ze všech těch 

matchů, kterejch bylo asi dvěstě, tak mi jenom dva lidi napsali, že to je strašně super co děláš 

nebo to je strašně zajímavý, ale většinou jen píšou, že jsem hrozně hezká. Takže je to hraný 

čistě na tu vizuální stránku.  

Jakým způsobem na tebe to prostředí působí? 

Upřímně řečeno, když teď o tom tak přemýšlím, tak je to takový trošku depresivní, protože 

díky tomu si člověk uvědomuje, jak je to strašně povrchní všechno, ale ono na tom rande, 

nebo když člověk sedí na tom baru, tak ono to asi není jiný. Ono to je asi stejný, u holek 

záleží na tom vystupování na a tý vizuální stránce. 

Máš pocit, že tě to do něčeho tlačí? 

No tak určitě mě to tlačí minimálně k tomu si tam dát hezký fotky, že jo. Nedala bych si tam 

prostě nějakou fotku, kde třeba mi to úplně nesluší, i když by ta fotka byla třeba vtipná, tak 

bych si jí tam nedala, protože je strašně důležitý tam mít krásnou fotku.  

Upravuješ nějakým způsobem profilové fotky, které volíš? 

To ne, to nedělám, ale to je asi taky moje lenost. 

Jak staré fotky volíš? 

Snažila jsem se tam dát ty nejaktuálnější fotky, co jsem měla. Tak maximálně dva nebo tři 

měsíce zpátky. 

A střídáš je? 

Nestřídám, ale není to z toho důvodu, že bych nechtěla, ale žádný jakoby hezčí nebo co bych 

považovala za lepší třeba nemám. Kdybych měla lepší, tak bych je třeba i střídala. 

Máš třeba vypozorovaný na jaký fotky lidi reagujou víc? 

Strašně záleží na tý první fotce. Měla jsem tam jeden čas na tý hlavní stránce jakoby tu první 

fotku jsem měla fotku celý postavy a pak, když jsem ty fotky přehodila a dala jsem tam fotku, 
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kde jsem jenom do pasu, kde je vidět víc ten obličej, tak jsem najednou měla víc matchů, ale 

nevím jestli to byla jenom náhoda, nebo se to prostě stalo.  

Podle jakých kritérií vybíráš profil, který oslovíš? 

První je vždycky fotka a když jakoby ta fotka je dobrá a řeknu si, že jo, tak lajknu a když si 

řeknu, že možná, tak si ten profil otevřu a koukám co tam ten člověk má napsaný případně si 

prohlížím další fotky.  

Kolik času ti zabere to rozhodnutí, že se ti profil líbí nebo ne? 

Tak od jedný do pěti vteřin. Třeba teď jsem měla nějakou sérii, kdy jsem měla samý cizince a 

to ještě samý takový Indy nebo něco a to se pak člověk dostane do takový křeče, kdy všechno 

ne ne ne ne a pak omylem někoho swipne, koho chtěl lajknout. 

Používáš filtry? 

Jo,jo filtruju. Používám filtry na vzdálenost, ty kilometry a to mám nastavený do 5 nebo 10 

kilometrů a pak používám filtr na věk, že mám od 24, což je jakoby můj věk, do 30. A 

samozřejmě muži, ženy mě nezajímají.  

Jaké údaje pro tebe hrají důležitou roli? 

Je docela fajn, když tam má ten člověk něco napsaný, což většinou na těch klučičích 

profilech moc není a třeba hrozně si cením toho, když tam napíšou něco zajímavýho, něco co 

mě zaujme, když to tedy není nějakej souvislej text, nějakej monolog a zároveň, když tam ten 

člověk nemá jenom jednu fotku a nic k tomu napsanýho, to je takový nic neříkající. 

Myslíš si, že si na tomhle prostředí může člověk vypěstovat závislost? 

Myslím si, že to možný je. Je fakt, že jsem měla takový období, že jsem se tam třeba každej 

den koukala třeba i třikrát, čtyřikrát, i když mi nepřišly žádný upozornění, tak jsem se tam 

stejně koukla, i když mi došly ty profily, který bych lajkovala, tak jsem tam jenom koukala, 

jestli mi třeba někdo nepíše, a tak. Takže si myslím, že se na tom dá docela slušně vypěstovat 

závislost. 

Podařilo se ti někdy navázat prostřednictvím Tinderu dlouhodobější vztah? 

Já to nechci zakřiknout. Zatím jako nepodařilo, ale teď se s jedním člověkem vídáme zhruba 

měsíc, což se nedá říct, že je dlouhodobej vztah, ale vídáme se. S těma předchozíma lidma v 

kontaktu ale nejsem vůbec.  

Když porovnáš ty zkušenosti s tou aplikací se zkušenostma z doby, kdy si žádnou 

aplikaci nepoužívala odlišují se nějak? 

Asi vesměs ne, nebo takhle určitě jsem teď víc chodila na rande a víc jsem chodila mezi lidi, 

a i když to rande třeba nevyšlo a ve finále se s tím člověkem nestýkám, tak díky tomu byly 

nějaký zkušenosti, byly nějaký věci a určitě toho nelituju. Kdybych tu aplikaci nepoužívala,  
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2.2.14 Rozhovor č. 14 - Karel 

 

Datum záznamu: 11. 6. 2015 

Délka: 37:00 

 

Kolik mobilních aplikací pro seznamování používáš? 

Používám jednu Tinder. 

Máš zkušenosti ještě s nějakou jinou? 

Nemám. 

Proč zrovna tahle aplikace? 

To jsme takhle seděli v hospodě a kamarád, kterej studuje v Dánsku v Kodani, tak mi říkal o 

Tinderu, že je to tam strašně jede. Nechal jsem to chvíli odležet, ale o Vánocích jsem byl 

dlouho doma a strašně jsem se nudil, tak jsem si to nainstaloval a rozjelo se to docela ve 

velkým. 

Jak dlouho už aplikaci používáš? 

Od ledna v podstatě, pět měsíců. 

Na jakých mobilních zařízení aplikaci používáš? 

Na Blackbarry, ale je to nějakej androidí port nebo něco, ale funguje to. 

Co tě přivedlo k tomuhle způsobu k seznamování? 

Asi hledání nějaký dámský společnosti. V tý době nikdo nebyl, tak jsem to zkusil, ale nic 

sofistikovanějšího za tím nebylo.  

Jakým způsobem aplikaci používáš v průběhu dne a týdne? 

Zapínám to hodně, když se vyloženě nudím, takže ve chvílích kdy čekám třeba na tramvaj 

nebo když nevím co s časem, ale když mám třeba hodně práce, tak to v podstatě nezapnu 

třeba i pár dní. Mně nechodí notifikace, což je docela zajímavý, takže když si s někým píšu, 

tak to kontroluju furt, zároveň ale když mám hodně práce a nepoužívám to, tak tím, že 

nedostávám ty notifikace, tak nemám potřebu se k tomu vracet.  

Kde všude Tinder zapínáš? 

V podstatě všude, nemám to nějak vymezený, spíš záleží na tom, když se nudím nebo když 

mám chvilku, tak to zapnu v podstatě kdykoliv. Zkontroluju Facebook, zkontroluju Twitter a 

zkontroluju i Tinder. Když je chvilka, tak to jinak zapínám hlavně doma nebo v práci. Na 

dovolený jsem se jenom koukal, jak tam vypadají tamější holky, ale vzhledem k tomu, že to 

bylo krátce, tak by z toho nic nebylo. V klubu jsem to nikdy nezapínal. Nerozlišuju úplně 

kde, jen musí bejt ten čas. Jednou jsem to zkoušel zapnou, když jsem byl doma u rodičů, ale 
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tam to nikdo nepoužívá, je to blízko hranic s Německem, tak tam jednou akorát tak Němky a 

to je všechno. 

Jakou roli pro tebe hraje blízkost uživatelů? 

V podstatě žádnou. Já tam mám nastavený asi základní okruh do 50 kilometrů a je mi jedno 

jestli je to 49 nebo 1 kilometr. Nikdy jsem nepsal, jsi ode mě jeden kilometr přijď ke mně. To 

jsem takhle nikdy nehrotil ani neřešil. 

Za jakými účely aplikaci primárně používáš? 

Primárně jako seznámení, asi i ten sex v podstatě, ale teď jsem se seznámil s jednou holčinou, 

se kterou se vídám docela často, tak už to používám jenom z tý setrvačnosti. Už to není tak 

intenzivní jako dřív. 

Jaké jsou tvoje zkušenosti se sexem v rámci tohohle prostředí? 

Jako fajn no. Doporučuju. Většinou to proběhlo tak, že nejdřív teda komunikace na Tinderu, 

a když zjistíš, že tě ten člověk zajímá, tak si ho přidáš na Facebooku, kde vidíš další fotky a 

tak nějak víš. A pokud máš pocit, že je to oukej, tak někam zajdeme, většinou taková klasika, 

že zajdeme někam na drink večer, a pak to docela často končí tím sexem, ale úplně přirozeně. 

Nikdy jsme si úplně předem neřekli, že nebudeme ztrácet čas a skočíme na to, takže 

takovýmhle způsobem. A pak to bylo fajn. Sešel jsem se touhle cestou asi s pěti holkama, z 

toho tři skončily sexem a ty další schůzky byly takový mrtví. Ta jedna holčina byla celá 

taková divná, ale jinak to probíhalo fajn.  

Když už to přistoupíš k tomu sexu, hrají v tom nějakou roli drogy nebo alkohol? 

Alkohol asi drobet jo, když na tý schůzce pijete drinky, ale neřekl bych, že by toho druhej 

den ta holka litovala, protože byla tak opilá. To je na tom to nejlepší, že tam odpadá spousta 

takovejch těch situací, kdy se seznámíš s holkou řekneš si o číslo nebo o Facebook, teď jí 

píšeš a nevíš, jestli se jí líbíš nebo jestli nemá kluka a tohle vlastně všechno odpadá a asi tušíš 

kam to směřuje. Většinou ty lidi ani kolem toho sexu tolik nekrouží, jak se kolikrát v životě 

děje a když ta situace nastane, tak buď ti na rovinu řekne buď, že ano nebo, že ne. Což se mi 

na tom líbí úplně nejvíc, ta jednoduchost. 

Přistupuješ na rizikové chování? 

