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Anotace: Diplomová  práce  se  zabyvá  tematem  mobilní  seznamovací  aplikace

Tinder.  Dane  tema  je  nahlízeno  jak  z  teoretickeho,  tak  z  praktickeho  hlediska.

Teoretická cást mapuje nová media, sociální síte, online seznamky a samotny Tinder.

Empirická cást se zameruje na subjektivní vnímání r̊,znych aspekt̊, pouzívání Tinderu

zenami  ve  veku  od  30  do  40  let  ve  forme  tematicke  analyzy  polostrukturovanych

rozhovor̊,.
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Abstract: This diploma thesis  deals with the issue of mobile dating application

Tinder. Given issue is aknowledged from both a theoretical and practical point of view.

The theoretical part discusses new media, social network sites, online dating sites and

Tinder  itself.  The  empirical  part  focuses  on  the  subjective  perception  of  different

aspects of Tinder by women aged 30 to 40 using thematic analysis of semistructured

interviews.
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ÚVOD
S ubíhajícím  casem  se  mení  svet,  ve  kterem  lide  zijí,  jejich  okolí,  to,  co  je

obklopuje, a co samozrejme ovlivňuje i je same, jejich chování, prozívání, vztahy. Co se

zdálo byt normálním pred pár  lety,  m̊,ze byt dnes jiz vnímáno jako dávná historie.

Jedním z vyraznych milník̊, zivota lidí dnesní doby byl vynález pocítace a internetu.

Tezko si  predstavit  dnesní  zivot  bez  internetu – i  jeho nejvetsí  odp̊,rci  uz ho dnes

potrebují  minimálne  ke  komunikaci  s ostatními  (napríklad  pres  emaily)  a  na

vyhledávání informací, protoze ve srovnání s prohledáváním stovek knih je pár kliknutí

mysí a stisknutím nekolika kláves o dost jednodussí. Tímto zp̊,sobem je mozne usetrit

cas, jehoz dostatek dnes, zdá se, vsem schází. Velká cást lidí se ale internetu nebrání

a vyuzívá jej nejen z nutnosti, ale s radostí. Nabídka nejr̊,znejsích novych aplikací se

bez ustání rozr̊,stá a zasahuje do neustále se rozsirujícího pole zamerení. 

Velmi oblíbenou oblastí internetovych nástroj̊, je oblast sociální, na níz je zamerena

i tato diplomová práce, zabyvající se aplikací Tinder. Stále casteji vznikají internetove

stránky  a  aplikace  urcene  k propojování  lidí,  sdílení  jejich  fotografií  ci  myslenek

a s mozností vzájemneho okomentování a dalsích zp̊,sob̊, reakce na dany obsah. 

Inzeráty urcene k seznamování se poprve objevily uz na konci 17. století, kdy byly

umisťovány do novin. Zároveň s rozvojem technologií se postupne menily i platformy

k vyhledávání partner̊,: z novin se textove inzeráty presunuly do televize, následovalo

jejich  obohacení  o  moznost  pridání  fotografií,  ktere  nahradily  popis  fyzickych

charakteristik (WARD, 2016a). Jeste pozdeji se k nástroj̊,m propojování jedinc̊, pridaly

pocítace  a  prostredí  internetu.  Jako  první  online  sociální  síť  byvá  oznacována  buď

stránka Classmates.com nebo SixDegrees.com – tato  sociální  síť  jako první  nabídla

moznost vytvorení osobního profilu a seznamu prátel, a proto se nekterí autori priklánejí

k uvádení  teto  sociální  síte  jakozto  historicky  první  (BOYD  a  ELLISON,  2007).

Predch̊,dce  sociálních  sítí  lze  spatrovat  napríklad  v online  diskusních  fórech  ci

chatovacích místnostech (LAMPE aj., 2008). Zrejme nejvetsí rozmach ale sociální síte

zazily s uvedením Facebooku v roce 2004 (BRÜGGER, 2015). 

Internetová seznamka predstavuje nástroj, pomocí ktereho si m̊,zou lide, kterí se

nikdy  nesetkali,  bezpecne  zjistit  základní  informace  o  druhem  a  v prípade,  ze  je
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zaujmou, naplánovat si s ním sch̊,zku v reálnem prostredí. Informacní technologie jako

takove asistovaly pri  hledání k sobe se hodících partner̊, od 60. let  20.  století,  kdy

probíhaly první pokusy k párování jedinc̊, na základe dat z vyplňovanych dotazník̊,

(HARDEY, 2002). Za nejnovejsí verzi online seznamek mohou byt povazovány mobilní

seznamovací aplikace. 

Vyzkumy zabyvající se online seznamováním doprovází jistá nejednoznacnost: na

jednu stranu uvádejí, ze 5% jedinc̊, v manzelství potkalo sveho partnera online, 59%

American̊,  povazuje  online  seznamování  za  dobry  zp̊,sob  poznávání  novych  lidí

a pocet  lidí  mezi  18 a 24 lety,  kterí  se seznamují online,  se mezi lety 2013 a 2016

ztrojnásobil (SMITH a ANDERSON, 2016). Manzelství zalozená na seznámení online

v porovnání  s  manzelstvími  vzniklymi  po  seznámení  offline  se  rozpadají  s  mensí

pravdepodobností  a  jsou spojená s  lehce vyssí  spokojeností  v manzelskym svazkem

(CACIOPPO aj., 2013). Na druhou stranu ale mnohe vyzkumy predkládají vycet rizik

a moznych  nevyhod  tohoto  zp̊,sobu  seznamování,  mezi  ktere  patrí  lhaní,  riziko

pohlavne prenosnych chorob, násilne chování protejsku (COUCH aj.,  2012),  trolling

(MARCH aj.,  2017),  objektifikace  potencionálních  partner̊,,  neschopnost  se  zavázat

k vylucnemu vztahu (WIEDERHOLD, 2015) a na sebe narázející protikladná ocekávání

ohledne vysledk̊, seznámení online (CARPENTER a MCEWAN, 2016).

Sociální  síť  Facebook  masivne  ovlivnila  zivoty  lidí.  Skrze  toto  medium  lze

ovlivňovat napríklad i volby, její uzívání u nekterych jedinc̊, zvysuje míru depresivity

(BAKER a PEREZ ALGORTA, 2016; CHOW a WAN, 2017; WILFRED aj.,  2015),

"dát like" preslo i do bezne mluvy. Lze si klást otázku po tom, zda a jak m̊,ze "tvarovat"

mezilidskou interakci a vztahy napríklad siroce vyuzívaná síť Tinder. Mohlo by se zdát,

ze  i  díky  specifickemu uzivatelskemu modu,  ktery  aplikace  nabízí,  by  jisty  vliv  na

prozívání  procesu  seznamování,  na  samotná  setkání  i  jejich  ukoncení  mít  mohla.

Autorka práce se domnívá, ze vzhledem k rozsírenosti aplikace by bylo vhodne zabyvat

se tematem i  v rámci  studijního oboru psychologie.  Teoreticky i  empiricky vyzkum

m̊,ze prinest mozná podnetne vhledy do aktuální problematiky. 

Podle  Timmermans  a  De  Caluwe  byvají  vyzkumy  zabyvající  se  mobilními

seznamovacími aplikacemi ponekud ́ zce zamerene a tyto aplikace casto nevycleňují

z online seznamek, ale zarazují je mezi ne. Predmetem zájmu navíc byvá homosexuální
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populace,  kdezto  heterosexuální  jedinci  byvají  opomíjeni  (TIMMERMANS  a  DE

CALUWÉ, 2017).  Autorka se tedy rozhodla  soustredit  na názory  a  postoje  ceskych

uzivatelek, a to ve veku od 30 do 40 let - na tuto vekovou skupinu nebyvají vyzkumy

orientovány. 

Práce  je  koncipována  jako  teoreticko-vyzkumná.  V  teoreticke  cásti  se  autorka

zabyvá novymi medii, která se v první kapitole pokousí definovat. Dále popisuje jejich

strucnou  historii,  jejich  odlisení  od  konvencních  medií  a  zp̊,soby,  jakymi  ovlivňují

cloveka. Dále se dotyká tematu identity v kyberprostoru a rizik spojenych s prostredím

internetu.  Druhá kapitola  se  venuje  sociálním sítím,  jejich  definici,  historii  a  online

komunitám. Ve tretí  kapitole autorka priblizuje fenomen online seznamek a popisuje

jejich  vyhody  vnímane  uzivateli,  charakteristiku  a  motivy  uzivatel̊,  a  souvislost

uzivatelskych vzorc̊, chování s genderem. Čtvrtá kapitola se zameruje na Tinder, jeho

základní  parametry,  moznosti  rozsírení  funkcí  aplikace,  srovnání  uzivatel̊,  Tinderu

a klasickych  online  seznamek  a  rizika  a  nevyhody  Tinderu.  Dále  se  autorka  venuje

motiv̊,m uzivatel̊, k pouzívání  aplikace,  zp̊,sobu,  jakym si  konstruují  vlastní  profil

a strategiím filtrace ostatních uzivatel̊,. 

V empiricke cásti práce predkládá autorka kvalitativí vyzkumnou sondu zamerenou

na subjektivní vnímání r̊,znych aspekt̊, Tinderu jeho uzivatelkami ve veku 30 az 40 let.

To autorka zjisťovala v polostrukturovanych rozhovorech,  ktere  následne zpracovala

pomocí tematicke analyzy. Samotnemu popisu jednotlivych temat demonstrovanych na

ukázkách z rozhovor̊, predchází popis vychodisek vyzkumneho setrení, eticke stránky

vyzkumu a jeho validity.
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TEORETICKÁ ČÁST

1 NOVÁ MÉDIA

1.1 DEFINICE A STRUČNÁ HISTORIE NOVÝCH MÉDIÍ

Definovat nová media a rozlisit jejich jednotlive formy je znacne obtízne – a to pro

jejich mnohost a mnohoznacnost, nejasnost hranic mezi publikem a tv̊,rcem mediálního

obsahu a nedostatecne rozlisení soukromeho a verejneho prostoru. Mackova definice je

následující: „Nove medium je z pohledu siroke definice komplex konstituovany ve trech

vzájemne  se  ovlivňujících  dimenzích  –  nove  medium je  (1)  urcity  techno-textuální

artefakt  umozňující  komunikovat  (ci  rozsirující  takovou  schopnost),  ktery  je  (2)

intencionálne  uzívany  jistymi  sociálními  aktery,  kterí  se  nacházejí  (3)  v jistych

kazdodenních,  sociálních,  ekonomickych a  politickych kontextech“  (MACEK, 2013,

s. 104). 

Nová,  interaktivní,  síťová,  digitální  media…  Macek  vyjmenovává  nejr̊,znejsí

oznacení a sám se priklání k verzi „digitální media“, protoze podle nej nejlepe odpovídá

tomu, co tato oznacují.  Mezi odbornou komunitou se ale nejvíc ujalo spojení „nová

media“, a to spíse ze setrvacnosti nez z prilehavosti slova „nová“ – media, o kterych se

mluví, byla nová jiz pred delsí dobou, takze toto pojmenování postrádá aktualitu. D̊,vod

jeho  uchycení  spocívá  nejspís  v jeho  odkazu  na  neustálou  promenlivost  sociálních

i technologickych aspekt̊, digitálních medií (MACEK, 2013).

Pocítace v podobe, na kterou jsme dnes zvyklí, patrí do takzvane ctvrte generace,

jejíz vznik se datuje do roku 1971 (NAUMANN, 2009). Historii internetu nelze podle

nekterych  odborník̊,  snadno  uchopit  z d̊,vodu  komplikovaneho  pojetí  samotneho

internetu,  ktery propojuje nepredstavitelne mnozství aspekt̊, ze vsech moznych sfer,

a proto jej kazdy m̊,ze vnímat do jiste míry odlisne podle rozsahu toho, co jeste za

internet povazuje (HAIGH aj., 2015). I presto existuje urcity ustáleny pohled na jeho

vyvoj. Jakysi predch̊,dce internetu, ktery nesl oznacení ARPANET, byl vytvoren v roce

1969  a  slouzil  k propojení  ctyr  americkych  univerzit,  konkretne  k jejich  textove

komunikaci. Az ve druhe polovine 80. let doslo díky rozsírení uzívání pocítac̊, sirsí

verejností k rozvoji dálkovych sítí. Oznacení „Internet“ se objevilo az na pocátku 90.

11



let, kdy doslo k jeho propojení s komercní sferou. V roce 1991 pak vstoupila na scenu

sluzba  WWW (World  Wide  Web)  zároveň  s protokolem HTTP (Hypertext  Transfer

Protocol);  oboje je  vyuzíváno dodnes.  V polovine devadesátych let  internet  konecne

získal podobu, kterou nese az do dnesního dne (KLEINROCK, 2010).

1.2 ROZLIŠENÍ NOVÝCH A KONVENČNÍCH MÉDIÍ

Rozdíl mezi novymi medii a konvencními masovymi medii spatruje Macek v tom,

ze nejsou uzívána jako jednosmerny kanál, jímz „protekají“ informace z verejneho do

soukromeho  prostoru,  ale  mohou  tvorit  obousmerne  propustne  rozhraní  techto  dvou

prostor̊, a umozňovat i akter̊,m soukromeho prostoru promlouvat do prostoru verejneho

(MACEK, 2013). Carr v teto vlastnosti novych medií vidí hlavní faktor zvysující jejich

atraktivitu pro uzivatele. Obousmernost se tyká jak obchodní sfery, ve ktere uzivatel

brouzdá  virtuálním  katalogem  s vybranym  zbozím  a  m̊,ze  v nem  snadno  zadávat

objednávky, platit je a sledovat jejich dorucení, ale i sfery osobní, ve ktere uzivatele sírí

sve fotky, videa, blogy a dalsí obsahy. Jako príklad uvádí Carr obrovskou internetovou

encyklopedii Wikipedia, která je tvorena dobrovolníky prispívajícími definicemi dalsích

a dalsích pojm̊, (CARR, 2017). 

Dalsím rozdílem mezi konvencními a novymi medii je podle Macka fakt, ze nová

media v mnoha svych formách netvorí rozhraní soukromeho a verejneho prostoru, ale

poskytují  prostor pro interpersonální a skupinovou interakci (MACEK, 2013).  Práve

interaktivita m̊,ze byt podle Carra odpovedí na otázku, proc jsou nová media (a v jejich

rámci sociální síte) pro sve uzivatele tak pritazlivá. D̊,vodem by podle nej mohlo byt

jednoduche upevňování  p̊,sobením pozitivní  zpetne  vazby.  Pokud odesleme zprávu,

behem pár minut nebo dokonce vterin dostaneme odpoveď. Kliknutím na odkaz se nám

zobrazí souhrn zajímavych informací,  ktere následne m̊,zeme zhodnotit.  Pouzíváním

Facebooku získáváme nove prátele a upevňujeme prátelství jiz vytvorená. Pri pouzívání

Twitteru  získáváme  nove  sledující.  Carr  pouzívá  znepokojující  prirovnání  uzivatel̊,

internetu k laboratorním krysám, ktere mackají  pácku a získávají  tím prísun potravy

(CARR, 2017). 

Jako poslední rozdíl uvádí Macek mobilní charakter novych medií oproti mediím

konvencním, a to nejen ve smyslu prenositelnosti, ale i co se tyce jejich multifunkcnosti
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– slouzí zároveň jako komunikacní prostredek ve volnem case a jako pracovní nástroje,

ale  soucasne  i  jako  nástroje  produkce  a  distribuce  obsah̊,  pouzívane  profesionály

z masovych medií (MACEK, 2013). Carr navíc zd̊,razňuje postupne vytrácení hranic

mezi medii a spojování specializovanych medií do medií univerzálních (CARR, 2017).

McLuhan  rozdeluje  media  na  „horká“  a  „chladná“  Jako  príklad  horkych  medií

uvádí rozhlas ci film a chladná media ilustruje na príkladu telefonu ci televize. Horke

medium definuje jako medium p̊,sobící na jediny lidsky smysl a vidí v nem jakousi

extenzi  tohoto  smyslu.  Toho  medium  dociluje  za  pomocí  „vysoke  definice.“

Tu McLuhan  popisuje  jako  stav  naplnenosti  daty.  Telefon  tedy  predstavuje  chladne

a zároveň nízkodefinicní medium, protoze dodává sluchu velmi málo informací, stejne

jako rec, která vyzaduje mnozství doplnení jejím posluchacem. Na druhou stranu horká

media doplňování nepotrebují. Rozdílem mezi chladnymi a horkymi medií je tedy mimo

jine i míra vyzadovane participace. Úcinky obou druh̊, medií na cloveka se proto lisí

(MCLUHAN, 2011).

Snaha o systematizaci novych medií je znacne zkomplikována tím, ze na rozdíl od

situace, ve ktere byla zkoumána napríklad televizní publika (televize je zde uvedena

jako príklad konvencních medií),  nová media nemají jednu urcitou formu, kterou by

bylo  mozno  detailne  prozkoumat  a  dojít  k definitivním  záver̊,m,  ale  potenciálne

nekonecne variace r̊,znych forem a soucasne i  r̊,znorodych sociálních situací,  mezi

ktere patrí  nejen interpersonální,  masová a skupinová komunikace,  ale  i  symbolická

interakce mezi subjektem a strojem (napríklad pri hraní pocítacove hry). Komunikace

dále  m̊,ze  byt  synchronní  i  asynchronní  a  docházet  k ní  m̊,ze  prostrednictvím

textovych, vizuálních, audiálních i audiovizuálních kód̊, (MACEK, 2013).

1.3 VLIV NOVÝCH MÉDIÍ NA ČLOVĚKA

Prestoze pouzívání internetu s sebou prinásí spoustu vyhod, jako napríklad rychle

vyhledávání informací a jejich trídení, usnadnení nakupování,  placení ́ ct̊,,  blesková

komunikace s blízkymi, kterí se nacházejí na druhe strane sveta, moznost sdílet názory

s ostatními a  mnoho dalsích,  cím dál  více autor̊, varuje  pred nebezpecími,  která  na

m̊,ze prináset. Carr vyslovuje obavu z príchodu nove doby temna projevující se davy

lidí s povrchním, zkratkovitym myslením a narcistickou osobností (CARR, 2017). 

13



Media podle nej nejsou pouhymi kanály zprostredkujícími informace, ale i vlivy

formujícími zp̊,sob naseho myslení a p̊,sobícími na schopnost soustredení. Podle nej se

lide ocitli na krizovatce jak kulturního, tak intelektuálního rázu, na ktere se nacházejí

dva  zp̊,soby  myslení  –  lineární  myslení,  ktere  se  vyznacuje  klidem,  soustredením

a neroztekaností,  a  novym  zp̊,sobem  myslení,  ktery  odrází  zp̊,sob,  jakym  se  lide

pohybují na internetu, se snahou pojmout co nejvetsí mnozství krátkych, ́ trzkovitych

informací  a  jejich  následne  roztrídení.  S rostoucí  frekvencí  vyuzívání  takzvanych

intelektuálních  technologií,  kterymi  jsou  mysleny takove technologie,  ktere  rozsirují

nebo podporují nase mentální schopnosti, se casto promeňuje zp̊,sob myslení. Kazdá

taková  intelektuální  technologie  v sobe  obsahuje  vlastní  etos,  tedy  jakysi  soubor

domnenek o fungování lidske mysli a prípadnem vylepsení tohoto fungování. Práve etos

novych  medií  a  technologií  se  pak  promítá  do  myslení  a  kultury  svych  uzivatel̊,

(CARR, 2017). 

McLuhan  jmenuje  elektronická  media  jako  príklad  technologickych  nástroj̊,

spolecne  s  kolem,  abecedou  ci  rozhlasem.  Jedná  se  podle  nej  o  dalsí  typ  extenze

lidskych smysl̊,, ktery vytvárí uzavrene systemy. Lidske smysly podle nej ale nejsou

uzavrenymi  systemy.  Jimi  vnímaná  zkusenost,  tedy  lidske  vedomí,  se  vyznacuje

neustálou oscilací  a  prevodem mezi  jednotlivymi  smysly.  Problem podle McLuhana

vyvolává  fakt,  ze  v  elektrickem  veku  vznikla  na  základe  vynalezení  mnoha

technologickych nástroj̊, krize,  se kterou se lidstvo ve sve historii  dosud nesetkalo.

Nove technologicke nástroje vyzadují od smysl̊,, aby vytvorily jednotne zkusenostní

pole a staly se kolektivne vedomymi, coz vede k takzvane nacionální koexistenci. Dríve

vznikle  technologicke  nástroje  jako  napríklad  vyse  zmiňovane  kolo  nevytvárely  na

cloveka takovy tlak, protoze se jednalo o pomale, jednodimenzionální technologie. Nyní

jsou  ale  obraz,  zvuk  a  pohyb  propojeny  v  jeden  celek  a  vyznacují  se  globálním

rozsahem. Souhra rozsírenych lidskych funkcí se stala spolecne sdílenou a nezbytnou

v takove míre, v jake drív lide cítili jako nepostradatelnou tuto souhru v rámci vlastní

osoby, její racionality a kazdodenního fungování ve svete (MCLUHAN, 2000).

Podle  McLuhana  dochází  k  transformaci  kultury  vlivem novych  technologií  na

zacátku velmi zretelne. Jedinci zazívající nástup nove technologie reagují nejprve velmi

vyrazne  a  cítí  se  byt  otreseni  konfrontací  s  novym  fungováním sveta  zp̊,sobenym

novym pomerem mezi jednotlivymi smysly, ktery je zp̊,soben práve novou technologií.
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Tento  pocátecní  otres  postupne  odeznívá,  ale  skutecny  pr̊,lom  nastává  az  v  dalsí,

tentokrát dlouhotrvající fázi prizp̊,sobování se zmenám nastolenym technologií. Tyto

zmeny se dotykají jak osobního, tak spolecenskeho zivota (MCLUHAN, 2000). 

Carr poukazuje na dva odlisne tábory príznivc̊, a odp̊,rc̊, novych technologií  –

technologicke  deterministy  a  instrumentalisty.  Deterministe  vnímají  technologicky

pokrok jako svevolnou sílu, kterou nelze kontrolovat, ale kterou jsou naopak rízeni lide.

Instrumentaliste  na  druhe  strane  verí,  ze  technologie  slouzí  lidem  a  jejich  cíl̊,m

a potrebám – není nutne se obávat jejich ́ cink̊, na lidskou mysl. Carr ovsem vyslovuje

otázku,  zda  není  tento zp̊,sob uvazování  do velke  míry  urceny tím,  co si  uzivatele

technologií prejí, spís nez reálnym stavem vecí. Jako fyziologicky d̊,kaz zmen lidskeho

myslení v d̊,sledku pouzívání novych medií,  pred kterym nelze zavírat  oci,  je podle

Carra neuroplasticita – zmeny struktury mozku (CARR, 2017). Podobny názor tykající

se zmeny myslení zastává i  Spitzer – podle nej se u mladych dospelych v d̊,sledku

pouzívání  digitálních medií  objevuje  mnoho negativních  fyziologickych zmen,  ktere

byvají  souhrnne  oznacovány  jako  digitální  demence  –  poruchy  pameti,  pozornosti

a soustredení,  rozvoj  reci,  ale  i  emocionální  zplostení  a  celková  otupelost.  Krome

sociálne-psychickych  proces̊,  se  vliv  digitálních  medií  dotyká  dokonce  i  eticko-

morálních postoj̊, a vnímání sebou samych – osobní identity (SPITZER, 2014). 

Dalsím d̊,sledkem pouzívání digitálních medií a internetu je podle Spitzera, ktery

se do diskuze o negativním, pozitivním ci neutrálním vlivu digitálních medií  zapojil

mnoha  razantními  názory,  povrchnost  zpracování  informací,  coz  dokládá  i  novym

názvoslovím  tykajícím  se  práve  aktivit  na  internetu  –  drívejsí  ctení  text̊,  je  dnes

nahrazeno  jejich  „skimováním“  (povrchním  projetím  ocima),  pronikání  do  látky  je

vystrídáno „surfováním“ po síti (klouzáním po povrchu). Spitzer se priklání k tomu, ze

vliv  digitálních  medií  se  rozhodne  dá  oznacit  jako  silne  negativní  a  poukazuje  na

potenciál novych medií vyvolávat závislost podobne jako napríklad alkohol ci nikotin.

Ostre kritizuje názor, ze by se deti mely ucit zacházet s digitálními medii od detství.

Sv̊,j pohled na vec ilustruje na tvrzení opozice dovedenem do extremu – ta by podle nej

mohla ríct, ze stejne jako jsou soucástí nasí soucasne spolecnosti nová media, jsou jí

i alkoholicke nápoje, a proto se deti od skolky mají ucit, jak s nimi vhodne zacházet.

(SPITZER, 2014)
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1.4 POJETÍ IDENTITY V KYBERPROSTORU

Greenfield  vyslovuje  myslenku,  ze  v prostredí  internetu  identita  jiz  není

internalizována,  ale  spíse  budovaná  externe  v jakesi  spolupráci  s okolím

(GREENFIELD,  2016).  Ševcíková  a  Šmahel  se  rovnez  domnívají,  ze  informacní

a komunikacní technologie dnes vytvárí nove prostredí, ve kterem se mohou mladí lide

vyporádávat s vyvojovymi zmenami a zkoumat sebe same, svou identitu, ale spatrují

v nich i prostredek ulehcení urcitych vyvojovych období (ŠEVČÍKOVÁ a ŠMAHEL,

2010). Livingstone a Brake od̊,vodňují zájem o online sociální síte u mladistvych práve

touhou po vytvorení reprezentace sebe sameho, která díky prijetí vrstevníky potvrzuje

vlastní identitu. Autori poukazují na upravování profil̊, na sociálních sítích tak, aby co

nejvíce  odrázely  vlastnosti  a  zájmy sveho autora,  a  pripodobňují  toto  uzp̊,sobování

profil̊, jako formu sebevyjádrení k vyzdobe vlastního pokoje, vedení deníku ci fotoalba

(LIVINGSTONE a BRAKE, 2010).  

Podle  Ševcíkove  a  Šmahela  se  díky  specifickym  vlastnostem  internetoveho

prostredí  ideální  já  realizuje  snadneji  nez  v reálnem zivote,  a  to  m̊,ze mít  zejmena

u adolescent̊, specificky vyvojovy vyznam spocívající  v usnadnení prekonání období

snízeneho  sebehodnocení  díky  prechodnemu  prozívání  sve  internetove  identity  jako

identity reálne.  Dalsí funkcí internetu s potenciálne pozitivním dopadem je moznost

zapojit se do specifickych on-line komunit, ktere jedinc̊,m mohou pomoci akceptovat

stigmatizující ci minoritní cásti já. U nekterych jedinc̊, se pak objevují silnejsí tendence

tyto  cásti  osobnosti  sdílet  i  v reálnem  zivote  (ŠEVČÍKOVÁ  a  ŠMAHEL,  2010).

Projevování  sebe  sameho  v kyberprostoru  se  vyznacuje  anonymitou,  neprítomností

fyzickeho  tela,  mozností  utajení  osobní  autobiografie  a  dalsími  vlastnostmi,  kv̊,li

kterym se jedinec nemusí identifikovat se svymi príspevky do virtuálního sveta. Reálná

a  virtuální  identita  se  tedy  mohou  znacne  lisit  (ROSS,  2005).  Virtuální  identita  se

projevuje  napríklad  vyberem emailove  adresy  ci  nicku  v prípade  chatu  –  mohou se

v nich objevit vlastní jmena, ale i rok narození ci vlastnosti jedince nebo dalsí slova,

která  ho  nejak  charakterizují  –  napríklad  slova  odkazující  k jeho  zálibám  nebo

oblíbenym fiktivním postavám (ŠEVČÍKOVÁ a ŠMAHEL, 2010).  Flexibilita,  jíz se

internet  vyznacuje,  nabízí  uzivatel̊,m  reprezentování  sebe  sama  (jimi  samymi

vnímaneho  praveho  self)  v online  komunikaci  takovymi  zp̊,soby,  ktere  by  si
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v komunikaci ci pri navazování vztah̊, tvárí v tvár nemohli dovolit (BARGH aj., 2002;

MCKENNA aj.,  2002).  Práve  díky  teto  flexibilite  ale  pocítac  a  internet  zároveň

predstavují  jednoduchy  prostredek  k anonymnímu  chování  (SPITZER,  2014).  Tato

anonymita  umozňuje  vyzkousení  chování  a  sebevyjádrení,  ktere  by  si  uzivatele

internetu v offline svete nedovolili ze strachu ze sankcí a mozneho sociálního vyloucení

(ŽAKELJ,  2013).  Na  druhou  stranu  se  tak  ale  zároveň  ztrácí  nutnost  udrzovat  si

v kyberprostoru morální principy (SPITZER, 2014). 

1.5 RIZIKA SPOJENÁ S PROSTŘEDÍM INTERNETU

Ve spojitosti s experimentováním s prezentací sebe sameho ve virtuální realite se

uvádí  pojem on-line  disinhibice,  ktery  poukazuje  na  snízení  schopnosti  usmerňovat

impulzivní  chování  a  prozívání  v kyberprostoru.  To  vede  ke  zmene  chování  oproti

reálnemu  prostredí.  Jedinci  se  na  internetu  tedy  mene  kontrolují,  ať  uz  se  jedná

o snadnejsí a hlubsí sebeotevrení ci o agresivní chování a napadání ostatních uzivatel̊,

internetu (GACKENBACH a VON STACKELBERG, 2007). Stejny názor prezentuje

i Spitzer,  ktery  spojuje  anonymitu  internetoveho  prostredí  se  zmensenou  snahou

o primerene sociální chování. Domnívá se ale, ze se to netyká jedinc̊,, kterí sve sociální

dovednosti  jiz  získali  obvyklymi  zp̊,soby,  tedy  v osobním  kontaktu.  Naproti  tomu

jedinci,  kterí  si  nestacili  vytvorit  vetsí  mnozství  sociálních kontakt̊, v reálnem svete

a meli tedy mene prílezitostí trenovat a rozvíjet sve sociální kompetence, budou, co se

tyce techto kompetencí, zaostávat za ocekávanym stavem (SPITZER, 2014). K tomuto

názoru prispívá i fakt, ze pri online komunikaci ́ castníci nemohou pozorovat signály

reci tela. Ta funguje jako mechanismus signalizující postoj druheho k nám i k obsahu,

ktery sdelujeme. Stejne tak predstavuje rec tela prostredek rozvíjející nasi  schopnost

empatie a ta rozvíjí d̊,veru k lidem. Snizování sociálních kompetencí, ke kteremu kv̊,li

temto  aspekt̊,m  online  komunikace  casto  dochází,  by  podle  Greenfield  mohlo

v budoucnu vest k ́ padku hlubokych a smysluplnych vztah̊, (GREENFIELD, 2016).

Jiní  autori  na druhou stranu poukazují  na kompenzaci  absence  neverbálních signál̊,

formou  interpretace  vizuálních  vodítek,  která  jsou  specifická  pro  online  platformy

(BAXTER  a  BRAITHEWAITE,  2008).  Jako  príklad  lze  pouzít  detekci  signál̊,

typickych  pro  humor.  Pri  setkání  tvárí  v tvár  ho  jedinec  m̊,ze  vycíst  z uvolneneho

postoje tela a ze smíchu, v online prostredí m̊,ze byt humor vyjádren v sarkastickem
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popisu sebe sameho ci  v ironicky ladene profilove  fotografii  (BIHLMEYER, 2018).

Podle  Spitzera  konkretne  sociální  síte  i  pres  sve  oznacení  sociální  dovednosti  spíse

utlumují  –  generace,  která  uz  vyr̊,stala  na  sociálních  sítích,  v reálnem zivote  ztrácí

ponetí o tom, co je a co není vhodne. Autor se domnívá, ze nar̊,stající pocet kontakt̊,

pres  digitální  sociální  media  (jako  napríklad  Facebook)  snizuje  mnozství  reálnych

kontakt̊,,  vede  ke  zmensení  velikosti  sociálních  oblastí  mozku  a  tím  ke  zhorsení

sociálních  kompetencí.  Stejne  tak  sociální  síte  nijak  pozitivne  nepodporují  stestí

a osobní  spokojenost  pramenící  ze  zdánlive  rozsíreneho  spolecenskeho  zivota  –

pozitivní pocity vetsinou pramení z osobních kontakt̊, v reálnem svete, naopak online

kontakty prinásejí prevázne negativní pocity jako napríklad pocit osamelosti (SPITZER,

2014).
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2 SOCIÁLNÍ SÍTĚ

2.1 DEFINICE SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ

Boyd a Ellison definují  online sociální síte jako na webu zalozene sluzby, ktere

jednotlivc̊,m  umozňují  vytvorit  verejny  ci  poloverejny  profil  uvnitr  ohraniceneho

systemu, sestavit seznam dalsích uzivatel̊, sluzby, se kterymi jsou propojeni, zobrazovat

a  procházet  tento  seznam kontakt̊,  a  take  seznamy kontakt̊,  uvnitr  tohoto  systemu

vytvorene jinymi uzivateli. Uzivatele mohou spojovat sve seznamy s jinymi uzivateli,

a tak  mohou  vznikat  jejich  nove  navázaná  propojení.  Na  rozdíl  od  prevládajících

ocekávání  ale  nedochází  nejcasteji  k vyhledávání  ́ plne novych kontakt̊, – uzivatele

vetsinou  pouzívají  sve  ́ cty  k propojení  a  komunikaci  s takovymi  uzivateli,  ktere

nejakym zp̊,sobem znají i ze sveho zivota offline (BOYD a ELLISON, 2007). 

Tv̊,rci  online  sociálních  sítí  vyvinuli  sirokou  skálu  technickych  vymozeností,

základní struktura ale z̊,stává stejná: prístupny profil se seznamem prátel, ktere tvorí

dalsí  uzivatele  systemu.  Osobní  profil  je  jedinecná  stránka,  kterou si  uzivatel  m̊,ze

prizp̊,sobit podle svych potreb. Pote, co se uzivatel registruje na dane online sociální

síti,  je pozádán o vyplnení formuláre obsahujícího radu polozek jako napríklad vek,

bydliste,  zájmy  a  strucne  predstavení.  Vetsina  stránek  take  doporucuje  uzivatel̊,m

nahrát na profil svou fotografii a dalsí multimedia ci upravit vzhled sveho profilu. Co se

tyce prístupnosti profilu, ta se lisí u jednotlivych stránek a take u jednotlivych uzivatel̊,,

kterí si v mnoha prípadech mohou sami urcit, pro jak siroky okruh bude obsah jejich

profilu viditelny. Po registraci je uzivatel vyzván, aby vyhledal a oznacil dalsí uzivatele

systemu, se kterymi ho pojí urcity vztah. Oznacení techto uzivatel̊, se lisí podle sociální

síte, jedná se napríklad o „Prátele“, „Fanousky“, „Followery“ ci „Kontakty“ (BOYD

a ELLISON, 2007). 

V prípade „Prátel“ vetsina sociálních sítí  vyzaduje obousmerne potvrzení,  zádost

v tom  prípade  vychází  od  jednoho  uzivatele  k druhemu,  pricemz  druhy  musí  dát

k propojení obou profil̊, souhlas a tuto zádost potvrdit. U „Fanousk̊,“ a „Follower̊,“

obvykle stací jednosmerny zájem o navázání propojení bez nutnosti potvrzení z druhe

strany. Verejne viditelne zobrazení propojení mezi uzivateli je stezejní slozkou online

sociálních sítí, ať uz je toto zobrazení umozneno vsem uzivatel̊,m online sociální síte ci
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jen  nekterym  vybranym  skupinám.  Vetsina  sociálních  sítí  umozňuje  uzivatel̊,m

vzájemnou komunikaci ve forme soukromych zpráv, ale i komentár̊,, ktere m̊,zou byt

viditelne i pro ostatní uzivatele. Pokrocile funkce predstavuje sdílení fotografií, videí,

blogy a  chaty.  Nektere  online  sociální  síte  jsou uzívány jen  konkretními  skupinami

uzivatel̊,, ktere spojuje nábozenství, vek, stupeň vzdelání ci jine faktory, prestoze toto

vyuzívání  jen  urcitou  skupinou  nemusí  byt  zámerem  tv̊,rc̊,  dane  síte  (BOYD

a ELLISON, 2007).

2.2 ONLINE KOMUNITY

Hana  Machácková  online  komunity  definuje  jako  skupinu  lidí,  kterí  spolu

pravidelne komunikují ve specifickem virtuálním prostredí (práve stránky sociálních sítí

ci weby a blogy), a shodne se Ševcíkovou a Šmahelem upozorňuje na mozne vyhody,

ktere prinásejí, jako napríklad podporu a pocit sounálezitosti. Zároveň se ale zmiňuje

i o moznem riziku ovlivnení jedince negativním smerem a formování maladaptivních

postoj̊, ci zp̊,sob̊, chování (MACHÁČKOVÁ, 2015). 

Oznacení  komunit  jako  „online“  ci  „virtuální“  podle  autorky  implikuje  jakousi

nereálnost a pomíjivost. Tato predstava podle ní ovsem odporuje jejich skutecne povaze.

Paradoxne mohou mít dokonce „reálnejsí“ charakter nez komunity v reálnem zivote,

protoze jsou okamzite dostupne kdekoliv,  kde je internetove pripojení a zarízení,  na

kterem  ho  lze  dosáhnout,  a  take  vykazují  vetsí  stabilitu  díky  moznosti  zachování

a opakovanemu prohlízení historie, sdílenych materiál̊, a podobne. Online komunity se

podle autorky v nekterych aspektech shodují  s komunitami v reálnem zivote – jejich

clenove  spolu  komunikují,  sdílejí  informace,  zájmy,  cíle,  nejistoty,  problemy…  Na

rozdíl  od  komunit  v reálnem  svete  mají  ale  online  komunity  i  svá  specifika.

Komunikace postrádá neverbální slozky, jako napríklad tón hlasu, vyraz obliceje, gesta

ci postoj tela. Pri vzájemne interakci se clenove komunity nevidí a komunikují skrze

psany text obcas doplneny take emotikony ci jinymi symboly. To na jedne strane m̊,ze

ztízit porozumení a správnou interpretaci, zároveň to ale umozňuje kontrolu prezentace

sebe  sameho.  Členove  komunity  mohou  komunikovat  i  za  podmínek  vetsí  fyzicke

vzdálenosti,  coz  spolecne  s relativní  anonymitou zp̊,sobuje  jiz  zmínenou disinhibici

chování a prozívání. (MACHÁČKOVÁ, 2015).
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2.3 HISTORIE SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

První sociální  síť  SixDegrees.com byla spustena v roce 1997.  Svym uzivatel̊,m

umozňovala vytváret osobní profily a seznam prátel a v roce 1998 tyto seznamy prátel

i prohlízet u dalsích uzivatel̊,. Vsechny tyto funkce existovaly v urcite forme jiz pred

SixDegrees, ale práve na teto sociální síti se poprve objevily spolecne. Osobní profily

bylo mozne nalezt na vetsine online seznamek a na stránkách nejr̊,znejsích komunit.

Seznamy prátel se objevovaly v rámci prostredk̊, online komunikace, napríklad ICQ ci

AIM,  nebyly  ovsem verejne  pro  ostatní  uzivatele.  Stránka  Classmates.com nabízela

uzivatel̊,m moznost registrace s udáním strední ci vysoke skoly, kterou navstevovali,

a následne prohlízení dalsích clen̊, patrících k teto skole, ale vytvorení osobního profilu

ci seznamu prátel bylo na stránce zavedeno az o nekolik let pozdeji. SixDegrees sám

sebe  oznacoval  jako  prostredek  k propojení  lidí  a  k jejich  vzájemne  komunikaci  ve

forme posílání  zpráv.  Prestoze  tato  sociální  síť  dokázala  prilákat  miliony  uzivatel̊,,

ztratila  schopnost  dále  fungovat  a  v roce  2000  byl  její  provoz  ukoncen.  Moznym

d̊,vodem se zdá byt fakt, ze stránka SixDegrees predbehla svou dobu – prestoze lide uz

internet zacínali vyuzívat, vetsina ranych uzivatel̊, byla vyjimkou a nemela ve svem

okruhu mnoho lidí, kterí by take byli pripojení k síti. Proto uzivatele SixDegrees  brzo

po registraci zjistili, ze na sociální síti vlastne “nemají co delat“ (BOYD a ELLISON,

2007). 

Od  roku  1997  do  roku  2001  se  vynorilo  mnoho  prostredk̊,  k  propojení  clen̊,

urcitych komunit.  Tyto sociální síte nabízely r̊,zne formy osobních profil̊, a verejne

viditelnych  seznam̊,  prátel.  AsianAvenue,  Black  Planet  ci  MiGente  podporovaly

vytvárení  osobních,  pracovních  ci  seznamovacích  profil̊,,  v jejichz  rámci  mohli

uzivatele urcovat sve prátele bez nutnosti odsouhlasení uzivatelem, ktery byl jako prítel

oznacen. Podobne tomu bylo na stránce LiveJournal provozovane od roku 1999, na

ktere  bylo  oznacení  dalsího  uzivatele  jako  prítele  jednosmerne,  tedy  mozne  i  bez

potvrzení tohoto uzivatele. Po oznacení uzivatele jako prítele bylo mozne si prohlízet

jeho deníkove záznamy a dalsí obsahy jeho profilu (BOYD a ELLISON, 2007). 

Dalsí  vlna  popularity  sociálních  sítí  nastala  v roce  2001,  kdy byla  zalozena  síť

Ryze.com,  která  byla  urcená  k podporení  obchodní  síte  svych  uzivatel̊,.  Prvními

uzivateli byli predevsím podnikatele a komunita vyvojár̊, technologií, vcetne tech, kterí
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stáli za vytvorením dalsích sociálních sítí – zakladatele Ryze.com, Tribe.net, LinkedIn

a Friendster  vázaly  vztahy na  pracovní,  ale  i  osobní  ́ rovni.  Verili,  ze  sve  projekty

navzájem  dokázou  podporovat  bez  souperivosti.  Zmíneny  Friendster  svou  pozici

upevnil nejvyrazneji, prestoze vyuzívání sveho potenciálu nedokázal udrzet a nakonec

se proslavil jako jedno z nejvetsích zklamání internetove historie (BOYD a ELLISON,

2007).

Friendster byl spusten v roce 2002 jako doplnek Ryze. Byl navrzen jako konkurence

pro ́ spesne a vynosne online seznamky, ktere se zamerovaly na seznamování dosud

sobe navzájem neznámych uzivatel̊, s podobnymi zájmy. Friendster na rozdíl od nich

sázel  na  seznamování  uzivatel̊,,  kterí  meli  spolecne  prátele,  coz  vycházelo

z predpokladu,  ze  prátele  dosavadních  prátel  budou pro  uzivatele  predstavovat  lepsí

partnery  pravdepodobneji  nez  ́ plne  neznámí  lide.  Jako  první  Friendster  pouzívaly

predevsím  tri  skupiny  lidí,  ktere  následne  tuto  sociální  síť  formovaly:  blogeri,

návstevníci  festivalu Burning Man Arts a gayove.  Díky nim se Friendster dostal  do

sirokeho povedomí a získal 300 000 uzivatel̊, jeste drív, nez v̊,bec doslo k oficiálnímu

predstavení tisku. Paradoxne ale práve tento prudky nár̊,st popularity zp̊,sobil první

problemy – servery a databáze nebyly navrzeny tak, aby najednou zvládly tak obrovsky

zájem, a proto stránka pravidelne vypadávala, coz samozrejme vedlo k nespokojenosti

uzivatel̊,. Dalsí potíz predstavovali noví uzivatele, kterí se o stránce dozvedeli z medií.

Vzhledem k tomu, ze Friendster se zpocátku rozr̊,stal prirozene, ́ stním predáním mezi

lidmi,  a  jeho  uzivatele  predstavovali  koherentní  komunitu,  noví  uzivatele  tento

prirozeny proces  narusili  a  p̊,vodní  komunita  jejich príliv  pociťovala jako zásah do

kulturní rovnováhy, která jimi byla v rámci pouzívání stránky nastolena. Krome toho

doslo s rychle nar̊,stajícím poctem uzivatel̊, k nerovnováze tykající se sociálních vazeb

mezi nimi – mezi blízke prátele se vmísili nadrízení ci byvalí spoluzáci a Friendster

prestal  byt  vnímán  jako  bezpecny  prostor  obyvany  jednotnymi  uzivateli.  Poslední

kapkou  pak  bylo  zavedení  omezení  aktivit  nekterych  uzivatel̊,  (a  to  vetsinou  tech

p̊,vodních, tedy nejloajálnejsích) v reakci na nektere jejich aktivity, napríklad masivní

„sbírání“ prátel ci vytvárení falesnych profil̊,. Friendster reagoval zakázáním zobrazení

profil̊,  uzivatel̊,,  kterí  nebyli  propojeni  s blízkym  okruhem prátel,  a  vyhledáváním

a následnym vymazáváním falesnych profil̊,.  Tato opatrení  vý stila  v rapidní  pokles

poctu uzivatel̊, – kombinace technickych problem̊,, sociálního nepomeru a narusení
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d̊,very mezi uzivateli  a stránkou nemohla z̊,stat bez následk̊, (BOYD a ELLISON,

2007). 

V roce 2003 se k online sociálním sítím pridal MySpace. Cílem jeho tv̊,rc̊, bylo

zaujmout a pritáhnout uzivatele, kterí zanevreli na Friendster po jeho problematickem

období. Tomu napomohly fámy, ktere se zacaly rozsirovat, upozorňující na to, ze tv̊,rci

Friendsteru mají v ́ myslu zavest za jeho pouzívání poplatky. Friendster a jeho uzivatele

byli zaplaveni zprávami nebádajícími k pripojení se k alternativní online sociální síti.

Tato  lavina  falesnych zpráv  (a  masivní  reakce)  rychle  rozsírila  oblíbenost  MySpace

a jeho následny rychly r̊,st. Rozsírit pole p̊,sobnosti mu pomohla i jeho popularita mezi

hudebními skupinami, ktere MySpace pouzívaly ke kontaktu s fanousky. Ti zase touzili

svym oblíbenym skupinám vyjádrit podporu. Vstrícnost k hudebním skupinám prilákala

na MySpace mladsí generaci, která Friendster nepouzívala, ale MySpace ji zaujal práve

mozností kontaktu s hudebními interprety. MySpace se odlisil od ostatních sociálních

sítí  take tím,  ze  se  vzdy pokousel  vyslyset  pozadavky svych uzivatel̊, pravidelnym

pridáváním funkcí k personalizaci jejich profil̊,, ale i snízením vekove hranice v reakci

na príval mladsích zájemc̊, o zalození profilu. 

Postupem casu se na MySpace vyclenily tri vyraznejsí skupiny: hudebníci a dalsí

umelci, teenageri a lide, kterí nedávno dostudovali vysokou skolu. Ti, kterí nepatrili do

jedne ze jmenovanych skupin, kv̊,li nedostatecne pozornosti tisku a medií zrídkakdy

zaregistrovali nar̊,stající oblíbenost MySpace – k tomu doslo az v roce 2005, kdy byl

MySpace prodán jinemu majiteli, coz vzbudilo masivní pozornost medií. Brzy na to se

vynorily  potíze  s bezpecností  MySpace,  ktere  vedly  k otázce,  zda  vstrícny  prístup

k mladsím uzivatel̊,m MySpace nebyl dvousecnou zbraní. Objevilo se totiz podezrení

na serii sexuálních interakcí mezi dospelymi a nezletilymi. Panika se rychle rozsírila,

prestoze pr̊,zkumy naznacovaly, ze problem byl znacne zvelicován a jeho prezentace

neodpovídala realite (BOYD a ELLISON, 2007).

Krome  MySpace  pribyvalo  stále  velke  mnozství  dalsích  online  sociálních  sítí.

Mnoho z nich fungovalo ve forme se zamerením na osobní profily uzivatel̊,, zrejme ve

snaze zopakovat ́ spech,  ktereho se podarilo dosáhnout  sociální  síti  Friendster  v její

pocátecní fázi. Sociálne zamerene síte oslovovaly siroke spektrum uzivatel̊,, profesne

zamerene síte jako LinkedIn, Visible Path a Xing se soustredily na podnikatele a na
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zájmy zamerene síte se pokousely spojit uzivatele se stejnym koníckem ci hodnotami –

Care2 shromazďovala  aktivisty,  Couchsurfing cestovatele  a  lidi  ochotne  je  ubytovat

a MyChurch  kresťany.  Jak  fenomen  sociálních  medií  a  uzivateli  tvorenych  obsah̊,

nabyval na vyznamu, mnoho webovych stránek zabyvajících se sdílením medií pridalo

funkce online sociálních sítí, nacez se tyto stránky samy staly jednou z nich – príkladem

je Flickr, Last.FM a YouTube (BOYD a ELLISON, 2007). 