Jo, to asi jako jo. Já jsem takovej rizikovej. To se stává občas, ale tak taky neříkám, že to 

neliminuju, ale když vidíš co je to za člověka, tak jako tím neříkám, že se tím ochráním 

100%, ale když vidíš, že to není nějaká šílenkyně, nebo tak nějak, což poznáš z toho 

Facebooku, jak se tam ten člověk prezentuje. Já jsem si je většinou vyselektoval, že jsou to 

většinou vysokoškolačky, a tak nějak docela i normální lidi, který vyhledávám i mimo 

aplikace. Vyhledávám lidi, který mi jsou blízký ve vícero ohledech.  



109 

Čeho se při takto realizovaných schůzkách bojíš nejvíc? 

Já se ani jakoby nebojím. Já nevím, asi toho, že se nebudeme mít o čem bavit nebo taj, ale 

většinou už malinko víš. Já úplně nejsem z toho extra nervozní, protože většinou o nic nejde, 

že jo a nějak to nehrotím. Mě to i docela bavilo, takovej jako adrenalin trochu. 

Můžeš mi popsat jak se prezentuješ na Tinderu? 

Já tam mám nějaký čtyři nebo pět fotek sebe. Já mám strašně málo použitelných fotek, tak 

tam mám nějaký šílený co jsem někde našel. Ta první je docela v pohodě a ty ostatní jsou asi 

oukej. Pak tam mám jednu větu z mojí oblíbený písničky, takovej jako dvojsmysl, ale takhle 

to mám od začátku nějak jsem s tím nemanipuloval. Takhle se prezentuju, rozhodně tam 

nepíšu, jak mám velký péro nebo jak jsem velkej, tak se tam rozhodně neprezentuju. 

Jsou nějaký údaje, kterým věnuješ pozornost v rámci svého profilu? 

Vybral jsem tam jenom ty fotky. Určitě jsem se kvůli tomu nefotil znova. Nějak to nehrotím 

úplně.  

Skrýváš třeba informace? 

To bych neřekl, jako člověk se snaží nějak vychválit, ale že bych s nějakejma údajema 

manipuloval to zase ne. 

Propojuješ profil na Tinderu profily na dalších sociálních sítích? 

To ani nevím, že jde.  

Do jaké míry máš pocit, že tohle prostředí ovlivňuje způsob tvojí prezentace? 

To ne. Prezentuju se tam prakticky stejným způsobem jako na ostatních sociálních sítích. V 

tomhle jsem konzistentní. Nenapadlo by mě si tam dávat třeba fotku, kde mám vlasy, když 

vlasy už nemám.  

Jakým způsobem na tebe tohle prostředí působí? 

To záleží, je tam určitý spektrum lidí, jsou tam lidi, který tě zajímaj, pak je tam spousta 

cizinců a pak tam jsou nějaký zoufalkyně, takže to působí všelijak, ale je to takovej docela 

dobrej vhled do toho nějakýho sexuálního prostředí, nebo jak to říct. Protože na těch lidech 

vidíš jejich motivaci docela. Z těch fotek je to prostě jasný, proč tam jsou a co chtějí. Máš 

tam třeba takový různý růžový holky, co tam jsou ve spodním prádle, takže z toho už poznáš 

kam to směřuje. Ale působí to na mě jako každá jiná sociální síť v podstatě, máš tam různý 

lidi, nějaký šílence, nějaký fajn, některý lidi se vyplatí sledovat, takže nějak takhle no. 

Jaký profilový fotky volíš? 

Ty, kde vypadám nejlíp, ale těch moc nemám, takže jsem dal dohromady veškerý fotky, kde 

vypadám jako člověk nějaký, víc to nešlo. Kvůli tomu jsem si ty fotky musel nahrát do alba 
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profilovejch obrázků na Facebooku, aby se mi to potom propojilo. Úplně mi to narušilo mojí 

identitu on-linovou.  

Kterou část těla prezentuješ? 

Spodní část těla, ale nejsem do půl těla. Jednou tam ležím na lehátku, jednou tam sedím, 

jednou tam ukazuju celou postavu, kde ukazuju, že nejsem tlustej. Nejsem tam svlečenej do 

půl těla, nebo neukazuju svaly, nebo cokoliv, tak nějak normálně. Nesoustředím se na to, 

abych tam prezentoval nějakou svojí konkrétní část. Co bylo zrovna po ruce, tak tam šlo. 

Jak starý fotky volíš? 

Já se nefotím kudy chodím, tak tam mám takovej výběr. Nejsou úplně aktuální, ale vzhledem 

k tomu, že moje vizáž se teď nějak drasticky nemění, tak jsou jako v pohodě a nikdo si 

nestěžoval na to, že bych vypadal nějak jinak.  

Střídáš je? 

Ne ne, pořád tam mám ty stejný. 

Do jaké míry vyplňuješ informace v profilu? 

Hele nic navíc tam neuvádím.  

Máš třeba vypozorovaný na jaký fotky lidi reagujou? 

To ani ne. Jediný asi jak tam sedím za stolem, tak se mě někdo občas zeptá odkud to je.  

Podle jakých kritérií vybíráš profil, který oslovíš? 

Musí se mi líbit, fakt jedu spíš přes to fyzický a až pak, když zjistím, že máme třeba nějaký 

zajímavý společný zájmy, tak je to plus, ale fakt spíš jedu přes tu fyzickou stránku. V tomhle 

jsem docela povrchní. 

Kolik času ti zabere to rozhodnutí, že se ti profil líbí? 

To záleží, občas to strašně zkoumám, jindy zas jedu. Pak, když tam je skupinová fotka, tak 

než člověk zjistí, která to je, navíc většinou je to ta nejošklivější, ale když je hezká, tak je to 

super. Jako občas se tam hodně rozhoduju, je to strašně individuální. Občas tam maj holky 

nějaký nespecifikovaný fotky nebo vypadaj docela hezky, ale pak když najedeš na ten profil, 

tak zjistiš, že má třeba 150 kilo a takovýhle pasti. Takže v tomhle jsem docela precizní a 

vybírám si ale zas to úplně nepřeháním. 

Filtruješ v rámci Tinderu? 

Mám tam jenom ten rádius 50 kilometrů a pak ženy. A ještě tam mám věkový omezení +10 

let. Některý jsou fakt hezký, ale hledaj už spíš nějaký manžely. Jako nad 30, do toho nejdu. 

Nejstarší match byl asi 28.  

Jaký údaje pro tebe hrajou důležitou roli? 
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Určitě ta fotka, a pak třeba ty společný zájmy, který ti to ukazuje, jsou fajn a když máme 

nějakýho společnýho přítele, což je jako docela zajímavý, protože se potom podíváš kdo ho 

má ve společných přátelí, a když vidíš, jestli je to někdo z přirozenýho okruhu relativně, tak 

je to fajn, ale když ho má v přátelích někdo, s kým se třeba moc nemusíš, tak to moc 

nepomůže, ale spíš de o to, že se podíváš blíž. Ale pak ty společný zájmy a když tam nemá 

napsanou nějakou kravinu, třeba Američanky tam jsou celý jen v americký vlajce a USA a 

tak a to je docela špatný. Většinou ta fotka hraje roli a pak, když mě neodradí nějakou 

šíleností v popisu, tak to zkouším.  

Myslíš si, že si na tohle prostředí můžeš vypěstovat závislost? 

Asi jako jo, ale jako na každou jinou síť. Na Facebooku si závislej kontrolovat jestli ti ten 

příspěvek někdo olajkoval, tady je to v podstatě to samý, jestli ti někdo olajkoval fotku a tak, 

takže asi jo. Asi můžeš, ale to záleží asi na tom člověkovi, jak je zvyklej na nová média a web 

2.0. Neřekl bych, že jsem na tom závislej, ale občas mám takový období, kdy tam jsem víc, 

pak zas vůbec. Záleží jak se nudíš, nebo jestli chceš rovna koukat na holky. Asi závislej 

nejsem, to by vypadalo jinak, ale to prostředí je docela návykový. 

Udržuješ s lidma, který si potkal touhle cestou ještě nějaký kontakt potom? 

Ale docela jako jo, jak jsem říkal, že si vybírám lidi, který mě docela zajímaj, protože si je 

vybírám z nějakýho relativně blízkýho prostředí. To bylo zajímavý právě, že s jednou 

holčinou jsem se takhle seznámil a zjistili jsme potom, že je to nějaká kamarádka přítele mojí 

sestry. Ona byla potom docela zmatená, co jim má říct, když se ptali odkud se vlastně známe. 

Mám je na Facebooku a občas se na něco hodí. Jedna holčina dělá na ministrestvu kultury a 

já miluju divadlo, tak občas komunikujeme. Určitě jsme v kontaktu. A teď jsem se seznámil s 

holkou, s kterou jsem v dlouhodobějším kontaktu, tak tím skončilo nějaký moje schůzkování.  

Když porovnáš tyhle zkušenosti se zkušenostma z doby, kdy si jí neměl, v čem se to 

třeba odlišuje? 

Usnadní ti to seznámení celkově a přeskočíš všechny ty nejtrapnější fáze, který tě vlastně na 

tom seznamování rozčilujou a ten pocit ty nejistoty. Víš, že ten člověk není zadanej, nějak se 

mu elementárně líbíš a má o tebe zájem to je super. Z toho pak můžeš nějak vycházet. Třeba 

v průběhu toho chatování zjistíš, že to třeba nemá smysl, nebo tak, ale přeskočíš ty fáze, kdy 

se ptáš na to, jestli s někým ta holka chodí, nebo jestli se jí líbím a zda by nechtěla někam 

zajít. To mě na tom baví nejvíc.  
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2.2.15 Rozhovor č. 15 - Karolína 

 

Datum záznamu: 13.6.2015 

Délka: 47:49 

 

Kolik mobilních aplikací pro seznamování používáš? 

Jednu. 

Jakou konkrétně? 

Tinder. 

Máš zkušenosti ještě s nějakýma dalšíma? 

Z mobilních ne. Já mám malou kapacitu v mobilu, takže tam cokoliv nahraješ, pak zbytek 

musíš smazat, protože to nefunguje. Ale jako nikdy jsem tam nic co se týče seznamování 

nevyhledávala, takže jsem v mobilu neměla nic takovýho. 

Proč zrovna tahle aplikace? 

Protože moje maminka přišla s tím, že četla na idnes o nějaký aplikaci a ať si jí jako stáhnu, 

že tam najdu chlapa, takže jsem vyhověla své drahé matce, stáhla jsem si aplikaci, abych si 

mohla najít manžela, protože ona je ze mě zoufalá. Musela jsem jí vysvětlit jak ta aplikace 

funguje, tak z toho byla celá nešťastná, že to vlastně nefunguje tak, jak si myslela. Takže 

moje drahá matka malá je ta příčina, proč mám Tinder v mobilu, protože jsem furt pryč tak 

říkala, že když furt cestuju, že je to ideální šance, jak se s někým seznámit i mimo moje 

zaběhnutý kolečko mých přátel. Nemám na to jinak čas.  