Velkym zlomem v historii sociálních sítí se stal Facebook. V roce 2004, kdy vznikl,

byl  urcen  pouze  pro  studenty  Harvardovy  univerzity.  Pro  registraci  bylo  nutne  mít

pridelenou emailovou adresu  s koncovkou  univerzity,  tedy  harvard.edu.  Postupne  se

Facebook rozsíril  a registrace byla umoznena i  student̊,m jinych univerzit,  stále ale

s pozadavkem na existenci mailu dokládajícího príslusnost k dane univerzite. Díky teto

podmínce z̊,stávali  uzivatele Facebooku relativne uzavrenou komunitou.  V zárí  roku

2005 Facebook zacal umozňovat registraci i student̊,m stredních skol, pote odborník̊,m

z firem a nakonec byl zprístupnen vsem zájemc̊,m o registraci (BOYD a ELLISON,

2007).

Zájem o sociální síte stále vzr̊,stá, coz vede mnohe korporace k investování casu

a penez do jejich tvorby ci propagování. Jine spolecnosti naopak svym zamestnanc̊,m

v pracovní  dobe  nedovolují  prístup  k sociálním  sítím.  Armáda  Spojenych  stát̊,

americkych  napríklad  zakázala  voják̊,m prístup  na  MySpace,  kanadská  vláda  svym

zamestnanc̊,m pouzívání  Facebooku  a  Kongres  Spojenych  stát̊,  americkych  navrhl

zákon,  ktery  by  mládezi  zamezoval  v prístupu  na  online  sociální  síte  ve  skolách

a knihovnách (BOYD a ELLISON, 2007). Nektere spolecnosti ale naopak sociální síte

podporují a samy je vyuzívají v pracovním procesu svych zamestnanc̊, (LAMR, 2014). 

2.4 SOCIÁLNÍ SÍTĚ V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

Podle Lamra dnes  kazdy chápe koncept  udelení  „Líbí  se mi“,  psaní  komentár̊,,

sdílení obsahu pomocí blog̊, a webovych stránek a podobne. Práve proto se dnes stále

casteji  vyuzívají  nektere  aspekty  sociálních  sítí  v podnikove  kulture  pro  vytvorení

pocitu  komunity,  a  to  prostrednictvím  nejr̊,znejsích  podnikovych  aplikací,  ktere

neslouzí jiz jen k organizaci práce, ale obsahují napríklad i funkci oznacení „Líbí se

mi“, vytvorit si vlastní osobní profil ci moznost sledování aktivity vybraneho kolegy,
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tedy funkce známe napríklad z Facebooku ci Twitteru. Tímto zp̊,sobem se podle autora

zároveň  zvysuje  pravdepodobnost  pozitivních  pocit̊,  pracovník̊,  spojenych

s pouzíváním  aplikace,  coz  m̊,ze  vest  ke  zvysení  pracovitosti,  nár̊,stu  povedomí

o aktualitách v podniku a podobne (LAMR, 2014). Kocan a Soska poukazují na fakt, ze

vnejsí  podmínky  dnes  cloveka  stále  casteji  tlací  k tomu,  aby  si  porídil  urcite

technologie,  protoze  nektere  organizace  to  dokonce  vyslovene  vyzadují  –  jedná  se

o takzvany koncept BYOD (Bring Your Own Device) (KOCAN a SOŠKA, 2014). 

K  tematu nutnosti  prístupu  k internetu  a  informacním  technologiím  obecne  se

vyjadruje i Gloser. Říká, ze dnes jiz kazdy potrebuje mít vcas správne informace, ktere

jsou podane ve sve aktuální verzi, víme, kde je sehnat, komu jsou prístupne a tak dál.

Místo  toho  podle  nej  ale  vsichni  zijí  v urcite  informacní  nejistote  a  informacní

technologie pouzívají naprosto neefektivne – jako príklad uvádí kazdodenní procházení

email̊,,  pricemz 80% celeho obsahu, ktery uzivatel  prohledne,  pro nej nemá zádnou

hodnotu, nevyuzije ho a není urcen konkretne pro nej. Tento jev oznacuje autor jako

komunikacní  zacyklení  a  vysvetluje  ho  existencí  mnoha  soubeznych

socioekonomickych rolí ve formálních i virtuálních aktivitách kazdeho jedince a kv̊,li

nedostupnosti  správnych informacních  a  komunikacních  nástroj̊,.  Podle  nej  by bylo

resením vytvorení jedine platformy spolecne pro vsechny sociální síte a dalsí webove

aplikace, ktere by tím pádem prestaly fungovat jako cásti a spojily by se ve spolupráci

(GLOSER, 2014). 

Na to autor navazuje myslenkou urbanizace kyberprostoru v pracovním prostredí,

tedy  moznosti  sdílení  urcite  cásti  nasich  pracovních  dat  se  spolupracovníky  skrze

informacní  a  pocítacove  technologie.  Autor  sice  cítí  potrebu  urciteho  jednotneho

systemu  pro  vsechny  komunikacní  síte,  zároveň  ale  kritizuje  email  (jako  príklad

technologie, která spojuje jednotlivce bez ohledu na jejich príslusnost k organizacím ci

na to, zda se navzájem znají), protoze i pres vyhodu dobre propojenosti (nebo práve pro

ni) je prílis divergentní. Zároveň je podobnych dobre propojujících nástroj̊, málo, coz

vede k tomu, co autor oznacuje jako kooperacní bríme, tedy fakt, ze email vetsina lidí

vnímá jako neco, co sice nutne potrebují a bez ceho si uz nedovedou dobre predstavit

fungování  v kazdodenním  zivote,  ale  zároveň  cítí,  ze  jsou  skrze  email  zahlcováni

zbytecnymi informacemi a okrádání o cas (GLOSER, 2014). Uteci internetu a novym

mediím obecne vidí jako temer nemozne i Carr, ktery konstatuje jeho nepostradatelnost
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jak pro osobní, tak pro pracovní zivot (CARR, 2017).
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3 ONLINE SEZNAMKY

3.1 VÝHODY ONLINE SEZNAMEK

V roce  2009 prudce  vzrostla  oblíbenost  internetovych seznamek.  D̊,vodem byla

zrejme moznost najít si partnera levne a z pohodlí domova, kontrola rychlosti, kterou

proces seznamování  probíhá,  a  anonymita,  která  tlumí zábrany a zvysuje sebejistotu

(ARETZ aj., 2010). Krome techto faktor̊, prispívá k oblíbenosti online seznamek take

fakt,  ze  prostorová  vzdálenost  uzivatel̊,  hraje  pri  seznamování  minimální  roli

(VALKENBURG a PETER, 2007). Dalsí vyhody jejich uzivatele vidí v jednoduchosti,

se kterou lze nalezt potencionálního partnera ve volnem case, v moznosti je vyuzít jen

pro zábavu a ukrácení dlouhe chvíle, v rychlosti a snadnosti navázání kontaktu s novymi

lidmi a potencionálními budoucími práteli a v tom, ze prípadne odmítnutí v iniciálních

fázích  navázání  kontaktu  nemusí  byt  prozíváno  prílis  osobne  (COUCH

a LIAMPUTTONG,  2008).  Online  seznamky  i  mobilní  seznamovací  aplikace  take

podporují  iniciativu v navazování kontaktu usnadňováním prístupu k potencionálním

partner̊,m,  rozsirovánímí  dostupnych  informací  o  nich  (vzhled,  zamestnání,  zájmy)

a oddalováním první interakce tvárí v tvár (LEFEBVRE, 2017).

Vyhody  v seznámení  pres  internet  spocívájí  zejmena  v  nezávislosti  na  prostoru

a case  (online  seznamka  funguje  nepretrzite  a  vhodnost  místa  je  podmínena  pouze

pripojením  k internetu),  r̊,znorodosti  uzivatel̊,  (moznost  propojení  uzivatel̊,

z nejr̊,znejsích sociodemografickych a  sociokulturních pomer̊,,  ktere  by pri  beznem

seznamování  snízily  pravdepodobnost  navázání  kontaktu),  vetsím  mnozství

potenciálních  partner̊,  (ve  srovnání  se  seznamování  v beznem zivote  je  mozne  jich

oslovit mnohem víc), anonymite situace i jejich akter̊, (uzivatele sami rozhodnou, ktere

informace o sobe prozradí a  ktere  si  nechají  pro sebe,  tedy to,  jak sami sebe chtejí

druhym prezentovat) a neprítomnosti omezení pocátecního kontaktu (uzivatele nemusejí

zjisťovat, zda druhy stojí o navazování kontakt̊,, jako v beznem zivote – fakt, ze ho

„potkávají“ v prostredí seznamky, sám o sobe signalizuje, ze má zájem o seznámení)

(ARETZ aj., 2010).
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3.2 KLAMÁNÍ V PROSTŘEDÍ ONLINE SEZNAMEK

Ve  vyctu  vnímanych  nevyhod  se  objevuje  predevsím  zvysená  pravdepodobnost

klamání v popisu vzhledu druheho uzivatele, neodpovídající fotografie, lzive uvedene

pohlaví a falesne profily jako takove (COUCH a LIAMPUTTONG, 2008). 

Práve hrozba navázání kontaktu s uzivatelem s falesnym profilem ci s nepravdive

uvedenymi ́ daji byvá castym tematem nejr̊,znejsích vyzkum̊,, ať uz hlavním, nebo

okrajovym (BIHLMEYER, 2018; HANCOCK aj., 2007; COUCH a LIAMPUTTONG,

2008;  COUCH aj.,  2012;  WARD, 2016a).  Podle jedne studie udalo 86 % ́ castník̊,

vyzkumu,  ze  se  jiz  nekdy  setkali  s nepravdive  uvedenymi  informacemi  o  fyzickem

vzhledu druheho uzivatele (GIBBS aj., 2006). Na tvorbe vzorc̊, klamání na profilech

online  seznamek  se  podílí  nejen  sociální  faktory  (jakeho  vztahu  chtejí  uzivatele

dosáhnout),  ale i  faktory technologicke (rozvrzení stránky online seznamky).  Krome

faktor̊, podporujících snahu o oklamání druhych uzivatel̊, lze najít i nástroje potlacující

toto chování. Prvním z nich je moznost zaznamenání a ulození podoby profilu a tedy

d̊,kazu snahy uzivatele  o  podvádení  druhych (HANCOCK aj.,  2004).  Druhy faktor

predstavuje  ocekávání  budoucí  interakce  tvárí  v tvár  s uzivateli,  se  kterymi  uzivatel

naváze kontakt – pri takovem setkání by byl podvod uzivatele okamzite odhalen, pokud

by slo o aspekty  fyzickeho vzhledu jako vysku ci  váhu (GIBBS aj.,  2006).  Vzorce

klamání uplatňující  se pri  sebe prezentaci se dají  interpretovat i  z hlediska evolucní

psychologie. Vysledky vyzkumu prinesly zjistení, ze na odlisnych vzorcích klamání se

–  v  souladu  s  teoriemi  evolucní  psychologie  -  podílí  gender:  muzi  se  pokousejí

zvelicovat  sv̊,j  spolecensky status,  vzdelání  a  ́ spesnost  kariery  v zamestnání,  zeny

nadhodnocují sve mládí a fyzickou atraktivitu (LANCE, 1998). 

Podle Tomassi vzorce klamání odpovídají v podstate evolucním teoriím i urcitym

koncept̊,m sociální psychologie, ktere zd̊,razňují (krome jineho) biologicke ukazatele

plodnosti  (u zen) a schopnost postarat  se o potencionálního potomka (u muz̊,) a ze

kterych vycházejí postoje tykající se chování a vlastností ocekávanych od obou pohlaví

(TOMASSI, 2004).

Podobná americká studie ukázala, ze zeny konzistentne uvádejí nizsí váhu a muzi se

systematicky prezentují jako vyssí, tez v souladu s evolucními teoriemi. Tato studie take

uvádí, ze ohledne veku se lzi objevují minimálne, a to shodne u muz̊, i u zen. Rozdíl
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mezi cetností  vyskytu lhaní ohledne vysky a váhy a lhaní ohledne veku se pokousí

vysvetlit  fluktuací  vysky a váhy a stálostí  veku – na rozdíl  od vysky a  váhy nelze

ovlivnit  a  zmenit.  Celkem  na  svem  profilu  lhalo  o  nekterych  aspektech  vlastní

charakteristiky 81% respondent̊, vyzkumu. Frekvence lhaní ohledne vyse uvedenych trí

aspekt̊,  nehlede  na pohlaví  byla  zjistena nejvyssí  u  váhy,  následovala vyska a  jako

poslední  vek.  Prestoze  81% se zdá  byt  jako velmi  vysoke císlo,  závaznost  klamání

ohledne  techto  aspekt̊,  se  projevila  jako  zanedbatelná  (odchylka  uvedenych  hodnot

charakteristik  od  reality  se  pohybovala  mezi  1,1  %  a  5,6  %,  coz  autori  studie

vyhodnotili  jako  obtízne  rozpoznatelne  pri  setkání  tvárí  v tvár).  Ve  vyzkumu

zaznamenali autori studie jen nekolik uvedenych hodnot extremne odlisnych od tech

reálnych, zároveň ale  poznamenali,  ze práve setkání  s takovymi extremne klamnymi

charakteristikami je dobre zapamatovatelne a mozná práve taková (prestoze ojedinelá)

setkání vedou ke vnímání online seznamování jako platformy pro seznámení s vysokou

mírou moznosti oklamání (HANCOCK aj., 2007). 

Prestoze klamání online doprovází silne negativní konotace, objevují se i názory,

ktere  cástecne  bagatelizují  jeho závaznost  tvrzením,  ze  do  urcite  míry  odrází  snaha

oklamat  druhe  v online  prostredí  chování  objevující  se  nezrídka  v offline  svete.

Upravení profilu na online seznamce tak, aby uzivateli co nejvíc lichotil a odpovídal

predpokládanym  preferencím  druhych  uzivatel̊,,  pripodobňují  k prípravám  na  první

romantickou sch̊,zku tvárí v tvár v offline svete, na ktere se jedinci casto prezentují tak,

aby na druheho p̊,sobili co nejpritazliveji (BIHLMEYER, 2018).  

Zrejme  práve  kv̊,li  vysoke  míre  obav  z klamání  na  online  seznamkách  byvá

uprímnost jmenována jako jedna z velmi d̊,lezitych vlastností vyhledávanych u druhych

uzivatel̊,  (BEST  a  DELMAGE,  2012).  To  vysvetluje  vzorce  klamání  na  techto

seznamkách, ktere poukazují na snahu vyvázit tendence ukázat se v co nejlepsím svetle

tak,  aby daná sebe prezentace zároveň co nejvíc odpovídala realite (HANCOCK aj.,

2007). Pri sestavování zebríck̊, nejvíce zádoucích atribut̊, uzivatel̊, online seznamek se

dle nekterych studií jako první podle nekterych studií umístily osobnostní vlastnosti, na

druhem míste se objevily zájmy a tretí místo obsadila fyzická atraktivita (TOMMASI,

2004).  Podle  jinych  zjistení  vsak  mezi  nejvyhledávanejsí  atributy  uzivatel̊,  online

seznamek patrí  i  uprímnost.  Dalsími vyznamnymi vyhledávanymi atributy jsou, vek,

ekonomicke zdroje, vzdelání a zamestnání (BEST a DELMAGE, 2012; JIN a MARTIN,
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2015; TOMMASI, 2004). 

Zajímavym  pohledem  na  klamání  v online  prostredí   je  uvazování  o  selfie

(fotografie  sebe  sameho  porízene  samotnym  jedincem)  jako  o  zp̊,sobu  lzive

sebeprezentace.  Ve  srovnání  s jinymi  druhy  fotografií  nabízí  selfie  vetsí  moznost

kontroly ́ hlu, ve kterem jedinec p̊,sobí nejatraktivneji, vyrazu tváre a dalsích aspekt̊,,

coz  dovoluje  zvyraznení  jedincovych  predností  a  zakrytí  jeho  nedostatk̊,

(BIHLMEYER, 2018; QIU aj., 2015). Práve kv̊,li d̊,razu kladenemu v online prostredí

na  uprímnost  v sebeprezentaci  a  soucasne  na  fyzickou  atraktivitu  získala  selfie

v kontextu online seznamování negativní vyznam (BIHLMEYER, 2018). Bumble, jedna

z mobilních seznamovacích aplikací, zasla v boji s klamnou sebeprezentací tak daleko,

ze selfie v profilech svych uzivatel̊, zakázala (No more mirror selfies, 2016).

3.3 MOTIVY VEDOUCÍ K VYUŽÍVÁNÍ ONLINE 
SEZNAMEK

Vzhledem  k sirokemu  spektru  online  seznamek  lze  usuzovat  na  nejr̊,znejsí

prevládající motivy ke zvolení konkretní seznamky (napríklad seznamku zdarma oproti

seznamce  za  poplatek)  a  take  intenzity  jejího  pouzívání  (ARETZ  aj.,  2010).  Mezi

motivy vedoucí k uzívání seznamek patrí nedostatek volneho casu zp̊,sobeny casove

nárocnym zamestnáním, touha najít si partnera plynoucí ze zjistení, ze v okruhu prátel

nezbyvá uz temer nikdo, kdo by byl single, z toho plynoucí snízená frekvence setkávání

s temito práteli ve volnem case a moznost nahrazení casu tráveneho s práteli chvílemi

s partnerem, nemoznost  hledat  partnera ve  spolecnosti  z d̊,vodu vychovy detí  a  s ní

spojenych omezení, rozchod ci rozvod s dosavadním partnerem nebo take prestehování

se do noveho bydliste (COUCH a LIAMPUTTONG, 2008).

Online seznamky se zamerují na nejr̊,znejsí druhy lidí (napríklad svobodne matky

ci  homosexuály),  predsudky tykající  se  jejich uzivatel̊,  jsou ale  vícemene jednotne.

Predpokládá se, ze jsou stydliví, osamelí, mene fyzicky atraktivní a sociálne ́ zkostní

a ze  je  tedy  k  uzívání  online  seznamek  vede  snaha  o  kompenzaci  techto

problematickych charakteristik v rámci neosobního kontaktu za pomoci elektronickych

prostredk̊, komunikace. Zdrojem takovych stereotyp̊, je predpoklad, ze internet vnímají

jako  bezpecnejsí,  mene  ohrozující  sociální  prostredí.  Empiricke  studie  ale  tyto
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domnenky nepotvrzují, naopak ukazují uzivatele seznamek jako spolecenske, sebejiste

jedince, kterí se angazují v mnoha sociálních aktivitách. Tyto stereotypy na jedne strane

a empirická zjistení na druhe jsou popisovány ve dvou teoriích ohledne internetoveho

prostredí  a  jeho uzivatel̊,:  teorie   sociální  kompenzace a  teorie  sociálního navysení

(ARETZ aj., 2010).

3.4 TEORIE SOCIÁLNÍ KOMPENZACE A SOCIÁLNÍHO 
NAVÝŠENÍ

Teorie  sociální  kompenzace  odpovídá  stereotyp̊,m  o  neatraktivnosti  a  studu

uzivatel̊,  seznamek  a  tvrdí,  ze  z prostredí  internetu  tezí  nejvíc  mene  spolecenstí,

introvertní uzivatele, protoze sve nedostatky mohou pouzitím tohoto prostredku snízit.

Teorie  sociálního  navysení  se  pojí  s empirickymi  zjisteními,  která  potvrzují  uzívání

seznamek i spolecenskymi a sebejistymi jedinci. V rámci teto teorie je popsáno, ze vetsí

sociální vyhody plynou z internetu práve pro populární a spolecenske jedince (ARETZ

aj., 2010). Ti nepociťují pri seznamování ́ zkost a online seznamky povazují pouze za

dalsí prostredek k navazování vztah̊, (VALKENBURG a PETER, 2007).

Holandstí  vyzkumníci  provedli  studii  zabyvající  se  práve  teorií  sociální

kompenzace  a  teorií  sociálního  navysení  za  predpokladu,  ze  skutecnosti  popisovane

obema teoriemi se mohou postupem casu menit  (VALKENBURG a PETER, 2007).

V devadesátych  letech  minuleho  století  platila  spíse  teorie  sociální  kompenzace  –

prostredí  internetu  pritahovalo  predevsím  uzivatele  stydlive  a  obávající  se

spolecenskych  interakcí  v reálnem  svete  (MCKENNA a  BARGH,  2000).  Holandstí

vedci se ale domnívali, ze v dnesní dobe se bude projevovat vetsí vliv teorie sociálního

navysení. Studie provedená na vzorku 367 holandskych respondent̊, ve veku 18 az 60

let jejich predpoklady potvrdila – online seznamování podle nich vyuzívají predevsím

jedinci s nízkou mírou ́ zkosti spojene se seznamováním (VALKENBURG a PETER,

2007). 

Uzivatele  se  lisí  podle  motiv̊,  uzívání,  vzorc̊,  uzivatelskeho  chování  i  podle

vlastností.  Stydlivy  uzivatel  odpovídá  stereotypnímu  zobrazení  typickeho  uzivatele

a podporuje  hypotezu  sociální  kompenzace,  mlady  uzivatel,  ktery  jen  zabíjí  cas

flirtováním, pouzívá seznamku jen pro zábavu a nehledá vázny vztah a sebejisty (a casto
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o neco starsí) uzivatel hledající vázny vztah pouzívá seznamku kv̊,li nedostatku casu na

seznamování ve svem okolí (ARETZ aj., 2010).

3.5 VLASTNOSTI UŽIVATELŮ ONLINE SEZNAMEK DLE
VYBRANÝCH VÝZKUMNÝCH STUDIÍ

Lze predpokládat, ze ́ spech online seznamování závisí do velke míry na prezentaci

sebe sameho. Ktere psychologicke aspekty osobnosti ale tuto prezentaci sebe sameho

v rámci  seznamek  ovlivňují?  Velmi  casto  jsou  jako  d̊,lezite  faktory  zmiňovány

subjektivní d̊,lezitost partnerskeho vztahu, sociabilita a míra sebevedomí. Prozkoumání

interakce techto trí faktor̊, ukázala, ze velmi sociabilní jedinci s vysokym sebevedomím

pouzívali internet casteji nez jedinci s nízkym sebevedomím, kterí zároveň prisuzovali

velkou d̊,lezitost partnerskemu vztahu. Pokud jedinci s nízkym sebevedomím prikládali

vztahu mensí d̊,lezitost,  pouzívali  internet za ́ celem seznamování casteji.  Nabízí se

otázka,  proc velmi sebevedomí a  do velke míry sociabilní  jedinci  pouzívají  internet

casteji. Vysvetlením m̊,ze byt to, ze spolecenstí lide kladou d̊,raz na partnersky vztah,

ktery je pro ne i ukazatelem vlastní hodnoty. Lide s vysokym sebevedomím obecne víc

inklinují  k seznamování s dosud neznámymi lidmi.  Ze spolecenskych lidí  kladoucích

d̊,raz na vztah vzhledem k vlastní hodnote budou ti  s vysokym sebevedomím uzívat

internet s vetsí  pravdepodobností  nez nesebevedomí,  protoze pro ne není nepríjemne

prezentovat  se  mnoha neznámym lidem a v internetu vidí  dalsí  moznost  seznámení.

Oproti nim pociťují mene sebevedomí jedinci vyssí míru stresu uz jen pri pomyslení na

prezentaci sebe samych na internetu. U lidí, pro ktere není partnersky vztah d̊,lezity ve

vnímání  vlastní  hodnoty,  se  objevuje opacná tendence – ti  s vysokym sebevedomím

pouzívají internet k seznámení mene casto nez ti s nízkym (KIM aj., 2009). 

Oproti  tomu  Aretz  staví  názor,  ze  lide  s nízkym sebevedomím pouzívají  online

seznamky  casteji  nez  ti  s vysokym  sebevedomím,  protoze  jim  anonymní  prostredí

internetu pomáhá prekonat tezkosti, ktere pociťují pri osobním seznamování, a kterymi

jsou napríklad nejistota a zranitelnost.  Díky internetove seznamce, která je prevázne

zalozena  na  textove  komunikaci  a  absenci  nutnosti  okamzite  reakce,  získávají  pocit

kontroly  nad  prvním  kontaktem  s potenciálním  partnerem  a  cítí  se  bezpecneji.

Sebevedomí lide podle teto teorie pricházejí do styku s online seznamkami mene casto,

protoze preferují osobní kontakt. Pokud povazují za d̊,lezity partnersky vztah, jejich

32



motivace k nalezení partnera se zvysuje, a tak krome seznámení ve svem okolí mohou

zkouset  i  online  seznamky,  presto  tak  ale  ciní  mene  casto  nez  lide  s nizsím

sebevedomím (ARETZ aj., 2010).

To, co z poznatk̊, o motivech uzivatel̊, vyplyvá, jsou d̊,lezite podnety pro rozvoj

funkcních  aspekt̊,  uzivatelskych  profil̊,.  Sociabilní  jedinci  by  ocenili  prostredky

komunikace  v reálnem case  (chatove  místnosti,  videohovory)  a  pro  mene  sociabilní

jedince  by  bylo  vhodne  zajistit,  aby  se  na  online  seznamky  nemohli  registrovat

uzivatele,  kterí  nehledají  vázny vztah,  ale  spíse zabíjejí  volny cas.  Z tohoto  d̊,vodu

uzivatele cím dál casteji dávají prednost online seznamkám, na kterych je pri registraci

nutne zaplatit urcitou vstupní cástku, protoze jsou díky tomu vnímane jako spolehlivejsí

a mene navstevovane jedinci, kterí chtejí jejich ́ cel zneuzívat (ARETZ aj., 2010).

3.6 ONLINE SEZNAMKY A GENDER

Studie provedená ve slovinskem kontextu se zamerila na tema genderu v souvislosti

s online seznamováním (ŽAKELJ, 2013). Polozila si otázku, zda je internet opravdu tak

otevreny  a  oprosteny  od  sociálních  norem,  jak  nekterí  autori  tvrdí  (COUCH

a LIAMPUTTONG, 2008; EISENCHLAS, 2012; HERRING, 2000). Žakelj se venovala

otázce,  zda  se  pozitivní  vliv  anonymity  projevuje  i  v prípade  online  seznamování,

konkretne  v ocekávání  tykajících  se  genderovych  rolí  a  v projevování  zenství.

V prípade, ze by tento vliv byl potvrzen, mohlo by dojít ke zmene dvojího merítka pro

sexualitu  muz̊,  a  zen  (ŽAKELJ,  2013).  Problematicke  se  ale  jevilo  mozne  snízení

vnímane anonymity  z d̊,vodu ocekávání  setkání  tvárí  v tvár  a  následneho vytvorení

partnerskeho vztahu (ELLISON aj., 2006). Proto si Žakelj polozila otázku, zda internet

opravdu nabízí volnost v sebevyjádrení, nebo zda naopak posiluje dosavadní genderove

normy. Rozhodla se zamerit na projevování zenskosti na online seznamkách a dosla ke

zjistení,  ze  internet  lze  povazovat  za  jakesi  rozsírení  offline  sveta,  ktere  s ním sdílí

sociálne  akceptovane  názory  na  partnerske  vztahy,  genderove  role  a  moznosti

vyjadrování  zenskosti.  I  na  internetu  prevládají  urcite  normy tykající  se  navazování

vztah̊,.  Jde  o  nektere  dimenze  online  seznamování  jako  napríklad  o  to,  kdo  pri

navazování kontaktu udelá první krok (muz ci zena), hodnocení zp̊,sob̊, vyjadrování

zenskosti, materství a sexuality. 
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Studie  prokázala  existenci  muzi  ocekávanych  zp̊,sob̊,  vyjadrování  zenskosti

a snahu zen naplnit tato ocekávání – Žakelj shrnuje ocekávane vyjadrování a chování

zen do pojmu „slusná zena“. Ta by mela pri online seznamování pockat na první krok

vedeny muzem (pri navázání kontaktu i pri následnem návrhu na setkání tvárí v tvár).

Nemela by prílis dávat najevo svoje sexuální potreby a touhy, protoze by tím mohla

ztratit status morální zeny. Zde autorka studie upozorňuje na jiz vyse zmínene dvojí

merítko  tykající  se  vyjadrování  sexuality  –  muzi  na  rozdíl  od  zen  nejsou  nijak

stigmatizování,  pokud  dávají  najevo  svá  sexuální  prání  ci  svolnost  k sexuálnímu

setkání. Respondentky popisovaly snahu vytváret sve profily tak, aby nep̊,sobily jako

„nestále“, „provokativní“ nebo prímo „dychtive po sexu“. Nejvíce cenene muzskymi

respondenty byly dále zeny, ktere nikdy nebyly vdane ani rozvedene a zároveň se jim

nenarodily zádne deti. Predevsím materství povazují muzstí uzivatele online seznamek

za  velkou  prekázku,  protoze  v díteti  spatrovali  zbytecnou  komplikaci  (zbytecnou

vzhledem  k pokrocile  moznosti  filtrování  potencionálních  partnerek  pri  online

seznamování) a take z d̊,vodu prání zalozit si s budoucí partnerkou vlastní rodinu. 

Mozná  paradoxne  ale  mnoho  muz̊,  vyjádrilo  prání  navázat  vztah  se  zenou

„materskeho“ typu,  kterou – v souladu s tradicním pojetím genderovych rolí  – muzi

casto popisovali jako pecující o rodinu a o domácnost a respektující muze jako autoritu

(ŽAKELJ, 2013). Tyto vysledky je ale nutne brát s rezervou – data byla sbírána u 42

respondent̊, obou pohlaví slovinskeho p̊,vodu a není jiste, zda by se vysledky potvrdily

i pri rozsírení studie na vetsí pocet respondent̊, pocházejících i z jinych zemí. 
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4 TINDER

4.1 MOBILNÍ SEZNAMOVACÍ APLIKACE

Pomerne  nedávno  se  vynorila  nejnovejsí  forma  internetove  seznamky,  mobilní

seznamovací aplikace. V zahranicní literature byvají oznacovány jako „Location Based

Real Time Dating“, coz by se dalo prelozit jako seznamování zalozene na urcení polohy

uzivatele v reálnem case. Tento druh aplikací byvá staven do protikladu práve k online

seznamkám uvádenym jako „Personality Compatibility Based Dating“, ktere na rozdíl

od prvne jmenovanych sází na algoritmy urcující,  zda se k sobe uzivatele seznamky

hodí (napríklad na základe test̊, osobnosti ci moznosti filtrace vlastností, ktere uzivatel

ve svem partnerovi hledá) (BIHLMEYER, 2018).

Mobilní  seznamovací  aplikace,  pritahující  uzivatele  ́ sporou  casu  nutneho

k seznámení  a  svou  jednoduchostí,  existují  v  mnoha  variantách,  ktere  se  odlisují

procesem selekce potencionálních partner̊, (filtrace podle kriterií ci algoritmy nezávisle

na  podrobneji  definovanych  pozadavcích),  prístupností  (webove  stránky,  aplikace

dostupne  pouze  na  mobilním  telefonu  ci  aplikace  dostupná  i  na  webove  stránce),

financní  dostupností  (zdarma  ci  za  poplatek)  a  parametry  GPS.  V  soucasne  dobe

existuje  mobilních  seznamovacích  aplikací  celá  rada,  jako  príklad  mohou  krome

Tinderu poslouzit Bumble, PlentyOfFish, CofeeMeetsBagel, OkCupid ci Match. Podle

vysledk̊,  americke  studie  velká  cást  uzivatel̊,  Tinder  uvedla,  ze  krome  Tinderu

pouzívají  i  nekterou  dalsí  aplikaci  urcenou  k  seznamování  -  44,3  %  uzivatel̊,  se

spolehalo i na jinou aplikaci nez Tinder v dobe studie, 62,3 % uzivatel̊, alespoň jednou

vyzkouselo jinou aplikaci nez Tinder. Jako d̊,vod pro vyber a uzívání práve aplikace

Tinder byla jmenována jeho popularita (ať uz v mediích ci mezi práteli, vrstevníky ci

príslusníky sociální vrstvy, ke ktere respondenti vzhlízeli), jednoduchy design aplikace

umozňující bezproblemove a vysoce intuitvní pouzívání, zvedavost, snaha o navázání

interpersonálních  vztah̊,  r̊,zneho  druhu,  moznost  nalezt  partnera  podle  jeho  polohy

a pobavení (LEFEBVRE, 2017). 

4.2 TINDER A JEHO ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Aplikace  Tinder  byla  spustena  v ríjnu  2012  a  brzy  si  získala  celosvetovou
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popularitu. V soucasne dobe ji uzívá víc nez 50 milion̊, lidí ve 196 zemích a za dobu

jejího fungování bylo navázáno pres 9 bilion̊, propojení mezi uzivateli (v názvosloví

Tinderu  oznacováno  jako„match“).  Uzivatel  Tinderu  se  do  aplikace  prihlásí  asi

jedenáctkrát  denne  a  pri  kazdem  z techto  prihlásení  stráví  prohlízením  profil̊,

a vybíráním tech, ktere ho zaujmou, dobu dlouhou 7 az 9 minut (BILTON, 2014).

Na  rozdíl  od  webovych  stránek  online  seznamek  Tinder  pozaduje  od  uzivatel̊,

poskytnutí  omezeneho  mnozství  informací  pro  potencionální  zájemce  o  navázání

kontaktu, a to limitovany pocet fotek (konkretne 6) a v prípade uzivatelova zájmu o tuto

moznost i  krátky text (maximálne 500 znak̊,).  Ward dále rozlisuje Tinder od online

seznamek na základe vázanosti jeho fungování k urcitemu místu a predevsím z d̊,vodu,

ze  v dobe,  kdy  byl  její  clánek  vydán,  Tinder  nebyl  dostupny  z jineho  zarízení  nez

z mobilního telefonu (WARD, 2016b). To se ale v breznu 2017 zmenilo (Introducing

Tinder online – swipe anywhere, 2017). Pretrvávají ale dalsí rozdíly, jako napríklad to,

ze  Tinder  nepredkládá  uzivatel̊,m pri  registraci  otázky,  ktere  by  usnadnily  nalezení

kompatibilního partnera, nebo neprítomnost nástroj̊, umozňujících filtrování hledaneho

partnera  dle  urcitych  pozadavk̊,.  První  dojem,  ktery  si  uzivatele  utvorí  o  druhem

uzivateli,  vzniká na základe profilove fotky. Pokud fotka uzivatele zaujme a chce se

o majiteli profilu dozvedet víc, klikne na profil, na kterem se mu následne zobrazí dalsí

fotky, krátky text a informace z Facebooku – spolecní prátele a stránky, ktere se majiteli

profilu  líbí.  Pokud  uzivatel  prejede  po  displeji  smerem  doleva,  odmítá  moznost

dozvedet  se  o  majiteli  profilu  neco  víc  a  navázat  kontakt,  pokud  prejede  doprava,

prijímá  moznost  dalsího  kontaktu.  Pokud se  majitel  profilu  pri  zobrazení  uzivatele,

ktery ho predtím odsouhlasil, rozhodne take prejet doprava (a tedy uzivatele „schválit“),

souhlas k dalsímu kontaktu je vzájemny a Tinder uzivatel̊,m umozní komunikaci pres

chat,  ktery je  soucástí  aplikace (WARD, 2016b).  Díky tomuto  systemu se uzivatele

vyhnou nevyzádanym pokus̊,m o navázání kontaktu od pro ne nevyhovujících jedinc̊,,

ktere jsou casto soucástí seznamování pres online seznamky (TIMMERMANS a DE

CALUWÉ, 2017).

Podle  Wardove  je  Tinder  definován  snízenym  mnozstvím  signál̊,  (zájmu  ci

nezájmu), zvysenou mozností kontroly, místní blízkostí a minimálním procesem filtrace

(WARD, 2016b).
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Snízene  mnozství  signál̊,  souvisí  s nemozností  interaktivní  komunikace

a neverbálních  prostredk̊,  a  s omezenym  prostorem  pro  predstavení  sebe  sameho

uzivatel̊,m, kterym se profil zobrazí (s limitovanym poctem obrázk̊, a delkou textu).

Signály  v seznamovacích  aplikacích  se  vyznacují  staticností,  chybí  jim  dynamika,

kterou predstavuje komunikace tvárí v tvár. Komunikace je asynchronní, coz zvysuje

kontrolu nad sebe prezentací. I presto se uzivatele snazí vytvorit sv̊,j obraz tak, aby co

nejvíc  odpovídal  realite,  zároveň se ale  snazí  o  skloubení  tohoto zakotvení  v realite

s maximální zádoucností (WARD, 2016b).

Dalsím  Tinder  urcujícím  aspektem  je  místní  blízkost.  Tinder  vyuzívá  urcování

polohy uzivatele mobilním telefonem k tomu, aby mu poskytl potencionální partnery

nacházející se v jeho blízkosti, coz usnadňuje moznost setkat se tvárí v tvár a prípadne

navázat  vztah.  Tato  reálná  moznost  setkání  take  snizuje  tendence  druheho uzivatele

klamat  a  motivuje  uzivatele  k prezentaci  sebe  sameho  co  nejatraktivnejsím,  ale

zároveň co nejrealistictejsím zp̊,sobem (WARD, 2016b). 

Poslední  ze  trí  Tinder  urcujících  aspekt̊,  predstavuje  minimální  proces  filtrace

oproti  klasickym  webovym  stránkám  online  seznamek.  Uzivatel̊,m  není  umozneno

vyhledávat partnery pomocí specifikace pozadavk̊, na tyto partnery, ale dostává se jim

informací  pouze  o  veku,  pohlaví  a  geograficke  poloze  druheho  uzivatele  (WARD,

2016).

4.3 MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ FUNKCÍ NA TINDERU

Vzhledem  k tomu,  ze  nekterí  uzivatele  popisují  proces  selekce  jedinc̊,

„schválenych“  a  „zamítnutych“  prejetím  prstu  po  displeji  doprava  ci  doleva  jako

postupem casu získávající  az automatickou povahu,  pri  ktere  do urcite  míry vymizí

volní slozka rozhodování, stává se, ze po dlouhe rade odmítnutych uzivatel̊, (a tedy

neustálem  prejízdení  palcem  po  displeji  doleva)  jedinec  automaticky  odmítne

i uzivatele, u ktereho si hned pote uvedomí, ze by ho rád poznal (DAVID a CAMBRE,

2016). Toto riziko se zrejme pojí i s prílis velkym poctem mozností, ktere jsou uzivateli

predkládány  (WIDERHOLD,  2015).  Podle  nekterych  Tinder  s touto  postupnou

automatizací cinnosti  v aplikaci pocítá a vyuzívá ji k vlastnímu prospechu – existuje

totiz  moznost  rozsírení  Tinderu  na  Tinder  Plus  za  urcity  financní  poplatek.  Takto
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rozsírená aplikace umozňuje vrátit zpet nechtene odmítnutí uzivatele. Uzivatele si take

mohou priplatit  za funkci  Passport,  v rámci ktere lze rozsírit  místní urcení  uzivatele

a propojit  se s uzivateli  i  mimo místo jeho pobytu (DAVID a CAMBRE, 2016).  Ne

vsichni ale souhlasí s tím, ze moznost vyberu z obrovskeho mnozství profil̊, tlumí volní

slozku  rozhodnutí  a  zp̊,sobuje  automatická  rozhodnutí.  Nekterí  vyzkumníci  naopak

tvrdí,  ze  uzivatele  se  stávají  nárocnejsími  a  vytvárejí  si  stále  dokonalejsí  strategie

schvalování a zamítání jedinc̊,, jejichz profily listují (BEST a DELMEGE, 2012). 

4.4 STRATEGIE FILTRACE UŽIVATELŮ

V souvislosti se stanovením jasnych kriterií, která urcují, jake vlastnosti uzivatele

od  potencionálního  partnera  vyzadují,  se  dokonce  objevuje  takzvaná  „metafora

nakupování“ („shopping metaphor“),  která  prirovnává mobilní  seznamovací  aplikace

s rozsáhlym „vyberem“ potencionálních partner̊, a jasne stanovenymi pozadavky na ne

k nakupování v supermarketu (BEST a DELMEGE, 2012; JIN a MARTIN, 2015).

Mezi  konkretní  strategie  volby  zamítnutí  ci  schválení  druheho  uzivatele  patrí

zamerení na fyzickou atraktivitu, selektivita a vzbuzení zájmu. Uzivatele rozhodující se

na základe selekce si zvolí urcitá kriteria ci standardy a pokud je uzivatele zobrazovaní

v aplikaci nesplňují, jsou zamítnuti. Vzbuzení zájmu je mysleno ve smyslu pozitivním

a negativním  a  m̊,ze  tedy  vest  jak  ke  schválení,  tak  k  zamítnutí.  Pozitivní  zaujetí

zp̊,sobují  imponující  informace  vyctene  z  popisu  uzivatele  ci  z  urciteho  aspektu

fotografie, negativní zaujetí vyvolává napríklad zjistení, ze uzivatel uzívá drogy, nebo

ze  vyznává  extemní  zp̊,soby  zdraveho  zivotního  stylu.  Jako  dalsí  moznou  strategii

nekterí uzivatele uvedli take schválení veskerych nabízenych uzivatel̊, a vyber podle

urcitych kriterií z mnozství uzivatel̊,, kterí schválení opetovali a se kterymi tedy doslo

k navázání  komunikace.  Tímto zp̊,sobem uzivatele  zároveň získali  informaci  o tom,

kolik uzivatel̊, je povazovalo za zádoucí (LEFEBVRE, 2017).

D̊,lezitym konceptem online seznamování je kontrola vlastního p̊,sobení na druhe,

která se skládá ze dvou základních proces̊,: motivace p̊,sobení, která aktivuje chování

smerující k urcite sebe prezentaci, a konstrukce p̊,sobení, pri ktere si jedinci explicitne

vyberou dojem, jakym chtejí na druhe p̊,sobit, a zvolí si zp̊,sob, jakym tento dojem

vytvorí  (popis  sebe  sameho,  vyroky  o  svych  postojích,  sociální  vazby  ci  klamání).
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Uzivatele Tinderu konstruují p̊,sobení pomocí vyberu fotek a textu, ktere na sv̊,j profil

vlozí, a strategií, ktere pri tomto vyberu vyuzijí (WARD, 2016b). S obema procesy ́ zce

souvisí sebe prezentace a sebe odhalení,  ktere následuje po navázání kontaktu. Sebe

odhalení oznacuje proces postupneho sdelování stále soukromejsích informací o sobe

samem – delí se na deskriptivní informace a na evaluativní informace, ktere jiz obsahují

i urcite hodnocení (WARD, 2016a). Rozhodnutí pro sebe odhalení druhemu vzniká na

základe vzájemne pritazlivosti uzivatel̊,, dále ho podporují strategie snizující nejistotu

ohledne d̊,veryhodnosti druheho uzivatele. Mezi ty patrí napríklad vyhledání druheho

uzivatele na googlu a potvrzení ci vyvrácení jím udane identity a vzhledu. Jedinci, kterí

tyto strategie vyuzívají, následne vykazují vetsí tendence k sebe odhalení (GIBBS aj.,

2011). Dalsí formu strategie snizující nejistotu ohledne druheho uzivatele predstavuje

vyuzívání  komunikacních  kanál̊,  se  stále  se  zvysující  mírou  intimity  od  pocítacove

komunikace pres textove zprávy az k telefonním hovor̊,m (FARRER a GAVIN, 2009).

Pri hledání zákonitostí schválení ci zamítnutí uzivatel̊, Tinderu Ward poukazuje na

d̊,lezitost  zhodnocení  prevázne  povrchních  charakteristik  jedince  na  profilove

fotografii.  Vetsina  ́ castník̊,  vyzkumu  se  o  zamítnutí  moznosti  dalsího  kontaktu

rozhodovala  na  základe  atraktivity,  kterou podle  nich  potencionální  partner  oplyval.

Mezi dalsími udávanymi d̊,vody odmítnutí se ale objevily i specifictejsí charakteristiky,

ktere  ́ castníky  vyzkumu odrazovaly  od navázání  kontaktu.  Ženy udávaly  napríklad

muze  pózující  s auty  a  ulovenymi  rybami  ci  pijící  alkohol,  muzi  zmiňovali  zeny

s naspulenymi  rty  (pro  tuto  grimasu  se  pouzívá  ustáleny  vyraz  „duck  face“)  ci  se

zvíraty. Jako dalsí negativa byly vnímány fotografie, ktere zachycovaly vetsí skupinu

lidí, takze nebylo poznat, kdo z nich je dany uzivatel, a fotografie nezobrazující v̊,bec

osobu  (napríklad  fotografie  prírody)  –  oba  typy  fotografií  vzbuzovaly  ned̊,veru

v pravou identitu druheho uzivatele a otázky, zda se nesnazí neco skryt. Krome vzhledu

hodnotili ́ castníci vyzkumu take predpokládanou inteligenci, ́ roveň vzdelání a zájmy.

Informace ohledne techto oblastí vyvozovali spíse intuitivne, napríklad „duck face“ ci

mnozství  fotek  z vecírk̊,  podle  nich  signalizují  nizsí  ́ roveň  vzdelání.  Jako  dalsí

ukazatele  jim  poslouzily  gramaticke  chyby  v textu  na  profilu  ci  stránky,  ktere  mel

posuzovany  jedinec  na  svem  profilu  na  Facebooku  oznacene  jako  „to  se  mi  líbí“.

D̊,lezitym  faktorem  urcujícím  zájem  o  navázání  kontaktu  byla  podobnost

posuzovanych uzivatel̊, s ́ castníky studie (WARD, 2016).
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4.5 MOTIVACE K UŽÍVÁNÍ TINDERU

Ward  provedla  studii,  ve  ktere  zkoumala  vyse  zmiňovanou  kontrolu  p̊,sobení

jedince  na  druhe  v rámci  pouzívání  aplikace  Tinder.  Jako  oblasti  k prozkoumání  si

zvolila  motivaci  ke  stazení  a  uzívání  aplikace  a  zp̊,soby,  jakymi  uzivatele  Tinderu

konstruují sve profily a jakymi vybírají, ktere potencionální partnery schválit a ktere

zamítnout.  Data  získala  polostrukturovanymi  rozhovory  s jedenácti  muzi  a  deseti

zenami mezi 19 a 52 lety (WARD, 2016b).

Co se  tyce  motivace  k uzívání  Tinderu,  mezi  odpoveďmi  ve  studii  Wardove  se

objevilo zvysování  sebevedomí,  pouhá zábava prirovnávaná ke hre,  ukrácení dlouhe

chvíle, uspokojení potreby pozornosti smerovane k vlastní osobe, vnímání aplikace jako

prostredku  k zotavení  se  z rozchodu,  ale  i  ocekávání  navázání  vázneho  vztahu.

Motivace nekterych uzivatel̊, se ale take promeňovala v case – nekterí doufali, ze skrze

aplikaci získají zivotního partnera a postupem casu ji zacali vnímat spíse jako nástroj

k prozití  flirtu  ci  krátkodobejsího  vztahu.  Nekterí  naopak  v Tinderu  videli  pouhou

povrchní  zábavu,  ale  casem se  u  nich  objevilo  prání  navázat  vázny vztah  (WARD,

2016b).