Jak dlouho už Tinder používáš? 

Půl roku, nebo něco málo přes půl roku.  

Na jakých mobilních zařízení Tinder používáš? 

Jenom na telefonu. 

Jakým způsobem používáš Tinder  průběhu dne a týdne? 

Když si s někým píšu, tak je to o tom, že si píšeme, je to něco mimo smsky, když tam není s 

kým si psát, tak člověk sedí v práci, nudí se a odklikává doprava, doleva a čeká. Je to i tím, že 

hodně cestuju tak tam ten refresh je docela dlouhej, takže většinou nezjistím, kde ten člověk 

přesně je. Ono to ukazuje, že je dva kilometry daleko a on v tu chvíli je 180. Takže v průběhu 

dne, když mám dlouhou chvíli. 

Kdy jsi na tom nejčastěji? 

V poledne, to totiž vždycky během oběda nebo když mám takovej ten pocit, že potřebuju 

vypnout na chvilku a nemám životy v nějaký hře, tak jsem na Tinderu. A nebo ráno, když 
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přijdu do práce, že se mi to jako naloguje a teď mi to začne všechno blikat, tak ráno jinak 

večer ne, protože tady není signál. 

Kde všude tu aplikaci používáš? 

Prakticky, když třeba stojím v koloně nebo když někde dlouho čekám. Kdy já nevím jedu ke 

klientovi a mám hodinu čas a jsem někde, tak to tam zapnu. Ono to sice žere baterku, ale 

zapnu to. Občas je to fakt jenom na zkrácení tý chvíle, není to o tom, že by člověk jako cíleně 

někoho hledal, protože podle fotek to stejně moc nejde.  

Můžeš mi porovnat jaký jsou ty zkušenosti, když si tady doma a potom v tom městě? 

Tady bych řekla, že ty lidi jsou víc uzavřený, že to trvá dlouho, než se ten dotyčnej třeba 

ozve. Naopak, když jsem v práci, tak ten okruh těch lidí jsou většinou bussinessemeni nebo 

lidi z kancelářskýho prostředí, takže většinou ten dotyčnej napíše hned nebo třeba do hodiny. 

Ta odpověď trvá v poměrnu jinak dlouho. Tady než se třeba ozvou, tak to jsou tři dny. Ale to 

bych řekla, že je to daný tím okruhem nastavení těch kilometrů, že tady jsou samý vesnice 

okolo a špatnej signál, špatný mobilní pokrytí, takže si myslím, že je to daný i tím. Taky ot 

záleží na tom, jak dlouho jsem připojená já.  

Zapínala si to třeba někdy i v baru? 

Zkoušel jsem to teď o víkendu a je fakt, že tohle je prostě malý město, že jsem to zkoušela, 

aby to mělo malej rádius, takže na dva kilometry a jestli mi to našlo dva lidi? A myslim si, že 

ještě ani v tom baru nebyli. Myslím si, že vyloženě tahle aplikace není na tak malý 

vzdálenosti nebo na takhle malý města. Asi by byl rozdíl zapnout to v Praze ve velkým klubu, 

ty lidi by odpověděli asi dřív, rychlejš a asi by tam byl i ten fyzickej kontakt.  

Zkoušela sis to zapnout třeba na dovolený? 

Já jsem na dovolený ještě nebyla. Já mám první dovolenou, ale tím jak cestuju, tak jsem byla 

na čtyři dny v Ostravě, tak jsem to zapínala i tam. Tam byla většina těch lidí Poláci, což mě 

teda jako osobně zarazilo, protože já nedávám velkej rádius. Přijde mi zbytečný tam dávat 50 

kilometrů, to máš 50 tam a 50 tam a je to vzdušnou čarou. Ale zarazilo mě to, že tam byla 

většina poláků a pak studenti, i když tam mám větší věkovou hranici, tak tam nebyl nikdo 

starší. Většinou to byli lidi okolo 28 a studenti. V tomhle směru to tam bylo trošku jiný, než 

třeba v Praze, tady je to zase samej cizinec, jako ve směru, že přijel na víkend.  

Jakou roli pro tebe hraje ta blízkost uživatelů? 

Značnou, protože podle mě nemá smysl si psát s někým, kdo bydlí 50 kilometrů daleko nebo 

dejme tomu i 30, i když tady je to relevantní v tom, že bydlím prakticky 30 kilometrů od 

centra Prahy. Ale ta šance potom, to je pak jak si chatovat s někým na internetu a od tohohle 

ta aplikace si myslím, že není, že je o tom se s těma lidma fyzicky sejít a ne si jenom povídat. 
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Asi ve chvíli, kdy tam je ta velká vzdálenost těch lidí, tak to postrádá ten smysl. Jako jo je to 

fajn si s někým pokecat, ale ve výsledku to asi nikam nepovede. 

Máš pocit, že tě to v něčem limituje? 

Asi ne. Je fakt, že říct v práci, že mám Tinder by bylo asi divný, kdyby nepřišla moje 

kolegyně s tím, že se s přítelem poznali na Tinderu, takže ona to tam veřejně prohlásila, že se 

seznámili na internetu, tak se ptala, kdo jakou aplikaci má, tak říkám, že jí mám v mobilu 

taky. Asi vyloženě mě to v ničem nelimituje, ale zas na druhou stranu to užívá určitá sorta 

lidí a občas člověk narazí na úplnýho debila a mě osobně to vždycky na značnou dobu odratí 

to jako zapínat, protože si říkám, že to nemá cenu to zapínat, protože tam bude zase takovej 

blbec. 

Za jakými účely Tinder primárně používáš? 

Seznámení, jako celkově. Ne třeba rovnou vztah, ale poznat i jiný lidi, protože tím, že jsem 

pořád ve stejným prostředí lidí a jsem furt někde na cestách, tak člověk nemá ani šanci si jít 

večer někam sednout. Takže spíš poznat i někoho jinýho, kdo má i třeba jiný zájmy, ale v 

normálním běžným životě bysme se asi nepotkali. 

Jaké jsou tvoje zkušenosti se sexem v rámci tohohle prostředí? 

Záleží podle mě na skupině lidí, je tam řekla bych, že spousta cizinců, třeba když byli jarní 

prázdniny, tak toho byl zahlcenej kompletně celej Tinder, protože ty chlapi jediný co, tak byl 

sex. Ale to poznáš už i rovnou z tý fotky, první co, tak tam není ani obličej, ale fotka od krku 

dolů, tak to člověk i tak vyfiltruje. Pak asi to berou chvilku jako ahoj, jak se máš a pak to 

směřuje k tomu “a co ty a sex”. Po týhle otázce říkám, tak nazdar. Nemám potřebu se o tom s 

někým vykecávat po Tinderu, pokud má někdo potřebu se vykecávat, tak se můžeme sejít, ale 

psát si o tom po internetu mi nepřijde normální. Většinou doporučuju ať si pustí porno a uleví 

si. Myslím si, že to je taková nejschůdnější varianta. 

A posílají ti i třeba nějaký sexuálně motivovaný obrázky? 

To ani ne. Koho tam mám, tak to jsou fotky většinou z fitka, občas se tam objeví nějaká fotka 

ze sauny, kde ale stejně není nic vidět, takže z toho stejně nic nemáš, ale za tímhle účelem 

tam nic cíleně nechodí zatím. 

V jaké chvíli přistupuješ k osobnímu setkání? 

Když mám pocit, že jsme si všechno po tom internetu řekli a máš pocit, že v tý osobní rovině 

to můžeme nějak jako rozvíjet a nemusí to být nějaký sáhodlouhý jako třeba měsíc. 

Paradoxně asi čím míň si s tím člověkem píšeš, tím víc si máte co říct při tom osobním 

setkání. 

Máš vypozorovaný jak dlouho to trvá od toho propojení k tý schůzce? 
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Měsíc. Bych tipla tak ten měsíc, než zkoordinujeme dva diáře dohormady a najdeme volnej 

čas, protože vím, že z mojí strany je problém ten volnej čas najít. 

Čeho se při takhle realizovaným setkání bojíš nejvíc? 

Trapného ticha, to je asi to nejhorší co může nastat, kdy jako si nemáte fakt vůbec, ale vůbec 

co říct a člověk přemejšlí jako čím má vyplnit to ticho a říká si tak a teď když něco řeknu 

nebude to úplně stupidní? Takže asi fakt toho trapnýho ticha a potom toho, že bude mít 

nemravný návrhy. Nebojím se toho, že by mě někdo mohl třeba fyzicky napadnout, protože si 

myslím, že se o sebe umím docela postarat. Toho se jako úplně nebojím. A já vždycky 

někomu řeknu kam jdu a s kým jdu, že to není, že bych se jen tak sebrala a šla. Vždycky si 

říkám mít ty zadní vrátka, protože v dnešním světě může za tou fotkou bejt někdo úplně jinej. 

Takže jsem v tomhle opatrná. 

Můžeš mi pospat jak se prezentuješ v rámci svého profilu? 

Mám tam popis jako takovej ten, co je třeba na Twitteru jenom v bodech, že čtu knížky, píšu 

recenze, mám ráda tetování, kafe a čokoládu něco takovýho tam mám a mám tam aktuální 

fotky z Facebooku, protože je to napojený na Facebook. Nic starýho jsem tam nedávala, 

protože stejně před půl rokem jsem měla černý vlasy, takže to nemá smysl tam něco takovýho 

dávat. Mám tam fotku, kde je vidět, že mám tetování, protože vím, že spoustu lidí to odradí, 

takže paradoxně to jsou lidi, který k tomu maj nějakej vztah ať už osobně, že mají tetování a 

nebo se jim to líbí nebo proti tomu nic nemají to je asi základ. A momentálně jsem to 

propojila i s Instagramem, kde když ten dotyčnej má chuť, tak si dohledá jak ten člověk 

vypadá, že to není jako hodit tam fotku někde vystylovaná a pak přijít na schůzku a chlap 

bude čumět, že přišel někdo jinej. To mi nepřijde ani jako logickej krok, když to člověk bere 

tak, že se s těma lidma chce vidět a nejenom bejt spokojenej s tím, že mu dal zas někdo lajk. 

Je to o tom tam dát fotku, která je realistická. 

Jak postupuješ při sestavování profilu? Který údaje jsou důležitý? 