Jedním z podnet̊, pro vznik dalsí studie zkoumající motivaci k pouzívání Tinderu

bylo zjistení,  ze celá jedna tretina americkych uzivatel̊, online seznamek ci aplikací

k seznámení  priznala,  ze  nikdy  nesla  na  sch̊,zku  s nekym,  koho  potkali  na  techto

stránkách ci v techto aplikacích (SMITH a ANDERSON, 2015). Belgictí vyzkumníci si

tedy  polozili  otázku,  jake  dalsí  motivy  vedou  osoby  k pouzívání  seznamovacích

aplikací. Studie se skládala ze dvou cástí: jako první byla provedena tematická analyza

polostrukturovanych rozhovor̊, s osmnácti americkymi studenty obou pohlaví ve veku

18 az 24 let. Pri ní bylo zjisteno osm motiv̊, k uzívání Tinderu, z nichz nekolik bylo

shodnych  s motivy  zmiňovanymi  ve  studii  Ward:  socializace  (kontakt  s druhymi,

jednoduchy  zp̊,sob  potkávání  novych  známych,  rozsírení  sociální  síte,  vytvárení

prátelství), tlak okolí (vsichni kolem pouzívají Tinder a jedinec se prizp̊,sobí), sociální

schválení  (navysení  sebevedomí,  posílení  ega),  zábava  (nekterí  respondenti  popsali

uzívání  Tinderu  jako skupinovou aktivitu,  ve  ktere  vsichni  jedinci  spolecne  hodnotí

fotky druhych uzivatel̊,), krácení dlouhe chvíle, hledání partnera pro vázny vztah (takto

odpovedela  necelá  polovina  ́ castník̊,),  hledání  informací  o  druhych  –  to,  ze  jsou
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jedinci registrovaní na Tinderu, respondenti povazovali za signál, ze jsou svobodní a ze

je v reálnem svete mohou oslovit) a navysování sexuálních zkuseností. Ve druhe cásti

studie byly odpovedi z kvalitativní studie pouzity k vytvorení dotazníku predlozenemu

1728 belgickym uzivatel̊,m Tinderu obou pohlaví mezí 18 a 67 lety. P̊,vodních osm

motiv̊, bylo rozsíreno na trináct vyslednych, upravenych motiv̊,: sociální schválení,

hledání vztahu, sexuální zázitky, získávání dovedností spojenych s flirtem a sociálních

dovedností,  cestování  (díky nastavení  vzdálenosti,  do jake Tinder  vyhledá uzivatele,

mohou uzivatele Tinderu vyuzívat aplikaci pro získávání tip̊, ohledne místa, ve kterem

se nacházejí,  prípadne pro navázání  kontaktu s dalsími cestovateli  na danem míste),

prekonání  rozchodu,  touha  nekam  patrit  (následování  aktuálních  trend̊,),  tlak

vrstevník̊,,  socializace,  sexuální  orientace  (navázání  kontaktu  s lidmi  se  stejnou  –

homosexuální  –  orientací  a  vymena  zkuseností),  krácení  dlouhe  chvíle  a  zábava,

rozptylení a zvedavost (TIMMERMANS a DE CALUWÉ, 2017).

Podle dalsího vyzkumu jsou seznamovací aplikace pouzívány pro zábavu spíse nez

pro navázání partnerskeho ci sexuálního vztahu a prestoze tyto aplikace podporují sve

uzivatele k setkávání tvárí v tvár, vetsina uzivatel̊, tyto ́ mysly nechová.  Pro uzivatele

usilující o navázání vztahu pak m̊,ze byt tezke rozlisovat mezi potencionálními partnery

a uzivateli brouzdajícími Tinderem jen pro ukrácení dlouhe chvíle a pobavení. Mnoho

́ castník̊,  vyzkumu  se  ale  vyznacovalo  vysokym  zájmem  o  sexuální  zázitky

a nevyhranenou sociosexuální  orientací  a  tedy více smerovalo ke hledání  sexuálních

vztah̊, nez k pouhemu projízdení profil̊, bez ́ myslu k navázání kontaktu. Tito uzivatele

pak musí vytrídit uzivatele hledající jen pobavení.  Zároveň byvají uzivateli  hledající

sexuální setkání predevsím muzi (CARPENTER a MCEWAN, 2016). Studie provedená

na  vzorku  uzivatel̊,  Tinderu  z Dánska  dospela  k podobnemu  záveru  tykajícímu  se

konkretne navázání  vztahu za ́ celem sexuálne motivovaneho setkání  na  jednu noc,

jehoz prozití potvrdilo asi ctyrikrát více muz̊, ́ castnících se studie nez zen (SUMTER

aj.,  2017).  Dalsím krokem je  pro muze zamerující  se na sexuální  setkání  vyber zen

s podobnou sociosexuální orientací. Práve neshoda mezi vytycenymi cíli uzivatel̊, obou

pohlaví casto vede k negativní zkusenosti se seznamovacími aplikacemi. Muzi mohou

pociťovat frustraci, pokud nenalezají zeny sdílející jejich zájem o sexuální setkání, zeny

zase m̊,ze odpuzovat, pokud jim muz okamzite po navázání kontaktu nabízí sex. Proto

je  pri  vytvárení profilu  uzitecne pridat urcite  informace signalizující,  pro jake ́ cely
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dany uzivatel Tinder vyuzívá (CARPENTER a MCEWAN, 2016). 

Tinder  je  v mediích a  ve spolecnosti  pojímán jak jako aplikace smerující  pouze

k nalezení  sexuálního  partnera  na  jednu  noc,  tak  jako  prostredek  k nalezení

dlouhodobeho partnerskeho vztahu (WARD, 2016). Podle zjistení LeFebvre se ale na

prvním  míste  v  zebrícku  druh̊,  vnímaneho  ́ celu  Tinderu  umístila  práve  moznost

navázání  krátkodobejsího  a  na sexuální  zázitek  zamereneho vztahu (tak  odpovedelo

51,5  %  jejích  respondent̊,).  Na  druhem  míste  pak  uvádí  nalezení  dlouhodobeho

partnerskeho vztahu (takto vnímalo hlavní  ́ cel  Tinderu 33,5 % respondent̊,)  a  tretí

prícku obsadilo seznámení s novymi lidmi. Osobní zkusenost s krátkodobejsím vztahem

za ́ celem sexu popsalo 65,6 % respondent̊, (LEFEBVRE, 2017).

D̊,lezitym  tematem  spojenym  s pouzíváním  Tinderu  je  práve  stigma  online

seznamek a aplikací, ktere mnozí ze studie provedene Ward pociťovali. Vyjadrovali se

k pouzívání Tinderu jako k necemu, za co se cástecne stydí – nekterí uzivatele se zalekli

propojení Tinderu a Facebooku, a proto si nejprve vytvorili falesny profil na Facebooku,

aby je pres nej nebylo mozne dohledat, jiní projevili nechuť k navázání vázneho vztahu

pres mobilní aplikaci (WARD, 2016a). Toto stigma spojene se seznamováním online

m̊,ze byt vysvetleno predsudkem, ktery predpokládá né spesnost uzivatel̊, prostredk̊,

online  seznámení  v seznamování  tvárí  v tvár,  nebo  narusením  ideál̊,  spojenych

s romantickou predstavou lásky,  která  se podle nich má prihodit  sama,  bez vnejsích

zásah̊, a snah (HOLLANDER, 2004; ILLOUZ, 2007).

4.6 SROVNÁNÍ UŽIVATELŮ TINDERU A ONLINE 
SEZNAMEK

Se zajímavym zjistením prisla rakouská studie, která se pokusila porovnat uzivatele

Tinderu  s uzivateli  klasickych  online  seznamek.  Cílem  bylo  potvrzení  ci  vyvrácení

obecne rozsíreneho názoru, ze uzívání Tinderu vede spíse k sexuálnímu setkání na jednu

noc, kdezto uzívání online seznamek ́ stí v dlouhodobejsí partnerství. Dalsí overovanou

hypotezou bylo tvrzení, ze uzivatele online prostredk̊, k seznámení se lisí od ostatních

jedinc̊, v populaci.  Vysledky ukázaly,  ze motivace skupin uzivatel̊, obou prostredk̊,

k seznamování se nelisila, tedy ze je k uzívání obou prostredk̊, vedou podobne d̊,vody.

Neobjevily se ani rozdíly v sebevedomí ci sociabilite mezi obema skupinami a skupinou
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jedinc̊, nevyuzívajících ani jeden z online prostredk̊, k seznámení. Jediny rozdíl mezi

skupinou uzivatel̊, Tinderu a skupinou uzivatel̊, online seznamek, na ktery vyzkumníci

narazili, predstavovalo vekove rozpetí obou skupin uzivatel̊, – vek uzivatel̊, Tinderu se

pohyboval mezi dvaceti peti a triceti peti lety, zatímco vek uzivatel̊, online seznamek se

pohyboval mezi dvaceti peti a ctyriceti peti lety. Tímto vekovym rozdílem (uzivatele

Tinderu byvají mladsí nez uzivatele online seznamek) vysvetlují vyzkumníci vyssí míru

sexuální svolnosti u uzivatel̊, Tinderu (GATTER a HODKINSON, 2016).

4.7 PROCES VYTVÁŘENÍ PROFILU NA TINDERU

Ward zkoumala proces  vytvárení  profilu  na Tinderu,  ktery je  podle ní pro dalsí

́ spechy ci né spechy pri navazování kontakt̊, klícovy, protoze jakozto základ prvního

dojmu,  kterym uzivatel  zap̊,sobí  na  druhe,  podporuje  ci  snizuje  moznosti  kladneho

zhodnocení  a  propojení  uzivatel̊,.  Prvním  a  nejd̊,lezitejsím  podnetem  pro  druhe

uzivatele Tinderu je profilová fotografie. Vsichni ́ castníci vyzkumu Ward se shodli, ze

vybírali  fotografii,  která  se  líbila  jim  ci  jejich  prátel̊,m.  Velkou  roli  hrál  i  pocet

udelenych „líbí se mi“, ktere fotografie získala na jejich profilu na Facebooku. Za velmi

d̊,lezite pokládali ́ castníci vyzkumu prezentaci ideálního zobrazení sebe sama, ktere

ale zároveň splňovalo podmínku autenticnosti. Obávali se, ze by pri setkání tvárí v tvár

slyseli vetu „Ocekával jsem, ze budes jiny,á.“ Vyhybali se tedy fotkám, na kterych by si

nebyli podobní, stejne tak ale nepouzili fotky, na kterych by vypadali prílis vyzyvave ci

jako patrící do jine spolecenske skupiny (napríklad studentka kladla d̊,raz na neprílis

vyrazne lícení a strídme oblecení) (WARD, 2016).

Profil na Tinderu lze libovolne menit,  nez̊,stává staticky, a tak uzivatele mohou

experimentovat s r̊,znymi obmenami fotek a textu a reakcemi, ktere vyvolají. Mnozí

́ castníci  studie  Ward  oznacili  jako  zdroj  inspirace  pri  tvorbe  profilu  ty  uzivatele

Tinderu, se kterymi chteli navázat kontakt. S navysující se znalostí fungování Tinderu

se z uzivatel̊, postupne stali  jacísi  experti  na sebe prezentaci,  kterí  vytváreli  vlastní

profily  na  základe  toho,  co  se  jim  líbilo  ci  nelíbilo  na  profilech  potencionálních

partner̊,. Jednalo se o proces neustáleho srovnávání s ostatními uzivateli Tinderu, jez

vý stilo v poznatky o tom, cemu se pri tvorbe vlastního profilu vyhnout a co naopak

zd̊,raznit, ať uz slo o fotky, jejich poradí ci o doprovodny text (WARD, 2016). 
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4.8 RIZIKA A NEVÝHODY UŽÍVÁNÍ TINDERU

I  pres  mozne vyhody Tinderu  jsou  casto  zmiňována i  jeho rizika.  Podle  autor̊,

nekterych  studií  m̊,ze  pouzívání  mobilních  seznamovacích  aplikací  a  jinych  forem

online  seznamování  vest  k  objektifikaci  potencionálních  partner̊,  a  k neochote  se

zavázat ke vztahu pouze s jedním z nich (WIEDERHOLD, 2015; FINKEL aj., 2012).

Krome toho tyto aplikace selhávají v umoznení celkoveho posouzení potencionálních

partner̊, (FINKEL, 2012).

Podle  australske  studie  je  zvysující  se  popularita  seznamovacích  aplikací

zalozenych  na  urcení  polohy  a  komunikaci  v reálnem  case  doprovázena  rostoucím

rizikem jejich  zneuzívání  k antisociálním ́ cel̊,m (MARCH aj.,  2017).  Jako príklad

slouzí  trolling  –  online  komunikace  s cílem  provokace,  urázení  ci  vyhrozování

(BISHOP, 2014). Tyto cíle následne ́ stí ve vytvorení konfliktu a pobavení trollujícího

jedince. Muzi vykazují castejsí zapojování do aktivit spojenych s trollingem nez zeny

(vztazeno ke klasickym sociálním sítím jako napríklad Facebook) a take vyssí ́ roveň

potesení plynoucího z techto aktivit (BUCKELS aj., 2014). Pokud se ale jedná o trolling

na  seznamovacích  aplikacích  s urcením  polohy  a  komunikací  v reálnem  case,  tyto

rozdíly mezi muzi a zenami v zapojování do aktivity s ním spojenych se nepotvrdily. To

se  nekterí  vyzkumníci  pokousejí  vysvetlit  nahlízením  na  uzivatele  mobilních

seznamovacích  aplikací  skrze  stigma  spojene  s online  seznamováním  ci  s absencí

poplatku na techto aplikacích (na rozdíl od online seznamek) (MARCH aj., 2017).

Jako velmi závazny problem se jeví zvysene riziko nakazení pohlavne prenosnym

onemocnením  spojene  s navazováním  vztah̊,  online  (MCFARLANE  aj.,  2000;

LEFEBVRE,  2017).  Ve  vyzkumu  zamerujícím  se  na  sexuální  chování  muz̊,

vyhledávajících sex s osobami stejneho pohlaví vyslo najevo, ze pokud muzi vyhledali

sexuálního partnera pomocí internetu, doslo k nechránenemu pohlavnímu styku s vyssí

pravdepodobností  nez  u  pohlavního  styku  s partnerem,  ktery  nebyl  vyhledán  na

internetu.  Autori  nicmene  zd̊,raznili  nutnost  overení  vlivu  internetu  na  zvysení

rizikoveho sexuálního chování oproti míre tohoto chování pri navazování sexuálních

vztah̊, offline (LIAU aj., 2006). Vyzkumy zamerene na rizikove sexuální chování u zen

vyhledávajících  sexuální  vztahy  na  internetu  dosly  k záveru,  ze  prestoze  tyto  zeny

vykazovaly  sexuální  chování  se  zvysenou  mírou  rizika,  zároveň  zvysovaly  opatrení
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proti  nezádoucím  d̊,sledk̊,m  casteji  nez  zeny  nepouzívající  internet  k vyhledání

sexuálních partner̊, (MCFARLANE aj., 2004). 

Dalsí  studie  ale  poukazuje  na  moznost,  ze  sexuální  partnerství  navázane  na

internetu nemusí byt ukazatelem rizika pouzívání internetu, ale spís rizikoveho chování

nezávisleho na internetu (JENNESS aj., 2010).

Australstí  vyzkumníci  se  zamerili  práve  na  rizika  a  nástrahy  vnímane  uzivateli

online prostredk̊, k seznámení. Studie se ź castnilo 29 respondent̊, obou pohlaví mezi

18 a  70 lety.  Vsichni  uzivatele  projevili  obavy z rizik  na internetu,  prestoze nekterí

z nich se domnívali, ze tato rizika jsou srovnatelná ci dokonce mensí nez ta, kterym je

clovek  vystaven  v reálnem  svete.  Jako  vnímaná  rizika  respondenti  oznacili  lzi

a podvádení,  sexuální,  emocionální  a  fyzicke  ohrození  ci  moznost  setkání

s nebezpecnymi  uzivateli  internetu.  Lzi  a  podvádení  byly  detailneji  popsány  jako

neodpovídající fotografie uzivatele ci nesprávne ́ daje o soucasnych vztazích (zda je

uzivatel zenaty, svobodny, rozvedeny…). Uzivatele take mohou klamat o svych cílech

pri navazování vztah̊, a místo skutecneho ́ myslu (ciste sexuální vztah) mohou podávat

lzivy ́ cel seznamování (partnersky vztah). Nepravdive informace se casto tykají take

zamestnání  a  veku.  Jako  metody  k overení  identity  uzivatele  uvedli  respondenti

vyzádání více jeho fotografií, telefonování po internetu kv̊,li potvrzení udaneho pohlaví

uzivatele ci zádost o odkaz na profily uzivatele na sociálních sítích. Jeden z respondent̊,

uvedl,  ze  sám  pri  online  seznamování  klame  –  vytvoril  si  dva  profily  se  stejnou

fotografií,  ale  se dvema  r̊,znymi  uvedenymi  ́ daji  o  veku.  Na  jednom  z profil̊,  se

uzivatelky mohou docíst jeho pravy vek (23 let), profil má zaujmout dívky v jeho veku,

ktere by mohly byt jeho potencionální prítelkyní. Druhy profil obsahuje nesprávny vek

(32 let) a jeho ́ celem je navázání sexuálního vztahu se starsími zenami (COUCH aj.,

2012).

Emocionální  riziko  respondenti  videli  ve  vytvorení  urciteho  pouta  s druhym

uzivatelem provázene zvysenymi nadejemi na partnersky vztah a následne zklamání po

setkání tvárí  v tvár.  Vyjádrili,  ze jsou si vedomi zranitelnosti,  která doprovází snahu

najít  sounálezitost  a  lásku.  Sexuální  rizika  pak  spatrovali  predevsím  v pohlavne

prenosnych  chorobách  a  moznosti  otehotnení,  kterou  muzstí  respondenti  oznacovali

jako prostredek, kterym se zeny snazí uvázat si partnera na stálo, zatímco zeny jako
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hrozbu,  která  pomáhá sexuální  partnery presvedcit  o d̊,lezitosti  pouzití  prezervativu

(COUCH aj., 2012).

Obavy  pociťovali  respondenti  casto  i  z moznosti  násilneho  chování  druheho

uzivatele. Ženy se setkaly se znásilnením ci omámením vhozením prásk̊, do pití. Presto

se s hrozbou násilí setkali i muzi ze strany zen. Jednomu z respondent̊, vyprávela na

sch̊,zce zena, kterou potkal online, jak drív opilá napadala sveho prítele a jak by její

otec  byl  pravdepodobne  agresivní,  pokud  by  zjistil,  ze  se  nyní  setkala  s tímto

respondentem. Jedna z respondentek zazila pomerne extremní chování muze, se kterym

komunikovala online. Pote se bez predchozí domluvy objevil na jejím pozemku, ktery

nasel pomocí nekolika online zdroj̊, dat (COUCH aj., 2012).

Internet  respondenti  obecne  povazovali  za  rizikove  prostredí  z d̊,vodu

nedostatecneho zabezpecení proti zneuzití osobních ́ daj̊,, ktere z pocítace mohou byt

odcizeny. Jedna z respondentek vsak povazovala sdílení online ́ daj̊, za bezpecnejsí nez

sdílení telefonního císla. Internet podle ní poskytuje vetsí bezpecí, na rozdíl od telefonu

se  nemusí  obávat  prívalu  textovych  zpráv  ci  telefonát̊,  a  komunikaci  m̊,ze  lepe

usmerňovat (COUCH aj., 2012).

I pres vsechna vyjmenovaná rizika nebyli vsichni respondenti presvedceni o vyssí

rizikovosti seznamování online oproti seznamování jinymi zp̊,soby. Nekterí respondenti

vyslovovali názory tykající se moznosti skryt svou identitu i pri setkání v reálnem svete

ci  presvedcení,  ze  svet  jednoduse  nelze  povazovat  za  bezpecne  místo.  Krome rizik

ohrozujících je  same se respondenti  zabyvali  take ohrozením sve rodiny i  ostatních

uzivatel̊, online prostredk̊, k seznámení.  Nekterí  se dokonce snazili  predávat  spatne

zkusenosti s urcitymi uzivateli ostatním (COUCH aj., 2012).

Vyse zmiňovaná rizika spojovalo to,  ze byla zp̊,sobena rizikovymi uzivateli,  se

kterymi  se  respondenti  mohli  setkat.  Mezi  rizikove  uzivatele  podle  nich  patrí

nebezpecní  a  ned̊,veryhodní  jedinci  (kterí  byli  casto  spojování  s dusevním

onemocnením), prostitutky a zahranicní uzivatele. Mnozí respondenti zmínili nebezpecí

kontaktu  s podvodníky  zneuzívajícími  online  prostredky  k seznámení  k vydelávání

penez (COUCH aj., 2012).

Práve nekterá z vyse uvedenych rizik pouzívání Tinderu vede nektere uzivatele ke

smazání sveho profilu v aplikaci. Mezi impulsy k jeho odstranení patrí harasení, obavy
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o  bezpecí  vlastního  soukromí,  sexuálne  explicitní  obsah,  zneuzívání  Tinderu  jinymi

uzivateli ke spamování (zahlcení nesouvisejícím obsahem), prílis velke mnozství dat

spotrebovanych  pri  uzívání  aplikace,  navázání  vztahu  a  tedy  nepotreba  dalsího

vyuzívání  aplikace,  dlouhodobe  né spesne  pokusy  navázat  pomocí  Tinderu  vztah

a nesoulad mezi  zamerením a cíli  r̊,znych uzivatel̊, (vztah nebo sex)  (LEFEBVRE,

2017).

47



EMPIRICKÁ ČÁST

5 VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ
Autorka  se  rozhodla  realizovat  kvalitativní  vyzkumnou  sondu,  zamerenou  na

vyuzívání  aplikace Tinder  zenami mezi  triceti  a  ctyriceti  lety.  K volbe vyzkumneho

tematu  ji  vedla  zkusenost  lidí  v  jejím  okolí  i  mediální  pozornost  tematu  Tinder

venovaná. Jde o velmi rozsírenou aplikaci, u níz si lze klást otázku po tom, zda ci jak

moc  zasahuje  její  uzívání  (a  jeho  specifika)  do  procesu  navazování,  prozívání

a ukoncování vztah̊,. Autorka se rozhodla zmapovat jedinecne a subjektivní zkusenosti

s  pouzíváním  aplikace  prostrednictvím  hloubkovych  polostrukturovanych  rozhovor̊,

s osmi zenami.

V empiricke cásti diplomove práce autorka popisuje cíle práce a její vychodiska,

metodu sberu i analyzy dat a charakterizuje vyzkumny vzorek. Dále se dotyká etickych

aspekt̊, práce a její validity a reliability.  Pote predkládá vysledky tematicke analyzy

sebranych dat.

5.1 CÍLE VÝZKUMNÉ SONDY

Hlavním  cílem  vyzkumu  bylo  zmapování  subjektivních  zkuseností  s  Tinderem

u ceskych zen mezi 30 az 40 lety - tedy u zen, u nichz se dá predpokládat, ze by jiz

mohly hledat vztah a zároveň jiz mají i predchozí vztahove zkusenosti (i z doby "pred

Tinderem"). Prestoze mobilní aplikace Tinder byla na trh uvedena jiz v roce 2012, se

zdá, ze do teto chvíle nebyla prílis castym tematem vyzkum̊,. Relativne male mnozství

vyzkum̊,  na  ní  zamerenych  se  venuje  predevsím  homosexuálním  uzivatel̊,m

(JENNESS aj.,  2010; LIAU aj.,  2006),  prípadne jedinc̊,m mladsího dospeleho veku

(LEFEBVRE, 2017) ci  obecnym informacím o rizicích aplikace (COUCH aj.,  2012;

MCFARLANE aj., 2004) ci motivech vedoucích k jejímu uzívání (SUMTER aj., 2017;

TIMMERMANS a DE CALUWÉ, 2017). Na vyzkum zabyvající se práve uzivatelkami

ve veku 30 az 40 let autorka nenarazila.
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5.2 TYP VÝZKUMU

Kvantitativní a kvalitativní typy vyzkumu by nemely byt navzájem staveny do

podrazene ci nadrazene pozice, ani by na ne nemelo byt pohlízeno jako na protiklady,

ale jejich vysledky by se mely vzájemne doplňovat. Kvantitativní vyzkum se vyuzívá

predevsím  pri  testování  a  validizaci  teorií,  zobecňování  vysledk̊,  na  populaci

a zkoumání  velkych  vyzkumnych  vzork̊,.  Umozňuje  eliminovat  p̊,sobení  rusivych

promennych, prokázat vztah príciny a následku, rychly sber dat, získání presnych dat

a nezávislost vysledk̊, na vyzkumníkovi. Na druhou stranu ale m̊,ze dojít k opominutí

d̊,lezitych fenomen̊, kv̊,li soustredení se na testování teorie místo snahy o její rozvoj.

Získane  vysledky  mohou  take  prokazovat  prílisnou  míru  obecnosti  pri  uplatnení

v konkretních podmínkách. Kvalitativní vyzkum neumozňuje zobecňování na populaci,

vyslovování kvantitativních predikcí a testování hypotez a teorií. Navíc je proces sberu

i analyzy  dat  casove  nárocny  a  vysledky  byvají  do  vetsí  míry  ovlivnene  osobou

vyzkumníka.  Zároveň  ale  kvalitativní  prístup  poskytuje  detailní  popis  a  vhled  do

zvolenych  fenomen̊,,  prizp̊,sobuje  se  konkretním  podmínkám,  nachází  souvislosti,

umozňuje studovat procesy a vytváret a rozvíjet  nove teorie (HENDL, 2016).  Práve

kv̊,li  pruznosti,  hloubkovemu  zamerení  a  zohlednení  kontextu  fenomen̊,  (HENDL,

2016)  se  autorka  diplomove práce  rozhodla,  ze  zpracování  tematu  diplomove práce

bude vycházet z kvalitativního prístupu. 

5.3 METODA SBĚRU DAT 

Pro  sber  dat  se  autorka  diplomove  práce  rozhodla  vyuzít  metody

polostrukturovaneho  rozhovoru,  ktery  poskytuje  základní  oporu,  napomáhá  drzet  se

zvolenych temat, ale zároveň nabízí i velkou míru volnosti pro tazatele i participanty.

Pri  zodpovídání  predem danych  otázek  se  casto  vynorovala  zajímavá  temata,  která

nebyla obsazena v základní osnove rozhovoru a pritom se tazatelce zdála vhodná pro

dalsí  rozvedení.  Díky uzití  polostrukturovaneho rozhovoru mohla dát participantkám

prostor takto vykrystalizovaná temata dále rozvinout. 

Predem vytvorená osnova otázek, kterych se autorka diplomove práce drzela pri

vedení rozhovor̊,, vypadala takto:

 Jake klady a zápory vidíte v seznamování pres Tinder?

49



 V cem se podle Vás lisí seznamování pres Tinder od seznamování tvárí v tvár?

 Jake zkusenosti s aplikací Tinder máte? M̊,zete je detailneji popsat?

 Jak casto Tinder priblizne pouzíváte? Kolik casu na nem pr̊,merne strávíte? 

 Na kolik sch̊,zek „offline“ jste na základe seznámení na Tinderu sla? 

 Pokud jste nejake sch̊,zky „offline“ absolvovala, stalo se Vám nekdy, ze dojem,

ktery  o  sobe uzivatel  na  Tinderu  ́ celne vytvárel  fotografiemi,  popisem  ci

v komunikaci s Vámi, byl klamny? 

 Jak tyto sch̊,zky probíhaly? Jak následne pokracoval kontakt s uzivatelem, se

kterym jste se sesla? 

 Seznamujete  se  ,  seznamovala  jste  se  v  dobe pouzívání  Tinderu  i  jinym

zp̊,sobem? 

 Jakym  zp̊,sobem  jste  si  vytvorila  ci  následne zmenila  profil  na  Tinderu

(fotografie, jejich pocet, popis)?

 Jakym zp̊,sobem vybíráte, zda uzivatele Tinderu „schválit“ ci „zamítnout“ pro

navázání dalsího kontaktu? Máte vytvorená urcitá kriteria? Pripadne jaká?

Autorka diplomove práce se pri vedení rozhovoru pokazde nedrzela daneho poradí

otázek,  prizp̊,sobovala  toto  poradí  tomu,  jak  participantky  prirozene  precházely  od

jednoho tematu k druhemu. Pokud se participantky prílis vzdalovaly od tematu, snazila

se  je  autorka  diplomove  práce  nenásilne  privest  k  nemu  zpet.  Pokud  participantka

otázku  preslechla  ci  se  na  ni  v  momente  vyslovení  nesoustredila,  byla  jí  otázka

zopakována. V prípade, ze otázce nerozumela, byla jí vysvetlena znovu a pokud mozno

detailneji ci jinym zp̊,sobem.

5.4 METODA ANALÝZY DAT

Jako metodu analyzy dat si autorka diplomove práce zvolila tematickou analyzu. Ta

se siroce vyuzívá i pres to, ze chybí její presne vymezení (HENDL, 2016). Tato metoda

se zdá byt prilehavá pro zvolene tema diplomove práce a pro sebraná data z d̊,vodu

doporucení  jejího  uzití  v  prípade  ́ celu  rozboru  lidskych  zkuseností  a  názor̊,,

subjektivního porozumení a konstruování vyznam̊, (HENDL, 2016). Vyhodou je i její
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flexibilita  umozňující  zpracování  dat  mnoha  zp̊,soby,  stejne  jako  její  prístupnost

a vyuzitelnost  i  pro  zatím  nezkusene  vyzkumníky  (BRAUN  a  CLARKE,  2012).

Pruznost  metody  vyzkumníkovi  zároveň  dovoluje  nevázat  se  na  jediny  teoreticky

rámec, ale propojit nekolik r̊,znych teorií, zpracovávat vetsí objem dat a spolupracovat

v tymu více vyzkumník̊, (HENDL, 2016). Tematická analyza dále nabízí systematickou

identifikaci  a  organizaci  vzorc̊,  vyznam̊,  (temat)  v  souboru  dat.  Vyzkumník  s  její

pomocí nachází smysl v kolektivních ci sdílenych vyznamech a zkusenostech tím, ze

vyhledává to, co v souboru dat jednotlive zkusenosti a vypovedi spojuje, co je pro ne

shodne. Pozadavkem pro smysluplnost a d̊,lezitost dat pro tematickou analyzu není jen

jejich  vzájemná  shoda,  ale  i  jejich  souvislost  s  tematem ci  oblastí  odrázející  se  ve

vyzkumne otázce (BRAUN a CLARKE, 2012).

Postup  tematicke  analyzy  je  rozdelen  do  sesti  krok̊,.  V  1.  fázi se  vyzkumník

d̊,kladne seznamuje s daty. Nekolikrát procítá doslovne prepisy rozhovor̊, a znovu si

prehrává  audio  ci  videozáznamy.  Zároveň  si  poznamenává  sve  postrehy  a  nápady

a snazí  se  dostat  pod  povrch  sdelení  objevujících  se  v  rozhovorech  analytickym

a kritickym ctením. Vyzkumník by si v teto fázi mel zacít vsímat ́ sek̊, dat, která by

mohla  byt  relevantní  pro  zodpovezení  jím  urcene  vyzkumne  otázky.  Ve  2.  fázi

vyzkumník  generuje  pocátecní  kódy,  ktere  predstavují  stavební  kameny  následne

vytvárenych  temat.  Kódy  jsou  jakesi  stítky  shrnující  v  pár  slovech  obsah  ci

vyzkumníkem vnímany vyznam urciteho ́ seku dat (podle toho se oznacují jako latentní

ci  jako  semantická,deskriptivní).  Ve  3.  fázi vyzkumník  aktivne  vyhledává  temata

nadrazená kód̊,m a shlukující v sobe kódy, ktere jsou podobne ci se prekryvají. Pravidlo

urcující  vhodny pocet temat v pomeru k delce textu není dáno. Pocet temat by mel

analyze umozňovat soudrznost, ale zároveň by mely jednotlive vyznamy mít dostatek

prostoru,  aby  byla  zachována  bohatost  a  celistvost  dat.  Ve  4.  fázi vyzkumník

prehodnocuje vhodnost temat získanych ve tretí fáze a v prípade potreby prílis obsáhlá

tema rozdeluje ci prílis chudá temata spojuje v jedno. V  5. fázi dochází k vymezení

a pojmenování  temat  a  v  6. (a  poslední)  fázi vytvárí  zprávu,  ve  ktere  reprezentuje

vysledky, ke kterym za pomoci tematicke analyzy dosel (BRAUN a CLARKE, 2012).

Mezi  mozne  nevyhody  je  razeno  snízení  reliability,  opominutí  nekterych  dat,

splyvání vyhledávání a overování kód̊, a snízení interpretacní síly (HENDL, 2016).
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5.5 VÝZKUMNÝ VZOREK

Vyzkumny  vzorek  byl  vybrán  cílene.  Hlavním  kriteriem  bylo  pohlaví  a  vek  -

vyzkum je zameren pouze na zeny, a to na zeny ve veku 30 az 40 let.  Toto vekove

rozpetí bylo zvoleno, protoze zeny v tomto veku jiz s vetsí pravdepodobností prozily

dlouhodobejsí  vztah ci  manzelství a prípadne uz i  mají  vlastní deti.  Tyto aspekty je

odlisují  od  uzivatel̊,  Tinderu  v  mladsím  dospelem  veku,  kterí,  jak  autorka

predpokládala, byvají nezatízeni závazky a jejich uzivatelske vzorce chování a motivy

k uzivatelske cinnosti na Tinderu se tedy budou pravdepodobne lisit. Co se tyce dalsích

charakteristik,  autorka  pro  predstavu  prikládá  tabulku  s  vekem,  vzdeláním

a zamestnáním participantek. Zamestnání jsou v rámci zachování anonymity pozmenena

tak,  aby  priblizne  odpovídala  sociálnímu statusu  spojenemu s  pravym zamestnáním

participantek.

Tabulka c. 1: Základní charakteristika participantek

Jméno Věk Vzdělání Zaměstnání

Helena 38 Vysoká škola (Mgr.) Manažerka

Dita 40 Střední odborné učiliště 
s maturitou

Úřednice

Eliška 36 Vysoká škola (Mgr.) Obalová referentka

Jarmila 36 Střední odborné učiliště 
s maturitou

Správce firemních 
pohledávek

Vendula 31 Vysoká škola (Bc.) Fyzioterapeutka

Lucie 33 Střední škola s maturitou, 
nedokončená vysoká škola

Výživová poradkyně

Zuzana 36 Střední odborné učiliště 
s maturitou

Úřednice

Martina 38 Střední škola s maturitou Vychovatelka

Autorkou zvoleny pocet participantek 5 az 10 zen se podaril naplnit, s rozhovorem

souhlasilo 8 zen. Získání participantek ale neprobíhalo ́ plne snadno. D̊,vodem pro to

bylo zrejme ponekud intimní tema ve spojení s nutností obetovat hodinu sveho volneho

casu  rozhovoru  s  neznámou  osobou.  Dve  participantky  byly  osloveny  vedoucí

diplomove  práce,  dalsích  sest  souhlasilo  s  ́ castí  na  vyzkumu  na  základe  prosby

vyslovene  známymi  autorky  diplomove  práce  -  ať  uz  formou  prímeho  oslovení
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konkretní  participantky  ci  statusem  sdílenym  na  Facebooku.  Jako  poslední  zp̊,sob

upozornení  potencionálních  participantek  na  moznost  ź castnit  se  vyzkumu  byl

vytisteny inzerát, ktery byl vyvesen v cekárnách nejr̊,znejsích  pracovisť od kadernictví

po psychologicke ordinace. Tento zp̊,sob ale z̊,stal bez odezvy.

Autorka diplomove práce mela v ́ myslu pouzít pri vyberu vzorku metodu snehove

koule,  a tak se na participantky na konci rozhovoru obracela s otázkou, zda neznají

nejake dalsí zeny, ktere by splňovaly daná kriteria. Žádná si ale nikoho nevybavila, nebo

byly potencionální participantky na dovolene ci casove velmi vytízene.

5.6 PRŮBĚH VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ

Po získání kontaktu na participantky ochotne ź castnit se vyzkumneho setrení byly

zkontaktovány autorkou diplomove práce. Komunikace s nimi vetsinou probíhala pres

email, messenger, SMS zprávy ci telefonicke rozhovory, podle preferencí jednotlivych

participantek.  V první fázi  komunikace byly participantky vetsinou blíze seznámeny

s alespoň  základní  charakteristikou  autorky  diplomove  práce,  cíli  diplomove  práce

a plánovanym pr̊,behem rozhovor̊,.  Uz v teto fázi byla zd̊,raznena anonymita vsech

participantek.  Žádná  z  participantek  si  v  teto  fázi  uz  nerozmyslela  svou  ́ cast  na

vyzkumu, a tak následovala druhá fáze komunikace, ve ktere bylo plánováno konkretní

setkání - jeho cas a místo. Autorka diplomove práce ujistila participantky, ze za nimi

dojede kamkoliv, kde jim setkání za ́ celem rozhovoru bude nejvíc vyhovovat. Prestoze

by se dalo  predpokládat,  ze  participantky budou preferovat  místa  spíse  soukromeho

rázu,  vetsina  zvolila  jako  místo  pro  vedení  rozhovoru  kavárnu  (5  participantek)  ci

restuaraci (1 participantka) s tím, ze autorka diplomove práce i participantky se temer

vzdy  pokousely  najít  místo  co  nejvíc  oddelene  od  zbylych  návstevník̊,.  Dve

participantky si pak zvolily setkání u nich v práci, pricemz vyhodou byl nejen klid pro

vedení rozhovoru, ale i absence nutnosti dojízdení participantek na vzdálenejsí místo.

Pred samotnym rozhovorem byl participantkám strucne popsán cíl vyzkumu a tema

diplomove práce. Následne jim byl predlozen informovany souhlas a po jeho podepsání

autorka  diplomove  práce  nabídla  participantkám  krátke  predstavení  vlastní  osoby

a moznost polozit jí libovolne otázky, aby se necítily znevyhodneny tím, ze se budou

sverovat  ́ plne  cizí  osobe.  To  temer  vsechny  odmítly  kv̊,li  nedostatku  casu.  Jako
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poslední vec pred zapocetím rozhovoru autorka diplomove práce zopakovala moznost

na cokoliv se doptat, odmítnout otázku a v jakekoliv fázi rozhovor ukoncit a naposledy

se  zeptala,  zda  dotycne  nevadí  nahrávání  rozhovoru  na  diktafon.  Problemy

s predchozími  body  ani  v  jednom  prípade  nevyvstaly,  a  tak  následovalo  zapnutí

diktafonu a polození první otázky.

Rozhovory  probíhaly  v  cervenu a  cervenci  2018.  Sedm rozhovor̊,  bylo  vedeno

v Praze (Budejovická, Námestí Míru, Letná, Flora, Holesovice, Luziny) a jeden v Plzni

(Námestí  generála  Píky).  Delka  nejdelsího  rozhovoru  byla  55:57  minut  a  delka

nejkratsího  9:38  minut  (jednalo  se  o  vyjimku,  participantka  poskytovala  nekdy

i jednoslovne  odpovedi  a  na  rozdíl  od  jinych  participantek  svoje  odpovedi  temer

nerozvádela).  I  s  tímto  extremne  krátkym  rozhovorem  z̊,stala  pr̊,merná  delka

rozhovoru relativne dlouhá - 30:06 minut.

Ve  chvíli,  kdy  mela  autorka  diplomove  práce  sebraná  veskerá  potrebná  data,

následovalo  doslovne  prepisování  rozhovor̊,  za  poslechu  nahrávek.  Pro  zachování

autenticnosti autorka pri prepisu nevynechala ani vulgarismy, nedorcene vety a recnicke

otázky. Po teto casove velmi nárocne fázi autorka prepsane rozhovory vytiskla, procítala

je a opetovne poslouchala jejich nahrávky. Následne do vytisknutych rozhovor̊, zacala

vypisovat  kódy,  ktere  v  dalsí  fázi  propojovala  do  temat.  Pro  lepsí  orientaci  pri

vyhledávání kód̊, a následne i temat autorka pouzívala barevne zvyrazňovace. Pro vetsí

prehlednost autorka vytvorila mentální mapu, ve ktere temata i subtemata znázornila.

Vzniklá temata a subtemata pote nekolikrát zrevidovala, dokud nedosla k záveru, ze

vycerpávajícím  zp̊,sobem  popisují  vypovedi  participantek  mající  v  souvislosti

s tematem práce vyznam a zároveň se neprekryvají.

5.7 ETICKÉ ASPEKTY VÝZKUMNÉ SONDY

Vsechny participantky byly jeste pred samotnym setkáním za ́ celem rozhovoru

ujisteny o anonymite dat, stejne jako o dostupnosti diplomove práce v knihovne PVŠPS

a o jejím uverejnení na webovych stránkách skoly. Pri setkání jim pak pred zahájením

rozhovoru byl predlozen informovany souhlas ve dvou kopiích, pricemz jednu si mohly

ponechat. Informovany souhlas krátce predstavoval tema diplomove práce a nastiňoval

predpokládany  pr̊,beh  rozhovoru  vcetne  jeho  delky  a  faktu,  ze  bude  nahráván  na
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digitální  diktafon.  Krome  toho  obsahoval  informace  o  jiz  zmínene  anonymite

(pozmenení  informací,  ktere  by  mohly  vest  k  identifikaci  osoby  respondentky),

o pouzití  dat  vylucne  pro  ́ cely  diplomove  práce,  dostupnosti  diplomove  práce

verejnosti a dále o dobrovolnosti ́ casti na vyzkumu, moznosti kdykoliv od ́ casti ve

vyzkumu odstoupit, odmítnout odpoveď na jakoukoliv otázku a doptat se na cokoliv,

cemu respondentka nebude rozumet. Zd̊,raznena byla take informace o tom, ze ́ cast ve

vyzkumu pro respondentku nenese zádná rizika. 

5.8 VALIDITA A RELIABILITA

Protoze pri pouzití kvalitativního vyzkumu nelze pouzít kriteria validity a reliability

platná  pro  kvantitativní  vyzkum  zalozeny  na  statistickych  ́ dajích,  byla  vytvorena

náhradní kriteria pro jejich zajistení.

Jako první je nutne splnit podmínku d̊,veryhodnosti (credibility), která je paralelou

interní validity. Te lze mimo jine dosáhnout konzultací s osobami, ktere se vyzkumu

prímo né castní a ktere si tedy lepe mohou povsimnout chyb a slepych míst (HENDL,

2016).  Teoretickou  i  empirickou  cást  sve  diplomove  práce  jsem casto  konzultovala

s vedoucí práce, jejíz pripomínky jsem následne brala v ́ vahu a pokousela se cásti jí

oznacene  za  nedokonale  zpracovane  upravit.  Dalsím  faktorem  zvysujícím

d̊,veryhodnost je triangulace dat. Tu jsem vyuzila v prakticke cásti, ve ktere jsem se

tvrzení snazila podlozit vetsím mnozstvím zdroj̊,.

Jako druhy nástroj ke zvysení validity v kvalitativním vyzkumu Hendl oznacuje

prenositelnost  (transferability),  která  odpovídá  externí  validite  a  zobecnitelnosti

v kvantitativním  vyzkumu.  Ta  je  mínena  jako  moznost  vyuzití  poznatk̊,  z  daneho

prípadu  i  pro  dalsí  prípady  jemu  podobne  (HENDL,  2016).  Závery  vyzkumu

provedneho  v  teto  diplomove  práci  odpovídají  zjistením  jinych  vyzkumnych  prací,

predevsím co se motivace k uzívání Tinderu, procesu filtrace uzivatel̊, a konstruování

vlastního profilu tyce.

Hendl jako tretí aspekt urcení validity v kvalitativním vyzkumu uvádí hodnovernost

(dependability), která zarucuje d̊,veryhodnost vyzkumu. Nástrojem k jejímu dosazení je

triangulace, kterou autorka zmínila jiz v prvním bode teto kapitoly. K jejímu dosazení se

dále  vyuzívá  revize (auditu).  Ta spocívá v prizvání  experta,  ktery kontroluje  proces
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získávání  poznatk̊,  (HENDL,  2016).  Vyzkumny proces  byl  mnohokrát  konzultován

s vedoucí  diplomove  práce  a  pri  procesu  analyzy  dat  autorka  presne  dodrzovala

jednotlive kroky provedení tematicke analyzy.

Posledním kriteriem je potvrditelnost (confirmability),  jez je analogií  objektivity.

Jedná se o objektivitu samotne studie, ne o objektivitu vyzkumníka. Potvrditelnosti lze

dosáhnout  prilozením  dostatecneho  mnozství  podklad̊,  pro  moznost  posouzení

prilehavosti metody zvolene pro zpracování dat, ale i z nich plynoucích vyzkumnych

záver̊,  (HENDL,  2016)  Autorka  se  toto  kriterium  snazila  splnit  prilozením  presne

transkripce vsech rozhovor̊, a take popisem sberu i analyzy dat.

5.9 VÝZKUMNÉ ZÁVĚRY

Na základe tematicke analyzy polostrukturovanych rozhovor̊, autorka diplomove

práce oznacila 10 temat, která se v rozhovorech s participantkami opakovala. Ta budou

v  teto  kapitole  vyjmenována  a  podrobneji  rozepsána.  Tato  hlavní  temata  byla

participantkám  spolecná,  vzhledem  k  r̊,znorodosti  jejich  vypovedí  se  vsak  autorka

rozhodla pro jejich dalsí delení do subtemat.

Tabulka c. 2: Temata a subtemata rozhovor̊, s participantkami

TÉMA SUBTÉMA

Proč  právě  Tinder?  První  impuls  k
registraci

Doporučení  Tinderu  od  známých  či
příbuzných

Popularita Tinderu

Negativní vnímání webových seznamek

Očekávání a motivy k používání Tinderu „Partner pro život“

Překonání předchozího ukončeného vztahu

Zábava

„Co přijde, přijde“

Nezávazné vztahy

Změna očekávání

Splnění očekávání

Role Tinderu v životě participantek Historie používání

Frekvence  a  délka  doby  strávené  při
jednotlivých zapnutí aplikace
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Smazání a případné obnovení aplikace

Doplněk seznamování „offline“

Výhody aplikace Rychlost a jednoduchost

Možnost rychlé selekce uživatelů

Rozšíření možnosti seznámení

„...jsem  ukrytá...“  -  seznámení  i  pro
stydlivé

Nevýhody aplikace Nejistota  ohledně  druhých  uživatelů
Tinderu

Specifický typ mužů na Tinderu

Neosobní ráz Tinderu

Seznamování „offline“ versus online „Chemie“

Přirozenost

Preference  online  seznamování  versus
„...je to úplně jedno...“

Uživatelské vzorce chování Odmítání uživatelů Tinderu

Přístup k sexu při seznamování na Tinderu

Preference psaní či schůzek

Negativní zkušenosti Lhaní

Sex a nezávazné vztahy

Neodbytní uživatelé

Simultánní navazování kontaktů

Nevyřešená minulost

„Vypaření se“

Způsoby konstrukce vlastního profilu Vyjádření zájmů

Autenticita

Atraktivita

Obsah a rozsah popisku

Proces filtrace uživatelů Cizinci

„Dekorum dobývání“

Arogance

Postavení

Zájmy

„Normální chlap“

Atraktivita
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Děti

5.9.1 PROČ PRÁVĚ TINDER? PRVNÍ IMPULS K REGISTRACI

Zamerení  se  na  tema  d̊,vodu  zvolení  konkretne  Tinderu  jako  prostredku

k seznámení  prineslo tri dominantní subtemata, a to doporucení od známych ci prátel

a nedostatek  informací  o  jinych seznamovacích  aplikacích  -  toto  tema jsem nazvala

popularita, protoze lze usuzovat na to, ze pokud na Tinder participantky narazily i pres

nedostatecnou orientaci v seznamovacích aplikacích, prece jen o nem urcite povedomí

mít  musely.  K  temto  dvema  dominantním  temat̊,m  jsem  pridala  tema  ned̊,very

k seznamkám na webu, protoze jedna z participantek na nej v rozhovoru kladla velky

d̊,raz. Jedna z participantek take zmínila jako d̊,vod pouzívání seznamovací aplikace

nedostatek prílezitostí k seznamování v „offline svete“.

Helena:  „(…) já nikam jako nemam čas chodit do společnosti, jako když jdu,

tak minimálně, a to jdu jakoby s přáteli. No a on mi řikal: ,,Kde chceš někoho

potkat, když nikam nechodíš?“

DOPORUČENÍ TINDERU OD ZNÁMÝCH ČI PŘÍBUZNÝCH

Jako  d̊,vodu  k  registraci  na  Tinderu  uvedla  doporucení  od  známych  naprostá

vetsina participantek, ať uz slo o kamarádky ci v jednom prípade, u Jarmily, o kolegu

z práce,  kdy se  nejednalo  ani  tak  o  doporucení,  jako o pobavení.  Pobavení  zmínila

i Martina, která ze zacátku seznamování pres Tinder neprikládala prílisnou d̊,lezitost.

Dita: „Takže moje dcera ((zasměje se)) mi dala vlastně na mobil Tinder, a ta

řikala, ať to zkusim, takže díky dceři. Ta tam je taky teda. (…) Noo, řikala, ať to

zkusim, ať se tam podívam.“

Eliska: „Podle mě já jsem moc nepřemejšlela nad tima seznamkama, měla jsem

kamarádku,  která to používala.  Aa… Nebo dvě,  vlastně.  Kamarádku a moje

sestřenka,  která  je  teda  mladší  výrazně,  a  sestřenka  mi  to  i  vlastně

nainstalovala do telefonu a ukázala mi, jak se to používá.“

Jarmila: „No já jsem na to narazila přes kolegu, v restauraci jsme seděli, on

jako ze srandy, že používá tenhleten Tinder,  no tak jsem to,  ze srandy jsem

tam… Jakoby stáhla a jela jsem si tam ty chlapy (…) Já jsem nejdřív hledala,

jestli  ho  tam  najdu.  Jo,  že  mi  řikal  „Já  tohle  používam,“  tak  jsem  tam
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projížděla ty chlapy, jestli tam na něho narazim. Samozřejmě, že jsem na něj

narazila,  tak  jsem  mu  dala  to  srdíčko,  to  mně  přišlo  zpátky,  jako  „Haha,

vtipný“ a vůbec jsem to nechtěla používat.“

Lucie: „Vim, že to tenkrát nějak přišlo na trh, v uvozovkách „na trhu“ a já jsem

to znala ze zahraničí, spíš díky match.com, když jsem byla v Británii,  a pak

přišel Tinder přes mý americký kamarády, a vlastně to jsem si ho tenkrát nějak

stáhla a já jsem se zrovna přistěhovala zrovna do Čech nějak v tý době, a pak

jsem zase odjela do zahraničí, takže jsem ho měla vlastně už s sebou. Takže

jsem ho znala z toho zahraičí, že se tam jako používá.“

Martina  dále  popisovala  lehky nátlak  od okolí,  ktere  ji  presvedcovalo,  ze  si  na

seznamovací aplikaci „nekoho najde“, kdyz se jí to zatím nepodarilo v „offline svete“.

Stejnou zkusenost popsala i Jarmila.

Martina: „Tak možná, možná to bylo i tim, že každej řikal „Ty si někoho najdeš,

ty se seznámíš,“ todle, todle, a spíš to bylo možná to, že jsem to viděla u tý

kamarádky, jak se tam pohybovala, na jednu stranu (..) to trochu možná brala

jako zábavu a zároveň taky jako mě to lákalo.“

Jarmila: „A každej mi řikal „Hele tak zkus nějakou seznamku, když nemůžeš

nikoho potkat.“

POPULARITA TINDERU

Jako dalsí relativne casto jmenovanym d̊,vodem k registraci na Tinderu byla jeho

popularita. Prestoze vetsina participantek nemela prílis prehled, co se seznamovacích

aplikací  tyce,  o  Tinderu  byly  informovane.  Lucie  zd̊,raznila,  ze  se  s  Tinderem

seznámila v zahranicí, kde se aplikace tesí velke oblibe.

Helena:  „No  o  tý  žádný  jiný  jsem  jakoby  nevěděla,  měla  jsem  jakoby

doporučení, žejo, že to funguje.“

Jarmila:  „Jo,  jasně,  jako  je  třeba  Badoo  nebo  já  nevim  takovýto  Štěstí

a všechny možný, co jsou webový, jednak, a já jsem se moc po těch aplikacích

jako  nepídila,  vim že  existuje  nějaký  CoffeeMeetsBagel  a  takový,  jakože  to

vypadalo docela hezky, ale přišlo mi to takový složitý, že si tam člověk dává

hrozně moc údajů a nebavilo mě to moc, takže jakoby ani mě to… A už ani teď
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mě to neláká, myslim si, že tohle bohatě stačí.“

Lucie:  „Populární,  je  známej,  byl  vyzkoušenej.  No  jasně  no,  je  populární.

Taková prostě známá aplikace. Hlavně i ze zahraničí víš, já ho znam spíš ze

zahraničí. Já jsem si ho nevybírala úplně v Čechách.“

NEGATIVNÍ VNÍMÁNÍ WEBOVÝCH SEZNAMEK

Subtematu negativního pohledu na webove seznamky se sice dotkla pouze jedna

participantka, Jarmila, ale mluvila o nem s takovym d̊,razem a venovala mu natolik

velky prostor, ze se autorce diplomove práce nezdálo mozne jej opominout. Jarmila na

webove seznamky pohlízí s despektem a ned̊,verou a domnívá se, ze je pouzívají lide

trpící urcitym handicapem, ať uz tykající se fyzicke ci psychicke stránky jedince. To byl

dalsí  d̊,vod pro zvolení  Tinderu jako prostredku k seznámení.  Tinder  podle Jarmily

vybocuje z rady webovych seznamek a jeho uzivatele nejsou natolik stigmatizováni. Pri

seznamování na webove seznamce by se Jarmila na druhou stranu cítila ponízene.

Jarmila: „No já to spíš beru tak, že pro mě je takový trošku jako ponižující bejt

na tej seznamce. Takže jedině ten Tinder jsem si řikala „oukej“, tam je spousta

lidí,  spousta známejch, co znam i jako ne lidi, který… Já totiž vždycky jsem

brala, že na seznamkách jsou lidi, který jsou tak jako podřadný, který prostě

nikdo nechce, jsou sami a jsou nešťastný, jsou nějak handicapovaný, ať už jako

fyzicky nebo prostě že maj nízký vzdělání, nízký sebevědomí a tak dál… (…) tak

jsem řikala  vždycky:  „Ne  prostě,  jako,  fakt  to  je  pod mojí  úroveň,  bejt  na

seznamce nechci“, ale prostě tohle mi přišlo takový jiný, ten Tinder takovej…

Jako ne úplně vyloženě taková seznamka, spíš takový jako randění než jako

seznamka.“

Krome ned̊,very k online seznamkám se v rozhovoru objevil i despekt k aplikaci

Badoo. Jedná se o aplikaci urcenou k seznamování, stejne jako je tomu u Tinderu, její

povest ale - nakolik se dá usuzovat z rozhovor̊, s participantkami - není prílis dobrá. 

Eliska: "Badoo je šílená aplikace, tam jsem byla asi deset minut.“

Lucie: „Hele mě se rozešli rodiče a máma řiká „tak poď, se s někym seznámíme

a něco“ a vona tim,  že  nikam nechodí  a  kamarádka,  že  její  máma použila

Badoo po rozvodu a že teď má super přítele, tak ať se jako… Tak já jsem si
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řikala „tak já si to stáhnu a podívam se, co to je zač“, tak jsem to stáhla…

a vymazala.“

5.9.2 OČEKÁVÁNÍ A MOTIVY K POUŽÍVÁNÍ TINDERU

Pri rozebírání motiv̊, k uzívání Tinderu a ocekávání, která ohledne nej participantky

mely, vykrystalizovalo mozná prekvapive mnozství temat. Krome ocekáváneho nalezení

stabilního partnerskeho vztahu, prekonání predchozího vztahu a bolestneho rozchodu

a nezávazneho seznámení se objevil motiv zábavy pro krácení dlouhe chvíle a zvysení

sebevedomí.  Participantky  ale  take  uvádely  ́ plnou  absenci  ocekávání  a  rozhodnutí

ponechat vecem volny pr̊,beh.

„PARTNER PRO ŽIVOT“

Nalezení  stabilního  partnerskeho  vztahu  dovedlo  k  uzívání  Tinderu  vetsinu

participantek.  Nektere  z  nich  mely  jasnejsí  kriteria,  co  se  charakteristiky  ideálního

partnera  tyce,  nektere  zádná  kriteria  nespecifikovaly.  Na  jednom  se  ale  vsechny

shodovaly: hledaly muze taktez hledajícího vázny vztah a ne pouze sexuální setkávání.

Helena: „ Já jsem chtěla poznat partnera. Pro život. Já jsem šest let sama, po

rozvodu, tak jsem vlastně očekávala, že já tuhle situaci nechci, že jo, dál. A kde

někoho mam poznat. Takže jsem očekávala, že poznam jakoby tu lásku. (…) Ne

vlastně  jako  jednorázovej…  Jako…  Románek.  A  nechtěla  jsem  pletky  se

ženatýma, ale chtěla jsem někoho s kym můžu žít stabilní rodinnej život.“

Jarmila:  „No já jsem si řikala, že když tam je tolik těch chlapů, že se určitě

seznámim, což se taky stalo. Je fakt, že jsem ten Tinder neměla proto, abych si

chodila na rande jen tak jako nezávazně s pěti najednou, to vůbec, spíš jsem

jako fakt čekala, že tam někoho poznam, no.“

Vendula: „No tak asi jakoby najít partnera stejnejch zálib nebo prostě… V tom

okolí,  kde  jsem já,  no.  Abych  za  nim  nemusela  jakoby  třeba  potom někam

dojíždět, že jo.“

Martina:  „Trošku jsem si řikala, že třeba se najde nějakej ten fešák, no. (…)

A zároveň v podvědomí jsem možná očekávala, že tam najdu toho pravýho. (…)

Potkam toho pravýho prince, budu se mít dobře a ((směje se)) konečně si začnu

užívat. Vono to tak úplně asi neni.“
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Lucie sice podle svych slov nemela prílisná ocekávání, co se pouzívání Tinderu tyce

(krome jineho protoze nechtela byt v prípade nesplnení danych ocekávání zklamaná),

presto ale pociťovala urcitou nadeji, ze potká partnera, ktery by jí vyhovoval.

Lucie: „Nevim, tak jako seznámíš se a vždycky v hloubce duše budeš doufat, že

potkáš  ten  match,  žejo.  Třeba  můj  kamarád  se  teďka  voženil  s  přítelkyní,

kterou… Poznali se na Tinderu. Pak znam ještě další lidi, který… Dva myslim…

Ty jsou teda v zahraničí, tak ty se taky tak poznali.  Takže si řikáš jako „Ta

šance tam je.“

Krome toho Lucie zd̊,raznila, ze na Tinderu nehodlá rozsirovat okruh svych prátel.

Lucie:  „Já  tady  nehledam kamarády,  já  tady  hledam spíš  partnera.“  Když

hledáš kamarády jako, tak většinou ty lidi to tam maj třeba napsaný. (…) Já

mam kamarádů dost, já je nepotřebuju rozšiřovat.“

PŘEKONÁNÍ PŘEDCHOZÍHO UKONČENÉHO VZTAHU

Dalsí motiv uzívání Tinderu pro participantky predstavovalo usnadnení prekonání

predchozího ukonceneho vztahu ci né spesneho vztahu vznikleho na základe kontaktu

s jinym uzivatelem Tinderu. Vztahy pres Tinder podle participantek mohou pomoci fázi

smutku plynoucího ze zakoncenych vztah̊, prekonat.

Helena: „(…) a já jsem byla jakoby smutná z toho lovce, že se mi neozývá nebo

že se ozve prostě po dvou tejdnech, že jo, a tohle nechci, že jo, chtěla jsem jako

intenzivní vztah (…)“

Jarmila:  (…) když je člověk třeba sám krátkou dobu, je nešťastnej a tak, tak

tahleta  forma seznámení  ho může  třeba i  nějakym způsobem jako vytáhnou

z těch největších průšvihů… (…) Hmm, třeba když je člověk nešťastnej, je úplně

jako v háji, tak tohleto… Že se začne vídat s jinejma lidma, s jinejma chlapama

v našem případě, si myslim, že mu může jako hodně pomoct. (…) já jsem měla

takovej jakoby dvouměsíční vztah, ale s klukem, kterýho jsem nepoznala přes

seznamku,  jo,  to  bylo  nějaký  seznámení  přes  kamarádku,  ale  nebyl  přes

seznamku. Ale prostě to nevyšlo a já jsem z toho byla strašně špatná, proto jsem

si zapla ten Tinder. Řikam „tak aspoň začnu zase randit“. (…) Jo, jako je fakt,

že mi to pomohlo z toho, co bylo předtim, protože to jsem byla fakt úplně v háji.
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((směje se))“

Martina  sice  vyslovne  neuvedla,  ze  se  snazila  prekonat  predchozí  vztah,  ale

z rozhovoru vyplynulo, ze po rozvodu prozívala tezke období a nejakou dobu se s ním

srovnávala. Následující ́ ryvek tedy podle autorky diplomove práce lze povazovat za

spadající do tematu Prekonání predchozího ukoncneho vztahu.

Martina: „No tak jsme se sešli, a pak jsme se sešli znovu. Je teda pravda, že asi

po tejdnu jsme spolu něco měli. Asi jsem potřebovala já tu kompenzaci takovou

a von taky asi. (…) Možná jsem to udělala trošku i… Že jsem ho třeba schválně

lajkla…  Že  jsem…  Možná  to  bylo  i  tim,  to  tam  taky  řikali  ty  muži.  Jestli

nepatřim taky  mezi  ty  ženy,  který  tam choděj  z  toho  důvodu,  aby  si  zvedly

sebevědomí. A je pravda, že chvíli jsem to tak měla. (…) Jakože když někomu

dáte  něco  a  vidíte,  že  von  to  tam  má  taky,  nebo  to  dá  taky,  tak  vám  to

sebevědomí samozřejmě zvedne.“

ZÁBAVA

Krome  snahy  o  nalezení  partnera  pro  stabilní  vztah  a  prekonání  predchozích

ukoncenych  vztah̊,  participantky  casto  jmenovaly  jako  motiv  k  uzívání  Tinderu

moznost jeho vyuzití pro ukrácení dlouhe chvíle. Dita se k jeho uzívání uchyluje, kdyz

se nudí, zatímco Vendula se rozhodla na Tinder registrovat, kdyz v rámci sve profese

chodila na kurzy celozivotního vzdelávání a s kolegynemi se na prednáskách bavily

simultánní aktivitou na Tinderu.

Dita: „Mam ho tam, ale občas když se doma nudim, tak se tam jdu podívat

((směje se)), jako občas jakoby teďko už, no. “

Vendula:  „Hm.  Když  jsem byla  právě  ve  škole  ((směje  se)),  tak  furt.  Jsme

s holkama jakoby takhle to, jo. Kamarádky to měly taky stažený. A… takže když

jsem byla ve škole, tak jako… Nevim no. Tak jakoby furt  jsem na tom byla.

((směje  se))  (…)  No,  my jsme to  braly  jako  takovou  formu zábavy.  (..)  Na

začátku z nudy, no a pak jsem řikala jakože by to bylo docela fajn.“

„CO PŘIJDE, PŘIJDE“

Polovina participantek vyjádrila absenci ocekávání tykajících se pouzívání Tinderu

a preferenci ponechání procesu seznamování volny pr̊,beh s tím, ze se m̊,ze prihodit
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cokoliv.

Eliska:  „Si  myslim,  že  jsem se  chtěla  jako  seznámit  a  žádný jako  speciální

očekávání jsem asi neměla, myslim. Nějak jako takovýty legendy, že vlastně je

to jenom o sexu. Ale… To jsem k tomu asi nepřistupovala takhle, že bych jako

dala na ty… ty. Protože kdybych na to dala, tak bych si to asi nenainstalovala.“

Vendula:  „No jakoby netlačila jsem na pilu jako. Nebrala jsem to tak, jakože

bych vyloženě na tom Tinderu si fakt chtěla zoufale někoho najít, to ne, ale jako

spíš jako takovou zábavu jsem to brala na začátku a… (..) Ale s tim, že když by

se z toho něco vyvinulo, tak by to bylo třeba fajn.“

Lucie: „Tyjo, já nemam očekávání v životě. Já žiju bez očekávání, protože to tě

pak nic nemůže zklamat. Takže jako očekávání úplně vod toho nebylo, spíš to

byla zvědavost… (…) Ale úplný očekávání.. jakože vod toho nějaký extra… Ne.

Furt žiju nohama na zemi, furt je to ten online svět, víš co.“

Zuzana: „Prostě co bude, tak bude.“

NEZÁVAZNÉ VZTAHY

Dalsím  motivem  participantek  k  uzívání  Tinderu  bylo  navazování  nezávaznych

interakcí bez smerování k usazení ve stabilním vztahu. Eliska sice mela jako hlavní cíl

stanovene nalezení partnera pro vázny vztah, pri cestách do zahranicí se ale nebránila

ani setkání na jednu noc. Martina pri definování vlastních motiv̊, k uzívání Tinderu

oscilovala  mezi  nalezením  stabilního  vztahu  a  navázáním  vztahu  bez  závazk̊,.

Vysvetlovala to tím, ze si po rozvodu nebyla jistá, zda je na vztah pripravená.

Eliska:  „Ale pak jsem to nainstalovala v tý cizině, když jsem byla na cestách.

Ale to jsem jako věděla, že z toho pravděpodobně… Že jestli jdu na rande, tak

jdu  buď  jenom  s  někym  na  pivo,  aby  se  mnou  šel,  protože  jsem  byla

s kamarádkama, který moc nechtěly pařit, a nebo že prostě jestli z toho něco

bude, tak to bude sex na jednu noc. No, což byl. Pěknej.“

Martina:  „To bylo takový složitý období, že jsem možná i na jednu stranu si

některý věci neuvědomovala úplně, a na jednu stranu jsem do toho šla jakože

nezávazně, že jenom… Prostě i jsem… I jsem psala, že nechci žádný závazky

a tak. (…) Člověk nějak… Ani možná ve finále opravdu nehledá nic vážně, až
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postupně.  (…)  Tam  by  to  bylo  asi  přesně  v  tý  fázi,  do  který  jsem  přesně

nevěděla, jestli mam spíš jít  zatim, když to takhle řeknu, že bych byla třeba

vopravdu jenom něčí milenka. Tak proto se s tim možná trochu peru, že na

jednu stranu jsem nevěděla, jestli do tý rodiny znovu mam jít, protože tady to

bude naplno. A… anebo to brát jakože ho pozvat jen tak, nemít žádný závazky.“

ZMĚNA OČEKÁVÁNÍ

Vetsina  participantek  popisovala  zmenu  ocekávání  tykající  se  jejich  aktivity  na

Tinderu po zkusenostech s aplikací jako postupny prechod od nadeje na splnení ́ celu,

ktery  v Tinderu spatrovaly,  ke  zklamání  a  ned̊,vere  k uzivatel̊,m aplikace.  Nektere

participantky  si  ale  i  pres  mnoho  negativních  zkuseností  s  Tinderem  zachovaly

optimismus  a  víru  v  mozne  splnení  vlastních  cíl̊,  spojenych  s  aplikací.  Jedna

z participantek  pak  vypovedela,  ze  k  zádne  zmene  jejích  ocekávání  ani  v  pr̊,behu

pouzívání Tinderu nedoslo.

Dita:  „No spíš se to zhoršovalo, já jsem očekávala ze začátku, ale pak jsem

vlastně  byla  čim  dál  tim  víc  jako  z  toho  zklamanější  a  už  jsem věděla,  že

vlastně… Dá se říct, že vlastně když jsem si psala, tak už jsem věděla, že to

bude…  Prostě  že  jo.  Zase  zadanej,  lhář,  nebo  že  takový…  Spíš  pak  jako

nedůvěra  hodně.  A do  teď  vlastně  k  nim  teda  jakoby  mam  tu  jako  velkou

nedůvěru.“

Eliska:  „Asi ne, asi i přes ty negativní zkušenosti jsem si furt myslela, že tam

můžu najít někoho. Jako. (..) Jak bych to řekla. Někoho na dlouhodobej vztah.“

Martina:  „No změnilo se to v tom, že jsem si řikala, že (..) na jednu stranu

někdy jsem měla pocit,  že je  to  na jedno brdo.  Trošku zklamání tam trošku

bylo… Začalo, malinko. Tak proto jsem možná měla období, kdy jsem to vypla.

(…) Nejdřív nadšení, ale furt jakoby tam bylo takovýto „třeba, třeba!“

SPLNĚNÍ OČEKÁVÁNÍ

Co se splnení ocekávání tyce, participantky, ktere cílily na seznamování za ́ celem

vázneho vztahu, sice opravdu navázaly na Tinderu kontakt s potencionálními partnery,

k následnemu vytvorení stabilního vztahu a nalezení partnera pro zivot ale nedoslo.

Dita: „Nesplnilo se to vůbec, a jako co teda ještě znam pár, co choděj na Tinder
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nebo takhle, a podobný, tak jako si tam žádná nenašla.“

Eliska: „Jako první dva, první dva bylo, že vlastně jako to nakonec byl nějakej

vztah,  ale  takovej  krát…  kratší.  Pět  měsíců  a  tři  měsíce.  A  pak  už  jako…

V podstatě moc se ty očekávání nesplnily.“

Jarmila: „No jako splnily se očekávání, že jsem se seznámila, ale vážnej vztah

z toho nikdy nebyl. Byť třeba ze začátku jsem si myslela, že to tak bude, tak

prostě  nebyl,  ani  jednou  vlastně.  ((směje  se))  Přemejšlim,  jestli  jsem  měla

nějakej delší vztah. Jako s nikym jsem tam za ty tři roky, jakoby… Nebyli jsme

pár. Vídali jsme se třeba třičtvrtě roku, ale nebyli jsme jako pár.“

5.9.3 ROLE TINDERU V ŽIVOTĚ PARTICIPANTEK

Tema  role  Tinderu  v  zivote  participantky  se  tyká  nejen  delky  doby  od  stazení

Tinderu do chvíle setkání s autorkou diplomove práce za ́ celem rozhovoru (ci do chvíle

smazání ́ ctu v aplikaci)  a priblizná frekvence uzívání  a cas tráveny na Tinderu pri

jednotlivych uzití aplikace, ale i prípadne vzorce opakujícího se mazání a obnovování

aplikace a pohled na ni jako na pouhy doplnek seznamování v „offline“ svete.

HISTORIE POUŽÍVÁNÍ

Delka doby, kterou participantky udávaly od nainstalování aplikace Tinder do jejího

smazání ci do doby vedení rozhovoru se pohybovala od trí mesíc̊, do ctyr let. Dobu

uzívání Tinderu trí mesíc̊, udala Vendula, která se ohledne Tinderu vyjadrovala spíse

skepticky a sesla  se „offline“ pouze s jedním uzivatelem. Sch̊,zka neprobehla prílis

́ spesne a Vendulu od dalsí aktivity na Tinderu spíse odradila. Jako neuspokojive ale

popisovala  uz  jen  samotne  pocátecní  interakce  s  uzivateli  Tinderu,  ktere  podle  ní

vetsinou postupne ustaly. Po nejdelsí dobu, tedy po ctyri roky, Tinder uzívala Lucie, coz

zrejme  souvisí  i  s  tím,  ze  se  s  aplikací  seznámila  v  zahranicí  a  je  tedy  mozne

a pravdepodovne, ze k tomu doslo dríve, nez se Tinder dostal do povedomí ceskych

uzivatel̊,.  V udanem casovem rozmezí ale  Lucie na rok odcestovala do Afriky,  kde

aplikaci nepouzívala. Poznamenala take, Tinder pouzívá s pauzami.

Helena: „Stáhla jsem si ho v červnu minulýho roku a (..) smazala jsem ho (…)

asi v březnu tady toho roku.“

Dita: „No, já jsem měla ho možná tak dva roky, pak jsem ho na rok úplně dala
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pryč…“

Eliska:  „Teď  už  jsem  ((směje  se)),  teď  jsem  ho  použila,  když  jsem  byla

v zahraničí na to… Ale… Třeba poslední dva měsíce jsem ho nepoužívala, už

jsem prostě dospěla k názoru, že to nemá žádnej smysl, ale… Nainstalovala

jsem si ho podle mě 2015 ((zamyšleně)), někdy ke konci roku, a podle mě dva

roky…  Ale  třeba  2017  jsem  ho  nepoužívala.  Takže  jako…  Jestli  jsem  ho

používala… Hodně jsem ho používala podle mě minulejch pár… Nebo třeba od

prosince minulýho roku do nějakýho dubna tutoho roku. Takže třeba pět měsíců.

(…)“

FREKVENCE A DÉLKA DOBY STRÁVENÉ PŘI JEDNOTLIVÝCH ZAPNUTÍ 
APLIKACE

Participantky se vesmes shodovaly na tom, ze frekvence a delka doby jednotlivych

uzití Tinderu se velmi lisila v r̊,znych obdobích jejich aktivního uzívání aplikace. Jako

faktory,  ktere  tyto  dva  aspekty  ovlivňovaly,  jmenovaly  napríklad  pocátecní  nadsení

z aplikace ci to, zda je participantka aktuálne v interakci s jinym uzivatelem Tinderu,

ktery ji zaujal. Dve participantky se popsaly jako relativne nárocne a „vybírave“, co se

uzivatel̊, Tinderu tyce. Tím take zd̊,vodnily delsí cas tráveny na Tinderu - musejí si

prohlednout víc uzivatel̊,, nez najdou alespoň nekolik pro ne „vhodnych“. Dita uvedla,

ze není na sociálních sítích závislá, a tak si od nich take nekdy ráda odpocine.

Dita: „Já nemusim bejt třeba celej víkend na těch sociálních sítích, jo, že mě to

nebaví, že si chci odpočinout od toho, že nejsem jakoby závislačka úplně na

tom. (…) Když se dam do toho lajkování,  tak to vydržim dýl,  ještě si řikam

„ještě deset,“ ((směje se)) já chci aby to skončilo, kolikrát mě bolí prst, řikam

a dost a nemůžu přestat, jako, jo, a jedu s tim tim… (…) Někdy samozřejmě půl

hodinu a když se s někym pak se rozepíšu, tak tam lezu furt, že jo. Ale teďko

jsem tam už dlouho jakoby… Spíš oni už mi píšou, většinou si dáme třeba na

WhatsApp, takže já pak si s nima píšu jako na to.“

Jarmila:  „No, když jako fakt aktivně třeba někoho hledam a chci se s někym

seznámit, nebo si tam s někym píšu, tak samozřejmě několikrát denně, když mi

tam přijde upozornění. Ale třeba teď jednou týdně, protože mě už to tak jakože

nebaví, už si řikam, že je tohlecto fakt k ničemou. Ale dřív třeba opravdu každej
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den, že jsem ho používala, já nevim, třeba… Když to beru i s těma zprávama,

tak  třeba  denně,  já  nevim,  půl  hodiny,  to  je  možná  jako  moc,  když  řeknu,

protože člověk tam vodepíše, zase ho zapne, že jo, chvilku se… Mě moc nebaví

to hledání těch chlapů, mně totiž se tam málokdo líbí, jo. Takže já i vždycky

vemu tak jakože,  když  dam dvěma srdíčko,  tak končim, jenže to  jich musim

project strašně moc, abych dala dvěma jako to, že se mi fakt líbí. ((směje se))“

Lucie:  „Záleží  asi  na  tom,  jak  moc  komunikativní  je,  ale  s  tim,  že  mam

náročnou… Docela… Ne jako náročnou práci, ale přes den… Já nejsem pisací

typ, tak… si… V tý aktivní části to může bejt třeba půlhodina denně? (…) Záleží

asi na tom, jak moc komunikativní je, ale s tim, že mam náročnou… Docela…

Ne jako náročnou práci, ale přes den… Já nejsem pisací typ, tak… si… V tý

aktivní části to může bejt třeba půlhodina denně?“

Martina:  „Zezačátku,  zezačátku  člověk  byl  tim  takovej  jako…  (..)  Že  jo  ta

zvědavost.  Tak  to  jsem  tam  byla  permanentně,  ale  spíš  že  jsem  zkoumala,

koukala  a  bylo  to  takový  hrozně  zvláštní,  když… (..)  Když  prostě  tam něco

vodkliknete a ona tam je  nějaká odezva,  a pak spíš jako k večeru,   nebo…

Večer.“

SMAZÁNÍ A PŘÍPADNÉ OBNOVENÍ APLIKACE

Prevázná  cást  participantek  si  alespoň jednou  za  dobu  uzívání  Tinderu  aplikaci

smazala. Vetsina z nich si ji ale znova obnovila. Prícinou rozhodnutí Tinder odinstalovat

bylo navázání vázneho vztahu, spatne zkusenosti s uzivateli Tinderu a nespokojenost

s procesem seznamování na Tinderu. 

Helena: „Vlastně když jsem jakoby poznala toho přítele, tak pak jsme si to oba

vymazali.“

Eliska:  „Teď jsem si ho smazala. Nebo před těma dvouma měsícema. (…) To

možná víckrát bych řekla, hm. A pak jsem ho zase to… Nainstalovala.“

Jarmila: „Stává se mi to často, že ho smažu. (…) No, že se s někym seznámim

a myslim si, že by to jako mohlo fungovat. Tak ho smažu. (…) Jo, takže vždycky

si řeknu „Ono to přijde, třeba teď to vyjde“ a pak si řeknu „Tak to zkusim ještě

jednou,  ale  fakt  naposledy“.  To  jsem  si  řikala  teď  s  tim  poslednim  „Fakt
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naposledy a mažu to“ a smazala jsem to a zase jsem to zapla žejo. No. Protože

furt si řikam „Co kdyby náhodou.“

Martina: „Ale jako bylo to i střídavě, bylo období, kdy… Nevim, mě to naštvalo

třeba z nějakejch důvodů, nebo jsem neměla na to náladu, tak jsem to třeba i na

chvíli po nějakejch třeba třech měsících jsem to třeba chvíli vypla, nesledovala.

Pak jsem to zase jako chvíli zaktivovala a… Nevim no, tak asi tak. Záleželo, co

se mi tam ozývalo za dotyčný osoby.“

DOPLNĚK SEZNAMOVÁNÍ „OFFLINE“

Nektere  participantky  zd̊,razňovaly,  ze  Tinder  povazují  jen  za  jakysi  doplnek

seznamování offline a ze se k jeho pouzívání uchylovaly tehdy, kdyz se v jejich okolí

nevyskytoval nikdo, s kym by mely zájem navázat vztah.

Eliska:  „Ježiš,  to  si  nepamatuju,  ale  asi  jo,  je  možný,  že jsem se seznámila

s někym, když jsem měla Tinder jako to… A… Ale moc si to nepamatuju, spíš to

bylo podle mě, že když se někdo takhle neobjevil, nikdo vokolo nebyl, tak jsem

jako začala ho používat.“

Lucie: „Já se seznamuju fakt normálně.  (…) Tohle je fakt výjimka ten Tinder

a je to vopravdu jednou za čas, jinak já víc funguju mezi lidma a… (..) A tak

nějak jako furt dam na ten face to face, na to osobní seznámení no.“

5.9.4 VÝHODY APLIKACE

Participantky videly nejvetsí vyhodu v jednoduchosti aplikace, v její rychlosti, díky

ktere  se  mohly  behem  jednoho  dne  s  potencionálním  partnerem  seznámit

a bezprostredne  na  to  se  s  ním  setkat,  a  v  moznosti  rychle  selekce  vyhovujících

potencionálních  partner̊,.  Velke  pozitivum  pro  ne  predstavuje  rozsírení  moznosti

seznámení oproti seznamování v „offline“ svete. Pri kazdodenním setkávání s lidmi je

podle participantek moznost seznámení vyrazne nizsí nez na Tinderu. Toto pozitivum

́ zce  souvisí  s  dalsí  vyhodou  aplikace,  kterou  je  moznost  seznámení  i  pro  stydlive

a nejiste  uzivatele.  Dve  participantky  se  samy  oznacily  jako  stydlive,  jedna

z participantek tuto vyhodu spatrovala prevázne u uzivatel̊,, kterí oslovují ji. Práve pro

svou sebejistotu a vnímání sebe jako pomerne atraktivní podle ní snizuje moznost, ze by

se seznámila v „offline“ svete. 
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RYCHLOST A JEDNODUCHOST

Uzivatelky oceňovaly rychlost procesu seznámení a následne domluve na setkání

pres Tinder. Ve chvíli, kdy se lide propojí a vznikne takzvany „match“, m̊,zou propojení

uzivatele behem pár minut naplánovat setkání tvárí v tvár. Dalsí vyhodu participantky

spatrují v permanentní dostupnosti aplikace - stací vlastnit chytry telefon a uzivatelka

m̊,ze  kdykoliv  zkontrolovat,  zda  se  v  jejím  okolí  práve  nevyskytuje  potencionální

partner. Jedna z participantek rychlost jakozto pozitivum aplikace dávala do souvislosti

s  dnesní  hektickou  dobou,  ve  ktere  jsou  lide  zahlceni  povinnostmi  i  aktivitami  ve

volnem  case.  Svetlou  stránkou  Tinderu  je  podle  participantek  take  jednoduchost

aplikace, kterou jedna z participantek stavela do protikladu k jine seznamovací aplikaci

- tu zavrhla práve kv̊,li zbytecne slozitosti a zdlouhavosti registrace.

Helena: „Jako je to rychlý a máte to furt v mobilu. Můžete kdykolliv se do toho

podívat. Kdykoliv změníte místo, jo, kdykoliv si každýho voťuknout, jo, prostě to

je jako výhoda.“

Eliska: „Tak je  to jednoduchý úplně,  že jo.  Prostě  ta aplikace je úplně fakt

primitivní.“

Jarmila: „(…) že je to rychlý, prostě jo, že si napíšete a za hodinu, dvě, druhej

den jdete  na  kafe.  Je  to  super,  je  to  fakt  rychlý.  (…)  takže tohle  je  rychlý,

napíšem si „poďme se sejít“ a tak. (…) Je to jednoduchý, člověk si to stáhne do

mobilu, když má člověk takovej chytrej nějakej telefon ((směje se)), takže je to

určitě fajn. (…) Vim, že existuje nějaký CoffeeMeetsBagel a takový, jakože to

vypadalo docela hezky, ale přišlo mi to takový složitý, že si tam člověk dává

hrozně moc údajů a nebavilo mě to moc, takže jakoby ani mě to… (…) To jsem

se tam zaregistrovala, ale pak mě to nebavilo tam vyplňovat milion věcí.“

Lucie: „Všichni nebo jako spousta lidí, žejo, jsme se naučili žít, že máš práci,

máš po práci koníčky, máš, já nevim, kamarády, máš rodinu něco, prostě furt

někde jako lítáš, akce. A vlastně tak nějak jako je to pohodlný v tom, že prostě si

někde na deset minut votevřeš aplikaci a prolistuješ si, kdo je v tvym okolí. Tak

to je možná, co tam ty lidi asi táhne. (..) Spíš asi… No. (..) Rychlý seznámení,

nemusíš řešit nějaký okolky.“
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MOŽNOST RYCHLÉ SELEKCE UŽIVATELŮ

Naprostá vetsina participantek dále zmiňovala jako velmi uzitecnou moznost rychle

selekce potencionálne vhodnych partner̊, a jejich oddelení od tech, kterí participantkám

nevyhovují.  S  mozností  filtrace  uzivatel̊,  souvisí  i  jistota,  ze  jiz  v  prvním  kroku

seznámení, v udílení „lik̊,“, oba uzivatele navzájem prosli jakymsi prvním „nejhrubsím

sítem“ vyberu partnera. Vyznamnou vyhodu pro participantky predstavovala i moznost

smazání uzivatele, ktery se jako nevhodny projevil az pri chatování.

Helena: „Takže nějakej obrázek jsem si jakoby o tom člověku udělala. A on tam

může napsat i jakoby popis tý osobnosti, nebo co hledá, jo. To je v podstatě taky

jakoby výhoda… (…) Takže to se eliminuje hrozně jako rychle, jo.“

Jarmila:  „Tady je  to fajn,  že tady nemůže ti  napsat  každej,  že prostě  fakt ti

napíše jenom ten, kdo se ti líbí, kde se vzájemně jako líbíte, takže mně to přišlo

takový fajn, takový rychlý, dobrý seznámení. Oboustranný. Jako oboustranný,

že se líběj, takhle. (…) Všude jsou… mi přijde… ty chlapi podobný. Jenom tady

na tom Tinderu jich je víc a člověk má možnost jako vybírat aspoň podle toho,

jak vypadaj.“

Vendula:  „(…) jakoby se tam dá vytříbit… Jakoby ty zájmy těch lidí, že to je

takový jakoby snadnější. (…) Jo, že si tam najdu tu sortu lidí, z který já bych

eventuálně třeba vybírala. Tak to je takový jakoby usnadnění. (…) Jako je to

dobrej prostředek na to, aby si ty lidi nějaký jakoby našli, ty který maj společný

zájmy (…)“

Lucie:  „Ale tady jako můžeš si tim, že musí se dycky lajknout voba, takže si

musíš vlastně vyfiltrovat jako… že se ti někdo prostě nelíbí. (…) Někteří lidi si

tam vo sobě i něco napíšou, víš, jako co dělaj, nebo tak, nebo to maj propojený

s Instagramem, tak vlastně ty si to můžeš prolistovat a dozvědět se rovnou, jestli

by ti ten člověk seděl, jestli dělá zajímavý věci, co děláš ty, jestli máte ňák víc

společnýho nebo ne. (…) většinou jsou tam lidi, který se chtěj seznamovat, že

teda jako si můžeš vybrat, s kym se chceš seznámit, s kym se chceš bavit, že

toho  člověka  můžeš  okamžitě  vymazat,  když  tě  něčim  naštve,  nebo  když  ti

nesedí.“
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ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTI SEZNÁMENÍ

Participantky se shodovaly na tom, ze pomocí Tinderu se znacne rozsiruje okruh

lidí, se kterymi se mohou seznamovat v zivote „offline“. To souvisí jak se samotnym

koncipováním aplikace, tak s mozností geolokace, díky ktere dojde pri kazde zmene

aktuálního místa pobyvání zároveň i k obmene „nabídky“ uzivatel̊,.

Helena: „A neustále při změně místa se to obnovuje, že těch lidí, těch uživatelů

je tam jakoby hodně. To je taky dobrý jo.“

Eliska:  „Že jo,  v normálním životě když čekáš, že se s někym seznámíš, tak

i když  jseš  aktivní  a  chodíš  ven,  tak  prostě…  Hm…  Ta…  Řekněmě  nějaká

frekvence  toho,  že  někoho  potkáš,  kdo  se  ti  třeba  líbí  vizuálně,  je  prostě

mnohem menší. Todle jako jí výrazně zvyšuje, že jo.“

Lucie:  „Ono  totiž  dneska,  nebo  jako…  Potkat  někoho,  když  se…  když  se

porozhlídneš po tramvaji nebo kdekoliv, tak všichni prostě čuměj do telefonu.

(…) vlastně jsem zjistila, že se tam pohybuje i spousta jako velmi zajímavejch

mužů, ne že ne. (…) že se seznámíš s lidma, který můžeš dneska normálně na

ulici  minout,  tim, že  já navíc  ještě  jezdim autem,  tak jako… V MHD se na

někoho jen tak neusměješ.“

Martina: „Já si myslim, že jako taky fakt je to zkušenost a člověk jakoby pozná

různý  druhy  lidí  a  řiká  si  přece  jenom,  když  tam na  někoho  takhle  člověk

narazí, tak si řekne kolikrát, nechci říct, že osudový, ale na toho člověka prostě

třeba nenarazí normálně, jo.“

„…JSEM UKRYTÁ…" - SEZNÁMENÍ I PRO STYDLIVÉ

Tri participantky hovorily o svem problemu se stydlivostí, nejistotou a potízemi pri

seznamování, obzvlásť ve chvíli, kdy by mely samy oslovit potencionálního partnera.

Tinder pro ne predstavuje prostredek bezpecneho seznámení, v jehoz procesu se mohou

postupne pripravit  na prípadne setkání  s  uzivatelem, se kterym jsou v kontaktu.  Pri

chatování  nemusejí  okamzite  odpovídat,  ale  mohou  si  odpoveď  v  klidu  promyslet.

Jedna z participantek vnímala tuto vyhodu ocima uzivatel̊, oslovujících ji.

Dita: „Nevim, asi mi možná vyhovuje, ty klady, že si jakoby… Že se stydim

třeba se seznamovat… Nebo dneska je těžký se seznámit že jo na ulici, nikdo
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vás neosloví nebo tohlecto. (…) Tady je dobrý, co mi vyhovuje, že vlastně když

se mi jakoby líbí, tak já mu dam že jo to ano a když se mu líbim já, tak on dá

taky  ano,  takže si  můžem jako v  klidu  napsat.  Já bych se třeba neodvážila

někomu na seznamce klasický třeba napsat sama od sebe chlapovi, jakože třeba

„ahoj, jak se máš“ nebo něco, já bych čekala asi, kdo se ozve mně, takže tohle

je takový to, že vlastně…“

Vendula: „A hlavně taky to, že jakoby jsem třeba fakt stydlivá, jo, takže takhle

jako třeba si tady povídam s tebou, tak to normálně si s chlapem nepovídam

jako, jo. ((směje se)) Protože pak jako tim… Asi už je to taky daný tim, že jsem

měla parntera jenom jednoho,  jo.  Deset  let,  dlouho.  Takže prostě… Nejsem

zvyklá jakoby takhle právě s těma chlapama komunikovat z očí do očí a tohleto

byl pro mě takovej jakoby prostředek, jo, že… (..) Že jako jsem ukrytá, že jo,

a prostě to, co jsem řikala. Jakože máš čas na to tomu člověku dát odpověď, jo,

napsat jí, rozmyslíš si to prostě v pohodě, v klidu a… A nezaskočí tě něčim.“

Lucie: „Přes Tinder tě vosloví člověk, kterej by tě osobně neoslovil. Protože je

schovanej  za tim svym profilem,  kdežto tváří  tvář  ti  musí  tváří  v  tvář  čelit.

A může  čelit  i  tomu vodmítnutí.  Ten  Tider  je  safe  pro  ně,  že  prostě  ty  dáš

křížek.“

5.9.5 NEVÝHODY APLIKACE

Hlavními  nevyhodami  Tinderu  byly  v  ocích  participantek  nejstota  spojená

s identitou,  charakterem  a  ́ mysly  uzivatel̊,,  specificky  typ  muz̊,  na  Tinderu

a anonymita ci odosobnení interakcí na Tinderu vznikajících.

NEJISTOTA OHLEDNĚ DRUHÝCH UŽIVATELŮ TINDERU

Vyznamnou  obavou,  o  ktere  se  participantky  zmiňovaly,  byla  na  Tinderu

vseprítomná  nejistota.  Ta  se  tykala  identity  uzivatel̊,  Tinderu,  jejich  charakteru

a ́ mysl̊,. Participantky pociťovaly strach z mozneho lhaní uzivatele, se kterym byly

v kontaktu, ať uz ohledne informací o jeho stavu (zenaty, svobodny, rozvedeny) nebo

ohledne  fotografií  neodpovídajících  reálnemu  vzhledu.  První  sch̊,zky  s  uzivateli

Tinderu  proto  casto  doprovázel  stres.  Dve  participantky  vyjádrily  v  souvislosti

s nejistotou  ohledne  identity  a  ́ mysl̊,  druheho  uzivatele  obavu  ze  setkání
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s nebezpecnym  ci  deviantním  jedincem.  Dve  participantky  ale  krome  mozneho

zkreslení informací na profilu uzivatele smerem k vetsí atraktivite zmínily i opak, tedy

moznost,  ze  uzivatel̊,v  profil  m̊,ze  p̊,sobit  nepritazlive,  prestoze  kdyby  se  s  ním

setkala, mohl by ji oslovit.

Dita: „Tady nevim nic vlastně, ten člověk může lhát, může si vymejšlet všechno.

(…) že  může vypadat  taky  nějak  na  fotce,  že  pak by  moh bejt  sympatickej,

kdybych takovýho chlapa potkala třeba někde na pivu, a teď byl třeba vtipnej,

tak se do něj můžu zamilovat, ale z tý fotky to prostě nepoznam, že jo (…)“

Eliska: „Tak když člověk nevidí toho druhýho, že jo, tak prostě… Fakt soudí

jenom podle těch vobrázků. (…) je to vlastně docela stresující, protože jít na

rande s někym, koho neznáš, koho znáš jenom podle tří obrázků a chatování

prostě je docela vlastně stresující.(…) Ten strašnej stres z toho jako jak… Kdo

to bude, jak bude ve skutečnosti vypadat.“

Jarmila:  „(…) že člověk nepozná, co ten druhej chce, prostě. (…) Jo, jakože

nemaj tam napsaný „Chci vážnej vztah“. Někdo to tak má, ale je to fakt málo.

Nebo „Chci  jenom nezávazný prostě vídání  se bez nějakejch závazků“ žejo.

Jasně. Takže to je určitě velká nevýhoda, že já nevim, co von chce. (..) No. Taky

nevim, kdo přijde, žejo. Tak za prvý ty fotky taky… Kolikrát jsou zkreslený, to

tam stokrát proženou filtrem a pak přijde prostě úplně někdo jinej. (…) A může

to bejt i tak trošku jako nebezpečný no. Jakože lepší je se s těma lidma stýkat

někde  na veřejnosti,  protože  může  se  stát,  že  je  to  ňákej  blázen,  jo,  úchyl,

blázen. Nevim. Takže v tom to taky vidim, že to neni úplně jako bezpečný, no.“

SPECIFICKÝ TYP MUŽŮ NA TINDERU

Participantky  se  shodne  zmiňovaly  o  urcitych  typech  muz̊,,  se  kterymi  se  na

Tinderu  setkávají.  Mozná  az  prekvapive  casto  bylo  jako  jedna  z  nevyhod  Tinderu

jmenováno velke  mnozství  cizinc̊, pouzívajících  tuto  aplikaci,  tomu je  ale  venován

vetsí  prostor  v  rámci  tematu  Proces  filtrace  uzivatel̊,.  Helena  zmínila,  ze  se  casto

dostává do kontaktu s typem muz̊,, ktery si sama nazvala „lovci sexuálních aktivit“

a Eliska si u uzivatel̊, Tinderu vsimla jiste lenosti a pasivity.

Helena: „Horší třeba je, že je tam mraky cizinců. Jo, tak ty já jsem automaticky
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jakoby zahazovala, odstraňovala. (…) tak jsou to jako lovci jako těch zážitků,

že jo, že oni prostě… Těch ženskejch je tam hodně, to jsem věděla i od bráchy,

a prostě jsou to lovci jako sexuálních aktivit. Jo, nechtěj se vázat, jo, nemá to

žádnej vývoj (…) A to je takovýto jak řikáme „kouzlo Tinderu“, že prostě kdo

nechce a chce si jenom užívat, tak (..) jako, tak to tam je (…)“

Eliska:  „Že  tam možná  jsou  určitý  typy  lidí.  Nebo  určitý  typy  chlapů.  (…)

Myslim  si,  že  jsou  tam  chlapi,  který  nejsou  moc  akční  a  jsou  trochu  líný.

A vlastně vztahy je úplně nezajímají.“

Zuzana: „Přijdou mi tam takový zvláštní lidi, hlavně hodně cizinci jsou tam…

Nebo…  To  jsem  docela  tam  narazila…  Tam  bylo  hodně  cizinců.  To  se  mi

nelíbilo.“

NEOSOBNÍ RÁZ TINDERU

Participantkám na Tinderu dále nevyhovovala velká míra odosobnení mezilidske

interakce, anonymita a jakási ztráta lidskeho doteku, jak tento jev nazvala Lucie. Ta

seznamování  na  Tinderu  dokonce  pripodobnila  k  vyberu  zbozí  pri  nakupování.  Na

odosobnení  nejvíc  poukazovala  Vendula,  pro  kterou  predstavovalo  jeden  z  d̊,vod̊,

k odinstalování  aplikace.  Podle  ní  lide  i  kv̊,li  interakci  online  ztrácí  schopnost

komunikace z ocí do ocí.