Asi charakterizovat sebe samu, abych tam nepsala mám ráda přírodu a chodím běhat, přitom 

to není pravda, protože do přírody nechodím, protože jsem takovej alergik, že prostě 

nesnáším když to kvete. Prostě dát tam něco o sobě, aby ten dotyčnej z toho zjistil, jestli si se 

mnou bude mít co říct. Ono je něco jinýho dát like podle fotky a něco jinýho kouknout co 

tam ten dotyčnej má napsaný a určitě nemám potřebu potom v rámci tý komunikace mu říkat, 

tak to si asi nemáme o čem povídat. Jako stane se to, ale většinou když ten chlap napíše 

první, tak reaguje na to, co tam mám napsaný nebo na fotku. Teď i z toho Instagramu, když 

tam mám nějakou fotku knížky nebo z nějakýho výletu, tak reagujou ty lidi na tohle a od toho 

se odpíchnou a to si myslím, že je podstatný právě pro tu další komunikace, že to není jenom 
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kouknu na profil měří, váží, počet dětí, vystudoval, ale spíš ten dotyčnej koukne i na společný 

zájmy. Chci, aby tam bylo vidět víc těch fotek. Já na Instagram dávám dost fotek nejenom 

sebe, ale i z toho běžnýho života takže si ten dotyčnej pak může udělat i svůj obrázek. 

Paradoxně si myslím ale, že se pak může dostat i dál, ale to je otázka kde mám zas napojenej 

Instagram a co mám uvedený na Instagramu. 

A nebojíš se toho, že tě může dosledovat třeba až na ten Facebook? 

Na Facebook mě nedosleduje, protože ho mám bloklej tak, že mě prostě nenajde, to jsem 

zjistila, když si mě chtěla přidat kolegyně v práci, ale najde mě na Twitteru a najde mě na 

blogu, ale zase já nemám blog vedenej pod pseudonymem, takže se dá běžně dohledat pod 

mým jménem, zjistit se tam dá o mě hromada, ale nepíšu tam zas, že jedu na 14 dní na 

dovolenou a budu mít prázdnej byt nebo tak.  

Máš jeden profil nebo jich máš víc? 

Mám jenom jeden.  

Skrýváš nějaký informace? 

Já si myslím, že ne. Nemám tam snad jedině fotku třeba ze strany.Mám tam věk a výšku ani 

váhu tam uvedenou nemám, ale mám tam fotku celý postavy, takže si ten dotyčnej může 

udělat celkovou představu. 

Do jaké míry máš pocit, že tohle prostředí ovlivňuje způsob tvojí sebeprezentace? 

Tím, že hodně žiju na sociálních sítí, nejenom za sebe ale hlavně za blog, tak mi už nepřijde, 

že bych ty životy oddělovala, protože vím, že se s těma lidma vidím i v reálu, takže to není o 

tom vytvořit si nějakou představu o mě, protože ty lidi mě potom znaj a ví jaká jsem v reálu. 

Snažím se, aby to nebylo o tom, že budeme si tady povídat a nějak se prezentovat, když ten 

dotyčnej potom zjistí, že jsem nějaká jiná. 

Jakým způsobem na tebe tohle prostředí působí? 

Mě dost často pobaví. Já bych řekla, že pro spoustu lidí je to prostředí, kde se jenom 

prezentovat, kde ukázat svojí fotku a já vypadám takhle úžasně, mám takový svaly a takový 

prsa, takže je to i o tom vyselektovat tuhle část lidí a dopraocvat se k těm normálním. Pro mě 

to znamená vyslektovat i turisty, kterých je strašně moc. Najít tam někoho normálního je teda 

nadlidskej výkon, ale povedlo se, jen to asi trvá než se dopracuješ k nějakýmu výsledku. 

Myslím si, že to může bejt zajímavá zkušenost, když člověk cestuje do zahraničí na 

dovolenou, ale tam je to spíš asi o tom pak mít s tím dotyčným sex, než navazovat vztah. 

Jaké profilové fotky volíš? 

Mám tam profilovku obličeje, mám tam fotku z rozhledny, pak tam mám fotku, kde jsem 

byla někde na akci u vína. Takže to není tak, že bych se naparádila, vyfotila se a nazdar. 
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Upravuješ nějakým způsobem fotky? 

Ne. 

Jak staré fotky volíš? 

Snažím se aktuální, takže já nevím za poslední půl rok, Fotku z rozhledny mám teda z 

loňskýho leta, ale snažím se aktuální. Je fakt, že já aktuální fotky moc nemám, ale od tý doby 

co jsem ostříhaná jsem se tam snažila dát fotku, že mám krátký vlasy, aby ten dotyčnej potom 

nečekal na někoho jinýho. Protože ve chvíli, kdy se s tím dotyčným bavíš víc, tak jsme si 

třeba vyměnili Facebook, protože je to rychlejší. Jednu dobu mi Tinder neustále padal a 

neodesílal zprávy. Takže potom ten dotyčnej stejně vidí ty fotky na Facebooku, takže mi 

přijde zbytečný vyselektovat úplně ty nejhezčí fotky, protože se potom přihlásí na Facebooku 

a vidí fotky, který nejsou úplně lichotivý.  

Kolik schůzek si vlastně realizovala touhle cestou? 

Se čtyřma chlapama jsem se viděla. Po první jsem si myslela, že to navždycky vzdám, ale 

pak jsem si říkala, že se nenechám jedním blbcem odradit. Zatím ty další chlapi byli už 

normální. 

Zpátky ještě k těm fotkám, máš vypozorovaný na jaký fotky lidi reagujou víc? 

Já si myslím, když je tam vyloženě fotka obličeje, kde se člověk netváří jako totální idiot ale 

je to normální běžná fotka, tak podle mě ty lidi prolistujou ten zbytek. Asi kdybych tam měla 

fotku kde jedu na kole, tak to nebude nikoho zajímat. Nikdy jsem tam neměla fotku vyloženě 

z dálky. Ale to je spousta profilů, kde sedí ze zadu a rybaří nebo někde u piva, kde z těch 

deseti lidí nevíš, kterej je ten dotyčnej a podobně. 

Podle jakých kritérií vybíráš profil, který oslovíš? 

Abych viděla s kým se hodlám bavit. Takže aby tam měl někde obličej viditelnej, nemusí tam 

mít pasovku a když už je tam s někým, tak aby mi ta další fotka dala jasně najevo, kterej z 

nich to je. Většinou nekoukám jenom na ty fotky, ale potom i co tam maj napsaný. Když tam 

nemá nic, tak je člověk schopnej vydedukovat podle fotky i část těch zájmů, ale jakmile tam 

má fotku svýho psa svejch nohou, tak může bejt sebemilejší člověk a nemám potřebu dávat 

lajk, protože nevím kdo to je. 

Kolik času ti zabere to samotný rozhodnutí, že se ti profil líbí nebo ne? 

Většinou je to otázka sekundy, prostě kouknu a když mě ten člověk zaujme, tak prostuduju 

jeho profil, když ne, tak mažu dál. Většinou to není, že bych seděla a přemejšlela jo ne, jo ne, 

prostě jo, ne a nazdar. Já to beru jako loterii. Jak v běžným životě, když by mě ten člověk na 

první pohled nezaujal, tak asi nemám chuť se s ním dál seznamovat. Samozřejmě není to 

otázka toho, že bysme si nesedli, ale v tomhle světě mi to přijde efektivnější.  
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Používáš filtry v rámci toho prostředí? 

Mám tam na vzdálenost a mám tam věkovou hranici a nic jinýho tam nemám.Vzdálenost je 

nastavená v závislosti na tom kde jsem, když jsem v práci, tak to mám nastavený do 5 km, 

protože jsem relativně kousek od centra, takže to pokrejvá docela velkou oblast Prahy. Když 

jsem doma, tak dávám větší, protože tady do pěti kilometrů nic není. Takže tady to dávám 

větší a když jsem třeba v Ostravě nebo Olomouci, tak dávám menší jenom na tu lokalitu, 

protože je větši pravděpodobnost, že to vyfiltruje lidi, který tam skutečně jsou.  

Liší se ten výběr profilů v závislosti na tom, kde seš? 

Jo, já mám pocit, že když jsem doma, tak mi je jedno, jestli má fotku v teplákách. Když jsem 

tady, tak mi to nevadí. Naopak v práci mě to zarazí, když tam má někdo profilovku, kde sedí 

na zahradě. Je to asi daný tím prostředím, kde jsem. Chodím jinak oblečená do práce a jinak 

oblečená doma.  

Máš pocit, že si na tomhle prostředí můžeš vypěstovat závislost? 

Jako myslím si, že jo ale u mě to nehrozí, já jsem schopná to smazat a nemít absťák, že tu 

aplikaci nemám. Asi by mě nějakou chvíli chybělo, že si nemám s kým pokecat, ale já jsem 

typ, kterej netelefonuje a neesemeskuje, takže mě by to asi za nějakou dobu přestalo chybět. 

Já spíš pociťuju, že mě to rozptyluje v práci, že tím, že jsem tam na Wi-Fi, tak to tam bliká a 

hlásí se to o pozornost.Jako určitě, na jakýkoliv aplikaci se dá vytvořit závislost, takže i tady 

na tomhle tom to jde taky.  

Podařilo se ti někdy touhle cestou navázat dlouhodobější vztah? 

Jo, ne jako partnerskej, ale našla jsem tam kamaráda, s kterým můžu jít do divadla a máme si 

co říct. Myslím si, že to jde tam najít někoho, ale chce to najít někoho, kdo na tu aplikaci 

nahlíží stejně, kdo prostě ví, že v dnešní době nemá čas, protože skončí v šest večer v práci a 

jede domů. 

Když porovnáš ty zkušenosti s tou aplikací s dobou, kdy si žádnou nepoužívala v čem se 

to odlišuje? 

Přijde mi, že je teď člověk víc bezprostřednější, že nemám problém se s někým víc bavit, že 

to člověka asi otrká. Je to potom takový snadnější. Myslím si, že než jsem měla tuhle 

aplikaci, tak to bylo o tom si jít večer někam sednout a tam se třeba seznámit. Tohle je oproti 

tomu rychlejší a jednodušší, než sedět v baru a čekat.  
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2.2.16 Rozhovor č. 16 - Petr 

 

Datum záznamu: 16. 6. 2015 

Délka: 20:05 

 

Kolik mobilních aplikací pro seznamování používáte? 

Jednu jenom, jakoby ten Tinder. 

Máte zkušenosti ještě s nějakými? 

Jo, kdysi dávno nějakej ten xchat, ale to už je spousta let. 

Proč zrovna tahle aplikace? 