Vendula:  „No je to neosobní. Hrozně. (…) Prostě je to strašně jakoby snadný

někomu napsat, než se někomu koukat do vočí. Žejo. A potom proto jsem jakoby

to pak už taky jako si vodinstalovala,  protože mi to prostě přišlo jako… Že

takhle jako se nechci  asi  seznámit s  partnerem, protože je  to takový hrozně

komerční a… Samý posílaní smajlíků, místo toho, aby ty dru… ty dva se na

sebe usmáli  jako v reálu.  (…) A takle  lidi  se prostě  vyhejbaj  tý  komunikaci

z vočí do vočí, mi přijde, a pak spolu neumí mluvit a tak.“

Lucie:  „My tomu řikáme shopping, katalog, a vlastně chybí ti tam ten lidskej

touch jako.“

Zuzana:  „Takový anonymní je to stejnak hodně. Že člověk neví, komu píše…

(…) Nevim, je to takový hrozně neosobní a moc se mi to nelíbí (…)“
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5.9.6 SEZNAMOVÁNÍ „OFFLINE“ VERSUS ONLINE

U pohledu na rozdíly mezi seznamováním online a offline se vypovedi participantek

znacne lisily. V cem se ale temer vsechny shodly, byla absence okmaziteho uvedomí

pritazlivost  ci  jejího  nedostatku  mezi  dvema  jedinci  pri  setkání  tvárí  v  tvár,  ktere

oznacovaly  slovem  „chemie“.   Práve  ta  jim  pri  seznamování  na  Tinderu  chybela.

Druhym  spolecnym  jmenovatelem  temer  vsech  rozhovor̊,  byla  prirozenost

seznamování,  taktez  vnímaná  u  seznamování  „offline“  a  naopak  postrádaná

u seznamování na Tinderu. 

„CHEMIE“

Jako  „chemii“  participantky  vnímají  jakesi  intuitivní  (casto  okamzite)  poznání

vzájemne pritazlivosti mezi dvema jedinci, ke kteremu ale dochází práve jen pri setkání

tvárí  v tvár.  Proto  take  mnohe  participantky  vypovedely,  ze  jim  tento  fenomen  pri

seznamování online schází. 

Helena: „Jo a nevystihne to (..) prostě to charisma toho člověka, tu mimiku, ten

hlas, jo a tak tomu hlasu, většinou to je tak, že na Tinderu si píšete, pak si dáte

číslo velice rychle a voláte si, jo, takže i ten hlas jako víte, ale pořád nevíte, jak

ten  člověk  fakticky  vypadá  a  jestli  lže  nebo  ne,  jestli  je  to  pravda,  jestli

fyziognomicky k vám pude, že jo, a tak dále.“ 

Eliska: „(…) vlastně tim, že toho člověka potkáš někde a vidíš jako, že se líbíte

sobě navzájem, tak neni tam vlastně ten stres  z toho,  jak bude ten dotyčnej

vypadat vlastně ve skutečnosti, jestli to nebude úplnej kretén, protože většinou,

že jo, když někoho potkam v reálu, tak se začnete bavit a prostě člověk to pozná

hned.“

Vendula:  „Že to je marný prostě.  Je to jakoby lepší  se seznámit  nějak jako

normálně  z  očí  do  očí,  no.  (…)  Protože  je  to  takový  víc  emotivní  a  prostě

poznam na tom člověku, jestli mi sedne, nebo ne.“

Lucie:  „To nepoznáš přes ty zprávy. Přes ty zprávy poznáš takovoutu chemii

jestli máte si co říct, ale vlastně ta chemie toho, aby tě ten člověk přitahoval,

tak to poznáš až osobně, a to tam většinou pak nebylo. Protože samozřejmě,

fotky jsou něco a rozumět si i v psaný podobě je taky něco, že tam poznáš, že
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s tim člověkem, ano, jste na stejný tý…Ale pak když jsem přišla,  tak fyzicky

úplně… „Hmm…“ To tam prostě nenarveš. Takže to tam úplně nebylo.“

PŘIROZENOST

S  „chemií“  ́ zce  souvisí  prirozenost,  která  se  v  rozhovorech  take  velmi  casto

objevovala.  Seznamování  „offline“  se  podle  participantek  vyznacuje  mnohonásobne

vyssí mírou spontaneity nez seznamování na Tinderu. Prestoze aplikaci participantky

vyuzívají, prály by si seznámit se prirozene, tvárí v tvár, práve kv̊,li seznámení, ktere

samovolne vyplyne ze situace.

Dita:  „Řikám, každou chvíli  jsem si  řikala,  že ho smažu úplně a že  tam už

nepudu. Zkusim prostě najít… Až někoho potkam. Nebo potká někdo mě.“

Eliska:  „Prostě  to  seznámení  v  reálu  je  podle  mě jako lepší  a  přirozenější.

Než… Než prostě přes tuhletu aplikaci. (…) když někoho potkáš v hospodě nebo

na koncertě nebo někde a vidíte se a zakoukáte se do sebe, tak je to vlastně

příjemný.“

Jarmila:  „Ale tváří v tvář je to takový… No a je to i hezčí, že jo, když se dva

potkaj a viděj, jestli se sami sobě líběj hned, jo, kouknou a řeknou si „jo, tak to

by mohlo“… Daj se  do řeči  a… Je to  takový přirozenější  samozřejmě.  No.

Hm.“

Potencionální partner, se kterym jedince seznámí napríklad známí,  je podle Dity

jaksi overen - nejedná se o naprosto neznámeho jedince, ale o nekoho, o kom si m̊,ze

vytvorit predstavu na základe vypovedi spolecnych prátel.

Dita: „No, ale lepší by to asi bylo… Vždycky jsem si přála spíš potkat někoho

spíš právě třeba někde nebo mezi známejma, kdo má třeba nějakýho známýho,

někam třeba nějaká oslava a tam bude někdo, kdo kdo bude třeba jakoby sám,

tak to by pro mě bylo určitě lepší. Že je ověřenej trošku, někdo ho třeba zná…

Oni ho třeba znaj, řeknou „to je můj známej“ třeba já nevim, deset let nebo já

ho znam, vim prostě tak, jak nějakej je, že jo a to…“

PREFERENCE ONLINE SEZNAMOVÁNÍ VERSUS „…JE TO ÚPLNĚ JEDNO…“ 

Prestoze se participantky ohledne seznamování pres Tinder vyjadrovaly prevázne
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skepticky a  s  vyhradami,  ani  seznamování  „offline“  není  prosto chyb a  nedostatk̊,.

Mnoho participantek sice nevyslovilo v̊,ci seznamování „offline“ zádne vyhrady, ale

vyjádrilo  se  v  tom smyslu,  ze  vysledky  seznamování  „offline“  a  online  jsou  temer

totozne. Presto ale vetsina z nich vyjádrila prání seznámit se radeji „offline“ nez pres

seznamky a seznamovací aplikace.

Dita: „No, ale lepší by to asi bylo… Vždycky jsem si přála spíš potkat někoho

spíš právě třeba někde nebo mezi známejma, kdo má třeba nějakýho známýho,

někam třeba nějaká oslava a tam bude někdo, kdo kdo bude třeba jakoby sám,

tak to by pro mě bylo určitě lepší. Že je ověřenej trošku, někdo ho třeba zná…

(…) Oni ho třeba znaj, řeknou „to je můj známej třeba, já nevim, deset let nebo

já ho znam, vim prostě tak, jak nějakej je, že jo a to…“

Jarmila: „Přesně tak, protože v reálu, nebo „venku“, mimo tyhlecty sociání sítě

a všechny tyhle aplikace mi přijde, že je to v dnešní době dost těžký, kór v Praze

třeba. (…) Stejně jako v Praze chodí spousta chlapů, když oslovim deset, tak

osm z nich bude debilů. Takže prostě…“

Lucie: „A tak nějak jako furt dam na ten face to face, na to osobní seznámení

no. Což ne vždycky s mojí  vizáží je úplně jako jednoduchý. (…) Chlapi maj

strach oslovit atraktivní ženy, který jsou sebevědomý ještě navíc.“

Martina: „Vono je to tak, že vono když někoho poznáš na baru nebo někde, taky

vo něm nic nevíš.“ (…) Tam jde asi vo tohle, když ho potká v tom baru, tak ho

vidí hned, žejo. (…) Ale vo něm stejně nic neví, ten člověk stejně může zalhat,

žejo. A může mu lhát ještě víc, třeba. Já nevim. Ve finále von ho potká v tom

baru a ani neví, jak von má pravopisný chyby, jo, to je katastrofa! (…) Já si

myslim, že je to jedno, když se člověk seznámí přes seznamku a nebo normálně,

že stejně po tom roce až zjistí, jakej ten člověk je.“

Porovnání online a „offline“ seznamování se pomerne d̊,kladne venovala Lucie,

která  pociťovala  nejsilneji  ze  vsech  participantek  smutek  nad  zmenou  procesu

seznamování,  ktery  seznamovací  aplikace  prinesly.  Lucii  chybí  seznamování

v kazdodenním zivote - domnívá se, ze pred príchodem online seznamování se lide tolik

nebáli nekoho jen tak oslovit na ulici a ráda by se k tomuto zp̊,sobu navrátila. Zároveň

ale vnímá, ze snaha o seznámení s nekym, s kym se clovek setká tvárí v tvár, je dnes
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odsuzována a povazována za podivnou. 

Lucie: „Jo, oni extrémně nahradili to, že pudeš do baru, sedneš si a na někoho

se usměješ (…) Já kdybych mohla, tak to vůbec nepoužívam, protože furt jsem

v tomhle  stará  škola  a  dam prostě  na  ten  osobní  (…)  kontakt.  A furt  jsem

taková, že chodim a usmívam se. I v baru se usmívam na lidi, ale ta reakce je

fakt jako šílená, že prostě ty lidi jako „Mam někde něco nebo jako… Proč se na

mě směje?“ (…) Jakože "Hej, já se prostě bojim oslovit holku, nejenže aby mě

neposlala do prdele, ale abych vlastně nebyl divnej.“

5.9.7 UŽIVATELSKÉ VZORCE CHOVÁNÍ

Pri rozhovorech s jednotlivymi participantkami vysly najevo urcite ustálene vzorce

jejich uzivatelskeho chování na Tinderu. Jednotlive vypovedi participantek na toto tema

spojovala zmínka o odmítání uzivatel̊,, dotknutí se tematu sexu v rámci seznamování na

Tinderu  a  ujasnení,  zda  participantka  preferuje  spíse  prodlouzení  prvotní  fáze

seznamování  na  Tinderu,  tedy  fáze  chatování,  ci  omezení  teto  fáze  na  minimum

a okamzite pristoupení k setkání. Krome techto subtemat se participantky venovaly take

poctu sch̊,zek, ktere za pomoci uzití Tinderu naplánovaly a následne absolvovaly. Tento

pocet se do velke míry lisí u jednotlivych participantek. Jarmila (zrejme v souvislosti

s preferováním  sch̊,zek  pred  ztrácením  casu  psaním)  se  sesla  priblizne  se  triceti

uzivateli, na jedinou sch̊,zku pak sla Vendula. To ale ocividne souvisí i s dobou, ve

ktere uzívaly Tinder - Jarmila uvedla, ze jej uzívá tri roky, kdezto Vendula uz aplikaci

odinstalovala a strávila jejím uzíváním pouhe tri mesíce (viz tema Role Tinderu v zivote

participantek).

ODMÍTÁNÍ UŽIVATELŮ TINDERU

Prestoze mnohe participantky vyjádrily prání, aby s nimi bylo ze strany druhych

uzivatel̊, jednáno uprímne a narovinu, ne vsechny byly schopne v situaci odmítnutí

uzivatele toto jednání uplatňovat. Často se cítily trapne a pristoupily radeji k vymluve ci

„zahrání do outu“, jak toto nejasne zd̊,vodnene ukoncení kontaktu s uzivatelem nazvala

Helena. Nektere pak zvolily ukoncení odepisování uzivateli s tím, ze to snad sám casem

pochopí. Lucie d̊,razne zastávala uprímnost ze sve strany i ze strany uzivatel̊,. 

Helena: „No tak, napsala jsem to jako. No, jako: „Promiň, nejsem připravená
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jako na vztah.“ Takhle do outu. (…) Jenže já už jsem mu nenapsala. Protože on

vlastně nesplňoval ty moje kritéria (…)“

Dita: „Ale já jsem taková jako že mi to je zase blbý třeba jako, já bych jim to

nenapsala, třeba že se mi nelíbí, nebo tak, já jsem zase, nevim, zase možná je to

nevychovanost, že jim třeba jako se snažim neodepisovat občas a oni jako… Že

si řeknu, že až to pochopěj, tak mi přestanou psát sami.“

Jarmila: „(…) když pak přijde někdo, a ty se s nim sejdeš a řikáš si „Tak sakra

jako mam mu říct  promiň to  fakt  ne,“ nebo člověk  to  pak musí  vydržet,  tu

hodinku aspoň jako zdvořilostní si posedět na tom kafi. (…) Kdyby si ty lidi na

rovinu hned na začátku řekli „Hele, já vod tebe nic nečekám.“ (…) Je pravda,

že já to taky neumim, jako říct takhle na rovinu.“

Lucie:  „Já to řikam na rovinu, protože nechci, aby mě votravovali dál. (…)

Mam spoustu zájmů, spoustu věcí, který prostě chci stíhat během dne a chci,

aby i lidi se mnou jednali  férově.  A já nevidim důvod proč řikat „Jo jasně,

uvidíme se,“ a pak jenom ticho. “

PŘÍSTUP K SEXU PŘI SEZNAMOVÁNÍ NA TINDERU

Na sex  v  rámci  seznamování  na  Tinderu  kazdá  z  participantek  pohlízela  jinak.

Eliska se nebránila sexu na prvním rande, ale zároveň zd̊,raznila roli alkoholu v tomto

druhu  zakoncení  sch̊,zky.  Zmínila  i  cestu  do  zahranicí,  na  ktere  Tinder  pouzila

s predpokladem, ze pokud dojde k seznámení, pravdepodobne se bude jednat o setkání

na jednu noc. Martina byla v dobe vedení rozhovoru zadaná, vyprávela ale o tom, ze

i ona zazila na Tinderu „divocejsí období.“ Take Helenina první sch̊,za se soucasnym

prítelem, se kterym se seznámila práve na Tinderu,  skoncila sexem. Dita uvedla,  ze

zejmena z pocátku uzívání Tinderu casto s muzi vedla sexuálne podbarvene konverzace

na chatu. Jarmila se sexu na prvním rande spís bránila a i pri popisu sexu na druhem

rande zmínila, ze to není „její styl.“

Helena: „No a on vlastně se z toho zahraničí kvůli mně ještě dřív vrátil, letenku

si vzal asi o čtyři dny dřív z Vietnamu, a přijel za mnou hned ten druhej  den na

rande. S kytkou. (…) Jako to jsme měli rande. Já jsem neměla dlouho sex, došlo

na všechno (…)“
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Dita: „Vlastně jsme si psali a postupně začal, co by se… To jsem dělala ale spíš

ze začátku, že třeba jsme najeli na takovou jakoby po sexuální stránce, no a pak

vlastně když jsme si psali, tak až, tak vlastně k tomu dospěl, že by chtěl takový

různý věci, no.“

Eliska: „ Protože já to jako dělam v opilosti, kdybych nebyla opilá, tak to asi

neudělam, tak si to rozmyslim. (…) nevim z jakýho důvodu - dycky jsem měla

tendenci,  že  prostě  jako,  že  jo,  že  člověk  dá  jedno  pivo,  dvě  piva,  tři  piva

((směje se))… Nebo spíš dvě vína, tři vína, a pak to většinou sklouzlo k něčemu,

že to bylo vidět, že to je oboustranný nějak jako ten fyzickej…“

Jarmila: "Jedno rande venku, kde byli normálně lidi, všecko, a na druhý rande

už mě pozval domů. Neni to úplně můj styl. A prostě ale šla jsem. No. Šla jsem

k němu, koukli jsme se na film, no, tak to dopadlo, jak to dopadlo, asi víme.“

PREFERENCE PSANÍ ČI SCHŮZEK

Nektere participantky si radeji uzivatele d̊,kladne proverily pri chatování, nektere

povazovaly  psanou  konverzaci  za  ztrátu  casu  a  preferovaly  okamzite  domlouvání

osobního setkání. Pokud si psaly, jako prostredek komunikace volily buď chat prímo na

Tinderu,  nebo  -  vetsinou  pokud  uz  se  s  uzivatelem  více  sblízily  a  nemely  obavy

z poskytnutí telefonního císla - pres WhatsApp. 

Helena:  „A nebo to byli takový, co chtěli hned číslo a hned na to kafe. Ale já

jsem potřebovala prostě od nich získat nějaký informace, jo, jaký jsou. Jestli by

mi jako imponovali jako tou osobností.“

Dita: „Ale jako já nevim, že si můžem psát nejdřív, já bych třeba radši chviličku

si psala, i když samozřejmě vim, že je lepší pak se sejít (…) že si s nima jenom

píšu a nevídam se vůbec,  s 95 procentama se nevídam spíš,  jo.  (…) Řikam,

možná jak chyba i  ve mně, že jako se toho i  bojim, jakoby tak radši nejdu

nikam, tak je možný, že třeba bych s nějakym, kdybych šla… (…) Mě nebaví

chodit, jako furt někam.“

Jarmila: „Mě nebaví si tam s někym vypisovat prostě s cizim člověkem vo tom,

kde jsem vyrostla a kde pracuju, myslim si, že mu po tom nic neni, takže já fakt

radši du do toho seznámení hned, než si s někym vypisovat. Fakt mě to nebaví,
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takže tohle je rychlý, napíšem si „poďme se sejít“ a tak.“

Martina: „Přes chat, ale i se stalo, že… Že nějaký seznámení proběhlo a že se

šlo přes ten WhatsApp, přes to číslo. Ale jako snažila jsem se amozřejmě ze

začátku ten, ten, ten Tinder, ale… No když to bylo bližší, tak ten WhatsApp.“

Participantky v rámci chatování preferovaly volne plynoucí konverzaci nez jasne

strukturovane dotazování pripomínající pohovor v pracovním prostredí.

Dita: „Řikat zase všechno od začátku… „A proč… A proč jseš sama? A jak

dlouho jseš sama? A proč jsi to skončila?“ A takovýhle, to mě nebaví. Už. (…)

Ale všechno vychrlit najednou mně jako se nechce, no. (…) Jako vadí mi i „co

tu hledáš?“ (…) „Řekni mi svý koníčky“, „jak jsi dlouho rozvedená“ a nebo

takovýhle věci, já tohle prostě nerada píšu (…)“

Vendula: „No furt jako „Co děláš?“ a tuto. Jo. Prostě mě to nebavilo potom.“

Lucie:  „(…)  ty,  který  to  začnou  otázkou  „co  děláš  za  práci?  Co  tě  živí?“

Blablabla. „Baví tě tohle? Baví tě tohle?“ A v tom momentě já už jako „Hele

dobrý, tak čau, seznam jsem ti splnila, pokračuj. This is not for me. Prostě,

nechci to.“ Protože já to nemam ráda, jako když se s někym seznámíš na baru,

tak nezačneš „Ahoj. Takže, máš ráda tenhle sport? Ano. A máš ráda…? A co

teda děláš jako za práci? Hm, dobře. Tak.“

5.9.8 NEGATIVNÍ ZKUŠENOSTI

Tema negativních zkuseností s aplikací Tinder se ukázalo byt velmi rozsáhlym, a to

jak poctem samotnych zkuseností a casem, ktery pri rozhovoru participantky práve teto

oblasti venovaly, tak druhy negativních zkuseností jednotlivych participantek. 

LHANÍ

Šest participantek uvedlo, ze mají zkusenost s klamáním uzivatel̊, na Tinderu, ať uz

slo o vzhled ci charakteristiku uzivatele. Helena sdelila, ze si dává na lhaní pozor, takze

se zatím nesetkala s tím, ze by ji uzivatele Tinderu oklamali.

Dita: „Protože prostě lžou, že… Že jsem taky zažila pár, který nakonec byli buď

ženatý nebo zadaný a vlastně to neřekli, vůbec to nepřiznali. (…) pak na těch

fotkách, i ty chlapi vypadají jinak, že tam mají jiný fotky, že jo.“
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Jarmila:  „(…) Já řikam „Ale dyť jste se rozešli, ne, nebo…?“ A asi po tejdnu

jsem zjistila, že se nerozešli a že s ní bydlí  pořád. To bylo keců. (…) že ho

nepřitahuje a že si nerozumí a blablabla. To bylo takovejch keců, von se mi jako

fakt nalhal. (…) Jako řekla bych, že tak polovina z nich určitě jako taková byla,

no, že třeba na Tinderu působili… Já jsem si řikala „Ježiš, ten je vtipnej, ten je

skvělej,“ to, a pak vopravdu sedí proti mně a je úplně zakřiknutej…“

Zuzana: „Fotka vůbec neodpovídala. (…) Já si myslim, že stará. Jo, že si tam

daj v mladšim věku a potom je… Vo dvacet let starší. (…) No. Jsem se zhrozila.

((směje se))“

Martina:  „(…) ty chlapi taky, ty tam daj krásnou fotku, píšou v superlativech,

pak  se  s  nim člověk  sejde  a  von  má brejle,  je  mrňavej.  Nebo navopak má

zkažený zuby, kouří a jeho rituály je… jeho životní styl je úplně jinej, než píše.

A najednou z něho vyleze,  že má dvě děti  a je zadluženej,  nebo má… Nebo

dokonce je ženatej a těch tam je hodně, který lžou, hodně lžou.“

SEX A NEZÁVAZNÉ VZTAHY

Participantkám  dále  nevyhovoval  casty  rozpor  mezi  jimi  vyjádrenymi  cíli

seznamování  na  Tinderu  a  ́ mysly  uzivatel̊,,  se  kterymi  se  setkávaly.  Ti  se  casto

zamerovali  na  pouhe  navázání  sexuálních  styk̊,,  nebo  po  urcite  dobe  po  navázání

vztahu participantce oznámili, ze „na vázny vztah to není.“

Dita:  „Tam právě většina z těch devadesáti procent, tam prostě furt se bavěj

o tom sexu, hned by chtěli přijet, hned ještě ten… Já jsem si s nim psala třeba

hodinu a on už by jako „A co kdybych přijel, kde bydlíš?“ Nebo to, nebo abych

přijela já, abysme se viděli, tak tohle mi třeba strašně vadí. Já přece jako… Si

myslej jako, že člověk jim hned vleze do postele, nebo to, jakože… Prostě jdou.

Tak to mi vadilo hodně a ono je tam právě většina těchletěch.“

Eliska: „Prostě měli jinou představu asi o tom, jak… Jak ten vztah má vypadat,

nebo… Prostě  bylo  na  nich  vidět,  že  nejsou  tak  zamilovaný  jako  třeba  já,

nebo… Že ani netoužej jako tolik času trávit… Že prostě jim stačilo jednou,

dvakrát tejdně se vidět třeba.“

Jarmila: „(…) asi po měsíci, po dvou mi teda řek, že jsem skvělá holka, ale že
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na vážnej vztah to se mnou neni, no ale bavilo ho to, se mnou to udržovat, no,

takže… Protože já jsem mu nepsala nějak, nijak jsem se ho nevyptávala, kde je,

co dělá a s kym, a prostě když chtěl, tak přišel.“

Zuzana:  „Že jsou tam muži,  který vyhledávaj jenom sex,  nic víc.  Rovnou se

chtějí sejít… a kvůli sexu… A tim to končí.“

NEODBYTNÍ UŽIVATELÉ

Participantky dále odrazovala prílisná neodbytnost nekterych uzivatel̊, Tinderu, pro

ktere „ne“ nebylo odpovedí. Velmi casne a delce známosti né merne projevování cit̊,

budilo u participantek ned̊,veru a neochotu ve vztahu dál pokracovat.

Dita:  „No a už začal jako mluvit, ne jakože bysme se vzali, ale o svatbě jako

mluvil a chtěl mě vidět každej den, pak jsme se nějak rozšli, a pak na mě tejden

čekal  u  práce,  pak  třeba po tejdnu po čtrnácti  dnech se  omlouval,  a  že  to

vydrží, že teda mi dá prostor a tohle, no ale myslim, že druhej den už na mě

čekal zase před barákem, když jsem přijela z práce. ((směje se))“

Jarmila:  „A proč  si  myslíš,  a  proč bysme se k  sobě nemohli  vrátit?“ A byl

hrozně neodbytnej. Pak jsem mu řekla „Hele nemam zájem,“ tak přestal. No

ale po měsíci se ozval zas ((směje se)). Vobčas se ještě ozve, doteďka se vobčas

fakt jako ozve, „Pojď na večeři, pojď do kina.“ Jo, takže ten je docela vytrvalej.

Nevim… Nevim, co to zkouší, ale já vim, že určitě ne.“

Martina: „A to jsou takovýty impulsy, kdy voni hned daj najevo city a já nevim,

co ještě a to mně přijde prostě… (…) a tak jsme si začli psát a přesně, začaly

strašně z jeho strany ze začátku extrémní city, dávání najevo a mně… Já jsem

z toho byla úplně… „Co se to děje?“

SIMULTÁNNÍ NAVAZOVÁNÍ KONTAKTŮ

Velmi  casto  se  participantky  setkávaly  s  uzivateli,  u  kterych  si  vsimli  projev̊,

napovídajících  o  tom,  ze  tito  komunikují  a  navazují  vztahy  s  dalsími  uzivatelkami.

Participantky  to  vnímají  jako  neustálou  snahu  „nalezt  nekoho  lepsího“.  Jarmile

soubeznou interakci s více potencionálními partnerkami partner, se kterym se seznámila

na Tinderu, dokonce vyslovne potvrdil. 
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Helena: „Protože to je úplně normální jako třeba kvalitní chlap, jo, a najednou

se jako snaží, a pak se odmlčí, a pak zase napíše. Ale to poznáte až po tom čase.

Jo,  tak  si  řeknete:  „Aha,  tak  ty  nic  vážnýho  nechceš.  Nebo  jsem  ti  tolik

neuhranula a poznáváš během toho jiný ženský, a pak se ke mně jako vracíš.“

Dita:  „Stejně si píšou s dalšíma deseti, že jo, a pak když to nevyjde s jednou,

jdou s druhou, že jo, zase s jinou, a to… (…) strávila jsem s nim celej večer,

jsme byli na pivu až, já nevim, do desíti (…) takže jsem přišla ze záchodu, tak

on  na  Tinderu  ((směje  se)),  tak  jsem  mu  řikala  jako…  (…)  „To  ti  přijde

normální? To jsi nemoh počkat jako třeba domů? Tady jakože máme schůzku

a ty tam prostě hledáš a dáváš ano, ne.“

Jarmila: „A já jsem na něj tak jako koukala a nakonec z něho vylezlo, že i chodí

na další  randíčka, i  když nemá vůbec čas.  Tak mu řikam „Jo, jestli  nebude

někde něco lepšího než jsem já jako?“ A von tak jako udělal „Hmm.“ A já na

něj jako „Co?!“

NEVYŘEŠENÁ MINULOST

Jako závazny problem a impuls k ukoncení kontaktu s potencionálním partnerem

uzivatelky  uvádely  jeho  nevyresenou  minulost.  Jednalo  se  o  nevyjasnene  vztahy

s byvalymi prítelkynemi a manzelkami, ktere casto vedly k opetovnemu navrácení do

vztahu s nimi a  tedy i  k ukoncení  vyvíjejícího se vztahu s participantkami.  Nekterí

uzivatele se sice k partnerce nevrátily, ale na sch̊,zce venovali vyprávení o ní mnoho

casu a nemluvili o ní prílis lichotive, coz participantky odrazovalo.

Eliska: „A pak jako jsme měli nějaký druhý rande, to bylo taky fajn, no a pak

vlastně jsme se dostali na nějakou bejvalou přítelkyni a von mi vlastně řek, to,

co mi řek ten před tim, ten, ten co se s nim ještě kamarádim, že vlastně myslí na

tu z předchozího vztahu a že z toho neni pořád venku (…) A on jako „Já prostě

asi fakt si v tom dlim, v tom předchozim vztahu.“

Jarmila:  „Po třetím rande  (…) ráno šel  koupit  snídani,  prostě  přišel,  řikal

„Ahoj ženo“ a já si řikam „Jeee, to je von, to je určitě von.“ Hm. Takže jsme se

vídali jednou za měsíc, pak začal bejt divnej prostě, pak jsem se asi po třech

čtyřech měsících dozvěděla, že spí s bejvalou a ((směje se)) že se vlastně do mě
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nezamiloval, že…“

Vendula: „A pak jsme šli do tý vinárny a von mluvil o svý bejvalý přítelkyni. Jo.

Takže to byl konec. (…) To vo tý přítelkyni, protože jsem si řekla „Ty vole tak

jako když jako na první schůzce mi řiká vo svý bejvalý, jo, nějaký takovýdle

věci, tak to asi nebude úplně jakoby za prvý zralej na nějakej vztah a za druhý

jako asi (..) to neni ani moc dobrá povaha, když takhle…“

„VYPAŘENÍ SE“

Participantky zmínily i zkusenost s navázáním vztahu pres Tinder, kdy partner po

nekolika sch̊,zkách náhle „zmizel“ - prestal reagovat na pokusy o komunikaci.

Helena:  "(…) že my jsme se třeba třikrát sešli a čtrnáct dní se mi ten člověk

neozval. No tak jsem samozřejmě jsem si řikala: „Aha, tak to jako je konec.“

No ale on mi pak jako napsal, jako: „Nestíham.“ Jo. Což je kravina.“

Jarmila:  „(…) a jinak to se všema bylo podobný no, nebo se vypařili prostě,

vídali  jsme se a najednou se vypařili,  přestali  komunikovat.  Jo,  to  je  úplně

standardní vzorec dnešní doby mi přijde. Ve vztazích jako, vypařej se. ((směje

se))“

5.9.9 ZPŮSOBY KONSTRUKCE VLASTNÍHO PROFILU

Participantky se pri popisování upravování vlastních profil̊, orientovaly na vyber

fotografií, do ktereho spadala temata snahy o atraktivní vzhled na fotografiích a to, aby

fotografie  odrázely  zájmy  a  charakter  uzivatelky.  Jasne  take  vysla  najevo  vnímaná

d̊,lezitost autenticity uzivatelek na fotografiích, tedy aby fotografie odpovídaly jejich

reálne podobe. Často diskutovane bylo take mnozství fotografií i volitelneho textu.

VYJÁDŘENÍ ZÁJMŮ

Jako nejd̊,lezitejsí se podle poctu participantek, ktere o nem mluvily, ukázalo byt

to,  aby  fotografie  udávala  urcitá  vodítka  pro  vyvození  uzivatelcinych  zájm̊,

a oblíbenych cinností,  stejne  jako informace o jejím kazdodenním zivote.  Nejcasteji

participantky zmiňovaly pridání fotografií zachycujících je pri sportovních cinnostech ci

pri cestování. Potencionální partneri si meli pomocí fotografií uvedomit urcitou míru

aktivity participantek a odhadnout, zda by se jejich vlastní míra aktivity s tou jejich
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mohla doplňovat ci zda by se v tomto aspektu míjeli. 

Helena:  „Takhle, já jsem měla fotku jakoby na pláži, jo, to bylo focený když

jsem  byla  s  holkama  prostě  v  Itálii,  tak  to  mi  přišla  taková  fotka  jakože

i vystihuje, že se mi líbí moře, že trošku mě jakoby popisuje, pak tam mam fotku

myslim u kadeřníka jsem měla, pak jsem tam měla fotku (..) myslim i v autě

jsem si dala, hm.“

Eliska: „A možná i nějakou, aby tam nebyl vobličej, ale aby tam bylo něco, jako

co mě třeba zajímá, že tam byla fotka Londýna třeba jako.“

Lucie:  „No, hele, fotky jsem si vybírala spíš podle toho, jako, aby bylo jasný,

kdo jsem. (…) Moje zájmy, a že já jich mam hodně a právě chci, aby ten člověk

tak nějak jako chápal, že jsem aktivní člověk a byl na nějaký tý stejný úrovni.

(…) A většinou i spousta věcí vo mně je odražená i v těch fotkách, kvůli tomu,

že tam mam věci jako cestování, sport, co mě baví.“

Martina: „Jednu na lyžích, jednu na kole, aby prostě ten dotyčnej věděl, že jako

dělam něco, že sportuju, že svym způsobem i jakoby jsem si i myslela, že najdu

nějkaýho lyžaře.“

AUTENTICITA

Temer  vsechny  participantky  zd̊,raznily  vyznam,  ktery  prikládají  tomu,  aby

fotografie  odpovídala  jejich  reálnemu  vzhledu.  Vetsina  jako  zdroj  inspirace  pro  to,

cemu se vyhnout, uvedla fotografie jinych uzivatelek, ktere buď videla, nebo o nich

slysela mluvit známe a príbuzne. Uzivatelky na negativne hodnocenych fotografiích na

jejich ́ pravu pouzily filtry a nejr̊,znejsí retuse, coz participantky odsuzovaly a samy se

tomu chtely vyhnout.

Helena:  „(…) jo,  a  hlavně  tak  nějak  jako  normálně,  nedávala  jsem si  tam

vyretušovaný, jo, protože zase brácha mi ukazoval ty fotky těch ženskejch, co

ony tam dávaj, takže jako tak nějak normálně (…) Jo, ale jako bavili jsme se

o tom, že spousta holek to tam má, jako vyretušovaný, protože spousta chlapů

tam  píše,  že  hledaj  obyčejnou  holku,  ne  žádný  modelky.  Jo,  takže  jsem

vycházela z toho, že ty holky to tam maj, že to prostě neodpovídá. “

Jarmila: „(…) ale snažim se tam dávat fotky fakt jako neupravený. Jako fakt bez
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nějakejch filtrů,  nějaký takový přirozený fotky,  jako nefotim se sama,  prostě

před zrcadlem s telefonem v ruce, to nesnášim.“

Vendula vyjádrila obavy z toho, ze by pri setkání „offline“ uzivatel pociťoval pri

pohledu na ni ve srovnání s její fotografií na Tinderu zklamání.

Vendula:  „Jakože prostě tim, že jsem tam dala třeba nějaký fotky, na kterejch

jsem se líbila já sama sobě, tak že třeba až mě uvidí, tak že si řeknou „Hm, ty

vole, ta vypadá úplně jinak.“ Jo. Ale nedávala jsem tam nějaký jakože bych

vypadala úplně jinak, to ne. Ale prostě… Tak jako sama sobě jsem se na těch

fotkách jakoby líbila. (…) No protože prostě já mam za to, že jakoby vypadam

jinak třeba na fotce než ve skutečnosti, jo, prostě to tak jakoby mam v hlavě asi

daný.“

ATRAKTIVITA

Nespornou d̊,lezitost participantky prikládaly tomu, aby na fotografiích p̊,sobily

atraktivne. Vetsina z nich svou atraktivitu na fotografiích posuzovala sama bez pomoci

prátel ci známych, protoze svemu ́ sudku verily nejvíc a casto se v tom, na kterych

fotkách jim to slusí, neshodovaly s názorem okolí.

Jarmila: „Fotky jsem tam dala takový, kerý jsem si řikala, že mi to tam sluší…

(…) Několikrát mi už někdo řek „Tahle fotka je hezká.“ A já řeknu „Dyť to je

hrozný.“ ((směje se)) Je fakt, že to dávam podle sebe (…)“

Vendula:  „Měla jsem tam (..) svoje fotky, samozřejmě který se mi třeba líbily,

žejo, nebudu tam dávat fotky, na kterých se sama sobě nelíbim. (…) Vždycky

podle  sebe  vybíram.  Jo.  Kde  se  já  sama  sobě  líbim.  Na  to  nedávam,  na

druhýho.“

OBSAH A ROZSAH POPISKU

Co se tyce vhodneho mnozství popisneho textu,  názory participantek se od sebe

znacne  lisily.  Nektere  se  domnívaly,  ze  nedostatek  textu  ukazuje  nedostatek  snahy

uzivatele  a  m̊,ze  byt  i  signálem  snahy  o  zatajování  urcitych  informací,  pro  jine

predstavovaly  dlouhe  popisy  zbytecne  informace  a  dávaly  prednost  blizsímu

predstavení  se  az  pri  zahájení  konverzace.  Specifikacím  udávajícím,  co  daná

participantka  u  partnera  hledá,  se  vetsina  z  nich  vyhybala,  jedinou  vyjimkou  bylo
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upozornení na to, ze participantka nemá zájem o setkání na jednu noc.

Dita:  „Nenapsala jsem tam vůbec nic, do popisu, já čim míň jako tam toho

o mně je, tak tim líp pro mě. No, takže tam jsem si nenapsala nic. Jenom vlastně

jméno, něco mi tam jako přijelo z Facebooku, mně to tam… To jsem si pak dala

pryč a (..) a taky vlastně nějaký zájmy tam mam z Facebooku (…)“

Eliska:  „A popis  nejdřív  jsem tam  podle  mě  neměla  vůbec  nic,  si  myslim,

maximálně  co  dělam  jako  a  kolik  mi  je  a  vlastně  teďka,  když  jsem  si  to

nainstalovala jako znova, tak (…) ten popis byl vlastně jako něco ve smyslu, že

nehledam jako one night stands, že prostě hledam vztah a že co mě jako zajímá

a to. (…) Nějak jsem to tam šíleně nevypisovala.“

Jarmila: „A co se týče toho textu, tak jsem chtěla, aby to bylo jako vtipný. (..)

A taky jsem tam pozdějc  teda přidala to,  že  nehledam jako rande na jednu

noc.“

Lucie:  „Já tam mam popis. Protože si i vybíram lidi, který tam maj vo sobě

něco… Popis. Protože jinak asi jako… Nevim, nahrát si tam fotky jen tak, bez

popisu, tak to ti řekne, že ten člověk jako… vlastně ti o sobě nic neřekne a…

Fotky  můžu  ukazovat  na  Instagramu,  ne.  (…)  Já  mam  jako  fakt  simple…

takovej  souhrn vo  mě,  co  všechno  prostě  miluju,  kdo jsem,  baví  mě  prostě

nějakou vtipnou formou to tam napsaný, jako krátký introduction.“

5.9.10 PROCES FILTRACE UŽIVATELŮ

Vyraznym  tematem  napríc  rozhovory  byl  zp̊,sob  rozhodování  o  schválení  ci

zamítnutí  uzivatel̊, na Tinderu.  Velky díl  pozornosti  se dostával  cizinc̊,m, ať uz ve

smyslu  zájmu ci  zamítnutí.  Mnoho participantek  se  vyjádrilo  k  urcitym zvyklostem

námluv,  ktere  se  podle  nich  vztahují  i  na  seznamování  na  Tinderu  a  ktere  tedy  od

potencionálních partner̊, ocekávají. To zeny oznacovaly jako galantnost ci „dekorum

dobyvání.“ S tím souviselo i zádoucí postavení uzivatel̊,, do ktereho spadalo vzdelání,

zamestnání,  postavení  a  financní  zabezpecení.  Celkem ocekávatelnym d̊,vodem pro

selekci  uzivatel̊,  byly  zájmy  a  aktivity  uzivatel̊,  a  to,  zda  se  shodovaly  se  zájmy

participantek. Ve faktorech ovlivňující rozhodování pri procesu filtrace se dále objevil

fenomen  „normální  chlap,“  míra  atraktivity  uzivatele,  prípadná  arogance  vyjádrená
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v popisu na jeho profilu a take to, zda mel uzivatel vlastní deti. Vzhledem k vekovemu

rozpetí participantek uz vetsina z nich po dalsích detech netouzila. Dve particpantky se

dotkly tematu prehodnocení vlastních kriterií v pr̊,behu seznamování.

CIZINCI

Velká  cást  participantek  cizince  rezolutne  odmítala  z  d̊,vod̊,  odlisne  mentality,

jazykove  bariery  ci  bezvyslednosti   a  zbytecnosti  setkávání  s  nimi  kv̊,li  pouze

prechodnemu pobytu v Česke republice. Nektere participantky, ktere cizince na Tinderu

zamítaly kv̊,li jazykove bariere, vyjadrovaly lítost nad tím, ze nejsou schopne se s nimi

dorozumet,  protoze  je  casto  povazovaly  za  atraktivnejsí  nez  Čechy.  Jedna

z participantek  si  prála  navázat  vztah  s  Čechem  a  ne  s  cizincem,  prestoze  umela

anglicky vyborne, protoze anglicky jazyk hojne vyuzívala v práci a s partnerem si chtela

povídat cesky. Jedna z participantek cizince vyslovne preferovala pred uzivateli stejne

národnosti. 

Dita: „No. A hlavně tam je hodně cizinců. Že vlastně přijedou do Prahy jenom

na víkend a chtěj se sejít že jo. Tak ty neberu vůbec. (…) Tak co očekávaj, že jo,

za ten víkend, zase něco že bude, odjedou a… (…) Cizince, žejo, tak těch je tam

hodně, a když jsou třeba hezký, jakože mi přijdou někdy hezčí než ty ((směje

se)), v mym věku ty chlapi, ty český (…) Já nemluvim dobře anglicky, mluvim

málo (…)“

Eliska: „(…) podle mě jsou tam kolikrát cizinci, který jsou tady na chvíli, takže

to se… Já jsem měla tendence si ty cizince moc nevybírat. Ale pak… S kterýma

jsem byla, tak to byli cizinci, který tady žijou dlouhodobě a nevim no, možná mi

přijde, že tim, že jsou jako cizinci, že prostě tak jako žijou… Že jsou to dost

často jako lidi neukotvený (...)“

Jarmila:  „A je pravda, že hnedka vyřazuju cizince. (…) Jednak ty cizinci tady

jsou třeba na skok, že se mi stalo, že jsem si s někym psala a najednou jsem se

dozvěděla, že za dva dny jede pryč (… (…) Maj prostě jinou mentalitu a každá

ta národnost je jiná, pracuju ve firmě, kde máme osm národností… Osmnáct

národností, ne osm, a vidim prostě ty chlapy, pobavíme se spolu a jsou prostě

úplně  jiný.  (…)  A jako  umim anglicky,  ale  já… Mluvim anglicky  celej  den

v práci a já prostě s tim chlapem se chci bavit tou hezkou češtinou.“
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Lucie: „Já je preferuju dokonce. (…) cizinci maj vždycky vyplněnej profil (…)

Prostě voni maj vždycky vo sobě napsaný, kdo jsou, co jsou, proč tady jsou,

jestli jsou tu basenutý nebo jestli Prahou jenom projížděj, protože ty chápou, že

ten Tinder je vlastně takový všeobecný tool, a tak ho potom jako… Nebo maj ho

jako líp vyplněnej vždycky, ne jako Češi.“

„DEKORUM DOBÝVÁNÍ“

Participantky povazovaly za nutne, aby se muz rídil nepsanymi pravidly pr̊,behu

navazování vztahu mezi muzem a zenou. Mezi tato pravidla patrí napríklad nutnost zene

na sch̊,zce platit drobná vydání jako nápoje ci lístek do kina, a to i prestoze je zena

financne  sobestacná.  Jedna  z  participantek  uvedla  jako  príklad  galantnosti  ci

gentlemanství  to,  ze  kdyz za  jedním potencionálním partnerem,  se  kterym navázala

kontakt na Tinderu, jela do mesta velmi vzdáleneho od jejího bydliste, muz bral jako

samozrejme, ze jí zaplatí náklady za benzín. 

Helena: „Třeba jako že jo, jak se řiká obecně, chlap má bejt gentleman a když

s tebou jde  na  kafe,  tak  tě  má minimálně  pozvat  na to  kafe.  (…) Určitě  ta

galantnost a takovýto, že chlap zve, tak to určitě stoprocentně. Jako kdybych

s chlapem šla do kina a to kino bych si musela zaplatit, tak okamžitě vim, že by

se mi nelíbil v tu chvíli. A nejde o to, že já na to kino mam.“

Dita: „Ne že bych já ho hostila, on třeba přivez jídlo, to nebylo, že by… Ne že

abych  ty  chlapy  živila.  Já  bych  si  přišla  jak  takováta  ženská,  co  jim  dává

peníze, zas taková nejsem.“

Martina:  „Pak jsme prožili  další  víkend,  von mi zaplatil  benzín,  prostě  fakt

gentleman. (…) Protože on byl zas takovej, že neřešil finance, neřešil ty cesty,

nebyl  to  pro něj  problém,  protože  jsem za nim jela,  von mi i  řek „Já ti  to

zafinancuju, prostě přijeď,“ tak jsem jela, jsem se hecla a jela jsem.“

Muz by mel take podle participantek vzdy oslovit zenu jako první a on by mel byt

aktivním, „dobyvajícím“ prvkem v komunikaci se zenou.

Helena: "Jako, přijde mi takový, že když chlap chce poznat partnerku, tak ať

o ní jakoby usiluje,  ať on je ten první co jakoby tu konverzaci naváže i  tim

blbym „ahoj“ třeba, protože já jsem na to reagovala, ale přijde mi to takový, že
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jako prvně byl měl oslovit jako ženu muž, jo. A ty, co jako dlouho nenapsali, tak

jsem je vždycky po čase smazala. (…) první jsem nikdy nenapsala. (…) Taky

jsem to udělala, ale je to v tobě a vadí ti to pak.“

Eliska: „(…) ten byl zase aktivní, ten mi furt psal a byl hrozně milej a vlastně

on mi vlastně dal nějakej ten Super Like, nebo co tam je za tu funkci a… (..) Tak

to jsem byla taková jako… Jsem si řikala „Jo, tak to by mohlo bejt dobrý, když

on je jako aktivní.“

Dalsím zmiňovanym aspektem vyzadovaneho chování  na sch̊,zkách bylo slusne

oblecení, kterym muz dává zene najevo, ze mu na sch̊,ze zálezí a ze chce udelat dobry

dojem.

Vendula: „A hlavně, taky ještě chci říct, že mně přišlo, že on jakoby vůbec jako

nepřišel  na to  rande nějak jako… jako voblečenej  hezky.  Jo.  Že prostě  měl

batoh, on měl batoh na zádech, no jako já. ((směje se)) Ne, ale… Prostě měl

batoh na zádech, šel prostě z práce, byl takovej jako hrozně to, jo.“

AROGANCE

Participantky se dle svych slov casto setkávaly s profily uzivatel̊, Tinderu, jejichz

popis  na  profilu  p̊,sobil  arogantním  dojmem.  Nekterí  v  popisu  shazovali  ostatní

uzivatele Tinderu, jiní oplyvali prílis velkym sebevedomím. Tyto uzivatele participantky

zamítaly.

Eliska: „Když tam maj takovýty popisy, takový jako trochu arogantní, takovýto

jako… (…) „Můžete se mi nabízet.“ Nebo něco v takovym smyslu, já si teď

nevybavuju už přesně… (…) Tak když tam maj jako tenhleten popis, jak jako že

milostivě tady se nabízí nějaký suprluxusní zboží, tak já… Jakoby když je z toho

poznat  nějaká arogance  toho člověka,  mam pocit,  tak  to…. Dycky  mě vede

k tomu, že to jako vodpinknu. I kdyby byl hezkej.“

Vendula:  „No, někdy tam dávali takový texty, kdy z toho vyplynulo, že jakoby

von je ten nejlepší a vostatní stojí za prd. Tak jako to ne. Když jakoby shazuje

druhý, jo, nebo v tom textu tam něco napsal, nějakej jakoby… To znělo tak jako

útočně proti jinejm lidem, třeba, nebo tak. To jsem se tam taky hodně setkávala

s takovejma… Jakoby… Popiskama.“
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POSTAVENÍ

Jako  d̊,lezity  faktor  pri  rozhodování  v  procesu  filtrace  uzivatel̊,  participantky

jmenovaly vzdelání uzivatele, jeho zamestnání, financní zabezpecení a spolehlivost, coz

autorka diplomove práce shrnula do podtematu oznaceneho jako Postavení.

Helena:  „No hele, třeba úplně jako nejvíc jako mě prostě neberou řidiči jako

náklaďáků, kamionů. Jo, já mam taky vejšku, ekonomku, a pokládam se jakoby

za  inteligentního  člověka  a  potřebuju  prostě  tam  mít  takovoutu  přidanou

hodnotu i od toho druhýho. Že si máš jako s někym co říct, jo. Ale třeba jako

s elektrikářem, kterej mi píše tvrdý y měkký i blbě, no tak to mě odradí už při

těch zprávách, že jo, tak to jsem ho vyhodila, že jo. (…) No asi jakoby nějaký

postavení toho jako muže,  jakože už jako něco dokázal v tom životě a že je

takovej jako že se… Že vypadá jakoby důvěryhodně a spolehlivě jako pro ten

život.“

Dita: „Já nepotřebuju bohatýho nebo tohle, ale kterej má práci, kterej do práce

chodí a neni na úřadu práce a nebo pak to, jako, že jo, prostě nechce od ženský

peníze, takovýho chlapa já bych nechtěla (…)“

Martina: „(…) samozřejmě ta ženská, pokud má děti, tak kouká, jestli ten chlap

nejezdí s poštou, nebo něčim, žejo, protože kouká na to, jestli na jednu stranu…

Buď je to vo tom, že měla nějakej ten standard předtim a nechce úplně padnout

dolů, že jo, a…“

ZÁJMY

Temer vsechny participantky si  vsímaly zájm̊, a aktivit,  ktere  uzivatele Tinderu

vykonávali, a do znacne míry se jimi rídila i následná selekce uzivatel̊,. Participantky

oceňovaly, pokud se jejich zájmy shodovaly, naopak zamítaly predevsím uzivatele se

zájmy znacne odlisnymi od tech jejich. Jako negativum take uvádely, pokud uzivatel na

sv̊,j profil umístil velke mnozství fotografií pri vykonávání svych zájm̊, - participantky

to vnímaly, jako by se chtel predvádet.

Eliska: „(…) když jsou to takovýty jako šílený svalovci, co se fotěj v posilovně,

nebo se fotěj čtyři selfíčka takle… V autě, v posilovně, na vrcholu hor… Asi

když by tam měli… Vobčas tam maj takovýty jako samý sportovní fotky, že jsou
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na kole a to, tak to… Já tim že moc sportovní nejsem, tak to rovnou si řeknu, že

to  asi  jako  by  nemělo  smysl,  že  bysme  si…  Že  bych  asi  jako  nemohla  ho

zaujmout. ((směje se)) Svojim přístupem ke sportu. (…)“ 

Jarmila:  „(…) který dělaj nějakej sport, nebo se zajímaj vo film, vo hudbu, vo

kulturu prostě umění, to mě baví a když to vidim, že to tam, že to tam je  (…)“

Vendula: „Že třeba když vim, že ten člověk nesportuje, tak prostě to neni jakoby

nic pro mě, nebo třeba já nevim. (…) No a že tam má třeba fotky i… Nevim…

Na procházce se psem, nebo prostě, že má rád třeba zvířata, lidi prostě, tak

jako… Tak to mi jakoby zaujmulo, no. Plus ještě třeba i hudba. Vodradilo mi,

když tam byl nějakej, kterej poslouchá metal a takovýdle věci. Tak to fakt jako

ne.“

Lucie: „No když ten týpek je vždycky podobnej tomu, co dělam já, žejo. Jakože

cestuje, wakeuje, snowboarduje, zájmy.“

„NORMÁLNÍ CHLAP“

Nekolik participantek hovorilo o fenomenu „normálního“ ci „obycejneho chlapa.“

Charakteristika takoveho muze podle nich spocívá v tom, ze prehnane nepecuje o sv̊,j

zevnejsek, nefotí si selfie ci fotky, na kterych je nap̊,l svleceny, na profil neumisťuje

vyretusovane fotky a „stojí nohama na zemi“.

Dita: „Tak úplně co nechci, tak když je tam třeba vyfocenej do půli těla ((směje

se)) před tim, před zrcadlem a ukazuje… Trenky. Tak to… A může bejt sebehezčí

a to vůbec nechci.“

Eliska: „(..) spíš mě zaujme, když je tam něčim jako… Že si ten člověk jako…

Nemá tyhle  typický  fotky,  jako  takovýty… A to tam má fak  strašná spousta

mužskejch jako… V autě selfie, ve vejtahu selfie prostě a to.“

Jarmila: „Já nesnášim takový ty frajírky, kerý maj ty fotky v tom… Ty selfíčka

v tom zrcadle, fotěj se tam, jo, že ty svaly ukazujou a nebo… Břišáky. Ne! (…)

Jo, nagelovaný, ve slunečních brejlích, takovýty vyloženě až moc jako… Nebo

až moc krásný prostě, ne. (…) Já mam ráda takovýty vobyčejný, hezký kluky

(…)“
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Martina: „A i ty muži když tam dali vystajlovaný fotky, jak maj svaly a jak jsou

skvělý v těch brejličkách, takovýty selfíčka, tak to jsem si řikala „Ne!“ Já jsem

spíš koukala vopravdu na ty muže… Já jsem spíš koukala… Měla jsem radši,

když ten chlap tam je normální, napíše tam normální větu. (…) A ty fotky, když

tam měl prostě normálně, no. Klidně chlap prostě v montérkách. Prostě chlap,

kterej, myslim si, stojí nohama na zemi. Když tam byl nějakej kravaťák v růžový

košili a za nim stálo fáro, což voni dost často dělaj, tak si řikam „Tak todle ne.“

ATRAKTIVITA

Atraktivita  byla  v  rozhovorech  zmiňována  spís  okrajove,  coz  ale  m̊,ze  byt

vysvetleno tím, ze participantky predpokládaly, ze nemusí prílis zd̊,razňovat fakt, ze je

uzivatel musí nejprve vzhledove zaujmout. Krátkou vetu o vzhledu vetsinou pripojovaly

az na konec vyctu faktor̊, ovlivňujících proces filtrace uzivatel̊,.

Helena: „Jo, a zbytek, no, musí se ti líbit, primárně se ti musí líbit ten člověk na

tý fotce.“

Jarmila: „Hm, rovnou dávam pryč chlapy, který nemaj vlasy. Protože já miluju

vlasatý kluky. Musí mít vlasy, musí prostě. Já nevim, kdo by to musel bejt, aby

to nevadilo. (…) Samozřejmě musí tam něco bejt, že se ti ten člověk líbí, tak pak

mu dam ten lajk, no.“

Vendula: „Plus ještě samozřejmě fyzicky ten člověk když se mi prostě líbí podle

tý fotky, tak to prostě, jo. Taky. Taky to jakoby zohledňuju v tom. (…) Jako na

první  pohled prostě  vzhled jako,  jo.  Protože prostě  mam ráda určitý  typy…

((směje se)) Chlapů. ((směje se)) (…) Ale jakoby… tmavší prostě typy nějaký,

jakoby hnědovokej a to.“

Lucie:  „Modrý oči,  musí  mít  modrý oči.  A vysokej.  To jsou dvě specifikace

v mym životě, který chlap bude mít.“

DĚTI

Vzhledem k  vekovemu  rozmezí  participantek  pravdepodobne  není  prekvapivym

zjistení, ze vetsina z nich se vyhybá bezdetnym uzivatel̊,m. Participantky uz dalsí deti

rodit nechtejí, a proto vyhledávají muze, kterí uz vlastní deti mají a nepociťují potrebu

s partnerkou plodit dalsí.

95



Helena: „(…) já nechci svobodnýho bezdětnýho chlapa, protože já už mam dvě

děti a už nikomu rodit děti nechci, jo, a chci jakoby toho chlapa, ať ty děti má

on, ať je teda starší, ale ne ve čtyřiceti, že já pro něj nejsem zajímavá, on si ty

děti v těch čtyřiceti, když si do čtyřiceti neudělal, tak ať si je udělá s nějakou

třicítkou, na co ten chlap čeká, určitě ne na mě, když mně je osmatřicet, žejo,

a ty děti nechci.“

Dita: „A hlavně teda je asi o tři roky mladší a nemá děti, což mi taky jakoby si

řikam… Já prostě… To je taky k ničemu, protože bezdětný chlapi vlastně, to je

taky další takový, co neberu, protože chtěj děti, že jo, já už děti nechci. Já už na

to nemam věk a prostě už nechci žádný dítě žejo. Mně by nevadilo jakoby, kdyby

měl, jo, svoje, ale bezdětnej chlap mně by prostě vadil.“

Jedna z participantek na druhou stranu hledala partnera, ktery by deti sice mel, ale

uz starsí, aby se na ne nemuseli tolik soustredit a mohli se venovat jeden druhemu.

Martina: „Já taky třeba jsem potkala. (..) Má tři děti a… ((směje se)) To už jsem

řikala, že už děti ne. A bojuju s tim, ale prostě to tak je. (…) Děti jako už ne, že

už jako mam pocit, že těch… Ty léta, který jakoby… že jsem si řikala, že až mně

bude tolik, tolik a oni odrostou, že si už budu trochu užívat a… a budu mít na

sebe čas.“

PŘEHODNOCENÍ KRITÉRIÍ

Dve  participantky  v  procesu  seznamování  na  Tinderu  svá  kriteria  postupne

prehodnotily  jako  mene  vyznamná  pri  setkání  s  uzivatelem,  ktery  sice  nektere  jimi

vyzadovane  podmínky  nesplňoval,  ale  natolik  je  zaujal  a  jimi  vnímane  nedostatky

kompenzoval  jinymi kladnymi vlastnostmi,  ze se rozhodly na svá predchozí  kriteria

nebrat zretel ci z nich alespoň slevit.

Helena:  „Tak mně je jedno, že je trošku menší než já, jo, protože jsem měla

nastavený nějaký jako kritéria, jo, ale přišlo mi to vhod, že jakoby o mě někdo

stojí  a že mi furt  píše a že je ke mně jakoby milej  (…) Ale zase měla jsem

vysokýho a stál za nic, jo, a měla jsem kamaráda a ten mi řikal: „Ale dyť to

neni o tý vejšce.“ Teď mam vlastně menšího a jsem jako daleko šťastnější než

když ten člověk  byl o hlavu vyšší, než jsem byla já. (…) řikam si: „Hele mně už
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je to jedno vlastně, mně se líbí, když o mě někdo stojí, když mi každej den píše,

když mam někoho denně u sebe, když chci,  a je mi úplně jedno, jestli  bude

o trošku menší než jsem já.“

Martina: „Je to lepší v tom smyslu, že možná jsem víc asi vyklidněnější já. Že

jsem už od některejch věcí ustoupila, že jsem měla určitý nějaký prostě… A to se

mi dycky dostalo do hlavy,  že NE.  „Prostě  ty  tři  děti  NE, já  si  chci  prostě

užívat.“

5.10 ČISTĚ SUBJEKTIVNÍ REFLEXE VÝZKUMNICE

V  teto  kapitole  bych  se  ráda  pokusila  o  shrnutí  mych  subjektivních  názor̊,

a postreh̊, nastrádanych behem vsech fází tvorení teto práce. Velmi mi zálezí na tom,

abych  se  nedotkla  cit̊,  participantek,  abych  je  neurazila  ci  jim  nekterou  formulací

neublízila,  a proto zd̊,razňuji,  ze obsah teto kapitoly nelze generalizovat na veskere

uzivatele a uzivatelky Tinderu.

Prestoze  jsem se  pri  psaní  teoreticke  práce  i  pri  rozhovorech  s  participantkami

a jejich následne analyze snazila byt do co nejvetsí  míry nestranná a nezaujatá,  m̊,j

názor na Tinder a jemu podobne aplikace nebyl prílis pozitivní. Podobne jako jedna

z participantek se domnívám, ze kouzlo seznámení v „offline“ svete lze pouze tezko (ci

mozná nelze v̊,bec) nahradit vyberem partnera v aplikaci, která o nem nabízí tak málo

informací.  I  ve  mne  zp̊,sob,  kterym  Tinder  funguje,  evokuje  predstavu  jakehosi

katalogu zbozí,  ve  kterem si  uzivatel  vybírá  to  nejluxusnejsí.  Na druhou stranu ale

participantky (ve vetsine prípad̊,) nespecifikovaly zádná prísná kriteria, podle kterych

by se pri vyberu potencionálních partner̊, na Tinderu rídily.

Co me v rozhovorech zaujalo a do velke míry zasáhlo, byl nekolikrát vyjádreny

názor, ze za né spesná seznámení na Tinderu si uzivatelky mohou samy, protoze „je

v nich nejaky problem.“ Jedna z participantek dokonce ve vztahu s jedním z partner̊,

poznanych na Tinderu zkoumala svoje chování, snazila se vypozorovat, co by mu mohlo

vadit, a toto chování se následne snazila zmenit (slo napríklad o to, ze si ráno zpívala ci

o její „ukecanost“). I kdyz jsem si stále pripomínala, ze vec vidím jen z jednoho ́ hlu

pohledu a moje zorne pole je tedy znacne ź zene, musela jsem bojovat s tím, abych na

muze, kterí participantky primeli (ac nevedomky) cítit se tímto zp̊,sobem, necítila zlost.
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V  nekterych  v  rozhovorech  se  opakujících  jevech  jsem  spatrovala  zajímavy

paradox –  prestoze  participantky  ve  vetsine  prípad̊,  uvedly  jako  hlavní  motivaci

k uzívání Tinderu práve nalezení stabilního partnerskeho vztahu a vyjadrovaly nechuť

k seznamování  na  jednu noc  (o  cemz casto  uzivatele  Tinderu  informovaly  na  svem

profilu),  vzorce  uzivatelskeho  chování  nekterych  z  nich  poukázaly  na  to,  ze

k nezávaznym setkáním u nich docházelo pomerne casto. Na druhou stranu to ale ve

vetsine  prípad̊, ocividne  nebyl  zámer  participantek  –  domnívaly  se  zrejme,  ze  sex,

prestoze k nemu doslo na první sch̊,zce, je první fází zacínajícího vztahu, ne poslední.

Dalo by se ale polemizovat o tom, zda svolení k sexu na první sch̊,zce není pro muze,

kterí byli v rozhovorech jmenováni jako ti, kterí cílí pouze na sex a nezávazne vztahy,

potvrzením,  ze  jejich  chování  vede  ke  kyzenemu  vysledku  a  tedy  i  jakymsi  jeho

„zpevnením“ a faktorem zvysujícím jeho cetnost.

Rozumím sice vsem vyhodám aplikace,  ktere  participantky jmenovaly,  práve az

podezrelá rychlost a jednoduchost aplikace mi ale nedovoluje verit,  ze Tinder nabízí

i dlouhodobe  vztahy.  Stejne  tak  i  zdánlive  nekonecne  mnozství  mozností

potencionálních partner̊, na Tinderu mozná vede spíse k nerozhodnosti a neustálemu

poohlízení se po necem lepsím – po jeste „luxusnejsím zbozí“.
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6 DISKUSE
K vyberu tematu autorku vedl rozhovor s vedoucí diplomove práce, která poukázala

na pomerne vysoky pocet zen ve vekovem rozmezí,  jez bylo následne zvoleno jako

jedno  z  kriterií  vyzkumneho  vzorku,  ktere  se  seznamují  pres  Tinder  s  pomerne

né spesnym vysledkem. Autorku zajímá problematika vlivu novych medií na cloveka,

a tak se rozhodla moznost prozkoumání fenomenu Tinderu vyuzít. Vhodnost zvoleneho

tematu jí  potvrdil  relativní  nedostatek vyzkum̊, zamerujících se na mobilní  aplikaci

Tinder, nedostatek az prekvapivy vzhledem k tomu, ze Tinder vstoupil na trh jiz v roce

2012.  Autorka  se  tedy  rozhodla  tema  Tinderu  zmapovat  pomocí  tematicke  analyzy

polostrukturovanych rozhovor̊, vedenych s ceskymi zenami ve veku 30 az 40 let.

Ve vysledcích vyzkumneho setrení se objevovala zjistení  zmiňovaná v záverech

jinych  studií,  ktere  byly  popsány  v  teoreticke  cásti.  Shodne  s  jinymi  studiemi  se

u vetsiny  participantek  prokázal  proces  postupneho  odhalování  sebe  sama  druhemu

uzivateli podporovany strategiemi snizujícími nejistotu o jeho identite a doprovázeny

vyuzíváním cím dál  intimnejsích  komunikacních  kanál̊,  (GIBBS aj.,  2011;  WARD,

2016b), motivy participantek k uzívání Tinderu (WARD, 2016a; TIMMERMANS a DE

CALUWÉ, 2017), snaha o skloubení co nejvetsí atraktivity a zachování autenticity na

fotografiích na profilu (WARD, 2016b) a vnímaná rizika spojená s pouzíváním Tinderu

(COUCH aj.,  2012). Ve vypovedích nekolika participantek se pak potvrdilo vnímání

Tinderu  jako  bezpecneho  seznamování  pomáhajícího  jim  prekonat  jejich  nejistotu

(WARD, 2016b) a pohlízení  na Tinder  jako na aplikaci  spojenou se stigmatizací  ze

strany spolecnosti (WARD, 2016a). Ojedinele se v rozhovorech shodne s australskym

vyzkumem objevila zkusenost s podvodnym jednáním ze strany uzivatel̊, snazícím se

participantku presvedcit k zaslání vetsího financního obnosu a setkání s vyhrozováním

ze strany uzivatele Tinderu (COUCH aj., 2012).

Vysledky  vyzkumneho  setrení  se  naopak  odlisovaly  od  vysledk̊,  jinych  studií

v prístupu  k  sexu  na  jednu  noc,  kteremu  se  participantky  nebránily,  prestoze

nepredstavovaly jejich hlavní motivaci k uzívání Tinderu (CARPENTER a MCEWAN,

2016; SUMTER aj., 2017). 

Vyzkumne  setrení  má  i  sve  nedostatky.  Vzhledem  ke  snaze  zmapovat  názory
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participantek na Tinder z jejich vlastního ́ hlu pohledu jsou vysledky do velke míry

platne práve jen pro jednotlive participantky a moznost zobecnit je na sirsí populaci se

jeví  jako  znacne  komplikovaná.  To  souvisí  i  se  zvolením  pomerne  nízkeho  poctu

participantek práve pro hlubsí poznání jejich individuálních zkuseností a subjektivního

vnímání aplikace.

Dalsí limit spatruje autorka práce sama v sobe v roli vyzkumníka, vzhledem k tomu,

ze se jednalo o její první zkusenost s vyzkumnym setrením. I pres snahu o dodrzování

doporucenych  postup̊,  a  pravidel  nem̊,ze  s  jistotou  tvrdit,  ze  se  nedopustila  chyb

v nektere z fází mapujícího vyzkumu.

Vzhledem  k  zamerení  vyzkumu  se  autorka  domnívá,  ze  by  bylo  vhodne

v budoucnosti  provest  podobnou  studii  orientující  se  na  problematiku  seznamování

pomocí  aplikace  Tinder  s  muzi  ve  stejnem  vekovem  rozmezí  ci  o  málo  starsími

a porovnat zkusenosti  obou skupin participant̊,.  Vhodne by tez bylo realizovat  mezi

uzivateli a uzivatelkami rozsáhlejsí kvantitativní setrení, zamerene napríklad na zp̊,soby

uzívání, mnozství a podobu navázanych vztah̊,, komunikacní vzorce atp.
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ZÁVĚR
Diplomová  práce  se  zabyvala  problematikou  online  seznamování  a  s  ním

souvisejících fenomen̊, se zamerením na mobilní seznamovací aplikaci Tinder.

V teoreticke cásti  se  autorka  venovala  novym mediím,  sociálním sítím a  online

seznamování  a  predevsím se  zamerila  na  aplikaci  Tinder.  Autorka  popsala  základní

parametry  aplikace  i  moznosti  rozsírení  její  základní  podoby,  strategie,  ktere  její

uzivatele pouzívájí  pri  filtrování potencionálních partner̊,,  motivy vedoucí k uzívání

aplikace, zp̊,sob konstrukce profilu na Tinderu a rizika a nevyhody s Tinderem spojene.

Poskytla take porovnání uzivatel̊, Tinderu a uzivatel̊, klasickych online seznamek. 

Praktická cást byla orientována na zeny ve vekovem rozmezí 30 az 40 let, ktere

Tinder aktuálne ci v nedávne minulosti pouzívaly, pricemz za cíl vyzkumneho setrení

bylo  stanoveno  zmapování  jejich  zkuseností  s  uzíváním  teto  aplikace  a  jejich

subjektivní  vnímání  aplikace.  Pomocí  tematicke  analyzy  autorka  definovala

10 základních  temat,  která  identifikovala  na  základe  polostrukturovanych  rozhovor̊,

s 8 participantkami.  Nekterá  temata  se  ukázala  byt  dominantní  a  objevovala  se  ve

vetsine rozhovor̊,,  nekterá se  vyskytovala pouze u nekolika ci  dokonce jen u jedne

participantky.

Jednotlivá  temata  autorka  podrobne  popsala  v  kapitole  Vysledky  vyzkumneho

setrení,  pricemz  vsechna  temata  demonstrovala  na  ukázkách  z  rozhovor̊,

s participantkami,  jejichz  doslovne  prepisy  jsou  k  diplomove  práci  tez  prilozeny.

Samotny popis temat naplňuje cíl  vyzkumneho setrení,  jímz bylo zmapování tematu

pouzívání  Tinderu  zenami  ve  veku 30 az  40  let.  Cílem vyzkumneho setrení  nebyla

vzhledem k povaze studie generalizace na sirsí populaci a prestoze mnohá temata se

objevovala napríc rozhovory u více participantek, casto bylo na tato temata pohlízeno

znacne rozdílne.

V diskusi  autorka  porovnala  vysledky  dosazene  v  rámci  vlastního  vyzkumu  se

zjisteními  jinych  (vesmes  zahranicních)  studií,  nastínila  limity  vyzkumneho  setrení

a dotkla se i moznosti budoucího rozsírení vyzkumu.
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PŘÍLOHY

PŘÍLOHA Č. 1: HELENA, 38 LET

Datum rozhovoru: 2.7.2018
Stopáz rozhovoru: 41:04
Místo rozhovoru: Praha, Budejovická
Číslo respondenta: 1
______________________________________________________________________
T:  Takze… Jako první otázku bych se chtela zeptat, proc jste si vybrala konkretne jako 
ten prostredek k seznámení aplikaci Tinder a ne treba jinou mobilní aplikaci, seznamku 
online nebo jiny prosredek k seznámení.
R: Hm. No tak. (..) Mne to doporucil vlastne brácha m̊,j, kterej tam takhle poznal 
vlastne partnerku svojí, s tim, ze já nikam jako nemam cas chodit do spolecnosti, jako 
kdyz jdu, tak minimálne, a to jdu jakoby s práteli. No a on mi rikal: ,,Kde chces nekoho 
potkat, kdyz nikam nechodís?“ Jo. No tak vlastne já potom na to konto jsem si stáhla 
Tinder do telefonu, no a tak jsem se s tim seznámila.
T: No a z jakyho d̊,vodu práve ten Tinder, ze ne treba nejakej jinej, nejakou jinou tu 
aplikaci?
R: No o ty zádny jiny jsem jakoby nevedela, mela jsem jakoby doporucení, zejo, ze to 
funguje.
T: Od toho bráchy?
R: Od toho bráchy.
T: Dobre. Pak jsem se jako dalsí otázku chtela zeptat, jak dlouho jste ho pouzívala nebo 
pouzíváte?
R: Jo. Stáhla jsem si ho v cervnu minulyho roku a (..) smazala jsem ho asi v breznu tady
toho roku.
T: A pak uz jste ho neobnovovala? Po tom smazání?
R: Ne, ne. 
T: Protoze nekdo práve riká, ze treba ho smazal víckrát a obnovoval…
R: ((skáce do reci))Ne, ne, ne, ne, vlastne kdyz jsem jakoby poznala toho prítele, tak 
pak jsme si to oba vymazali.
T: Jo. No a jaky jste mela ocekávání kdyz jste ten Tinder, kdyz jste se registrovala? Jaky
jste mela ocekávání jako…
R: ((skáce do reci)) No… Tak… Já jsem chtela poznat partnera. Pro zivot. 
T: Protoze to neni tak jasny.
R: No, no, no. Ne vlastne jako jednorázovej… Jako… Románek. A nechtela jsem pletky
se zenatyma, ale chtela jsem nekoho s kym m̊,zu zít stabilní rodinnej zivot.
T: Hmm. No a… Jako ocekávala jste teda, ze…
R: ((skáce do reci)) Že… Já jsem sest let sama, po rozvodu, tak jsem vlastne ocekávala, 
ze já tuhle situaci nechci, ze jo, dál. A kde nekoho mam poznat. Takze jsem ocekávala, 
ze poznam jakoby tu lásku.
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T: Takze, takze to ocekávání se splnilo.
R: Pro teď jo. Teď jo. Teď jo. :) 
T: Teď se chci zeptat k tomuhle, jestli postupem casu, co jste tu aplikaci pouzívala, tak 
jestli ty ocekávání se nejak menily. Nebo jestli porád jste jako mela jako ten samej…
R: ((skáce do reci)) Ten byl sam… to bylo to samy. 
T: Porád. 
R: To bylo to samy. To bylo nemenny. 
T: Myslim i treba práve kv̊,li…. Eee… Nejakejm reakcím tech uzivatel̊,.
R: Jo, takhle. No tak spís jsem si to jenom jakoby ujasnila, ze nechci treba se stykat se 
zenatyma. Jo. No ale vlastne ve finále ten prítel je teprve v rozvodovym rízení, :) takze 
vlastne to, co jsem nechtela, vlastne jakoby mam, jo. Ale zase poznala jsem jinou 
zkusenost, kde tam to jako zádnej vyvoj nemelo. Jo, kdyz ten clovek proste nerekne, ze 
se rozvádí a neni to u soudu a neni to jakoby reseny, jakoby ze bydlí s tim clovekem a 
takhle, tak to je zabity, zejo. Na tom jako nedá se nic stavet. Musí mít proste vyresenou 
minulost. 
T: Jo.
R: Jo… To je primární jakoby, d̊,lezity, jakoze to jsem si jakoby ujasnila v tomhle.
T: No já myslela i treba kdyby vám, kdyby nekdo treba nejak nevhodne na vás reagoval,
tak jestli jste si treba nekdy nerikala: „Tady teda chlapa nesezenu.“ Kdyz jste treba… Že
nekdo treba to tak m̊,ze mít, ze jako…
R: ((skáce do reci)) No to jsem si taky rikala, zejo. 
T: Že to ocekávání se kv̊,li tomu m̊,ze menit. Že treba máte stejnej cíl, ale.
R: ((skáce do reci)) No treba jsem si psala jakoby z vedlejsí vesnice dokonce s nejakym 
(..) Toho jsem nevidela, jenom jsme si psali. Ale on byl malej, zejo, tak já jsem vysoká, 
tak tam to bylo jasny, ze proste sto sedesát centimetr̊,, jako s nim randit nechci jo. Ale 
on tak jako vzdycky… Jako jsme si vymenili císlo, tak treba napsal jako jestli nejdu na 
procházku nebo takhle. Nikdy jsem se s nim nesetkala a najednou treba po tejdnu mi 
napsal: „Šukal bych.“ Jo, tak to jsem si ho automaticky jako odstranila, jo, to proste mi 
nedávalo smysl. No. Tak to jsem si spís ujasnila, ze tohle nechci. Jo. A kór to delat jako 
s cizíma lidma, jako jo. :D 
T: :D No… Pak se chci zeptat… Eee… Jaky klady a zápory vidíte v seznamování pres 
Tinder.
R: Eee. 
T: Jestli to m̊,zete nejak shnrnout. Klidne rozdelit.
R: Jo. Klady… No, tam je jakoby dobry, ze kdyz ty dva si jako padnou do oka, to je 
takovyto primární, a ono to tak podle me funguje, ze jestli si padnou do oka, jestli je tam
ta jiskra,  ze se sami sobe líbí, zejo, coz od jinejch seznamek se to lisí, protoze treba 
nemaj tam fotky, jo, klad byl v tom, ze tam ten dotycnej mel fotky. Takze nejakej 
obrázek jsem si jakoby o tom cloveku udelala. A on tam m̊,ze napsat i jakoby popis ty 
osobnosti, nebo co hledá, jo. To je v podstate taky jakoby vyhoda, jo, oni tam jsou i 
kolikrát… Nejsou konkretní a kolikrát jsou hodne konkretní. Takze to se eliminuje 
hrozne jako rychle, jo. A neustále pri zmene místa se to obnovuje, ze tech lidí, tech 
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uzivatel̊, je tam jakoby hodne. To je taky dobry jo. Horsí treba je, ze je tam mraky 
cizinc̊,. Jo, tak ty já jsem automaticky jakoby zahazovala, odstraňovala.
T: Jako, myslíte z d̊,vodu, ze je to cizinec, nebo ze by…
R: ((skáce do reci)) Ano, jo. Já bych nechtela cizince jo. Oni jsou to i ty, co cestujou, jo,
ale to je taková ztráta casu, kdyz, jo, ze, kdyz… Nechci cizince zejo. Takze to je jakoby 
ztráta casu, ze jako jsou tam i tady ty zahranicní osobnosti. Ale jako vyhoda tech Čech̊, 
je… A ze je to pak rychly, ze kdyz jakoby oba dva si dáte ten match, tak m̊,zete si 
napsat. A vetsinou… Já jsem teda jako první jako nechtela psát, ale vetsinou ty chlapi 
jako oslovujou, jo, i to pitomy „ahoj“ treba napísou, jo, a ty co nenapsali, tak ty jsem po 
case vymazala, protoze (..) Jako, prijde mi takovy, ze kdyz chlap chce poznat partnerku,
tak ať o ní jakoby usiluje, ať on je ten první co jakoby tu konverzaci naváze i tim blbym
„ahoj“ treba, protoze já jsem na to reagovala, ale prijde mi to takovy, ze jako prvne byl 
mel oslovit jako zenu muz, jo. A ty, co jako dlouho nenapsali, tak jsem je vzdycky po 
case smazala. 
T: Jo. No a jeste nejaky dalsí klady nebo zápory?
R: Eee. No zápory to jsou takovy, ze kdyz ty chlapi jsou tam dlouho a treba maj 
vyresenou minulost, uz jsou v nejakym veku, maj zabehlej zivot, kdy se strídave treba 
staraj o deti a takhle, tak jsou to jako lovci jako tech zázitk̊,, ze, jo, ze oni proste… 
Tech zenskejch je tam hodne, to jsem vedela i od bráchy, a proste jsou to lovci jako 
sexuálních aktivit. Jo, nechtej se vázat, jo, nemá to zádnej vyvoj, jo, ze my jsme se treba
trikrát sesli a ctrnáct dní se mi ten clovek neozval. No tak jsem samozrejme jsem si 
rikala: „Aha, tak to jako je konec.“ No ale on mi pak jako napsal, jako: „Nestíham.“ Jo. 
Coz je kravina. A to je takovyto jak rikáme „kouzlo Tinderu“, ze proste kdo nechce a 
chce si jenom uzívat, tak (..) jako, tak to tam je, ze jo, ze oni to o sobe ty lidi nenapísou: 
„Podívej se, já si chci jenom uzívat, cekam, já vlastne nevim, na co cekam, jo, ale jako 
budes se mi hodit jako známost, treba, protoze se mi líbís, jo.“
T: A kouzlo Tinderu myslíte teda pro tyhlety konkretní… Tenhle typ lidí? 
R: Hm. Že si na to zvyknou a ze oni v tom umí chodit. Jo. A ze to je… Absolutne jsou 
bezprostrední takovy lidi, jo. Ihned vás zvou na kafe, neprijedou, jo. 
T: A jak poznáte, ze… Jako… Poznáte… Nebo jak brzo poznáte, ze to je tenhle typ 
lidí? Jako jak brzo se vám odhalí, nebo jak brzo vy to poznáte sama a oni vám to 
nereknou jako…
R: ((skáce do reci)) No kdyz se mi ten clovek jako bude líbit, jo, a budeme si psát, tak já
to hned nepoznam, ale pri tom setkání, hmmm, takhle, tady ten typ lidí, jako kdyz se 
vám nekdo líbí, tak vy si to hned nechcete pripustit, ze je takovej.
T: A myslíte, ze nejaky signály tam jsou?
R: Ne, ne, to se projeví az tim chováním. Protoze to je ́ plne normální jako treba 
kvalitní chlap, jo, a najednou se jako snazí, a pak se odmlcí, a pak zase napíse. Ale to 
poznáte az po tom case. Jo, tak si reknete: „Aha, tak ty nic váznyho nechces. Nebo jsem
ti tolik neuhranula a poznávás behem toho jiny zensky, a pak se ke mne jako vracís.“ 
Tak to nemá pro me jakoby tu kvalitu.
T: A myslíte, ze cílí jako za nejakym jenom sexuálním setkáním, nebo ze jenom loví 
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fakt ty jako setkání jako seznamování, jakoze s kolika zenskyma dokáze navázat 
kontakt?R: ((skáce do reci)) No tak ten sex to, jako to vsichni jako chlapi reknou, ze ten 
sex je d̊,lezitej a ze  proste neodmyslitelne k tomu patrí. 
T: ((skáce do reci)) Ale myslim ty lovce. 
R: No, ale ty lovci zároveň nemaj rádi, coz my rikali i ukazovali, ze se jim ty zensky 
podbízí samy. Jo. Že oni jako chtejí mít jakoby toho lovce, ale proste to tam neni, jo a 
ten clovek vám nerekne: „P̊,sobíte na me jenom jako… Nebo p̊,sobís na me z 
osmdesáti procent a dobre, já chci jeste najít plus tech dvacet, aby to bylo stoprocentní.“
A tohle ty lidi nereknou. I já sama, jo, jsem s tim mela treba problem jako to tem lidem 
ríct, jako: „Nezlob se, jako neni to tam.“ Jo, to je takovy…
T: ((skáce do reci)) Uz pri tom setkání jako?
R: Jo, hm. Uz potom jakoby setkání.
T: No a jak jste to pak udelala treba? Jakoze rekla jste to na rovinu? 
R: No tak, napsala jsem to jako. No, jako: „Promiň, nejsem pripravená jako na vztah.“ 
Takhle do autu.
T: :D Jo, jeste se chci zeptat, jak jste rikala to s tema lovcema, ze chtejí, aby ta zena se 
jim sama nepodbízela, to myslíte ze to je takovej nejakej adrenalin z toho, ze jako 
dobejvaj tu zenskou a tak?R: No urcite, protoze tyhle jakoby chlapi jsou dominantní. Jo.
A treba submisivní, tomu by se to treba líbilo, ze jo, ale tady o tech lovcích mluvim, 
jakoze to jsou dominantní osobnosti, a ze kdyz ty zensky se jim proste samy nabízí a 
nabízí jim sex, tak pro ne to je divny jako pro me bylo treba, ze jo, protoze, jo, to je 
vzájemny, to delaj i chlapi, ze jo, ale delaj to i ty zensky. Oni jakoby si chtejí zachovat 
to dekorum toho dobyvání, ale proste je to v tom zalíbení no. Buď nekomu sedíte 
stoprocentne, a nebo nesedíte. Jo. Ale je fakt, ze i kdyz jako clovek je zklamanej a myslí
si, ze nikdo takovej uz se tam nenajde, tak to neni pravda, ono to fakt existuje, tam je 
hodne hezkejch lidí, ktery vás upoutaj proste, jo, i se spojíte, i si napísete, jo, je to proste
takovej jako… (..) Človek nesmí moc o tom premejslet a brát si to osobne, spís to brát 
jako: „No tak treba budu mít zase stestí.“ Jo. Proste to zklamání je taky jako normální. 
No. Asi proto jsem to tak dlouho jako vydrzela. Ale jako blbej zázitek krome tech 
lovc̊,, co pak nenapsali, uz jsem jako nemela. Spís je to takovy, ze vás to nebaví, ze si 
rikáte: „No tak proc mi to nerekne jakoby na rovinu.“ Jo, a je to ztráta casu.
T: ((skáce do reci)) Že to jako vycítíte, ale on vám to proste nerekne.
R: Hmm. 
T: No a… Teda, ze se k tomu jeste vracim, nejaky dalsí treba jeste klady nebo zápory? 
R: No, to vycítim z toho, ze se mi neozve. Že nereaguje. 
T: Jo. A kdyz nereaguje, tak vy mu nenapíste uz, ze proste…
R: ((skáce do reci)) Já jsem mu treba napsala a on mi napsal, ze nemel cas a jak se mam.
A me to uz prislo primitivní. Jako tak jsem si rikala: „Aha.“ Jako prece… Jako dva 
tejdny se neozve, to je prece kravina. Žejo. 
T: No a potom jste jako rekla, tak…
R: ((skáce do reci)) Na to uz jsem neodpovedela v̊,bec.
T: A konec?
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R: Hmm. Že mi to prislo takovy, jak se to mu riká, jako, takovy jako vychytraly jako. 
Jo. Nikomu se nebudu nabízet. 
T: No jasny no. 
R: No a teď treba jsem poznala toho prítele a ten proste za mnou pálil od zacátku. (..) A 
to jsme si treba mesíc jako… Já jsem uz nenapsala a on po tom mesíci mi poslal fotku, 
byl jako obchodne jako v zahranicí a já jsem byla jakoby smutná z toho lovce, ze se mi 
neozyvá nebo ze se ozve proste po dvou tejdnech, ze jo, a tohle nechci, ze jo, chtela 
jsem jako intenzivní vztah, no a on mi dva dny na to vlastne poslal tu fotku to uz jsme 
meli jako císla, no a já jsem vlastne zacala si s nim intenzivne jakoby psát, ze jak jsem 
byla smutná, tak jsem si rikala: „Tak mne je jedno, ze je trosku mensí nez já, jo, protoze
jsem mela nastaveny nejaky jako kriteria, jo, ale prislo mi to vhod, ze jakoby o mne 
nekdo stojí a ze mi furt píse a ze je ke mne jakoby milej, no a dneska vlastne uvazujeme
treba o tom, ze teď máme spolu jet na dovolenou, ze deti maj bejt jako na hlídání, jako 
jak jeho tak moje deti, a, no a ze se spolu treba sestehujeme. Jo. Teď jsme byli v Číne, 
na zacátku cervna. Na osm dní. Jo a najednou to proste jde. Proste, no… Nebo ten osud,
jak se tomu riká, no. Protoze on treba riká: „Nás vybral Jáchym.“ Jakoby ten pocítac, to 
bylo v nejakym filmu, Jáchyme hoď ho do stroje. Tak on riká: „Nás vybral Jáchym, 
takze u nás je to vsechno v porádku jako.“ :) 
T: No na to se vás jeste pak zeptam. Ale teda to tema nejaky plusy mínusy toho 
seznamování, to uz nic jinyho vás nenapadá? To se jen ptam, jestli uz to m̊,zu uzavrít.
R: Jako je to rychly a máte to furt v mobilu. M̊,zete kdykolliv se do toho podívat. 
Kdykoliv zmeníte místo, jo, kdykoliv si kazdyho voťuknout, jo, proste to je jako 
vyhoda.
T: Jo. A mínus jste teda rikala hlavne ty lovce a cizince.
R: ((skáce do reci)) No a ta sexuální turistika no, tam.
T: Pak jsem se chtela zeptat v cem si myslíte, ze se lisí to seznamování pres Tinder od 
seznamování „face to face“. Tvárí v tvár. Hlavne. Nebo co tam vidíte jako hlavní 
rozdíly. 
R: No to, ze vlastne do toho prvního setkání vy nevíte, kdo tam prijde, ze jo. Kdyz 
narazíte na nekoho v hospode, tak ho vidíte, toho cloveka, a hned víte, jestli se vám líbí,
nebo nelíbí. No ale na tech fotkách, ty jsou zavádející. Že jo. Jo a nevystihne to (..) 
proste to charisma toho cloveka, tu mimiku, ten hlas, jo a tak tomu hlasu, vetsinou to je 
tak, ze na Tinderu si písete, pak si dáte císlo velice rychle a voláte si, jo, takze i ten hlas 
jako víte, ale porád nevíte, jak ten clovek fakticky vypadá a jestli lze nebo ne, jestli je to
pravda, jestli fyziognomicky k vám pude, ze jo, a tak dále. 
T: Tuto v podstate jsme teda probrali, ale jestli jeste chcete neco ríct k tomu tematu 
vlastní zkusenosti s tou aplikací Tinder, jestli jeste neco vás k tomu napadá, co byste 
rekla jako svy zkusenosti s tim seznamováním nejaky. Eee. Konkretne jako proces 
seznámení treba s nejakejma lidma jako konkretne.
R: Treba, treba… Já jsem tam dala jako ze jsem vysoká, ze chci sto osmdesát vys, to je 
jedno, stejne jako jsem s mensim, ale mela jsem tam treba auto, jo, protze já bydlim za 
Prahou a já proste potrebuju chlapa, ze kdyz se mnou má zít, to auto taky potrebuje. Já 
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mam dve deti, nebudu nikoho vozit a nebudu proste jezdit na rande MHD, jo. Ale 
spousta chlap̊,, co to auto nemeli, se mi na to ptali. Proc, jestli to auto je d̊,lezity. Jo a 
já jsem rikala: „Podívej se, já proste bydlim za Prahou a pro me to d̊,lezity je, protoze 
jako ze jo já tam musim fungovat.“
T: Kdyz takhle bydlíte za Prahou, tak to je jasny. 
R: No. Takze ono spousta chlap̊, jakoby reaguje, tak samozrejme ze jsem blondyna, ze 
jo, na tu fotku, to jsem tam mela u more, jo jako, musim ríct, ze treba hodne chlap̊, 
jakoby mi jí tam treba lajkovalo, nebo se chteli seznámit, jo, ale pak treba psali: „Já 
jsem malej, sto sedesát pet, nebo nemam to auto.“ Jo, no tak.
T: ((skáce do reci)) I kdyz jste tam konkretne vyjádrila to, ze to pozadujete, tak stejne…
R: ((skáce do reci)) Stejne. Že jim to jako bylo jedno, jo. Pritom pro me to treba bylo 
d̊,lezity, ze jo. 
T: No a teď jako myslim spís treba… eee… zkusenosti konkretne s tema jednotlivyma 
seznámení. Treba ze byste mi rekla: „Seznámila jsem se s tutim chlapem, probíhalo to 
takhle…“ Nejaky treba, ktery si dobre pamatujete. Jestli neco takovyho máte, ze vás to 
nejak…
R: ((skáce do reci)) No ono jich moc nebylo, jako. No tak první, první, to byl chlap, 
kterej se mi fakt hrozne líbil. Fotky. Psal mi, ze je v tom rozvodovym rízení, dve deti, 
ale v zádnym rozvodovym rízení nebyl. Řekl mi, ze manzelka ho podvádí dva roky, ze 
rok s ní jako nic nemá, a tak dále, tak prijel jakoby na kafe, on kousek jakoby mel práci 
ode me, hezkej chlap, i si myslim sikovnej, jako umela bych si ho predstavit, jakoby i 
jako normálního chlapa doma, no ale on to mel absolutne nevyreseny. (..) Takze jako, 
jo, to bylo první jako zabity, jo. Ten se mi líbil. Pak jsem sla s druhym, ten byl mensí, 
starsí, a (..) No a tim, ze byl jako malej, jo, tak me to treba odradilo, protoze jsem hodne
vysoká, jo, tak jsem si rikala: „To ne.“ Pak byl tretí, to bylo v Praze, to bylo nejak okolo
Vánoc, to jsme se sli projít, ale ten zase nemel to auto. Jo, a byl takovej jako divnej, to 
jsme si jako v̊,bec nerozumeli, jako, zil v zahranicí a takovej zvlástní typ proste, jo. 
Svobodnej, bezdetnej, tak jako, opravdu jako zvlástní typ, taky byl jako mensí.
T: A zvlástní jako v cem?
R: No taková jiná sorta jako lidí, ze se setkával s cizincema, a furt jako rikal, jak v 
cizine je vsechno lepsí a nedokázal jakoby se szít tady s tim prostredím, kde vlastne nic 
nedokázal, jo. Takze to mi prislo taky takovy jako… Hezky jsem se prosla, splnilo to 
sv̊,j ́ cel, ale jako kdyz jsem mu rikala ahoj, tak jsem vedela, ze uz ho jako neuvidim. 
No a pak to byl ten lovec, nebo takovej ze  vzah-nevztah, jo, a, no a tam ale my jsme ale
i meli jako sex, my jsme byli na kafi, na veceri, jo, pak… Vlastne nemeli jsme sex. To 
bylo… Meli jsme techtle mechtle, nebo jak se to riká, ne, nebyl tam ́ plne ten… Ten. A 
on riká: „No vidís, tak buď ráda, ze jsem se s tebou jako nevyspal, ze aspoň jako 
budeme spolu jako dlouho.“ Jo, ze jsem to vzala jakoze uz je to takovy jako ze to zacíná
neco. No a on se pak ale neozval. Tak já jsem jako si jako rikala: „Co to je?“ Že jo, to se
mi jako taky nelíbí, já bych prece jako bych se tomu cloveku nabízela. No a… (..) No a 
potom vlastne je teďkon ten soucasnej. No. (..) Kterej ale taky… Já se… Ale to uz bylo 
asi po tech zkusenostech s tema zenatyma, ktery tam jsou, ze jo, a oni hledaj ty 
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prevozníky, tak já jsem mu psala: „Hele já nejsem zádnej prevozník.“T: Jako 
prevozníky… Z toho bejvalyho vztahu, aby ho prekonali?
R: Jo. Aby se rozvedli a aby proste zacali ten novej jakoby… Novou tu budoucnost, ze 
jo, jak se tak riká.
T: To je hezky receno, prevozník. :)
R: Nooo. 
T: Hezky oznacení.
R: No, protoze jak se riká, ze ten jenom prevozník nikdy nevysedává z loďky, ze vlastne
jenom vozí na breh stestí a nestestí. Že jo, ze buď se ten clovek vrátí do toho nestestí 
toho vztahu, nebo ho jenom jakoby prebrodí, no. No ale tohle já nechci, ze jo, já chci 
jakoby kvalitní, normální jako, rodinnej zivot. Jo. No.
T: Takze to jste mi asi odpovedela i na otázku, teda, kolik tech offline sch̊,zek jste 
mela, nebo kolik seznámení teda… Nebo s kolika uzivateli jste se sesla.
R: Tykáme si? :D
T: Jo, promiň! :D 
R: V pohode, mne to taky delá problem. :D 
T: :D Takze to byly ctyri. No a (..) Jo. Vlastne to vlastne uz jsi rekla, jestli… Hm… 
Jestli na tech sch̊,zkách offline, nebo uz teda tvárí v tvár, jestli jsi mela pocit, ze ten 
dojem, kterej o sobe ten clovek na Tinderu chtel vyvolat, tema fotkama nebo popisem, 
tak ze byl jako lzivej. Že proste lhal o sobe. To jsi vlastne rikala… Nebo to neni vlastne 
konkretne o tom aute, ze jo, ze treba jste si psali, ale to offline, ze uz jste se sesli, a ty sis
treba rikala: „Ta fotka, ta v̊,bec neodpovídá.“ Nebo: „Ten popis lhal.“ Nebo ze to bylo 
nejak…
R: ((skáce do reci)) A to zase ne. Ne, já jsem fakt jako na tohle opatrná a to zase jako… 
Jo, treba byl trosku mensí, ale to mi napsal treba, ze je treba dva centimetry dol̊,, to já 
jsem jako vedela, jo, oni jako nelhali, jo, tadyty, ale spís jsem tam jeste mela jiny 
zkusenosti, ze treba jsem si psala s tima chlapama a ty se chteli hned sejít, treba ten den,
nebo… A pak uz nenapsali. 
T: Jakoze ty jsi odpovedela, ze souhlasís…
R: ((skáce do reci)) No, ze oni mi napsali jako: „Ahoj, pudes se mnou na kafe?“ a já: 
„Jo, jo, jo, jako sla bych ráda.“ A vecer mu písu: „Promiň jako mela jsem práci, tak si o 
sobe neco napíseme.“ A on se mi neozval treba, jo. 
T: To je zvlástní.
R: A nebo to byli takovy, co chteli hned císlo a hned na to kafe. Ale já jsem potrebovala
proste od nich získat nejaky informace, jo, jaky jsou. Jestli by mi jako imponovali jako 
tou osobností. Jo, treba co delaj, nebo treba nevim, jo, nemam sympatii k ridic̊,m 
kamion̊,, treba. 
T: No to me treba zajímá, ee, co ti imponuje, jako co…
R: ((skáce do reci)) No hele, treba ́ plne jako nejvíc jako me proste neberou ridici jako 
náklaďák̊,, kamion̊,. Jo, já mam taky vejsku, ekonomku, a pokládam se jakoby za 
inteligentního cloveka a potrebuju proste tam mít takovoutu pridanou hodnotu i od toho 
druhyho. Že si más jako s nekym co ríct, jo. Ale treba jako s elektrikárem, kterej mi píse
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tvrdy y mekky i blbe, no tak to me odradí uz pri tech zprávách, ze jo, tak to jsem ho 
vhodila, ze jo. 
T: No a naopak, co teda se ti líbí krome teda nejakyho vzdelání, nejaky asi inteligence?
R: No asi jakoby nejaky postavení toho jako muze, jakoze uz jako neco dokázal v tom 
zivote a ze je takovej jako ze se… Že vypadá jakoby d̊,veryhodne a spolehlive jako pro 
ten zivot. 
T: A to uz pak poznás asi spís ale z ty konverzace, ne? Nez jako…
R: ((skáce do reci)) No samozrejme. No ale jak jsme se bavily jeste o tech fotkách, tak 
proste nemela jsem raáda typy, ktery proste si tam napsali treba „reditel marketingu“ a 
teď tam mel u more fotku, na horách fotku, v aute fotku, na golfu, potápení, jo a mne to 
prijde jako ten clovek se vytahuje, nebo predvádí, ale mel by jako zaujmout ale i jako 
necim jinym, ze jo. Nebo, ze jo kdyz nelyzuju, tak mne ta fotka na lyzích spís srazí, ze 
jo, tak to jako moc nemáme spolecnyho. 
T: No to vlastne souvisí i s tim, jakym zp̊,sobem si vybírás jakyho uzivatele schválit… 
R: ((skáce do reci)) No to treba, hele, treba tam bylo sílene ctyricátník̊,, ktery byli 
svobodny i pri tom dobrym postavení, ale já nechci svobodnyho bezdetnyho chlapa, 
protoze já uz mam dve deti a uz nikomu rodit deti nechci, jo, a chci jakoby toho chlapa, 
ať ty deti má on, ať je teda starsí, ale ne ve ctyriceti, ze já pro nej nejsem zajímavá, on si
ty deti v tech ctyriceti, kdyz si do ctyriceti neudelal, tak ať si je udelá s nejakou 
tricítkou, na co ten chlap ceká, urcite ne na me, kdyz mne je osmatricet, zejo, a ty deti 
nechci. Ale to jsem si tam párkrát i s nima napsala, jakoze uz jako rodit nebudu, ze já 
deti mam a oni jako v dobrym jako: „Tak ti preju hodne stestí.“ A já jemu taky jsem 
napsala: „Preju ti hodne stestí, urcite poznás nejakou spríznenou dusi.“ Jo, to se mi stalo
asi dvakrát takhle, nebo trikrát, ze jako jsme se jakoby v hezkym jakoby rozesli, jo ale 
jako co ten ctyricetiletej chlap bezdetnej nemá, nemel nikdy rodinu, je svobodnej, ze jo, 
to neni pro me, nejsem mladsí ze jo. 
T: No a nejaky dalsí vodítka pro to, jestli toho uzivatele schválís nebo zamítnes, jakoby 
uz jenom… Vís jako, kdyz projízdís je, tak jestli más nejaky predem dany treba ne 
́ plne strategie, ale nejaky jako aspekty, ktery… 
R: ((skáce do reci)) No, jako s tim pivem, jak jsme se bavili, ze treba jako…
T: No, krome toho treba. 
R: Hm, hm. 
T: Jak fotka, tak popis. Jestli tam más neco jako, vís, podle ceho…
R: ((skáce do reci)) No, treba jako, blby je, kdyz tam ty chlapi meli jednu fotku a zádnej
popis. To je o nicem, jo, protoze tech chlap̊, je tam hodne, jo. 
T: Takze ty odmítás?
R: Ne vzdycky, ale to je takovy jako… Ten chlap neumí o sobe napsat ani proste treba 
vejsku, vek, jo, a proc tam má jenom jednu fotku? Jo, nemusí jich tam mít deset nebo 
tak, jo, ale… Nebo treba jsou tam… Maj fotku, jmeno, a maj fotku prírody. Jo, nebo 
zvírat. 
T: A jakoze to pro tebe pak je…
R: ((skáce do reci)) No ne, jako kdyz tam neni jeho osoba, jsou tam zvírata nebo les, no 
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tak prece to prece tohodle cloveka zamítnu, ze jo, kdyz o nem nic nevim. Kdyz tam na 
ty fotce, v tom Tinderu, je les.
T: No já nem̊,zu ́ plne, hmm… 
R: Navádet?
T: Hm, ale jako z jakyho d̊,vodu?
R: No protoze ho nevidim, protoze co je to za cloveka, kdyz si tam místo sebe, abych se
predstavil a kdyz tam dam fotku i já, tak chci vedet, s kym se mam sejít a prece kdyz 
tam je nejkej plakát nejaky skupiny, nebo, jo, takovy fotky o nicem, tak já prece si 
nebudu psát s lesem nebo jako kdyz on teda neco skryvá, tak mne to nezajímá, jo, to si 
rikam: „Kdyz ty neumís prijít na trh s tim, co já tady ukazuju, tak uz to neni proste ta 
rovnováha, ze jo, tam je proste spousta lidí, tkery tam maj hezky fotky, i treba zvírat, jo,
nebo takhle, to mne jako nevadilo, kdyz tam jsou se zvíratama, jo ale kdyz tam nebyl 
ten dotycnej, tak to jako absolutne pro me jako okamzite odstranit. A pak! Co mi jako 
v̊,bec neimponuje, tak spousta chlap̊, ze tam jsou, jak lezou po skalách. Jo. Mne to 
prijde jako proste hazard, já po skalách nelezu a to uz radsi si lajknu nekoho, kdo varí, 
kdyz je tam fotka v kuchyni nebo v restauraci, tak to se mi jako líbí, jo. Ale ne, jako 
dobrodruznej, jak vsechno delá on sám, dyť já po skalách s nim lezt nem̊,zu, to prece 
vzájemne si hledam nekoho do zivota.
T: Takze je d̊,lezity, aby mel i nejaky spolecny zájmy s tebou. 
R: No jasne, a kdyz si tam dá jenom sám sebe, tak z toho nic nenajdu, ze jo, m̊,zeme 
najít ty… M̊,zeme najít spolecnou lásku ke zvírat̊,m jako ke zvírat̊,m domácím, jo, 
jestli tam nekdo má psy a kocky, jo, m̊,zeme tam treba, já nevim, treba tu kuchyň, ze 
varíme, nebo ty deti, ze jo, ale jako, ze jo, jsem rikala, golf nehraju, na lyzích nejezdim, 
ty skály, jo, ty tam jsou hodne, to me v̊,bec jako neláká. Jsou takovy lidi, jo, nebo kolo, 
jo, ale ríkám, nejhorsí ́ skalí toho tam bylo, cizinci a ctyricátníci - svobodny, bezdetny, 
tech je tam mraky. 
T: Hm. No a naopak, co te primeje k tomu, aby jsi ho schválila. Nebo aby jsi jako… 
Vís?
R: Jo. No, ze má vyresenou tu minulost, ze uz neco má za sebou, ze je starsí nez jsem 
já…
T: ((skáce do reci)) Jakoze to maj napsany v tom profilu prímo jakoby? Já myslim tu 
první, jako ten prvotní impuls, ze jeste se spolu nebavíte.
R: Hmm. No tak to je ta fotka. Nejaky fotky vidís, kolik mu je.
T: No, ale zase jestli je svobodnej a bezdetnej…
R: Noo, hele oni to tam i písou, ale treba rozvedeny, nebo… Jako kdyby tam napsali 
zenaty, coz tam taky písou, ze hledaj milenku, tak ty vyhodim. Jo, a zbytek, no musí se 
ti líbit, primárne se ti musí líbit ten clovek na ty fotce.
T: Jo, takze proste atraktivita.
R: No, urcite, urcite.
T: A jeste neco dalsího treba?
R: No, tak ta vejska, ze jo, treba pro me byla d̊,lezitá, kdyz jsem mela ten Tinder. 
T: Takze vysokej.
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R: Ale zase mela jsem vysokyho a stál za nic, jo, a mela jsem kamaráda a ten mi rikal: 
„Ale dyť to neni o ty vejsce.“ Teď mam vlastne mensího a jsem jako daleko sťastnejsí 
nez kdyz ten clovek  byl o hlavu vyssí, nez jsem byla já. To je proste to poznání, no, ta 
náhoda jestli si to proste sedne.
T: No, a v tom procesu teda, jestli te jeste nenapadá neco krome tutoho, treba nejaky 
aspekty ty fotky, ktery te treba zaujaly, nebo ze kdyz jsi ho videla, tak sis vetsinou rekla 
jako: „Jo.“ Vís jako nejaky…
R: ((skáce do reci)) Treba hele, treba i to cestování, ta pláz, to more,  to mam ráda, taky 
jsem jako zcestovala jako pár míst jako na svete, tak to urcite na me p̊,sobilo dobre. Jo, 
líp nez treba ty hory.
T: Hmm. A jeste neco? Treba jak v popisku, tak ve fotce.
R: (..) No at uz treba to vzdelání vyssí, no, to taky, hmm, (..) 
T: Nenapadá te nic?
R: No pak mozná i ta vzdálenost, ze jo.
T: Jakoze blízko je lepsí?
R: Že, ze, jakoby treba ze je v tom okolí nekde. No. A (..). No ale jako nakonec mam z 
Litomeric toho chlapa, já jezdim…
T: Já jsem spatná v zemepisu. :) To je daleko?
R: To je u Ústí nad Labem, jo, ctyricet pet kilometr̊, za Letňanama tady. Ale jako 
jezdíme za sebou, jo, takze ono… A pro nej to jako nebyl treba problem, on mi rikal: 
„Já sednu do auta, já jsem za tebou za chvilku.“ A navíc kousek ode me tam má 
kamaráda. Takze jako…
T: Hmm, tak to je fajn.
R: Že byl takovej jako aktivní.
T: Jo.
R: Jo, ze byl proste aktivní jako a ze me jako dobyval, kdyz to takhle reknu. Protoze já 
ho jako vlastne nechtela. Jo.
T: Takze vlastne se ti jakoby líbí bejt dobejvaná, jakoby na druhou stranu oproti zase 
tem lovc̊,m treba? Trochu aspoň, ze jo.
R: To se mi líbí, dyť ti rikam, ze jim první jsem nikdy nenapsala. 
T: A neudelala bys to?R: Taky jsem to udelala, ale je to v tobe a vadí ti to pak.T: Jo?R: 
No, porusís ty svoje zásady.
T: A más nejaky jeste zásady? Nebo mela jsi zásady na tom Tinderu nejaky jakoby 
dalsí?
R: (..) Hmm. No. (..) Jaky mam, no. (..).
T: To me tak napadlo, kdyz o tom mluvís, vís. Jakoze bys… Nebo ze ti prijde…
R: ((skáce do reci)) Treba jako ze jo, jak se riká obecne, chlap má bejt gentleman a kdyz
s tebou jde na kafe, tak te má minimálne pozvat na to kafe. Jo. Ne ze jsem s tim jednim 
sla na tu procházku a kupovala jsem si svarák sama, jo. To je… Ale to uz jsem vedela v 
základu, ze ten clovek se mi nelíbí, i kdyz byl sympatickej, i kdyz jsme si povídali, ale 
vedela jsem, ze je to ztráta casu, uz kdyz jsem ho videla na zacátku. Jo, ale on by si 
treba polepsil, kdyby mi koupil ten svarák, a kdyz jsem si ho musela koupit sama, tak 