Zdálo se mi to celkem jakoby dobrým způsobem nastavené ta anonymita toho zveřejňování 

profilů, mezi tím, kým se to zveřejňovalo, že se to nijak neprovazovalo na Facebook, i když 

ten profil z toho Facebooku vychází. A koneckonců i množstvím lidí, kteří mají tu aplikaci 

nainstalovanou a používají ji. 

Jak dlouho aplikaci používáte? 

V současné době jí už nepoužívám, ale používal jsem jí od prosince do února, pak jsem měl 

přítelkyni a potom duben, květen. 

Na jakých mobilních zařízení aplikaci používáte? 

Pouze mobil. 

Jak jste se o tomto způsobu seznamování dozvěděl? 

Od kamarádky, která to zkusila s úspěchem a to mě nalákalo. 

Co vás k tomuhle způsobu seznamování přivedlo? 

Zvědavost, nuda. Spíš nuda to je asi nejhlavnější důvod. Do určité míry nemám na 

seznamování čas, ale spíš to bylo takový, že byla nuda a ráno, když člověk vstane, tak nebylo 

co dělat, tak jsem si zapl Tinder. Nic zvláštního. Jen nebylo co dělat. 

Jakým způsobem jste ten Tinder používal v průběhu dne a týdne? 

Dennodenně. Dvakrát denně. Ráno a večer, vždycky, když jsem usínal a vždycky tam člověk 

tak nějak neměl co dělat, tak si to ještě párkrát projel věnoval tomu deset minut řekl si fajn a 

takovým způsobem to probíhalo z devadesáti procent samozřejmě s vyjímkou nějaké té 

konverzace s těma lidma, se kterýma jsem se tam jakoby seznámil. Tam ta komunikace 

fungovala delší dobu, to je stejně jak Facebook messanger, takže se tam potom s nima člověk 

normálně baví. 

Kde všude jste tu aplikaci zapínal? 

Zpravidla doma. 
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Máte zkušenosti, že jste to zapnul třeba někde doma nebo na dovolený? 

Ne to ne. 

Jakou roli pro vás hraje ta vzdálenost jednotlivých uživatelů? 

Tak důležitou, pokud to má být nástroj nějakého seznámení. Určitě je důležité, aby ten člověk 

žil alespoň v nějaké rozumné vzdálenosti od Prahy.  

Máte pocit, že Vás to prostředí v něčem limitovalo? 

Ne, to vůbec ne. 

Za jakými účely jste aplikaci primárně používal? 

Seznámení. Seznámení ať už to bylo ze třech důvodů poznat nový lidi, samozřejmě sex a 

samozřejmě nějaký vážnější vztah. 

Jaké jsou vaše zkušenosti se sexem v rámci tohoto prostředí? 

Já jsem to zas tak často nevyužíval, nebo neuváděl jsem to do praxe nějaké setkání s někým, 

ale partnerek bylo v rámci toho čtyři a všechny skončili sexem. Respektive celkově jsem se 

sešel se šesti partnerkama a se čtyřma to skončilo tím sexem. Se dvěma to bylo ještě v rámci 

té první schůzky, s jednou na druhé a s tou poslední na třetí schůzce. Ale nikdy jsem to tímhle 

směrem přímo nesměřoval, většinou to bylo spíš náhodou, prostě se setkat a nějak jsem to 

nehrotil jak se situace vyvinula, kdyby se nevyvinula, tak by to jakoby neznamenalo vůbec 

nic. Stejně i tak to bylo zpravidla příjemný večer a bylo mi to vlastně úplně jedno. Vážně 

jsem tam nešel s tím, že se něco stane, s tím jsem vážně nepočítal. Bral jsem to jako normální 

rande jako kterékoliv jiné, když člověk někoho potká kdekoliv v baru. 

Hrají v tom nějakou roli alkohol nebo drogy? 

Jo, určitě, alkohol teda, drogy určitě ne. 

V rámci jakých míst k tomu potom došlo? 

U mě doma vždycky. 

Přistupujete na rizikové chování? 

Ano. Vím, že je to hloupý, ale vzhledem k tomu, že jsem měl pocit, než jsem se s těma lidma 

setkal, že je znám, že to nejsou prostě nějaké děvy lepé, takže mi to přišlo z tohohle hlediska 

nějakým způsobem zkontrolovaný a potom když jsem se s těma lidma setkal a viděl jsem, že 

to jsou prostě úplně normální lidi, který nějakým způsobem nestřídaj ty partnery nějak často, 

tak jsem byl uklidněnej a můžu říct, že potom jsem se pak už nehlídal.  

Čeho se při takhle realizovaném setkání bojíte nejvíc? 

Asi jenom jakoby nějakého odmítnutí, jako každej chlap. Ale vzhledem k tomu, že jsem to 

neměl primárně jako nástroj k tomu mít s někým sex, tak když ta holka přišla a nebyla podle 
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mých představ, tak jsem prostě neutekl nebo něco, normálně jsme zašli, pokecali jsme a byl 

to příjemný večer. To jako každopádně.  

Udržujete potom ještě kontakt s těma lidma, se kterýma jste se sešel? 

Jo, to jo, ale nějak to nakonec vždycky vyšumělo.  

Můžete mi popsat jak jste se profiloval na Tinderu? 

Asi skrz to povolání. Koneckonců vzhledem k tomu, že tam ten prostor je omezený, člověk 

tam má jenom fotku nebo maximálně několik fotek a k tomu několik jednoduchých údajů, 

které se mají vlézt tak nějak na tři, čtyři řádky, tak je to tam docela omezené, takže jsem se 

snažil prezentovat nějak vtipně. Snažil jsem se využít všech možností, které ta aplikace 

poskytuje. 

Jsou nějaké údaje, kterým věnujete nějakou větší pozornost? 

Tam je to primárně asi jenom o tom vzhledu. Potom, když se člověk s tím druhým už dá do 

řeči, tak jsem řešil další sekundární věci, jako jestli je ten člověk v pohodě nebo není. 

Manipuloval jste s nějakými informacemi v rámci svého profilu? 

Ne. 

Propojujete tenhle profil s profily na ostatních sociálních sítí? 

Ne. 

Do jaké míry máte pocit, že tohle prostředí ovlivňuje způsob Vaší prezentace? 

Žádným. 

Jakým způsobem na Vás tohle prostředí působí? 

Povrchně, ale koneckonců ono to seznamování dneska takový je. Já si opravdu myslím, že se 

člověk nejdřív někomu zalíbí podle toho jak vypadá a až podle toho jaký ten člověk je, ale 

nejdřív tam musí být něco co vás vede k tomu, že s tím člověkem začnete vůbec mluvit, takže 

buď jste zajímavý a nebo jste dobře vypadající pro toho druhého. 

Jaké profilové fotky jste většinou volil? 

Běžné, normální, civilní. Nevolím tam žádné fotky v obleku, jen v tričku, žádnej pán v 

obleku u drahýho auta. Možná chyba, je pravda, že jsem o tomhle chvíli uvažoval, ale 

upřímně jsem do toho až nějak nepropadl, takže jsem to nakonec tolik neřešil. 

Jakou část těla jste prezentoval? 

Hlavu, tvář. 

Upravoval jste nějakým způsobem fotky? 

Ne. 

Jak staré jste volil fotky? 

Ty, na kterých jsem si nějak podobnej, je to úplně jedno, klidně i tři roky starou. 
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Jak často jste je střídal? 

Nijak. 

Vyplňoval jste úplně všechny informace, které vám to prostředí umožnilo? 

Asi ano.  

Měl jste vypozorované na jaké fotky lidi reagovali víc? 

Já jsem to zas tak dlouho neměl, takže nemám nějaký reprezentativní vzorek. Asi ano, potom 

jsem si asi tu profilovku dvakrát změnil, a na jednu lidi reagovali víc a na jednu míň. 

Jak dlouho Vám zabere to rozhodnutí, že se Vám profil líbí nebo ne? 

Vteřinu, vteřinu a půl. 

Používal jste filtry v rámci toho prostředí? 

Jen co se týče vzdálenosti a věku. Vzdálenost nějak 35 kilometrů a věk do 33 let.  

Jaké profily vzbuzují Váš zájem? 

S hezkou profilovou fotkou samozřejmě, případně sportovní. 

Jaké údaje pro Vás hrají důležitou roli? 

Primárně je to jenom o té fotce, potom nějaký chat a až pak se uvidí. 

Máte pocit, že si na tomhle prostředí můžete vypěstovat závislost? 

Já ne, ale věřím, že jsou lidi, kteří tomu propadnou té seberealizaci skrze profilovou fotku. 

Věřím tomu, že si na to potom může člověk vypěstovat závislost. 

V jaké chvíli přistupujete k osobnímu setkání? 

Vlastně, když zjistím, že ta konverzace s tou dívkou je příjemná a pak už je to o tom hledat 

způsoby, jak se s ní setkat a dalo by se říct, že se snažím co nejrychleji to jde, pokud jsou 

vzájemné sympatie. Většinou se to pohybovalo do jednoho týdne komunikace a pak hned 

schůzka.  

Podařilo se Vám navázat touhle cestou dlouhodobější vztah? 

Jednou skoro tři měsíce. 

Udržujete s lidma, který jste potkal touhle cestou ještě nějaký kontakt? 

Ne. 

Když porovnáte zkušenosti s touhle aplikací se zkušenostma z doby, kdy jste žádnou 

aplikaci nepoužíval odlišuje se to nějak? 

Svým způsobem se to zas tak neliší nijak v ničem od toho seznamování se v baru. Přijde mi 

to samý. Někoho vidíte, líbí se Vám, seberete odvahu, jdete za ní, oslovíte jí, když to jde tak 

to pokračuje, když to nejde, tak jdete někam jinam nebo domů. Jednoduší je to jenom v tom 

co se týče toho množství lidí, který tam jsou.  
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2.2.17 Rozhovor č. 17 - Miriam 

 

Datum záznamu: 20. 6. 2015 

Délka: 31:23 

 

Kolik mobilních aplikací pro seznamování používáš? 

K těmhle účelům používám jednu aplikaci. 

Jakou konkrétní? 

Badoo. 

Máš zkušenosti ještě s nějakými? 

Ne. Vím, že je teď je hodně populární Tinder, ale zatím jsem si ho nestáhla, ale rozhodně se 

mu nebráním. 

Proč zrovna Badoo? V čem ti vyhovuje? 