10



jsem si rekla: „Honem pryc dom̊,.“ Jo. Takze to urcite, jo. Urcite ta galantnost a 
takovyto, ze chlap zve, tak to urcite stoprocentne. Jako kdybych s chlapem sla do kina a 
to kino bych si musela zaplatit, tak okamzite vim, ze by se mi nelíbil v tu chvíli. A nejde
o to, ze já na to kino mam. 
T: No, to je jasny, no. No a… Premejslim jeste nad tema zásadama. Treba jestli neco 
dalsího v tom procesu toho seznamování, i treba pri tom psaní, jestli sis nerikala: „Tak 
to urcite ne. Tohle nechci proste, to nebudu delat.“R: No to bylo s tima zenatejma. To 
byla jako dalsí ta zásada. Že musí mít vyresenou minulost. Že jo.
T: Ale porusila jsi to nakonec. :) 
R: No, to jo. On mi ale od zacátku psal, ze takhle to neni, ze je trosku starsí, nez jsem já,
a ze uz má trosku víc toho za sebou nez mam já, a ze opravdu jako… Hmmm (..) Že tam
nehledá to pobavení. A to vlastne potom mi rikal vlastne dalsí mesíc nez se jakoby 
totálne rozdelili, ze ona táhla jako z toho baráku, a to vlastne máme doteďka, ze on mi 
riká: „Podívej se, já jí jakoby nenávidim, jako, ber to tak, ze, jo, na tohle se neptej, na 
tohle se neptej.“ Že jo, jo, to jsme si tak nejak vyreklipo tom p̊,l roce, ze jo.
T: No a jak to vlastne, jestli se m̊,zu jeste zeptat na tohle, tak jak to vlastne probíhalo, 
tenhle vás vztah, tenhle tv̊,j vztah, kterej teda teď más, od zacátku do teď? Jak to proste
probíhalo od toho prvního…
R: ((skáce do reci)) No my jsme si hele napsali, to bylo nekdy… 
T: ((skáce do reci)) A kdo koho oslovil?
R: On me oslovil, on mne první napsal, jo, ze je tam první den na tom Tinderu a my 
jsme si i vymenili císla, a ze jsem první zenská, se kterou si píse. Jo, protoze já jsem ho 
lajkla a on uz me mel lajknutou a hned mi napsal. Pak jsme si i vymenili císlo, takze 
pres WhatsApp si vsichni písou, ze jo, takze jsme si psali pres ten WhatsApp a on mi 
rikal, ze má vlastne dvacetiletyho syna, jedenánctiletou dceru, ze se proste rozvádí, na 
to konto já uz jsem zacala, ze jako musí mít vyresenou minulost a takhle, a… Jo a to 
oťukávání, kde bydlís, a ty jses daleko, a jak jses velkej, jee ty jses malej, a jako tohle 
vsechno tohle jakoby probehlo a já jsem sla do kina a on, ze jde mejt auto, a já: „Jdu do 
kina, já ti napísu.“ Jenze já uz jsem mu nenapsala. Protoze on vlastne nesplňoval ty 
moje kriteria, ze jo, a já jsem si rikala: „Tyjo to je zase ztráta casu jako. Proste to budu 
zase nespokojená jako, jo, dyť jako, stojí to za nic, porád jako se m nedarí to jako, to 
najít, no, ta ned̊,vera, ze jo, no a teď jako furt je zenatej, no tak co jako já tady budu 
delat s zenatym chlapem, a no takze já uz jsem mu nenapsala, no a on mi vlastne napsal 
az po tom mesíci na to císlo, já uz bych mu nikdy nenapsala, ze mi poslal tu fotku, 
vlastne na me nezapomnel, vlastne myslel na to, proc já jsem mu vlastne uz neodepsala. 
No a já jsem mu na to vlastne hned odepsala, protoze jsem byla po tom zklamání, s tim 
vysokym lovcem, kterej byl treba taky fajn, mne se líbil, jo, ale byl na nic, proste jak se 
riká, debil, ze jo, kdyz mne pak jako nenapíse. A. No a to byl ten popud, ze jako jsem 
slevila, a rikam si: „Hele mne uz je to jedno vlastne, mne se líbí, kdyz o mne nekdo 
stojí, kdyz mi kazdej den píse, kdyz mam nekoho denne u sebe, kdyz chci, a je mi ́ plne
jedno, jestli bude o trosku mensí nez jsem já.“
T: Jo. Takze na to jsi mu napsala, na tu fotku, a rozjeli jste dalsí konverzaci.
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R: Jo, a ta uz byla tak intenzivní, ze to je az jakoby doteď. No a on vlastne se z toho 
zahranicí kv̊,li mne jeste drív vrátil, letenku si vzal asi o ctyri dny drív z Vietnamu, a 
prijel za mnou hned ten druhej den na rande. S kytkou.
T: No tak to verim teda, ze te presvedcil. :D No takze jste pak meli rande… No a pak 
nejak uz to bylo jako jasny. Pak proste…
R: Jako to jsme meli rande. Já jsem nemela dlouho sex, doslo na vsechno, já jsem 
rikala: „Já nikam uz nebudu jezdit na zádny rande, nebudu do toho vkládat energii, tak 
kdyz se mi ten clovek má líbit, tak vzdycky z domova ho m̊,zu poslat pryc.“ Jo. 
Samozrejme po tech zprávách, kdyz jsme si psali intezivne, tak uz se clovek jakoby 
vidí, zná, to jsou mraky fotek, co jsme si posílali, takze tam jako ten ostych uz je jako 
minimální, no, takze to tam vsechno jakoby klaplo a meli jsme super vecer. :) No a on 
odjel a druhej den uz jsme sli s detma do aquaparku. 
T: Jee, to je pekny.
R: On to vsechno platil, no.
T: Takze takhle rychle to slo?
R: Hrozne rychle.
T: No a jak dlouho sis potom smazala Tinder?R: Potom… No spolu jsme si ho nejak 
vymazali na konci toho brezna. On uz ho mel vymazanej.
T: Jak dlouho po tom… Treba po ty fotce? Nebo jak dlouho po tom dlouhym…
R: ((skáce do reci)) Do dvou tejdn̊,.
T: Jo? Do dvou tejdn̊,. Dobre. (..) Tak to je hezky. To ti preju, to zní fakt krásne. Jeste 
ze druhej den prijel, to je fakt hrozne hezky, co? :) To chápu, ze… No. No, takze to 
jsme probrali vsechno.
R: No, supr. 
T: Jo, jeste jsem se chtela zeptat, jestli. Jo, jeste mam dve otázky. Jestli… Promiň. :) 
R: Jo, dobry, no musim do p̊,l druhy odjet.
T: Jo. Jestli jsi se v ty dobe seznamovala i pres jinej…
R: ((skáce do reci)) Ne, ne, ne, ne. V̊,bec ne.
T: Ani jako…
R: ((skáce do reci)) Ne, ne, ne, ne. 
T: A potom jakym zp̊,sobem jsi si sama vytvorila ten sv̊,j profil, jak jsi vybírala fotky, 
popis… Podle ceho?
R: Hm. No podle tech nejlepsích fotek, co jsem mela. :D Takhle, já jsem mela fotku 
jakoby na plázi, jo, to bylo foceny kdyz jsem byla s holkama proste v Itálii, tak to mi 
prisla taková fotka jakoze i vystihuje, ze se mi líbí more, ze trosku me jakoby popisuje, 
pak tam mam fotku myslim u kaderníka jsem mela, pak jsem tam mela fotku (..) myslim
i v aute jsem si dala, hm. No v podstate hele byla tam fotka vlastne na ty plázi, tam byla 
jako postava celá, a pak tam bylo treba do p̊,l tela, jo, takhle.
T: To jsi vybírala teda za prvy aby videli ten tv̊,j zájem o cestování, aby si udelali 
obrázek?R: To me taky napadlo. A mela jsem tam i tu VS, jakoze mam vejsku. 
T: Jo. No a co jeste jsi si tam napsala?
R: To auto, jenom ČR, ne zádny cizince a (..) No to je vsechno.
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T: Neco o sobe krome ty vejsky?
R: Ne. Jako kolik mi je asi jenom. Tricet osm, 179 a VŠ jako.
T: No a jako… Eee… Takze ten cíl toho vytvorení… Nebo vytvorení toho profilu bylo 
na základe za prvy teda selekce predem uz v tom prvním kroku kdyz oni si prectou o 
tobe, co chces, nechces, tak za prvy tohle, za druhy teda…
R: ((skáce do reci)) Ale to jsem si casem upravila. 
T: Jo a jak?R: Protoze to jsem tam nemela to auto treba.
T: Jo, takze kdyz ti psali hodne, tak jsi pak treba zjistila, ze nemaj auto, tak sis rekla, ze 
to tam proste zd̊,raznís?R: No, ano. Nebo tu vejsku taky.
T: Jo. No pak teda aby jsi ukázala ten zájem toho more, nebo nejaky zájmy, a co jeste 
teda? Jako jakej ́ cel toho byl nebo k cemu jsi smerovala, aby ty fotky…
R: ((skáce do reci)) No to je vsechno, moc jsem tam toho nedávala, to je vsechno. To 
bylo takovy… Já jsem vycházela z toho, ze… No tak nemela jsem moc toho kvalitního 
materiálu. :D Jako fotek myslim, jo. :D Brácha mi rek, ze mam ́ plne vsechny blby, jo, 
a hlavne tak nejak jako normálne, nedávala jsem si tam vyretusovany, jo, protoze zase 
brácha mi ukazoval ty fotky tech zenskejch, co ony tam dávaj, takze jako tak nejak 
normálne, proste z normálního zivota, no tak jednou jedu k mori, chodim kazdej mesíc 
ke kaderníkovi, jo.
T: Jo, takze aby trochu poznaly, jaká jses proste. Aby to ocekávání potom treba nebylo 
jiny.
R: Treba. Jo, ale jako bavili jsme se o tom, ze spousta holek to tam má, jako 
vyretusovany, protoze spousta chlap̊, tam píse, ze hledaj obycejnou holku, ne zádny 
modelky. Jo, takze jsem vycházela z toho, ze ty holky to tam maj, ze to proste 
neodpovídá. 
T: Takze pak ten clovek jí vidí a ona vypadá jinak treba, v reálu. 
R: Hele já kdyz jsem byla na jednom rande, ten chlap me nezaujal, byl mensí, jako 
nezaujal me tolik, jo, ale on mi treba rekla, ze ve skutecnosti vypadam líp nez na tech 
fotkách. A fakt na me koukal jak na obrázek. Jo a rekl mi, jako, já jsem se smála a 
rikam, jo, hele, byl hrozne sympatickej i jsme si volali, bavila jsem se normálne, ale 
proste to tam nebylo. (..) No. Jako fyzicky me jako nezaujal. 
T: No a más jeste neco, co bys mi k tomu rekla? Co te napadá treba, ze… Nevim, co te 
napadá k tomu tematu, k tomu Tinderu? 
R: (..) Já na to jako nemam ani tak jako nejak spatnej jakoby pohled. No. Jediny co me 
napadne, ze uz bych si ho nikdy nechtela stáhnout. :D Proc? No protoze chces verit 
tomu, ze kdyz nekoho potkás, ze to bude jako porád, ze jo.
T: No a to ti moc preju, ale kdyby to nevyslo, tak stáhla bys ho znovu nebo ne?R: Jo. 
Urcite.
T: Tak moc dekuju. :) To je asi vsechno teda.
R: Není zac. :)
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PŘÍLOHA Č. 2: DITA, 40 LET