Příjde mi, že seznamování se přes aplikace je momentálně ten nejjednodušší způsob jak 

někoho potkat, dát se s někým do řeči. Vzhledem k tomu, že ti ta aplikace ukáže, jak daleko 

od tebe jsou nějaký chlapi, tak se dá víceméně spontánně využít k jakýmukoliv účelu v 

závislosti na tom, na co mám zrovna náladu. To mě na tom strašně baví. Od tý doby, co jsem 

skončila školu a začala pracovat, už nemám tolik času na obíhání barů po městě, teda né že 

bych něco takovýho dělala někdy před tím, ale ty možnosti, kde někoho potkat jsou najednou 

docela limitovaný. A tahle aplikace ti nabídne několik desítek, možná i stovek profilů 

předpokládám, že svobodnejch chlapů, který jsou teď hned k dispozici a stačí si jenom 

vybrat. 

Jak dlouho už aplikaci používáš? 

No, už to bude rok 

Na jakých mobilních zařízení aplikaci používáš? 

Jenom na telefonu. Vyhovuje mi ta intimita, kterou ten telefon poskytuje. 

Jak ses o tomhle způsobu seznamování dozvěděla? 

Od přátel, kteří s touhle aplikací měli poměrně bohaté zkušenosti. Ať už šlo o sex nebo 

dokonce navázání nějakýho dlouhodobějšího vztahu. Byla jsem docela zvědavá a vzhledem k 

tomu, že jsem už delší dobu bez stálýho partnera, jsem si řekla, proč to nezkusit. 

Co tě přivedlo k tomuhle způsobu seznamování? 

Měla jsem poměrně dlouhou dobu problém si někoho najít. Přijde mi, že jak je to dneska 

tlačený na to, aby byl každej nezávislej, tak to vede k poměrně častýmu střídání partnerů, 

respektive nezájmu o nějaký dlouhodobější vztahy. Takhle si můžu vyfiltrovat chlapa podle 
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nějakých svých preferencí, zájmů, vzhledu a ušetřit tak hodně času a energie. Je to prostě 

jednodušší, rychlejší, možná i zábavnější. Trochu k tomu přistupuju jako ke hře. Buď se 

někdo chytí, nebo se nechytí. 

Jakým způsobem používáš Badoo v průběhu dne a týdne? 

To záleží na místě, kde se zrovna nacházím a taky na mým momentálním psychickým 

rozpoložení. Ale spíš to používám nějak intenzivněji, když jsem v pohybu a nudím se jako 

třeba při čekání na autobus nebo na tramvajový zastávce. Taky, ono to pokaždý nabídne 

trochu jinej vzorek lidí, s kterejma můžeš hned interagovat. Jinak jsem na tom hodně večer, 

přijde mi, že ty lidi i víc reagujou v tuhle dobu. Ale celkově mám pocit, že to mám zaplý 

přibližně tak hodinu denně. Řekla bych, že to víc nebude. Ale samozřejmě, že když už si s 

někým píšu, tak na tom potom trávím toho času trochu víc. 

Kde všude aplikaci zapínáš? 

Asi úplně všude. Hlavně teda na místech, který jsou potenciálně atraktivní k seznámení se s 

novejma lidma jako je třeba bar, v restauraci nebo na nějakejch kulturních akcích. Hodně to 

využívám při těchhle příležitostech, kde se nabízí lepší možnost nějakýho okamžitýho face to 

face seznámení bez trapných situací, kdy ani jeden nevíte, jestli se sobě líbíte, nebo jestli ten 

druhej není třeba zadanej. S tou aplikací se podobným situacím můžu vyhnout. Používám to i 

při cestách do zahraničí nebo na služebních cestách, kdy jsem sama v nějakém městě, kde 

nikoho neznám, ale ten účel se liší. Nejde vždycky jenom o sex. 

Jakou roli pro tebe hraje blízkost uživatelů? 

Velkou. Jak jsem už říkala, zapínám to v místech, kde mám větší šanci narazit na někoho a 

případně se s ním dát hned do řeči. Popravdě mě nebaví se moc vypisovat s těma lidma, lepší 

je si to říct z očí do očí. 

Máš pocit, že tě Badoo v něčem omezuje? 

Naopak, přijde mi, že je těch možností teď mnohem víc.  

Za jakými účely aplikaci primárně používáš? 

V různých místech s různými důvody. Například při tom cestování to používám hlavně k 

oživení programu, poznat místní lidi, kteří jsou třeba ochotní mi ukázat město a místa, kam 

bych se za normálních okolností nepodívala. V tom je to dobrý, že někam přijedeš a nemusíš 

si zakládat profil na nějaký místní síti nebo seznamce. Prostě se přihlásíš, zjistíš, kdo je v 

dosahu a během chvilky můžeš mít sympatickýho průvodce. Určitě nejde primárně o 

seznámení se sexuálním podtextem, i když to samozřejmě není vyloučeno. No a v místě 

bydliště pak aplikaci používám jako nástroj pro ulehčení hledání potenciálního partnera nebo 

aspoň nějakého dlouhodobějšího milence. 
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Jaké jsou tvoje zkušenosti se sexem v rámci tohohle prostředí? 

Ty zkušenosti se samozřejmě liší případ od případu. Záleží na situaci i na člověku, s kterým 

si zrovna píšu. Většinou k tomu přistupuju jako k rande, a když ta schůzka proběhne 

pozitivně a zájem je evidentní na obou stranách, pak není až tak vyjímečný, že k sexu dojde 

ještě ten večer. Tomu se zas nebráním, ale není to tak, že bych se vyspala hned se všema, s 

kým se potkám touhle cestou. To zas ne. 

Kde k tomu sexu potom dochází? 

Buď u mě doma, nebo u něj. Nejsem takovej kaskadér, že bych se sexu oddávala někde na 

záchodcích v klubu nebo tak. Na to si navíc přijdu už trochu stará. 

Když už k tomu sexu dojde, hrají v tom nějakou roli drogy nebo alkohol? 

Drogy ne, ale do určité míry v tom hraje určitě roli alkohol, ale nikdy nejsem v takovým 

stavu, že bych nevěděla, co dělám nebo toho druhý den litovala. Spíš to docela příjemně 

uvolní tu trapně napjatou atmosféru. 

Přistupuješ na rizikové chování? 

Co je rizikový chování? Každé setkání, nezáleží jestli je přes apku nebo se jedná o náhodný 

setkání v baru/zoo/záchodcích sebou přirozeně nese rizika ať už nějakého toho 

emocionálního zklamání, potenciálního fyzického napadení nebo výběru dezertu, který se mi 

z duše protiví. Ale pokud jde o sex s ochranou, tak tam se snažím vždycky dohlídnout na to, 

aby tam byl přítomný kondom. Bez toho to nejde. Navíc nejsem naivní, určitě nejsem první 

holka s kterou se ty chlapi viděli a kdo ví s kolika dalšíma holkama se taky vyspali třeba hned 

na tý první schůzce. V tomhle jsou ty aplikace zrádný, protože těch lidí je tam poměrně dost a 

když chceš a je vůle z obou stran, tak můžeš mít každej večer někoho jinýho. 

Čeho se při takhle realizovaném setkání bojíš nejvíc? 

Všeho co jsem teď uvedla, ale tak nějak věřím na svůj instinkt a pokud mi ten dotyčném 

člověk přijde jako vysoce rizikovém, tak odcházím. V tomhle jsem asi hodně povrchní. 

V jaké chvíli přistupuješ k osobnímu setkání? 

Záleží na situaci i na člověku s kterým komunikuju. Někdy je setkání hodně spontánní a 

vidíme se fakt v rámci několika hodin od první zprávy. V jiných případech trvá chatování 

třeba týden, než dojde k první schůzce. Tohle je hodně individuální. 

Podařilo se ti někdy prostřednictvím Badoo navázat dlouhodobější vztah? 

Ano, ale devadesát procent těch schůzek, který proběhly měly spíš krátkodobější charakter. 

Většinou šlo o jednorázovou záležitost. Ze zbylých setkáních se zpravidla vyvinuly 

několikatýdenní až několikaměsíční vztahy na nějaký tý milenecký bázi, z některých se ale 

dokonce stala trvalá přátelství bez sexuálního kontextu. 
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Můžeš mi popsat jak se prezentuješ v rámci tohohle prostředí? 

Mám tam jednu fotku obličeje a strašně málo informací o sobě. Prakticky jak o tom tak 

přemýšlím, tak vlastně skoro žádný popis. Moc se tam nerozepisuju a spíš sázím na tu fotku a 

blízkost. Když bude mít někdo zájem, tak si to můžeme všechno říct a ukázat okamžitě. 

Jaké jsou údaje, kterým věnuješ největší pozornost? 

Určitě fotce, protože ta zabírá největší prostor v rámci celýho toho profilu. A dalším 

informacím nevěnuju moc pozornost, i když samozřejmě vím, že jsou pro nějakou další 

selekci asi zásadní a ulehčují celý ten proces výběru partnery, ale popravdě se asi nechci 

prezentovat celýmu světu, jen vybraným lidem, s kterými pak navazuju kontakt. 

Manipuluješ s nějakými údaji v rámci svého profilu? 

Tak myslím si, že aby to mohl člověk používat s nějakým úspěchem, tak by ty údaje měly být 

především pravdivé. Ale je pravda, že řadu údajů ani neukazuju, viditelný jsou vlastně jenom 

věk a lokalita, v který se pohybuju. 

Máš jeden profil nebo jich máš víc? 

Jenom jeden. 

Propojuješ profil s profily na ostatních sociálních sítí? 

Ne, nepropojuju. Moje soukromí a nějaká privátní sféra pro mě rozhodně hraje důležitou roli, 

proto se snažím jakoukoliv podobnou spojitost s těmihle profily eliminovat a rozhodně to 

nějakým způsobem neprovazovat. Přeci jenom, když tady probíhá nějaká výměna třeba i 

nějakých lechtivějších fotek, tak bych byla nerada, aby se mi to potom vracelo touhle cestou. 

Do jaké míry máš pocit, že tohle prostředí ovlivňuje způsob tvojí prezentace? 

Samozřejmě, že do určitý míry je to prostředí omezující, omezuješ se jen na nějaký 

informace, který dostáváš a vysíláš nějakou fotkou a nějaký další emoce jako je nervozita 

nebo sebevědomost prostě omezíš. Máš čas a prostor promyslet si další krok a reakci a nějaká 

ta spontánnost se vytrácí a tím i kouzlo nějakého seznamování, kde jsou tyhle emoce 

přítomný. Určitě seš tam otevřenější, než v reálným životě. Ačkoliv se snažím se tam chovat 

tak, jak se prezentuju v realitě, ale neřekla bych, že to bude totálně identický. 

Jakým způsobem na tebe tohle prostředí působí? 

Jak jsem už říkala, je to prostě celkový zjednodušení procesu hledání, ale stejně je to jen 

nějaký odrazový můstek, s jehož pomocí si selektuješ komu dáš šanci a komu ne. Je to 

virtuální svět, má svoje vlastní pravidla. Člověk si docela zvykne zvlášť, když to potom 

absolvuješ několikrát za sebou s pozitivním výsledkem. 

Jaké profilové obrázky většinou volíš? 
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Snažím se nějaký reálný, neprovokující, ale do jistý míry určitě lichotící a hlavně ty, které 

považuji za nějakým způsobem atraktivní. 

Kterou část těla prezentuješ? 

Hlavu, obličej.    

Upravuješ nějakým způsobem profilové fotky? 

Maximálně nějakým filtrem barvy, když je ta fotka nějak barevně nevyvážená, ale že bych si 

retušovala vrásky, to určitě ne. 

Jak staré fotky volíš? 

Snažím se o co nejaktuálnější, ale jinak většinou max 2 roky staré. Řekla bych, že se v téhle 

chvíli nějakým výrazným způsobem neměním. 

Jak často ty fotky střídáš? 

Nestřídám je moc často, jestli jsem je za celou dobu, co tu aplikaci používám vyměnila 

dvakrát nebo třikrát? Asi tak nějak. 

Do jaké míry vyplňuješ informace v profilu? 

Jak už jsem říkala, nevyplňuju je moc poctivě. Navíc mi přijde, že tam skutečně záleží na té 

fotce. Navíc, když se mě na ně někdo zeptá, tak mu je samozřejmě napíšu, nebo rovnou 

ukážu, když jsme v nějaký relativně rozumný blízkosti a je čas. 

Máš třeba vypozorovaný na jaké fotky lidi reagují víc? 

Hele v tomhle směru záleží na tom o koho mám zájem. Inteligentní chlap se vzděláním, 

kterej má zájem o dlouhodobější a kvalitní vztah asi neposílá vzkazy polonahé dívce s 

vyšpulenou pusou. Nebo jsem v tomhle směru asi hodně naivní, ale myslím si, že tihle chlapi 

mají zájem spíš o umírněné a sympaticky vyhlížející holky a tak se tam taky snažím 

vystupovat.   

Podle jakých kritérií vybíráš profil, který oslovíš? 

Asi sympatický vzhled, ne moc arogantní a když vidím, že tam má někdo víc než pět fotek v 

profilu, tak takovýho profilu si moc nevšímám, protože mi přijde, že se jedná o sebestřednou 

osobu. Pak taky koukám na informace v profilu, když tam jsou. Jestli máme třeba nějaký 

společný zájmy a určitě ta blízkost hraje roli a ulehčuje to to seznámení. 

Používáš filtry? 

Určitě, ale liší se to v místech, kde se nacházím a o co mám zrovna v ten konkrétní moment 

zájem. Pokud jde o flirt či sex, třeba i jednorázovém, tak je mi jedno jestli je ten dotyčný 

mladší nebo jestli má vysokou školu. Doma jsem pak důslednější a asi i přísnější, co se 

výběru týče a při cestování mám pak víc zájem poznat někoho místního, kdo mi ukáže město 
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a kulturu, kam bych se třeba vůbec nedostala, určitě nejde jenom o nějakej sex, i když ho 

nevylučuju. 

Jaké profily vzbuzují tvůj zájem? 

Určitě ty, které mají nějakou sympatickou fotku, né jen nějakou selfie před zrcadlem a pak 

nějaký originální text, podle který se dá vyčíst jestli má třeba smysl pro humor nebo je 

inteligentní. 

Jaké údaje pro tebe hrají důležitou roli? 

Vzhled, věk, vzdělání a zájmy. Pokud jde o nějaký krátkodobější flirt, tak tam je důležitá 

nějaká sexuální přitažlivost, ale rozhodně po něm nechci, aby měl vysokou. 

Když porovnáš tyhle zkušenosti se zkušenostmi z doby, kdy si žádnou aplikaci neměla v 

čem se to liší? 

Liší se to poměrně hodně, díky tý apce jsem poznala mnohonásobně větší počet nových lidí, 

než když jsem jí nepoužívala. Usnadní ti to celej ten průběh seznamování, přeskočíš takovej 

ten nejistém pocit, jestli o tebe ten člověk má zájem nebo ne, nebo jestli někoho má nebo ne. 

Nemusíš to řešit, je to vážně jednodušší, rychlejší a když to nevyjde, tak se máš kam vrátit a 

zkoušet to znovu a znovu dokud to prostě neklapne.  
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2.2.18 Rozhovor č. 18 - Radek 

 

Datum záznamu: 23. 6. 2015 

Délka: 29:25 

 

Kolik mobilních aplikací pro seznamování používáš? 

Jednu, konkrétně Tinder. 

Máš zkušenosti ještě s nějakými dalšími? 

Ne. Mám pocit, že v článku Mladý fronty psali o tom, že jsou různý druhy, ale neměl jsem 

potřebu zkoušet další aplikace. Navíc se mi na Tinderu líbilo to, že nemusíš dělat vůbec nic, 

jen potvrdit propojení s Facebookem a ono si to potom vezme všechny potřebný údaje a 

vytvoří to ten profil prakticky za tebe.  

Proč zrovna tahle aplikace? 

Je to jednoduchý, je to rychlý. Jakmile odhodíš jeden profil s tím, že se ti nelíbí, tak už se ti 

tam většinou znovu neobjeví, takže se nemusíš prohrabávat stále stejnejma profilama pořád 

dokola jako na webu. A ta blízkost je taky poměrně šikovnej parametr.  

Jak dlouho už Tinder používáš? 

Něco málo přes půl roku? Myslím, že někdy od listopadu. 

Na jakých mobilních zařízení aplikaci používáš? 

Jenom na telefonu, nedovedu si představit, že někam cestuju a někdo se mi kouká přes 

rameno, jak hodnotím profily třeba na tabletu.  

Jak ses o tomhle způsobu seznamování dozvěděl? 

To netuším, mám pocit, že z novin, nebo z nějaký americký talk show. Asi z americký 

talksho. V práci si občas pouštím záznamy na Youtubu, tak asi tam. 

A co tě přivedlo k tomuhle způsobu seznamování? 

Loni na podzim se se mnou po dvou letech rozešla moje přítelkyně, a já si uvědomil, že jsem 

totálně vypadl z nějakýho toho kolečka, kdy chodíš na schůzky a balíš holky. Nejsem ten typ, 

co by šel večer sám do klubu a tam to na někoho zkoušel, navíc toho času už taky tolik není 

jako bylo před několika lety, když jsem ještě studoval a chodil po klubech a bavil se se 

spolužákama. Tohle mi přišlo jako jednoduchá cesta, jak na někoho narazit, tak jsem to 

zkusil.  

Můžeš mi popsat jakým způsobem používáš Tinder během dne a týdne? 
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Sem tam s kouknu ráno, jestli mě to s někým nematchlo nebo jestli někdo nepíše. Pak sem 

tam v práci na záchodě nebo tak se mrknu, koho z okolí mi to najde. No a potom hlavně 

večer doma, kdy je na to klid. Většinou jsem tam tak cca deset minut, když to mám zapnutý a 

projíždím profily, buď pak dojdou a nebo mě to přestane bavit. Když se tam ale s někým 

bavím, tak nad tím vydržím sedět i dýl. 

Takže večer si tam nejčastěji? 

Určitě a přijde mi, že i ty lidi jsou nějaký víc soustředěný na tu komunikaci, než přes den, 

kdy je každém rozlítanej, ale to je asi na základě toho, že já jsem přes den sem tam v běhu a 

nemám čas odepisovat na zprávy, i když mě ty lidi třeba i zajímaj a rád bych si s nima psal, 

nebo ještě raději se s nima viděl.  

Kde všude Tinder zapínáš? 

Já mám pocit, že všude možně. Hlavně když se nudím, ale to je tak, že stojíš na zastávce a 

čekáš třeba na spoj, tak zkontroluješ Facebook, Instagram, nový propojení na Tinderu. Asi se 

to stalo nějakou mojí součástí, možná rituálem, kdy projíždím tyhle sítě, kde mám profil a 

kontroluju jestli mi něco náhodou neuteklo. A na Tinderu zvlášť, může tam bejt třeba ta 

holka, s kterou bych mohl chodit nebo tak. 

Můžeš mi porovnat jaký jsou ty zkušenosti, když si to zapneš doma a potom v tom třeba 

v centru? 

V centru to moc nezapínám, nechce se mi většinou plácat dat, navíc když to tam zapneš, tak 

je tam obrovský množství cizinců a to musíš potom selektovat a někdy se ti to ani nepodaří, 

protože občas mají ty holky i jméno, že by si řekl, že to musí bejt Češka nebo aspoň 

minimálně Slovenka a ona je to potom cizinka. Né, že by se mi nechtělo mluvit anglicky, to 

zas ne. No a doma je na to fakt víc času a klidu.  

Zkoušel si to někdy na nějaký akci, kde bylo víc lidí? Jako třeba v klubu? 

Občas to zapneme s klukama v hospodě a hodnotíme holky, to je ale jenom taková 

puberťácká sranda bych řekl. Není za tím nějakej vážnější úmysl. Občas si vyměníme i 

nějaký ty zkušenosti, když narazíme na nějakou, s kterou si už někdo z nás psal.  

A co na dovolený? 

To jsem ještě nezkoušel. Za toho půlroku jsem teď dovolenou moc neměl, ale o prázdninách 

určitě někam pojedu, tak to vyzkouším asi mě zajímá taky to složení holek, co budou v tý 

daný lokalitě. To by mohla být docela sranda.  

Jakou roli pro tebe hraje ta blízkost uživatelů? 

Určitě velkou, protože pokud si člověk hledá jakože vážnej vztah, tak ho chce s někým, kdo 

je alespoň ze stejného města. Takže si ten okruh nastavuju na míň kilometrů, aby mi to 
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vyfiltrovalo uživatele, který jsou relativně v dosahu, protože bych se rád vyhnul situacím, kdy 

musím odmítnout celkem fajn holku jenom proto, že není z Prahy. Asi to zní hnusně, ale na 

nějaký vztahy na dálku asi nejsem úplně stavěném. 

Máš pocit, že tě to v něčem limituje? 

To nevím. Možná občas v tom, že je tam těch holek vážně hodně a jsou fakt hezký, že prostě 

nevíš. Mám jít ven s touhle, nebo mám jít ven s touhle? Pak o tom začne člověk uvažovat ve 

smyslu a proč nejít s oběma a pak se uvidí, která je lepší a tím vlastně to prorovnávání z on-

linu přesuneš do offline a v tom vidím problém. Ale zas na druhou stranu jsem asi nebyl na 

tolika schůzkách jako těď s Tinderem.  

Za jakými účely Tinder primárně používáš? 

Tak primárně to bylo hledání nějakého toho vážnýho vztahu, ale nakonec se ukázalo, že toho 

sexu touhle cestou vlastně taky není tak těžký docílit, takže jsem si řekl, že se v tomhle směru 

nebudu nějak limitovat. Co přijde, to přijde. 

Když už zmiňuješ ten sex, jaké jsou tvoje zkušenosti s ním v rámci Tinderu? 

Záleží asi hodně na situaci. Nikdy to neberu tak, že jdu na schůzku s tím, že by to mělo 

skončit sexem, ale když se to tam v průběhu té schůzky stočí a ta holka je sympatická, tak se 

tomu určitě nebráním. Né, že bych si teď něco dokazoval po tom dvouročním vztahu, ale je to 

tak. Sešel jsem se takhle s asi pěti holkama a se čtyřma to skončilo jakože dobře. Vlastně víc 

než dobře.  

Hrají v tom nějakou roli alkohol nebo drogy? 

Do určité míry v tom hraje roli alkohol. Přijde mi, že to k tomu prostě patří, zajít na 

skleničku, na dvě, ale nemám pocit, že bych se vždycky sťal a pak se nekontroloval. 

V rámci jakých míst k tomu sexu potom dochází? 

Vždycky k tomu došlo nakonec u mě doma. 

Přistupuješ na rizikové chování? 

Ne, vždycky se snažím chránit. Jasně jako sex je fajn, ale nerad bych si z toho odnesl ještě 

nějaký suvenýr. 

Čeho se při takhle realizovaném setkání bojíš nejvíc? 

Asi toho, že mě ta holka odmítne, nebo si nebudeme mít o čem povídat. To se mi stalo na 

jedné schůzce, kdy bylo vidět, že se každej snaží, ale prostě to neladilo, ale to jsme si i řekli, 

že to nemá smysl v tom pokračovat dál. Přišlo mi to celkem fér. 

Udržuješ pak ještě kontakt s těma lidma, se kterýma ses potkal touhle cestou? 

Hele, ani moc ne. Ono se to pak ještě chvíli svíjí v nějaký podivný křeči, ale pak to přestane a 

každej asi zkoušíme hledat dál. 
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V jaké chvíli přistupuješ k osobnímu setkání? 

Určitě po nějaký konverzaci, když vidím, že ta holka má třeba nějaký společný zájmy nebo 

mi přijde, že bysme si měli i co říct na živo, ale vesměs se snažím to směřovat k tomu setkání 

od první chvíle. Tinder beru jenom jako prostředek k nějakýmu tomu setkání a aplikace jako 

taková mi přijde docela zabuggovaná, padá to, neukazuje to tu vzdálenost úplně správně a 

tak. Holky se to občas snaží stočit k tomu, že bychom se mohli jakože dát do přátel na 

Facebooku, ale vzhledem k tomu, že tenhle prostor beru jako privátní se tomuhle bráním. 

Máš vypozorovaný jak dlouho to trvá od toho propojení? 

To je různý, ale většinou maximálně týden. Do týdne jdeme na kafe nebo víno nebo 

limonádu.  

Můžeš mi popsat jak se prezentuješ na Tinderu? 

Mám tam nějaký čtyry fotky z Facebooku nahraný, věk, a krátkej citat z mojí oblíbený knihy. 

Ono to prostředí je celkově takový omezený, a jasně člověk by měl bejt dneska zvyklej, když 

seš na Twitteru, tak se taky nerozkecáváš, ale tady mi ta komprese osobnosti do několika 

znaků a čtyř fotek přijde brutální. 

Jsou nějaké údaje, kterým věnuješ větší pozornost? 

Asi to byly ty fotky. Na první mám fotku obličeje, protože jsem někde četl, že to zvýší ten 

počet matchů s holkama a na dalších fotkách se snažím prezentovat nějaký svoje zájmy, 

jakože cestuju, mám rád zvířata a tak. Rozhodně bych si tam nedal nějaký selfiečko před 

zrcadlem a svoje svaly tam taky nějak výrazně neprezentuju, to beru spíš jakože nějakej 

bonus k tý reálný schůzce. 

Manipuluješ s nějakými informacemi v rámci svého profilu? 

Určitě ne. Neuvádím tam takový ty kolik vážím nebo měřím, ale zas tam mám fotku celý 

postavy, tak to může posloužit i jako nějaký měřítko. 

Propojuješ tenhle profil s profily na ostatních sociálních sítí? 

Určitě ne. Jako je to fajn rozšířit tohle prostředí o další třeba vizuální rozměr, ale přijde mi, že 

některý sociální sítě by se prostě takhle propojovat neměly. Jasně, když tam má ta holka 

Instagram, tak se sám podívám, ale sdílet tam nějaký svoje fotky mi přijde až moc velkej 

zásah do soukromí. 

Do jaké míry máš pocit, že tohle prostředí ovlivňuje způsob tvojí prezentace? 

No do takový, že musíš sebe sama zkomprimovat do nějaký snůšky dat a na základě toho 

probíhá ten výběr. Jasně, tlačí mě to k tomu vybrat takový fotky, který mi přijdou nějakým 

způsobem atraktivní pro to prostředí, ale zase je to hodně subjektivní výběr. 

Jakým způsobem na tebe tohle prostředí působí? 
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Asi jako katalog. Lifestylovej magazín. Občas listuješ tím na dámské spodní prádlo, jindy 

zase na nějakou hipster módu z náplavky, je to hodně individuální. Ono z těch fotek občas 

můžeš i vypozorovat s jakým záměrem tam ta holka je jestli je to vztah nebo jen sex. Takže 

musíš hodně selektovat, ale ono je to pak nakonec ve výsledku jedno, protože i s těma co 

jsem si vyselektoval to skončilo v posteli. 

Jaké profilové fotky většinou volíš? 

Tak fotku obličeje a postavy, rozhodně tam nedávám nějaký nic neříkající fotky, jako tam 

maj nějaký holky, který se fotí jak stojí u jezera. Jasně zasněná asi romantička, ale až 

takovémhle styl mě moc nezajímá. Takže obličej, postava a pak nějaký, který prezentujou 

moje zájmy. Podle pravdy samozřejmě, zas se mi nechce stavět vztah na tom, že jsem v 

něčem nebyl úplně upřímném. 

Upravuješ nějakým způsobem fotky? 

Na to není čas. Možná nějakej instagramovej filter, ale že bych si hrál ve photoshopu, to snad 

ani nemám za potřebí. A v tomhle směru jsem línej jak veš. 

Jak starý fotky volíš? 

Snažil jsem se nějaký nejaktuálnější, ale problém je v tom, že ty nejaktuálnější byly asi tak 

půl roku starý, moc se nefotím. Ale zas mi nepřijde, že bych se teď nějakým výrazným 

způsobem měnil. Jasně, možná mám trochu jiný vlasy, ale to si říkám, že ta holka snad 

zkousne. 

Jak často je střídáš? 

Vůbec. 

Vyplnil si všechny informace, které ti to prostředí umožnilo? 

Tak všechno se natahalo z Facebooku a já to jenom potvrdil a doplnil o ten oblíbenej citát, 

jinak jsem tam nic navíc nepřidával. 

Máš vypozorovaný na jaké fotky lidi reagují víc? 

To netuším, ale na ten obličej jsem měl docela dost matchů, tak jsem neměl potřebu to nějak 

měnit. 

Jak dlouho ti zabere to rozhodnutí, že se ti nabízený profil líbí nebo ne? 

Asi záleží, někdy je to fakt jenom o tom, že prostě listuješ doprava doleva, občas v tom 

zápalu odhodíš i profil, který by tě mohl zaujmout, ale asi to nebylo souzený a jedu dál. 

Večer to potom víc zkoumám, i si ty profily rozkřiknu. Ale, když jsem v pohybu, tak spíš 

jenom projíždím. 

Používáš filtry v rámci toho prostředí? 



134 

Jenom na vzdálenost, kterou mám nastavenou snad do nějakých deseti kilometrů. Jinak ne, to 

prostředí je už tak poměrně omezený, že nemám potřebu si ho ještě limitovat. 

Jaké profily vzbuzují tvůj zájem? 

Ty, kde mi přijde, že se ty holky profilují chytře. Těžko se to popisuje, taková chytrá 

kombinace, kdy je ta holka hezká a v tom profilu má něco chytrého nebo vtipnýho. 

Jaké údaje pro tebe hrají důležitou roli? 

Koukám na fotku a na věk, aby byla tak nějak v podobný věkový kategorii jako já a pak na ty 

popisky. Když je Instagram, tak kouknu taky. Občas si tu holku pak díky tomu dohledám i na 

Facebooku, kde to je úplně jinej rozměr zábavy. Tahle propojitelnost mě na jednu stranu fakt 

baví, ale na druhou mě to zas děsí, protože tím se člověk ochuzuje o možnost toho druhého 

nějakým způsobem poznávat. Takhle to máš všechno na jednom, dvou nebo třech místech a 

jenom konzumuješ a když toho nemáš dost, tak si s tím člověkem ještě chatuješ. 

Máš pocit, že si na tomhle prostředí můžeš vypěstovat závislost? 

Určitě, asi jako na každý aplikaci. Ono to lajkování fotek je tak trochu hra, porovnáváš, 

vyhodnocuješ, proplouváš tím prostorem do chvíle, než ti zabliká růžovej radar, že si pro 

tuhle oblast skončil. 

Podařilo se ti touhle cestou navázat dlouhodobější vztah? 

Zatím ne, ale tak používám to teprve půl roku, to je si myslím ještě hodně krátká doba na to, 

abych narazil na někoho s kým to bude mít smysl, tak se teď asi jen bavím. 

Udržuješ s lidma, který si potkal touhle cestou ještě nějaký kontakt? 

Když si to tak vezmu, tak hele ani ne. 

Když porovnáš tyhle zkušenosti s Tinderem s dobou, kdy si žádnou aplikaci nepoužíval, 

v čem se to liší? 

V těch možnostech, přijde mi, že kdybych chtěl, tak můžu mít schůzku každej den, ale na to 

nemám čas a asi na to nejsem ani moc stavěnej. Zas na druhou stranu se ochuzuju o ten oční 

kontakt a nějaký jiskření, takhle mi to přijde jako pracovní pohovor, kde sedí dva lidi, každej 

má nějaký očekávání, ale přeskočí ty, pro mě asi docela zásadní momenty. Možná proto se to 

nikdy neposune dál. 

 

 

 

 

 

 