Datum rozhovoru: 2.7.2018
Stopáz rozhovoru: 44:18
Místo rozhovoru: Praha, Námestí Míru
Číslo respondenta: 2
______________________________________________________________________
T: Takze jako první bych se chtela zeptat, proc jste si vybrala jako ten prostredek k 
seznámení práve Tinder mezi ostatníma aplikacema mobilníma, mezi seznamkama a 
jinyma moznostma, jako seznámení.
R: Tak na seznamce jsem byla asi jednou na nejaky, já uz ani nevim, jak se jmenovala, 
to bylo spís pres internet, to jsem nemela v mobilu, a to taky… To proste já… Proste 
tam se nedá seznámit. Takze moje dcera ((zasmeje se)) mi dala vlastne na mobil Tinder,
a ta rikala, ať to zkusim, takze díky dceri. Ta tam je taky teda. 
T: Takze vám to doporucila jako.
R: Noo, rikala, ať to zkusim, ať se tam podívam.
T: No a teď pouzíváte momentálne Tinder, nebo jste ho pouzívala v minulosti?
R: Eee, mam ho tam, ale obcas kdyz se doma nudim, tak se tam jdu podívat ((smeje 
se)), jako obcas jakoby teďko uz, no.
T: A jak dlouho ho máte stazenej?
R: No, já jsem mela ho mozná tak dva roky, pak jsem ho na rok ́ plne dala pryc…
T: ((skáce do reci)) Jakoze smazala?
R: No, ́ plne smazala a potom asi po roce jsem ho zase aktivovala. nejak, no. A teď ho 
tam mam a taky si rikam, ze ho smazu, ale… Neresim.
T: No… Potom dalsí otázka je, jaky jste mela ocekávání, kdyz jste se registrovala. Co 
jste od toho ocekávala?
R: Ocekávala jsem, ze tam budou jakoby normální chlapi, jakoby ze se budou chtít treba
seznámit, a ne jenom ze jim pude o sex, jo. (..) Mne prijde, ze tam jsou víc zadany, jo, 
ktery chtej vlastne jenom to, jenom se chtej obcas vídat a zadany, zenaty, zejo, tam je 
málo tech svobodnejch a nebo ze se tam ty chlapi proste… Ty holky… Stejne si písou s 
dalsíma deseti, ze jo, a pak kdyz to nevyjde s jednou, jdou s druhou, ze jo, zase s jinou, 
a to…
T: Hm. Takze jste ocekávala… Eee… Nejak navázání nejakyho váznejsího vztahu.
R: No. Tak.
T: A splnila se ta ocekávání?
R: Ne. Ne. ((smeje se))
T: Rozveďte to trosku, jestli m̊,zete. :D
R: Nesplnilo se to v̊,bec, a jako co teda jeste znam pár, co chodej na Tinder nebo 
takhle, a podobny, tak jako si tam zádná nenasla. Řikam, buď proste tam (..) hned se 
chteli sejít, hned by chteli jakoby vlastne ten sex, ze jo, si myslim, ze jim o nic jinyho 
neslo, takze vlastne já jsem si treba psala r̊,zne… Jeden byl jeste ́ chylák dokonce, ze 
chtel r̊,zny, ze jo, taky treba otrok bejt, no kdybych mela doma klec, mi napsal, ale ten, 
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ten mi to aspoň napsal na rovinu, jakoby, jeden z toho byl potom takovej a jeden mi to 
napsal na rovinu, jako ze toho jsem odmítla hned, ale taky slusne, no a nebo… No. A 
hlavne tam je hodne cizinc̊,. Že vlastne prijedou do Prahy jenom na víkend a chtej se 
sejít ze jo. Tak ty neberu v̊,bec.
T: Takze cizince… Takze to berete tak, ze by to proste… Že by pak stejne odjeli?
R: No, no…
T: Protoze… Jo. 
R: Tak co ocekávaj, ze jo, za ten víkend, zase neco ze bude, odjedou a…
T: Takze to neni jako…
R: ((skáce do reci)) No, no.
T: No a tak jeste jak jste rikala s tou klecí, ze jeden vám to rek na rovinu a jeden ne, tak 
ten druhej jako… Jak to probíhalo?
R: ((skáce do reci)) Ten zacal postupne. Vlastne jsme si psali a postupne zacal, co by 
se… To jsem delala ale spís ze zacátku, ze treba jsme najeli na takovou jakoby po 
sexuální stránce, no a pak vlastne kdyz jsme si psali, tak az, tak vlastne k tomu dospel, 
ze by chtel takovy r̊,zny veci, no.
T: Jo. Takze to vyslo najevo tak postupne. 
R: No.
T: Hm. Pak se chci zeptat, jestli ty ocekávání, jak jsem se ptala na ty ocekávání, tak 
jestli se menily nejak v case. Jestli práve tim… Tou komunikací s tema uzivatelema jste 
pak zacala ocekávat neco jinyho na základe toho treba, co jste tam videla, ze je vlastne 
za uzivatele?
R: No… Jako ze jsem vzdycky jakoze jsem treba, kdyz jsem si s nekym psala, tak jsem 
pak od toho zacla ocekávat… No spís se to zhorsovalo, já jsem ocekávala ze zacátku, 
ale pak jsem vlastne byla cim dál tim víc jako z toho zklamanejsí a uz jsem vedela, ze 
vlastne… Dá se ríct, ze vlastne kdyz jsem si psala, tak uz jsem vedela, ze to bude… 
Proste ze jo. Zase zadanej, lhár, nebo ze takovy… Spís pak jako ned̊,vera hodne. A do 
teď vlastne k nim teda jakoby mam tu jako velkou ned̊,veru.
T: Takze ty ocekávání, treba navázání toho vztahu, tak se zmenily spís jako v nejakej 
skepticismus nebo tak.R: Hm, urcite. 
T: No a obecne jaky klady a zápory vidíte v tom seznamování pres Tinder? Treba co 
nejvíc vás napadne. :D
R: No, klady. (..) Jezismarja. Tak to budou velky klady. (..) Nevim, asi mi mozná 
vyhovuje, ty klady, ze si jakoby… Že se stydim treba se seznamovat… Nebo dneska je 
tezky se seznámit ze jo na ulici, nikdo vás neosloví nebo tohlecto. Takze klady jakoze 
se m̊,zu… Ale jako já nevim, ze si m̊,zem psát nejdrív, já bych treba radsi chvilicku si 
psala, i kdyz samozrejme vim, ze je lepsí pak se sejít, protoze pak na tech fotkách, i ty 
chlapi vypadají jinak, ze tam mají jiny fotky, ze jo. Že pak to… Jsou ́ plne jiny, ze si 
nesednou, ze jo, ze je lepsí… Ale tak nejak ta strední cesta, jakoze to je klad, ze si chvíli
jako psát asi… A zápory…
T: ((skáce do reci)) Že se m̊,zete trochu oťukat jako?
R: No, se oťukat… A zápory. (..) Nevim, asi pak to zklamání, kdyz toho cloveka… Ani 
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ne vzhledove, v̊,bec jak se chová potom jako ve skutecnosti, ze vetsinou pak…
T: ((skáce do reci)) Uz pri tom setkání pak?
R: Uz pri tom setkání, no. Je to takovy… (..) 
T: Hm. A jiny zápory treba… nevim? Nebo klady.
R: Asi ne.
T: Ne?
R: Zápory ne. Vzdycky to buď… Vlastne vetsinou nevyjde, ze jo. Ani fakt neznam jako
nikoho, komu by to vyslo zatim, i treba dcera, ktery je triadvacet, tak jako taky ne. To 
je… Já myslim, ze  jsou dneska ty mlady kluci i v mym veku jsou proste stejny. Že tam 
hledaj jenom… Treba prijde si na tu holku, oni si na nás jako pockaj, kdyz maj zájem 
trosku, tak vlastne jakoby já treba prestanu psát, kdyz uz me to nebaví, ze jo, taky uz 
jako to to… Oni prestanou… Nebo oni sami prestanou psát, kdyz si rikam: „Jo, ten by 
docela sel.“ Tak to. A oni najednou odpovídaj míň, míň, tak já nejsem taková, co by je 
jakoby uhánel takze prestanu taky, no a ozvou se treba za mesíc, za dva, nektery az za 
ctvrt roku, tak si rikam… No, tak to uz mi treba nezajímaj, si rikam, ze vlastne jim to 
nevyslo s nejakejma tema… Oni vlastne se vracej zpátky k tem vlastne… Protoze tam 
asi taky uz…
T: Takze si uz pak jako nepísete?R: Ne, v̊,bec. 
T: No a kdyz jste rikala, ze potom v reálu potom vypadají jinak, tak to práve bych se 
chtela zeptat, jestli jste nejak casto mela pocit, ze práve ten clovek potom neodpovídá 
buď fotce nebo popisu, jako ze to bylo lzivy, to co vlastne… Ten dojem, kterej chtel 
udelat tim profilem.
R: Trosku fotce neodpovídal, jako ze treba… (..) Mel tam starou fotku zrejme, já nevim,
deset let, mne to prislo… Nektery treba… Nevim, asi takhle podle ty fotky, pak treba 
tim chovánim, psala jsem si s jednim, ten byl docela sympatickej, i kdyz jsem ho videla 
na první pohled sympatickej, byli jsme spolu dohromady asi mozná hodinu, hodinu a 
ctvrt tady v centru. A pak jsme se vlastne dali do reci a on mi zacal vyprávet neco 
((odkasle si)), ze Slovenska, mluvil cesky, zije tady a pracuje, a zacal mi vyprávet, ze 
mel nejaky taky z Tinderu a jeste ke vsemu z nasí vesnice, odkud pocházim. A já jí 
neznam teda, ona tam si vzala… Šli na pivo a tam si vzala sestru s manzelem no a ta 
sestra její si sedla nejakymu tomu svymu kamarádovi tam na klín a on jako Slovák, asi 
zárlivej, tak jemu to vadilo, ze to vlastne to… Takze zacal rikat, ze by takovouhle 
zenskou chytil za vlasy a nafackoval. Takze to okamzite jsem se sbalila a rikam, no tak 
to asi…. Řikam. Řekla jsem mu teda pak jako, ze tohle je pro me jako chlap, kterej 
mlátí zenskou a je ubozák a tohle, takze jsme se nejak chytli a proste vymenili jsme si 
názor a uz jsem ho nikdy videt nechtela. A zrovna dneska…Vcera asi po trech, ctyrech 
mesících mi napsal: „Jak se más.“ Takze já stejne jako neodpovídam. ((smeje se)) 
Nejakyho násilníka nepotrebuju mít. Jakoze jsem byla ráda, ze to z neho tak vyjelo, 
protoze se ́ plne rozcílil pred tou… Jakoze ta zenská, jakoze by mela bejt jenom s tim 
chlapem, jako aby se treba nebavila… Nejak jako druzit se s jinejma, takze… Jsem 
rikala, ze jsem ráda, ze jsem drív ho poznala, nez kdybych… Protoze mne se docela 
líbil. Nez kdybych si s nim zacla treba neco a teď bych potkala ,jmeno kamaráda, a 
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obejmula bych ho a on by me tam jeste zmlátil treba ((smeje se)). Tak asi tomu jsem se 
vyhnula, no. 
T: A obecne vidíte nejak… Jak to ríct… Jestli máte obecne pocit, ze ty chlapi spís treba 
vyvolávají nejakej klamnej dojem nebo máte spís jako pocit, ze fakt to pak odpovídá… 
Jako casteji?
R: Klamnej dojem, urcite. 
T: A v cem treba jeste?R: Protoze proste lzou, ze… Že jsem taky zazila pár, ktery 
nakonec byli buď zenaty nebo zadany a vlastne to nerekli, v̊,bec to nepriznali… Jsem 
tam dohromady, já nevim, jako i na seznamkách, nebo tak, mozná tak sedm let s 
prestávkama a tim, ze si s nima jenom písu a nevídam se v̊,bec, s 95 procentama se 
nevídam spís, jo. Tak to, tak treba pak jsem pochopila, ze kdyz me chtej videt treba 
jenom nejakej den, treba jenom pátky a jednou za 14 dn̊,, a mne to prislo divny, ze jo, 
ze to neni normální, a pak jeden mi rek svy príjmení, tak jsem si ho vygooglila a 
samozrejme jsem nasla, ze… Nekde na katastru ((smeje se)) spolecne jmení manzel̊, a 
jeste mel maly díte, no. No. 
T: A jeste v necem jinym krome treba toho, ze jsou zenaty?
R: (..) No, to jsem moc jako… Já vetsinou kdyz jsem poznala, ze mi za to stál, se s nim 
sejít treba po druhy, tak to vetsinou práve bylo to, ze byli zadany, ze to moc neto…
T: A jako jinak v necem jinym nemáte pocit, ze by nejak… Se tam snazili vytvorit 
nejakou treba iluzi, která potom neodpovídá práve?
R: Nastestí nemela jsem jako… Nemela jsem… To bych neto… Si treba nejaky co maj 
dluhy nebo tohle, co by chteli nastehovat ke mne dom̊,, tak to já bych v zivote jako…
T: ((skáce do reci)) To se vám stalo?
R: Nee. Jezis, v̊,bec. Já bych si chlapa dom̊, nevzala jako nikdy.
T: Já myslela jako, jestli to po vás nekdo chtel?
R: Já mam zase takhle jakoby kamarádky, co nalítly, no ale to jsou proste… Ty se 
zamilujou a treba pucej peníze, to já… Jsem rikala, ze jako kdyz bych chtela chlapa, 
co… Já nepotrebuju bohatyho nebo tohle, ale kterej má práci, kterej do práce chodí, a 
neni na ́ radu práce, a nebo pak to, jako, ze jo, proste nechce od zensky peníze, 
takovyho chlapa já bych nechtela, takze mozná se i oni sobe vyhejbaj a já se jim 
vyhejbam, ze nastestí to ne.
T: Pak jsem se chtela zeptat, v cem to seznamování pres Tinder se podle vás odlisuje od 
seznamování tvárí v tvár… Proste offline. Jako nekde… 
R: ((skáce do reci)) Tady je dobry, co mi vyhovuje, ze vlastne kdyz se mi jakoby líbí, 
tak já mu dam ze jo to ano a kdyz se mu líbim já, tak on dá taky ano, takze si m̊,zem 
jako v klidu napsat. Já bych se treba neodvázila nekomu na seznamce klasicky treba 
napsat sama od sebe chlapovi, jakoze treba „ahoj, jak se más“ nebo neco, já bych cekala
asi, kdo se ozve mne, takze tohle je takovy to, ze vlastne… Ale je pravda ze treba se 
propojíme já nevim s kolika a z toho si písu treba jenom se trema, oni to taky mackaj 
jako já, nekdy z nudy si jedu a „jo, jo, jo“ a nekdy teda se mi stane i ze nechtene, jo, 
odkliknu nekoho, kdo se mi nelíbí, treba, jo a jedu, takze to, no, a jeste tam treba jsem 
zazila, ee, ty… Byl tam jeden, to jsou… To uz mam taky taky jakoby proto… Cizinec…
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Ten byl docela jako hezkej a to uz se mi stalo dvakrát a druhyho, uz jsem mu to hned 
napsala, a ten zacal, to má stejnej scenár, ze je vdovec, tenhleten jezdil na lodi nekde, na
velky lodi po mori, a myslim, ze nemel deti tnhle a samozrejme by chtel bejt sťastnej a 
tohle, tak jsme si jenom psali a já jsem si rikala „nejaky divny“ jakoby to, jeste pak 
chtel po mne maila, to jeste jsem rikala „dobry“, no a on ze mi neco posle, jestli mi 
m̊,ze neco poslat, rikam „no jo, tak mi posli“ a on mi pak napsal, my jsme se tomu 
smáli, opravdu asi o… Já nevim… Opravdu mi napsal… Tri miliony nejaky… Eee… 
Diamanty, já nevim, proste ́ plne jsem si rikala „to si delá srandu“ ((smeje se)), no 
proste ten podvodník, co chtel, ze mi neco prijde, já si nekam pudu a zaplatim to, jo, tak
jsem mu na tohle, kdyz mi napsal, tohle co mi vsechno posle, tak jsem si akorát rikala, 
ze hele, jakoze… Neco o policii, ze zavolam policii, jakoze to… Tak si me okamzite 
bloknul, teď jsem ho tam, jak jsem odesla tenkrát, tak jsem se tam prihlásila a je tam 
furt a teďko nedávno dalsí, a to me napadlo hned, jak zacal rikat, jak zacal, ze je 
vdovec. A z Ameriky a ze chce… Že má maminku Česku a chce bydlet s ní tady… 
Aaa… Snad… Já nevim… Ten snad mel dve deti. ((odkasle si)) A já jsem mu napsala, 
rikam jako jestli… Abych dopredu mohla se jako zeptat, jestli po mne neco bude chtít, 
abych neco… Abych zaplatila nejakej balícek, co mi posle… Nebo nedej boze, aby po 
mne chtel peníze, takze uz vim, o co de, ten me bloknul taky okamzite, takze tam jsou i 
takovyhle, ty, co fakt ty zensky naletej, no, to ze poslou peníze a (..) uz to vsecno… To. 
((smeje se))
T: No a obecne ten proces toho seznamování si myslíte, ze se nejak hodne lisí od toho, 
kdyz treba nekoho potkáte… Já nevim… V baru nebo nekde proste mimo ten internet?
R: Já myslim, ze v baru by to bylo asi lepsí, ze ty lidi se tam na sebe mozná taky jako 
podívaj, ze si jsou sobe sympatictejsí, bavej se spolu hned, ze jo, a pak treba… Jakoby 
to… Nez na tom… Já to moc nemusim, no, samozrejme tam jako obcas du teďko, jako 
drív jsem chodila castejc, ale…
T: ((skáce do reci)) Jako na tom Tinderu?
R: No, ale lepsí by to asi bylo… Vzdycky jsem si prála spís potkat nekoho spís práve 
treba nekde nebo mezi známejma, kdo má treba nejakyho známyho, nekam treba nejaká
oslava a tam bude nekdo, kdo kdo bude treba jakoby sám, tak to by pro me bylo urcite 
lepsí. Že je overenej trosku, nekdo ho treba zná…
T: Takze ten rozdíl vidíte v tom, ze uz jako trochu m̊,zete ocekávat neco od toho 
cloveka podle treba toho, ze víte, ze se baví s nekym, koho vy znáte?
R: Ano. Oni ho treba znaj, reknou „to je m̊,j známej“ treba já nevim, deset let nebo já 
ho znam, vim proste tak, jak nejakej je, ze jo a to…
T: Že trochu vám reknou jako, do ceho jdete? 
R: Tady nevim nic vlastne, ten clovek m̊,ze lhát, m̊,ze si vymejslet vsechno.
T: Hm, jo. 
R: Coz to práve delaj vetsinou, ze jo. Jakoby, ze si tam písou. A o to mi taky nejde, já se
dívam dycky, jestli se mi líbí, dávam ano,ne a az kdyz se treba propojíme, tak se 
podívam, jo, a stalo se mi, pak kdyz mi poslal normální fotku, tak jsem se jako zhrozila 
((smeje se)), to se mi taky stalo. Ale já jsem taková jako ze mi to je zase blby treba jako,
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já bych jim to nenapsala, treba ze se mi nelíbí, nebo tak, já jsem zase, nevim, zase 
mozná je to nevychovanost, ze jim treba jako se snazim neodepisovat obcas a oni 
jako… Že si reknu, ze az to pochopej, tak mi prestanou psát sami. ((smeje se))
T: Takze kdyz se vám nelíbí, tak spís jako neodepisujete, nez ze byste rekla „to ne“?
R: No. Jako já vim, ze mozná je blbejsí tohle, ale mne je to blby, to proste…
T: ((skáce do reci)) To já nerikam, ze je to blbejsí. ((smeje se))
R: ((smeje se))
T: Jo, pak jsem se chtela zeptat, ee, na nejaky konkretní zkusenosti s tim Tinderem, 
jestli byste mi detailnejs mohla popsat nejaky treba konkretní zkusenosti s tema 
uzivatelema, jak to probíhalo od zacátku nejak jako treba pres to setkání. Neco, co vám 
treba uvízlo v pameti.
R: Tak to mi uvízlo tady ten Slovák, jak jako ze by mlátil zenskou, tak to bylo takovy 
to… Pak to vsechno probíhalo, ze jsme se sesli, jo, taky jeden, proste si sednout a tohle 
a ten se zase… Já nevim, já tem chlap̊,m moc nerozumim, jo, pak uz jsem mu jako 
neodepsala, ale jako ne ze bych mu neodepsala tejden, já nevim, treba za p̊,l dne me 
bloknul, pak me zase odblokoval a takhle asi trikrát, to uz jsme se taky tomu smáli, to je
takovy… Já jsem se práve moc jako nescházela s nima… Jako pár jenom a nikdy to 
nejak jako nevyslo. Jako s jednim jsem se akorát teda vídala, ten zase… S tim jsem byla
mozná dva mesíce, ale ten zase… Jsme sli první den na kafe, druhej den do kina, já 
jsem pak… Já jsem zvyklá bejt sama vlastne delsí dobu, takze já potrebuju cas a pak 
mam taky svy povinnosti doma ze jo a to, takze jsem ho nechtela videt kazdej den, nebo
proste jak on chtel. A on uz ke konci tejdne, asi kdyz jsme se dvakrát videli, mi napsal, 
ze se poslední dobou chovam divne. Tak jsem se smála a rikam „jak poslední dobou, 
dyť se známe… videli jsme se dvakrát“ tak jsem rikala „jak o mne m̊,zes ríct, ze se 
chovam divne“ ((smeje se)) no a uz zacal jako mluvit, ne jakoze bysme se vzali, ale o 
svatbe jako mluvil a chtel me videt kazdej den, pak jsme se nejak rozsli a pak na me 
tejden cekal u práce, pak treba po tejdnu po ctrnácti dnech se omlouval, a ze to vydrzí, 
ze teda mi dá prostor a tohle, no ale myslim, ze druhej den uz na me cekal zase pred 
barákem, kdyz jsem prijela z práce ((smeje se)), takze to bylo takovy jakoby moc, to mi 
taky treba vadí, kdyz… Ale to zase jich neni tolik, buď se… Já nevim… Tam je to 
proste buď se pak neozvou, maj dalsí asi, a (..) a nebo zase jsou moc urputny, ze moc 
to… Coz já zase, já… Mozná ve mne taky neco je nejakej problem. Já nevim. Mozná 
mam v sobe taky… Já kdyz… Nekdy mi vyhovuje, takhle, ze treba je jakoby zadanej, 
ze nemá cas, a já vim, ze jakoby, ze proste budu sama, ze m̊,zu taky jenom, kdy chci a 
jakmile je svobodnej a uz si zacíná myslet, jakoze by pak me chtel videt kazdej den, 
nebo by chtel ke mne a to, tak já se toho zaleknu a dycky radsi utecu, já nevim. Proto mi
mozná vyhovuje jenom takovyto psaní, ze… (..) Obcas. Že jo, pak mne to treba, já 
nemusim bejt treba celej víkend na tech sociálních sítích, jo, ze mne to nebaví, ze si chci
odpocinout od toho, ze nejsem jakoby závislacka ́ plne na tom. 
T: Jasne. No a ten… Jak jste rikala, ze pak na vás tady cekal, tak jak jste to jako 
ukoncili? Nebo jestli potom nebyly s nim nejaky problemy treba, kdyz rikáte, ze…
R: ((skáce do reci)) No nastestí ne, to uz pak jsme se jako dohadovali, proste jemu to 
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vadilo, ze nechci takhle casto a jako on uz pak v̊,bec nepremejslel, zacal ze jako prodá 
vlastne… Že se rozhod, ze prodá byt, ale ze pak… Já jsem rikala“ ty myslís jakoze na 
cas, nez“… Jako nez neco koupí, nebo jako aby mel vymenu, ze jo, rovnou z jednoho 
do druhyho, a prislo mi jako ze rikal, ze by byl u rodic̊,, tak jsem si myslela, ze jako 
chce asi bydlet u me, tak to já bych jako nedovolila ((smeje se)), takze uz jsem byla 
protivná, asi teda uz jsem nejak nechtela, tak jsem se na to vyprdla, rikala jsem, ze ne, 
on me pak nechal bejt, no. 
T: To asi… Na tohle jste v podstate odpovedela: jak casto Tinder priblizne pouzívate a 
kolik casu na nem pr̊,merne strávíte?
R: Tak drív jsem strávila víc, takovyto ze to, ze jo, jak jsem lajkovala, pak to zaclo, ze 
jo, jak… Jak bylo to propojování, a pak zacli psát, takze to jsem treba trávila castejc. 
Ono to pak vlastne jakoby prejde, ze jo, pak uz se to, pak uz píse jenom pár, nebo si 
písu s pár, nektery oni uz znovu nenapísou, já neodepísu, a písem si jenom treba se 
trema zejo, a pak zase zálezí, pak si treba slibujem, nebo ze se potkáme, nakonec z toho 
taky sejde, mezitim treba i oni potkaj zase ze jo nekoho jinyho, na tom Tinderu, ze si 
písou, to clovek pozná, ze jo, ze tam… Tady treba se nepozná, ze tam neni videt, ze tam
svítí, ze jo, nebo to, ale nevim no, teď uz me to moc nebaví, protoze asi vim, ze asi tam 
jako…
T: Tak jak casto tak? Priblizne? ((smeje se))
R: Teďko… (..) Nevim, teď tam treba jdu tak na chvilicku dvakrát do tejdne, uz, jo. 
T: Co je chvilicka? ((smeje se)) Pár minut treba?
R: No… Kdyz se dam do toho lajkování, tak to vydrzim dyl, jeste si rikam „jeste deset“ 
((smeje se)), já chci aby to skoncilo, kolikrát me bolí prst, rikam a dost a nem̊,zu 
prestat, jako, jo, a jedu s tim tim… S tim. Takze teď jsem tam byla nekdy… To… Ale 
to jsem tam byla asi deset minut. Nekdy samozrejme p̊,l hodinu a kdyz se s nekym pak 
se rozepísu, tak tam lezu furt, ze jo. Ale teďko jsem tam uz dlouho jakoby… Spís oni uz
mi písou, vetsinou si dáme treba na WhatsApp, takze já pak si s nima písu jako na to. 
T: No, to jste taky asi rikala… Kolik sch̊,zek offline jste na základe seznámení na 
Tinderu sla, a to jste rikala jednou jenom? Nebo…?R: Ne, já si myslim, tak jako za ty 
leta, tak si myslim tak… (..) Petkrát? Šestkrát asi za ty leta no. Moc ne, ze jsem si s 
tolika psala, tak petkrát sestkrát asi. Tech psaní bylo hodne, takze, to… Ale teď uz jsem 
dlouho nebyla, teď uz jsem dlouho… (..) Premejslim jestli jsem byla naposled z Tinderu
s nekym. (..) Mela jsem jít… Ty mi jeste písou, chudáci dodneska na WhatsAppu, ze 
treba neodpovídam a co se deje ((smeje se)). No. Já uz ale ani nevim, ktery to jsou, 
protoze to treba mam treba Tinder 2, Tinder jako 1, já uz nevim, kterej… Vzdycky to je 
z Tinderu, já nevim, Pavel, Petr a já uz to mam pomotany, ze tam nemaj fotku, tak uz 
nevim, kdo to je.T: No a (..) jak ty sch̊,zky tak probíhaly, treba jestli tam byly nejaky 
jako podobnosti v tom, nebo…?
R: (..) No, tak dá se ríct asi jo, tak vzdycky jsme si sli nekam sednout, dá se ríct, buď 
nekdy s nekym jsem sla nekam na pivo s tim jednim, ten se pak zablokoval, ten byl 
takovej urázlivej…
T: Proc zablokoval?
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R: Protoze jsem mu neodepsala. Ale to nebylo, ze bych mu neodepsala hned, dycky se 
jako urazil, bloknul, pak zase mi napsal, pak zase me bloknul, a ́ plne jako i… Pak jsme
byli na Facebooku, vlastne ze jo to, tak, rikam, tak rikam jezis teď se, teď rikam, kdyz 
to delá, tak uz jsem ho blokla, rikam, ať mi nepíse, uz v̊,bec, jo, ze na to proste nejsem 
zvedavá, no, takze spís dycky jsme sli jakoby na ten vecer nebo na odpoledne, ze 
jsme… S jednim jsem se, s tim Slovákem, jsem se procházela, zejo, a nebo na to pivo 
nebo na kafe. Jo, asi nikam jinam jako asi takhle na poprvy nesla s nima.
T: Hm. A bylo tech sch̊,zek treba spís víc nebo to vetsinou skoncilo po ty první? (..) 
Jestli to treba pokracovalo nejak dál potom?
R: (..) Tady z tech sch̊,zek, co jsem jako fakt jich moc nebylo, tak ze mozná s tim s 
jednim se dvouma (..) se trema jsem se vídala, ale krátce, pak to vlastne vzdycky neco 
to nejak to. (..) Pak jsme si treba prestali psát, uz míň, já nevim, já si myslim, ze vlastne 
jak ze jo, jako to tam pak jsou furt, a to, on mi vzdycky neco, nebo já jsem jim necim 
vadila, oni mi necim vadili, nebylo to takovyto… Jo. Asi proste jsme (..) Neni to 
takovy, ze bysme spolu chteli bejt.
T: No a to by mi zajímalo, na základe ceho treba to potom skoncilo, jestli jste si to nejak
jako rekli nebo…
R: ((skáce do reci)) Ne. Ne. Vetsinou, dá se ríct, s nikym krom toho, co jsem s nim jako 
chvíli chodila, tak jsme si nic nerekli jako nikdy, nejak to prestalo psaním.
T: Hm. A proc myslíte? Jakoze tam nebyla nejaká chemie nebo proc? 
R: Asi ne… Já uz jsem treba vedela, vzdycky, kdyz se ptal, tak uz jsem dopredu vedela, 
zase jsem mela v hlave zejo, ze proste to neni takovy, já jsem… Tam nebyl zádnej, 
kterymu bych dala Super Like, takovyto „jo, ten se mi líbí!“ A to, takze… Vzdycky 
jako „jo, ten by sel, jako v pohode.“ To ne, ze bych byla vybíravá, ale práve, musí tam 
bejt ta chemie, no, a já jsem to teda jako… Kdz uz jsem prisla, tak jsem si to s nim 
slusne odbyla a vedela jsem, ze uz ho nechci nikdy videt. Tak jsem taky treba slusne 
odepisovala, míň, míň, ze to tak je, treba kdyz se mi ptal, jestli… Kdy se uvidíme, tak já
jsem rikala „tak teď nem̊,zu, teď treba nemam cas, teď toho mam hodne“ a furt jsem to 
takhle prodluzovala, az se ́ plne odmlcel, no. Takze takhle to spís jakoze…
T: No a z tutech treba sesti sch̊,zek, nebo sesti uzivatel̊,, se kteryma jste se sesla, tak, u 
tech konkretne jste mela pocit, ze treba ten profil ́ plne neodpovídal tomu, jaky potom 
bylí, nebo…?
R: To myslim, ze bylo docela jako, tydlencty, co jsem byla, tak to nebylo to zklamání. 
To vypadali jakoby stejne, mozná i víc nekdy jakoby vypadali líp nez na tech fotkách, 
jo… Takze oni pak fakt… Jeden byl takovej jako… To byl tendleten, co se urázel, ten 
byl jako i vtipnej, no ale urázel se, no. ((smej se)) 
T: ((smeje se)) No a seznamujete se, nebo seznamovala jste se i nejakym jinym 
zp̊,sobem nez na tom Tinderu jako za tu dobu, co ho máte? Nebo jako vylucne na 
Tinderu?
R: Nee, byla jsem práve na nejaky seznamce, ale to taky, tam jsem se sesla asi jenom 
jednim, to taky, to me práve nebaví moc se scházet. A jeste jsem teda zazila, ze jsme 
meli, to je skoda, ze ta tady neni, ta kolegyne, ta taky Tinder pouzívala, a je zadaná teda,
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to je pravda, ale ona spís pro pobavení, jako ze se s nima nescházela, ale psala si a já 
jsem tenkrát sedela tady a ona tady ((ukazuje)), a taky jsme zazily párkrát, ze jsme si 
psaly se stejnym, jo a to byla teda jako, to byla jako síla, ona byla teda taková trosku 
bojovnice, jako ze chtela zvítezit, jako nad ní já nemam sanci ze jo, takze, to jsem 
nemela, protoze ona je taková jako… Píse hodne takovy slova, jako umí to, a je vtipná, 
extremne, takze jako ty chlapy zaujala hned, jo ze ty chlapi se na ní vopravdu, druhej 
den, kdyz prisla, tak on jí fakt psal, ze jí miluje, a to, to prísaham, ze to byl kazdej chlap,
jsem rikala „to neni mozny, napis nejakou knízku, co s nima delás, jako aby to proste ty 
zensky jako mohly, nebo holky, to…“. Takze jsme si takhle psali treba a já rikam… 
Nepriznali jsme jim to, ze jo, jsem rikala „píses si jenom…“ Uz jsme si z toho delaly 
srandu. „Píses si takhle jenom se mnou?“ „No samozrejme, s nikym jinym ne." A ona 
mu taky neco podobnyho, jinej, v jednu chvíli zase napsal… No, takze uz vim, ze oni 
vlastne, ze jo, naslibujou, slibujou, a písou si s dalsíma. A tak to bych musela bejt 
naivní, abych si myslela, ze ne, ze jo.
T: Takze treba i v tomhle vlastne m̊,zeme brát… Nebo ze to m̊,ze bejt odpoveď na tu 
otázku, jestli v necem klamou, ze jo, jako?R: No tady v tom stoprocentne, já myslim, ze
i holky, ze jo, já taky jsem zejo si psala s jednim a psala jsem si jeste s dalsíma peti, no. 
Žejo, jako… No. Asi kdyby pak prisel ten pravej, tak bych prestala, ale kdyz uz jsem 
vedela, ze to stejne jako, ze oni taky si písou a ze urcite… Že to nemá… A delaj to 
vsichni samozrejme, no. 
T: Potom bych se chtela zeptat, jak jakoby… Jakym zp̊,sobem jste si vytvorila ten 
profil, treba podle ceho jste vybírala fotky, co jste si tam napsala do popisu…?
R: Nenapsala jsem tam v̊,bec nic, do popisu, já cim míň jako tam toho o mne je, tak tim
líp pro me. No, takze tam jsem si nenapsala nic. Jenom vlastne jmeno, neco mi tam jako
prijelo z Facebooku, mne to tam… To jsem si pak dala pryc a (..) a taky vlastne nejaky 
zájmy tam mam z Facebooku, a to ani nevim, jak se dává pryc, to jsem ani nezkousela, 
ale neco tam mam, co jsem nekdy dala na Facebook, nejaky to. A fotky jsem vybírala 
vopravdu ́ plne ((smeje se)) jenom ty, co mam i na Facebooku, tak mam vlastne vsude, 
novy tam nepridávam, mam tam furt ty samy, protoze se uz ani nefotim, teďko, nebo to,
minimálne, takze tam jenom to, na co jsem prisla, ze tak nejak to jde, ze to neni ́ plne 
jako to… Ale nemam zádnou retusovanou nebo to… Proste jenom normální.
T: No a nejaky dalsí kriteria tech fotek, krome toho, ze jste chtela, aby nebyly práve 
nejak upravovany, nebo tak, jste mela, nebo…?R: Ne, zádny, jenom tohle no.
T: A z jakyho d̊,vodu tam vlastne nechcete o sobe mít nic napsáno?
R: No protoze si myslim, ani nechci tem chlap̊,m jako… Mne strasne vadí, kdyz se me 
ptaj jako… Jako vadí mi i „co tu hledás?“ Já vim, ze se na to clovek musí jako… Já si 
jako treba o to jako… Že by to pak nejak samo vyplynulo tou recí, ze jo, ale taky 
kdyz… „Řekni mi svy konícky“, „jak jsi dlouho rozvedená“ a nebo takovyhle veci, já 
tohle proste nerada písu, kdyz vim, ze si z 90 procent s tema chlapama v̊,bec nesejdu, 
tak proc bych… Proc by meli o mne vedet tohlensto, ze jo. Já jim to klidne reknu, ale az
se s treba s nima uvidim, az budu vedet, ze aspoň se s nima chvíli budu vídat, ale proc 
by to meli vedet cizí chlapi. S kteryma se nikdy nepotkam. 
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T: Takze vám jako vadí, ze je to takovy neprirozeny a strukturovany, ze radsi…?R: 
((skáce do reci)) Hrozne. No, já vetsinou na to ani… Vzdycky napísu neco jako jinyho, 
moc na to neodpovídam, nebo reknu, ze az se uvidíme, tak to treba jako reknu, ale tohle 
se mi nejak jako neto, nerada o sobe písu.
T: Jakoze jste radsi, kdyz to pak vyplyne nejak prirozene z toho rozhovoru?R: Urcite 
no.
T: A poslední otázka je, jakym zp̊,sobem vybíráte, jestli toho cloveka schválit nebo 
neschválit, nebo zamítnout. Jestli máte neco, co urcite víte, ze nechcete, co chcete, co na
tech fotkách a popisu…
R: Tak ́ plne co nechci, tak kdyz je tam treba vyfocenej do p̊,li tela ((smeje se)) pred 
tim, pred zrcadlem a ukazuje… Trenky. Tak to… A m̊,ze bejt sebehezcí a to v̊,bec 
nechci.
T: A jako co vás na tom odpuzuje?R: Já nevim, tak jako mi to prijde jako, ze ukazujou 
jakoby… A oni jako jeste najízdej tak, aby to bylo videt vsechno, tak nevim, to mi 
prijde, já nevim, nejak nemusim takovyhle… M̊,ze bejt normální, já verim, ze treba 
m̊,ze bejt normální, jenom se sám sobe asi líbí hodne a chce, aby ta zenská videla to 
telo, nebo já nevim. 
T: Jakoze vám to prijde takovy narcistní nebo neco takhle?
R: No, taky asi no. A to… Tak to urcite. Spís mne vyhovuje… Mne ́ plne vyhovuje, 
kdyz by tam byl nejakej normální chlap, jednu dve fotky, zádny proste takovy… 
Padesát fotek nebo… Mozná pak je videt, ze tam maj treba jeste odkazy na Instagram a 
já uz práve moc jako nechci chlapa… Já bych hrozne chtela chlapa, kterej nejde… 
Kterej taky neni závislej jakoby na takovejch tech sociálních sítích, kterej tam nemusí, 
kterej mozná nemá ani Facebook, dneska pár lidí, co vim, ale ty jsou dokonce… Ty si 
myslim, ze jsou sťastny, ty chlapi nevyhledávaj nikde ty zensky, ty nemaj moc 
Facebook, nebo v̊,bec. Takze cim míň jako tam… A cim míň toho tam má, tak pro me 
je to jakoby… Tak tim víc me to láká. Kdyz jeste jako vypadá to… Takovej nejakej, co 
má vsude vsechno, ten tam je dennodenne, ze jo, furt, tak takovyho bych teda taky moc 
nechtela. Že mne by to pak vadilo. 
T: A neco jinyho na tech fotkách krom treba toho, ze jsou do p̊,l tela? Co urcite ne nebo
urcite jo.
R: (..) No uz snad nic asi, ale… Nebo tak, to je takovy… To jsou práve ty kladny, jak si 
myslej, ze ty zensky na to naletej, kdyz je videt, ze evidentne to neni jeho auto a on stojí
u nejakyho fára jenom tak jako pred tim autem, ze je videt, ze se vyfotil a je videt, ze 
fakt to nem̊,ze bejt jeho auto, ze to delaj nekdy, ktery samozrejme… Opravdu si 
myslim, ze zensky naletej. A od známejch, jak si takhle vsichni stezujeme, tak uz to 
máme vychytany, takze takovy taky tak nejak neberu… Nevadí mi, kdyz tam je s rybou,
treba rybár, to si rikam treba, ze si rybarí, nepotrebuje bejt furt na tech… Tak taky to 
m̊,ze a nemusí bejt pravda, ze jo. 
T: A treba v tom popisu neco, co jako vás zaujme, nebo naopak odradí?R: No tak me… 
No ((smeje se)). Me odradí, kdyz je jako extremne velkej sportovec. Protoze to jakoby 
já nerikam, ze jakoby bych… Furt jezdila na kole, nejky t̊,ry, tak me to nebaví a kdyby 
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tohle po mne vyzadoval, tak bysme si nerozumeli jako. Kdyz si to bude delat sám, tak 
ať si klidne jakoby sportuje, mne by to nevadilo, ale kdyby me nekdo nutil, do 
takovejch jako sport̊,, jako hodne, tak to ne. To uz taky si rikam „jezis, ten by chtel, 
abych sportovala“, tak to moc ne, no. 
T: No a neco dalsího v tom popisu, treba nejaky informace? Ktery buď vám jako ́ plne 
treba… Buď vás doradej nebo vás to treba zaujme, ze si reknete…R: No tak, jsou tam 
obcas v popisu… Ale to me neodradí, to já pak jsem ráda za to, kdyz tam dokáze napsat 
treba… Rovnou napíse treba „nehledám proste ze jo jakoby pro zivot nebo na vztah, 
hledam proste na obcasny sch̊,zky“ a tohle, tak si reknu „tak si hledej“, ale to je v 
porádku, to je aspoň tak, ze me to neodradí, jako neberu ho, ze jo, ale jinak tam asi neni 
nic, co by me nejak…
T: Já myslim práve jako jako to filtrujete, takze spís pro vás, jakoze… (..) Víte jak to 
myslim? Jakoze podle ceho filtrujete tutoho jo a tutho ne. Krome tutech vecí, jestli vás 
jeste neco napadne.
R: No asi… Tohohle bych treba, co tam píse, ze nechce te vztah, ze chce jenom to… 
Pak teda toho sportovce, to taky, protoze asi ani já bych mu nevyhovovala, ze jo, kdyz 
by chtel s tou zenskou chodit sportovat…
T: A krome toho jeste treba nejaky…?R: Me nic nenapadá, urcite toho bude víc… Co 
tam jeste je… (..) Teďko teda samozrejme kdyz mluvej… Cizince zejo, tak tech je tam 
hodne, a kdyz jsou treba hezky, jakoze mi prijdou nekdy hezcí nez ty ((smeje se)), v 
mym veku ty chlapi, ty cesky, tak jako jsou to… Ale to zase… Já nemluvim dobre 
anglicky, mluvim málo, sice budu chodit na anglictinu, ale ne kv̊,li tomu, protoze stejne
kdyz se clovek chce… Sranda nejaká, tak to bych se asi… Nevim jestli bych se to jako 
naucila taky domluvit jakoze takhle jako anglicky, ze to, takze ty taky vlastne ne, 
vlastne… Dneska uz… Drív jsem si psala s nima zejo anglicky, teď uz v̊,bec, to me 
nebaví. No co tam jeste… (..) Jezis, to je asi vsechno. Co voni tam písou, tak to je vo 
tom sexu, zejo, ze chtej, nebo… Nejak tam snad nic jako, co by me jako… Me nic 
nenapadá uz.
T: No a obecne teda… To uz je vsechno… Ale obecne jestli vás napadá neco k 
Tinderu… Jako… nevim… Jako nejaky doplnení. Nebo co vám prijde d̊,lezity.
R: D̊,lezity… No tak… Nevim, asi ze tam jsou vetsina chlap̊,… Já jim nechci nejak 
krivdit, já vim, ze tam urcite vzdycky mezi nima pár je, ktery fakt taky hledaj, jsou treba
normální, akorá si nesednem, nebo se tam nepotkáme, nebo proste se nepropojíme 
nejak, to, ze m̊,ze vypadat taky nejak na fotce, ze pak by moh bejt sympatickej, 
kdybych takovyho chlapa potkala treba nekde na pivu, a teď byl treba vtipnej, tak se do 
nej m̊,zu zamilovat, ale z ty fotky to proste nepoznam, ze jo, takze to je… Spoustu… 
Jak oni treba me, tak já je dávam pryc a m̊,zou to bejt, m̊,ze tam bejt ten normální. Ale 
jako teda co si vybíram bohuzel já, tak to normální nejsou, takze to akorát, ze tam jsou 
samy, kdyz to reknu slusne, blbci ((smeje se)), nebo já nevim. Řekla bych to h̊,r. 
Nevim.
T: No a v cem jeste dalsím treba byli nenormální, kdyz rikáte, ze nepotkáte ty normální,
tak v cem jinym krome toho, co uz jste zmiňovala?R: Tam práve vetsina z tech 
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devadesáti procent, tam proste furt se bavej o tom sexu, hned by chteli prijet, hned jeste 
ten… Já jsem si s nim psala treba hodinu a on uz by jako „a co kdybych prijel, kde 
bydlís?“ Nebo to, nebo abych prijela já, abysme se videli, tak tohle mi treba strasne 
vadí. Já prece jako… Si myslej jako, ze clovek jim hned vleze do postele, nebo to, 
jakoze… Proste jdou. Tak to mi vadilo hodne a ono je tam práve vetsina techletech. No,
ze (..).
T: A jeste v necem jinym nenormální?R: (..) Hmmm… Já nevim, no. Já nevim, v cem 
jeste. Mne uz to prijde, ze ve vsem jsou nenormální. ((smeje se)) Já uz tam nemam 
vopravdu v sobe po tech zkusenostech… A ne jenom mejch… Jako tam fakt nejsou 
normální… Nebo mam na ne proste stestí, na ty nenormální, a na ty normální mam 
sm̊,lu. Já nevim. Já jsem to ale i zkousela, treba rikam „tak tenhle m̊,ze bejt jako 
hodnej“ a to, a stejne… A to treba jsem se s nim ani nepropojila, ten treba zase nechtel 
me. Nevim. ((smeje se)) Jsou takovy…
T: Napadá vás jeste neco?R: Me nic nenapadá uz. Tady ta kolegyne je na dovoleny, ty 
kdybysme se zeptali, tak ta… Ale to uz jsou pak jenom ty zázitky. Žejo, co jsme si 
psali, nebo to. A co psali. Taky uz mraky no. Já uz proste teďko tomu Tinderu… 
Řikám, kazdou chvíli jsem si rikala, ze ho smazu ́ plne a ze tam uz nepudu. Zkusim 
proste najít… Az nekoho potkam. Nebo potká nekdo me. Proste az to, asi ne pres ty 
seznamky uz. 
T: Takze uz v to nemáte d̊,veru?R: No v̊,bec, v̊,bec. To myslim, ze jsem vopravdu 
zkusila, a rikala jsem si „tak to jeste zkusim“ a tak s nim pudu, nebo si s nim budu 
psát… Řikam, mozná jak chyba i ve mne, ze jako se toho i bojim, jakoby tak radsi nejdu
nikam, tak je mozny, ze treba bych s nejakym, kdybych sla, ze jsem jich hodne odmítla, 
ze uz jsem nesla na sch̊,zku, tak asi taky no. Me nebaví chodit, jako furt nekam.
T: Takze jste je odmítala jako na základe toho, ze se vám nechtelo proste?R: Taky, ze 
uz jako jsem si rikala… Řikat zase vsechno od zacátku… A proc… „A proc jses sama? 
A jak dlouho jses sama? A proc jsi to skoncila?“ A takovyhle, to me nebaví. Uz. To 
bych to furt musela jenom rikat dokolecka. Já vim, ze je to jako asi d̊,lezity pak, ale 
potom asi bych jako… Kdybysme si… Že ne na první sch̊,zce, tak to si m̊,zem 
jakoby… Tak nejak jestli si my padnem, a jestli tam máme nejaky spolecny… Neco. 
Jestli tam je nejaká chemie a treba postupne, kdyz se lidi zacnou scházet, tak uz si to 
postupne potom pomalinku rikat. Ale vsechno vychrlit najednou mne jako se nechce, 
no. Teď jsem jeste potkala na Tinderu toho… ((odkasle si)) Davida snad. A ten hned… 
My jsme se teda pak… Samozrejme z toho Tinderu vetsinou na ten Whatsapp, takze 
jakoze… S tim jsem se sesla, nejdrív teda… On hned me jako miloval, ze hned se 
zamiloval, takovej clovek, co se teda asi zamiluje lehce, já ne. A sli jsme na pivo spolu, 
po nejaky dobe jsme se vzdycky meli sejít, tak to nevyslo, ale tam jsem vedela, ze 
jako… Že se mi asi nebude tak líbit, jako na fotkách on mel takovy zárivy modry oci a 
práve fotil retus, rikam „to je retus“. Samozrejme vedela jsem, ze ne, ale byl 
sympatickej, strávila jsem s nim celej vecer, jsme byli na pivu az já nevim do desíti a to,
no a já jsem sla na záchod a jak sedel takhle zády, já sedela tady a záchod byl vzadu, 
takze jsem prisla ze záchodu, tak on na Tinderu ((smeje se)), tak jsem mu rikala jako… 
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Ale tim, ze jsem vedela, ze uz ho stejne nechci, tak mne se to hodilo, tak rikam „To ti 
prijde normální? To jsi nemoh pockat jako treba dom̊,? Tady jakoze máme sch̊,zku a ty
tam proste hledás a dávás ano, ne.“ Tak jako se vomlouval, pak mi jeste psal a myslim, 
ze behem tejdne mi psal zase na Facebooku, ze je zamilovanej do nekoho jinyho, jo. 
((smeje se)) 
T: No a vysvetlil vám to nejak, nebo… 
R: No ze nechtel, ze proste o tom nechtel, jakoze tam nebyl, ale byl, videla jsem to, 
videla jsem. On nevedel jako, necekal to, ale moh to cekat, kdyz jdu zezadu. Takze tam 
jako musel i pri ty sch̊,zce… A pritom jako se tváril… A stejne tam musel… Závislej. 
Musel tam proste jeste. Tak to me docela pobavilo. Řikam, takovyho fakt jako nechci. 
No. Oni reknou vlastne, ze jsem sympatická, chteli by jo, tohlencto, ze je ́ plne sťastnej,
jakoby, ze me potkal, no a udelá… Behem pár minut tohle, kdyz ví, ze jako… Odejdu. 
T: No, to chápu, ze vás to nastvalo… Nebo… Nastvalo…
R: No nastvalo by me to, kdybych mela o nej zájem. To by me mrzelo hodne.
T: Ale tak, je to takovy jako… 
R: No ale stejne to bylo. Mohla jsem aspoň v klidu ríct „tohle ne, nezlob se jako, to se 
omlouvám, ale asi bych nedala, tohlencto“. Tak jako rikam, hodilo se mi to, ale strasne 
me zklamalo zejo. Pri ty sch̊,zce je proste… Musí tam lízt no…Takze to bylo takovy to,
no. A pozná se, jako kdyz treba maj… Taky to poznám, kdyz jsem se teda s pár sesla, za
ty leta, a pak, nebo kdyz to… Tak, kdyz si treba, já nevim, ztisej mobil, tak se pozná 
jako… To uz je takovy… Já uz to poznam. Kdyz sem se pak s nekym vídala, taky jsem 
se pak vídala s jednim, ten se mi líbil, jo, ten se mi líbil hodne a ten práve, teď jsem ho 
uz jakoby odmítla, tak tri mesíce jsme se vídali, jsem si na nej vzpomnela teďko, 
kdyz… Ale jenom pátky. A jenou treba za tri tejdny a já jsem mu pak prestala 
odpovídat a on byl takovej hrozne milej, hrozne milej a ten vzdycky… S tim uz jsem se 
vídala, ze uz prijel treba ke mne no a já jsem treba… No nejdrív zacalo, ze uz jako 
m̊,zu k nemu, ze jsme se videli, to skoncilo, pak já jsem mela volno doma, takze byl u 
me a uz to vlastne z̊,stalo jenom u me a já jsem furt cekala, co z toho bude, protoze ten 
fakt byl… Jak jsme si rozumeli, ten by se mi líbil treba. A to, a pak me zarazil práve 
dycky jenom ten pátek, rikam „to je divny, ten urcite bude mít nejakou zenu nebo 
prítelkyni, která práve jednou za cas odjízdí“ ((smeje se)) a nevim doteď jo, já jsem… 
On to jako nepriznal, píse mi furt, ptal se me, co se deje, já rikam, hele, tak jsem mu to 
jako napsala, tim ze byl fakt hodnej a vzdycky jsme prozili hezkej vecer, treba… Ne ze 
bych já ho hostila, on treba privez jídlo, to nebylo, ze by… Ne ze abych ty chlapy zivila.
Já bych si prisla jak takováta zenská, co jim dává peníze, zas taková nejsem. Já jsem 
akorát pak napsala, ze akorát, ze si na nej nechci zvykat, ze si myslim, jakoze asi… Že 
mi to neprijde normální, proste jenom nejakej pátek, a tohle, a ze si myslim, ze asi 
nebude sám, a on jako ze srandy napsal neco jako „ale jsem“ ale víc to nerozebíral a já 
vlastne taky ne, takze píse, ze by me chtel videt. Vzdycky se blízí pátek ((smeje se)). A 
to, rikam, ze nemam cas. Teď jede na dovolenou, to mi prijde taky k nicemu, proste 
proc? Proc bych se mela s nim jednou za cas v pátek, pritom jako on je fajn, vsechno, 
ten splňuje takovyto, co by se mi líbilo, takovej jako, ale je to k nicemu, a to radsi 
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nebudu mít nic.
T: A co to je, co splňuje vsechno? 
R: Takovej ze je… Uz podle hlasu je takovej hodnej a hrozne vtipnej, takovej jakoby 
srandista, hezkej, líbí se mi, jakoby jako, je to m̊,j typ, ze jo. Takovej ten chlap. 
Celkove, tak nejak se vsim, akorát je chyba tadyto no, ze jenom… Tak si myslim, ze 
proste bude nejakej zadanej. A hlavne teda je asi o tri roky mladsí a nemá deti, coz mi 
taky jakoby si rikam… Já proste… To je taky k nicemu, protoze bezdetny chlapi 
vlastne, to je taky dalsí takovy, co neberu, protoze chtej deti, ze jo, já uz deti nechci. Já 
uz na to nemam vek a proste uz nechci zádny díte zejo. Mne by nevadilo jakoby, kdyby 
mel, jo, svoje, ale bezdetnej chlap mne by proste vadil. 
T: Tak jo. Hm. Tak dekuju. Já vás nechci zdrzovat, kdyz… ((smeje se))
R: Ne, to je dobry. ((smeje se))
T: Dekuju moc.
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PŘÍLOHA Č. 3: ELIŠKA, 36 LET

Datum rozhovoru: 3.7.2018
Stopáz rozhovoru: 35:38
Místo rozhovoru: Praha, Letná
Číslo respondenta: 3
______________________________________________________________________
T: Tak… Jako první otázku teda mam, proc jsi si vybrala jako ten prostredek k 
seznámení práve ten Tinder a ne treba jinou aplikaci nebo online seznamku nebo 
nejakej jinej jako zp̊,sob?
R: (..) Podle me já jsem moc nepremejslela nad tima seznamkama, mela jsem 
kamarádku, která to pouzívala. Aa… Nebo dve, vlastne. Kamarádku a moje sestrenka, 
která je teda mladsí vyrazne, a sestrenka mi to i vlastne nainstalovala do telefonu a 
ukázala mi, jak se to pouzívá. 
T: Takze doporucení.
R: Takze tak, no. ((smeje se))
T: A potom se zeptam, jak dlouho ten Tinder pouzívás?R: (..) Eee…
T: Nebo jestli ho vlastne aktuálne pouzívás.
R: (..) Teď uz jsem ((smeje se)), teď jsem ho pouzila, kdyz jsem byla v zahranicí na 
to… Ale… Treba poslední dva mesíce jsem ho nepouzívala, uz jsem proste dospela k 
názoru, ze to nemá zádnej smysl, ale… Nainstalovala jsem si ho podle me 2015 
((zamyslene)), nekdy ke konci roku, a podle me dva roky… Ale treba 2017 jsem ho 
nepouzívala. Takze jako… Jestli jsem ho pouzívala… Hodne jsem ho pouzívala podle 
me minulejch pár… Nebo treba od prosince minulyho roku do nejakyho dubna tutoho 
roku. Takze treba pet mesíc̊,.
T: Hm. A smazala jsi si ho nekdy ten profil nebo ne?R: Jo, jo, jo. Smazala. Teď jsem si 
ho smazala. Nebo pred tema dvouma mesícema. 
T: A teď ho zase más, nebo ne? Obnovila jsi ho, nebo…?
R: Teď jsem ho obnovila, kdyz jsem byla v zahranicí, no. Na cestách.
T: Takze jenom jednou jsi ho smazala?R: (..) Hmm… To mozná víckrát bych rekla, hm.
A pak jsem ho zase to… Nainstalovala.
T: A jaky jsi mela ocekávání, kdyz jsi se tam vlastne registrovala? Udelala jsi si ten 
profil. Tak jakoby co jsi od toho cekala? Že ti to prinese… Nebo…
R: (..) Asi… Si myslim, ze jsem se chtela jako seznámit a zádny jako speciální 
ocekávání jsem asi nemela, myslim. Nejak jako takovyty legendy, ze vlastne je to jenom
o sexu. Ale… To jsem k tomu asi nepristupovala takhle, ze bych jako dala na ty… ty. 
Protoze kdybych na to dala, tak bych si to asi nenainstalovala. 
T: Hm. No a nejaky predstavy o tom jsi mela?
R: (..) Asi moc ne, bych rekla. Nebo jako od ty kamarádky, jako jak to funguje, a ze 
teda de pomerne rychle na nejaky to rande, ze proste… Jak to jako funguje ta aplikace 
jako, ale ze bych mela nejaky predstavy… Jako vedela jsem, ze já hledam nekoho na 
vztah, no, ne ́ plne…
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T: Jo. A splnily se ty ocekávání?
R: (..) Moc ne.
T: Ne?
R: Jako první dva, první dva bylo, ze vlastne jako to nakonec byl nejakej vztah, ale 
takovej krát… kratsí. Pet mesíc̊, a tri mesíce. A pak uz jako… V podstate moc se ty 
ocekávání nesplnily.
T: No a…
R: ((skáce do reci)) Ale jako rozhodne se clovek seznámí a neni to tak, ze by se 
seznámil jenom s nekym, kdo chce proste jenom jednodenní proste… zálezitost. 
Jednonocní. ((smeje se))
T: A… Hmm… Menilo se to tvoje ocekávání od ty aplikace v case nejak? Treba, ze na 
zacátku… To nechci nejak ́ plne… vkládat ti do ́ st, ale… Jestli treba potom v procesu 
toho pouzívání se to nejak zmenilo to, co jsi na zacátku ocekávala?
R: ((odbehne pro psa)) (4:42) Menily moje ocekávání v case. (..) Hm. Asi ne, asi i pres 
ty negativní zkusenosti jsem si furt myslela, ze tam m̊,zu najít nekoho. Jako. (..) Jak 
bych to rekla. Nekoho na dlouhodobej vztah.
T: Hm. No a to asi me privádí k otázce, jaky klady a jaky zápory vidís v tom 
seznamování pres Tinder?R: Tak je to jednoduchy ́ plne, ze jo. Proste ta aplikace je 
́ plne fakt primitivní. Jako… Nemusís cekat… Že jo, v normálním zivote kdyz cekás, ze
se s nekym seznámís, tak i kdyz jses aktivní a chodís ven, tak proste… Hm… Ta… 
Řekneme nejaká frekvence toho, ze nekoho potkás, kdo se ti treba líbí vizuálne, je 
proste mnohem mensí. Todle jako jí vyrazne zvysuje, ze jo. (..) Ale ten reálnej dopad 
podle me jako ((smeje se)) z tech poct̊, potom jako na neco pouzitelnyho je podle me…
Nevim… No, to nejsem schopná posoudit, ale rekla bych, ze to neni vlastne ve vysledku
o moc lepsí. A… Nevyhody. Nevim no, myslim si, ze nevyhody jsou… Tak kdyz 
clovek nevidí toho druhyho, ze jo, tak proste… Fakt soudí jenom podle tech vobrázk̊,. 
(..) Pak jako kdyz se chatuje, tak to taky toho jako… Proste to seznámení v reálu je 
podle me jako lepsí a prirozenejsí. Nez… Nez proste pres tuhletu aplikaci. Ale… (..) 
Nevyhody, no. Že tam mozná jsou urcity typy lidí. Nebo urcity typy chlap̊,.
T: A jaky typy myslís?
R: Myslim si, ze jsou tam chlapi, ktery nejsou moc akcní a jsou trochu líny. A vlastne 
vztahy je ́ plne nezajímají. Nebo to treba jeste ani nevedí ((smeje se)). 
T: A jeste nejaky vyhody a nevyhody? Jestli te napadaj k tomu seznamování.
R: (..) No nevyhoda je, je to vlastne docela stresující, protoze jít na rande s nekym, koho
neznás, koho znás jenom podle trí obrázk̊, a chatování proste je docela vlastne tresující.
Kdezto kdyz nekoho potkás v hospode nebo na koncerte nebo nekde a vidíte se a 
zakoukáte se do sebe, tak je to vlastne príjemny a neni v tom vlastne to… Ten strasnej 
stres z toho jako jak… Kdo to bude, jak bude ve skutecnosti vypadat. Takze vlastne je 
to mnohem míň stresující, bych asi rekla.
T: A to vlastne souvisí s otázkou, v cem se to podle tebe lisí od toho seznamování tvárí 
v tvár? Jestli jeste neco jinyho… te napadá?
R: (..) Čim se to lisí… No lisí se to v tom, ze… Jasne. Že tvárí v tvár se podle me 
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clovek neseznámí tak casto, a pravdepodobne se pres Tinder potká s lidma, s kterejma 
by se nutne… Ne vzdycky, ale pravdepodobne ani nepotkal, ze jo. Hmm… (..) Asi ze…
(..) V tom tvárí v tvár jako… Na tom Tinderu treba clovek m̊,ze teoreticky napsat, co 
hledá, ze jo, a tim eliminovat jako lidi, ktery to… Ale myslim, si, ze v reálu to takhle 
́ plne nefunguje práve. Ale moh by tam asi napsat jakoze, ze proste hledá jenom 
jednorázovky. ((smeje se)) A ze je to jenom na sex, tak to by asi fungovalo, kdezto v 
tom reálnym zivote by si to asi lidi jako moc pri seznamování nerikali. Takhle… Takze 
ze je to víc stresující… To setkání první vlastne. Asi jinak nic me nenapadá. 
T: Hm. Já premejslim o tom, ze to je stresující, tak jsem premejslela, jestli prece jenom 
první sch̊,zky taky nejsou ((smeje se)) stresující, ale asi ne tolik. No. Jakoze si rikam…
R: No, jasne, jsou, ale vlastne tim, ze toho cloveka potkás nekde a vidís jako, ze se líbíte
sobe navzájem, tak neni tam vlastne ten stres z toho, jak bude ten dotycnej vypadat 
vlastne ve skutecnosti, jestli to nebude ́ plnej kreten, protoze vetsinou, ze jo, kdyz 
nekoho potkam v reálu, tak se zacnete bavit a proste clovek to pozná hned. A vlastne 
takovyty rande naslepo. (..) No tak… Tvárí v tvár… Tak rande naslepo, kdyz by nám to 
nekdo domluvil, nejaky ty, tak je to nastejno, no. Že jo. Kdyz by to bylo domluveny… 
Nekoho, koho neznáme. To jsem taky jednou byla. Bylo to hrozny. 
T: Stresující taky? ((smeje se))
R: Hm, hm. 
T: Hm… No a teď mam otázku na nejaky konkretní zkusenosti s tim seznamováním. 
Jestli bys mi mohla ríctá nejaky konkretní jako (..) príklady toho treba, jak jsi se 
seznámila, jak to probíhalo. 
R: (..) No. První… Vlastne první moje rande na Tinderu byl ((zasmeje se)) klucina, 
kterej byl o pár let mladsí nez já a chvíli jsme si psali, nic moc intenzivního z jeho 
strany teda a vlastne me ani nikam nepozval, tak jsem ho pozvala já vlastne asi po 
ctrnácti dnech, co jsme si tak jako trochu psali… No. A nakonec jsme se sobe líbili, 
ovsem jako dycky to bylo, ze to zahrnovalo alkohol, ze. A skoncili jsme spolu v posteli, 
takze hnedka první rande, první sex, ale pak jsme spolu chodili jeste pet mesíc̊,, ale 
nejak to byl proste tak jako… Já jsem do nej byla zamilovaná, on asi do me zamilovanej
nebyl a bylo to na nem videt, takze to pak jako ukoncilo, no tak to byl první. Druhej…
T: ((skáce do reci)) Takze jsi to ukoncila ty?R: Jo. Ale jako protoze proste jsem tam 
necejtila nejaky oboustranne totez, tak jsem se jako hrozne trápila. Ten druhej, to bylo 
podobny. (..) Nebo ne, ten byl zase aktivní, ten mi furt psal a byl hrozne milej a vlastne 
on mi vlastne dal nejakej ten Super Like, nebo co tam je za tu funkci a… (..) Tak to 
jsem byla taková jako… Jsem si rikala „jo, tak to by mohlo bejt dobry, kdyz on je jako 
aktivní.“
T: Jo, promiň, ze ti do toho skácu… ten Super Like, to se ti objeví, ze ti to jako dal, 
nebo ti to rekl? 
R: Ne, to se ti objeví. Hm. 
T: Jo, hm. Promiň.
R: A… Tak jako ze vlastne ten clovek vyborí z rady a jako poznás, ze von jako se ti 
chce vnutit jako v uvozovkách, jo. Jo, tak jsem si rikala dobry, dobry. Tak takovouhle 
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blbost vlastne clovek bere jako nejakou známku nejakyho fakt velkyho zájmu, coz je 
proste pícovina. Že jo, podle me. A… Takze to jsem si rikala, ze by mohlo bejt dobry. 
No a… To jsme taky… To jsem se teda udrzela a neskoncili jsme spolu v posteli na 
prvnim rande, prestoze jako jsme se jeden druhymu navzájem líbili, tak jsme se jenom 
líbali, proste pak byly nejaky tri rande jeste, ktery byly fajn, tak jsme spolu skoncili v ty 
posteli… (..) A chodili jsme spolu asi tri mesíce, ale proste uz asi po trech tejdnech bylo
videt, ze jako je takovej neaktivní a radsi pude s kámosema do hospody, nez aby nekam 
sel se mnou. Takze to jsem ze stejnych d̊,vodu v podstate ukoncila po trech mesících. 
No. Pak jsem ho nepouzívala vlastne nejakou dobu, po techhle dvou zkusenostech. A 
seznámila jsem se v reálu, nejak tak… (..) S dvouma nebo se trema. A pak jsem to zase 
zacla teda pouzívat podle me… (..) Nekdy tech posledních pár mesíc̊,… Intenzivne. 
Treba od nejakyho… Od nejakejch Vánoc. A… (..) To byly takovy jako rande, ze 
treba.. Jsme si psali, bylo to fajn, pak jsme se videli, mne se jako nejak zvlásť nelíbil, 
tak to bylo treba jenom jedno rande. Nebo se mne líbil, ale já jsem se asi nelíbila jemu, 
tak taky z toho bylo jenom jedno rande. A (..) a pak to bylo (..) s nejakym Amíkem. A 
vobcas to byli cizinci no. S nejakym Americanem a to jsme se opili ́ plne strasne a ten 
se mi… Jako ani nevim, jestli se mi líbil, ale proste byl tak strasne sexy. Takze s tim 
jsme skoncili v posteli a to bylo teda jako fakt dobry, to teda fakt bylo dobry ((smeje 
se)). To jsem jako nezazila asi… Jakoze vetsinou to na jednu noc… Jako sex… Me moc
jako nebaví, protoze proste potrebuju toho cloveka znát, zejo, a on aby znal me trochu. 
Ale tohle bylo dobry, no ale nicmene… To… Ten ne-e. A tomu bylo ctyricet. (..) Pak s 
nejakym Italem, to jsme byli na dvou rande. Na druhy rande jsme spolu skoncili v 
posteli a taky to skoncilo tim, ze uz se pak neozval. Pak jsem se seznámila s (..) s 
jednim klukem, co bydlí kousek ode me, co je stejne starej jako já, Čech, a tam vlastne 
mezi náma ani nic jako nebylo. Nejdrív to vypadalo, jako ze jo, a pak on nejak me 
políbil, kdyz byl u me doma, a pak utek ((smeje se)). 
T: ((smeje se)) Jakto?
R: Já nevim, to je proste magor ((smeje se)). Ale jako jeste se doteďka nejak 
kamarádíme, je to takovy jakoze, já… Jakoze tim ze si hodne rozumíme… Proste jako 
na ty intelektuální ́ rovni si jako fakt rozumíme, ale von je proste blázen a zájem o me 
jako nejakej fyzickej asi nemá, takze jako to… Ale jako kamarádíme se, byť nevim, jak 
dlouho to teda vydrzí, nejaky takovyhle kamarádství. Tak to byl to… A pak poslední, 
kterej uz me doved k tomu, ze jsem to pak zrusila, a ten byl… Jeden chlápek, kterej taky
bydlí tady ((smeje se)) a… Petr… A to bylo proste… Ten vlastne prisel, ten jako… To 
jsme si moc nepsali na tom tom a bylo to spís takovy divny jakoze si s nim psát, 
respektive já jsem mu napsala jako „hele, rusim si Tinder, jako nemam moc dobry 
zkusenosti, ale pridam si te na Facebooku, jako teďka nikam nechci jít ́ plne“ a on „jo, 
jo“. Tak jo, pridal si me na Facebooku, takze jsme se vlastne nepsali pres tu aplikaci, ale
psali jsme si pres Facebook a von jel nekam proste do ciziny a tam vocaď mi vobcas 
napsal, ale proste ta konverzace byla taková divná, no a pak proste prijel a jakoze 
nekam chce jít a to uz já jsem jako rikala „jo, tak docela jo“. (..) Teď me napadaj ty 
nevyhody. V tom seznámení.
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T: No, to m̊,zes jeste doplnit.
R: Jo. No, tak ale tohle doreknu. Vlastne pak jsme si dali rande a to prisel a to teda jsem
jako ́ plne hned proste me to tak jako uderilo, ze se mi líbil, ze byl proste veselej, 
bezprostrední,  rozumneli jsme si, zvanili jsme proste vo prvnim poslednim, fakt se mi 
jako strasne líbil a to bylo teda evidentní, ze jako je voboustranny, tak to nejak jako 
dopadlo, ale neskoncili jsme nastestí spolu v posteli, protoze já jsem mu rekla „dobre, 
tak ale kdyz já se opiju, tak me musís drzet“ a on „oukej“, takze to pak zastavil, kdyz já 
teda uz jsem chtela nenápadne se nacpat k nemu dom̊,, tak me zastavil. Protoze já to 
jako delam v opilosti, kdybych nebyla opilá, tak to asi neudelam, tak si to rozmyslim.
T: Takovej dzentlas.
R: No, to vypadal, jako dzentlas, no. A pak jako jsme meli nejaky druhy rande, to bylo 
taky fajn, no a pak vlastne jsme se dostali na nejakou bejvalou prítelkyni a von mi 
vlastne rek, to, co mi rek ten pred tim, ten, ten co se s nim jeste kamarádim, ze vlastne 
myslí na tu z predchozího vztahu a ze z toho neni porád venku a ze proste to jako takhle
to… A ze vopravdu… Ale jakoze bysme to meli zkusit a to, a já rikam „no tak jo“, tak 
jeste pár dní psal a pak uz nic, kdyz jsem ho lákala ven, tak vlastne nechtel, tak jsem 
rikala „oukej, tak to nemá smysl“, to evidentne…
T: On rek, ze te nechce? Nebo nenapsal uz?
R: Ne, ne, nechtel jít jako ven a ze nemá cas a to. A já jsem ho jako jako nejak 
vodpálkovala, ze…
T: ((skáce do reci)) Já myslim kv̊,li tomu, kdyz rikal, ze to zkusíte, tak jako ze to je 
zvlástní. 
R: No, je to zvlástní, no. Práve to znelo tak, ze si to rozmyslel a já jsem to práve 
nechápala. Hm. A já rikam „oukej, tak to vypadá, ze se proste jako… se neco zmenilo, 
tak jako to…“ A on jako „já proste asi fakt si v tom dlim, v tom predchozim vztahu“ a 
to. No a pak jsme se potkali jeste jednou náhodou. Coz nebylo ́ plne náhoda, to byla 
ziniciovaná náhoda z my strany. A to no. To jako se nic neodehrálo, pak já jsem mu 
neco jako napsala hezkyho a on vlastne, ze bych mohla prijít k nemu, ze mi dá nejaky…
Hulení… A… Vlastne ze uz… Že s tou holkou jako nechce bejt, ze to ví a ze proste jí 
sice jako to, ale ze proste to pro nej je jako skodlivy, ten vztah a ze proste jako se mu 
líbim a to jako. Ale já jsem to vlastne nejak spatne pochopila, kazdopádne to vypadalo, 
ze teda jako to chce zkusit, takze to skoncilo tim, ze jsme se… Meli jsme krásny rande, 
vyspali jsme se spolu, pak jsme spolu meli dalsí krásny rande, vyspali jsme se spolu, a 
pak uz se mi tejden neozval. Takze jsem mu po tejdnu napsala, jestli si ze me delá prdel.
((smeje se)) A ze je hnusnej, sobeckej… ((smeje se)) Neco. No.
T: A on?
R: No, asi za ctyri dny odepsal, ze prece mi to rikal, ze dlí v tom predchozim vztahu. 
No, tak tim to skoncilo.
T: Hm. A potom…?
R: A potom, po todletom jsem to, jsem to…
T: Smazala? Tinder?R: Jo. 
T: Takze na základe tyhle asi… velmi spatny zkusenosti.
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R: Jo. Ale pak jsem to nainstalovala v ty cizine, kdyz jsem byla na cestách. Ale to jsem 
jako vedela, ze z toho pravdepodobne… Že jestli jdu na rande, tak jdu buď jenom s 
nekym na pivo, aby se mnou sel, protoze jsem byla s kamarádkama, ktery moc nechteli 
parit, a nebo ze proste jestli z toho neco bude, tak to bude sex na jednu noc. No, coz byl.
Peknej. 
T: ((smeje se)) No, to jsem se pak chtela zeptat… Tu jednu vec jsem zapomnela… Jo, 
uz vim. Kdyz ty jsi rikala, ze o nekom jsi vedela po nejakym jednom rande, ze ne, tak 
jestli jsi to tomu cloveku jako napsala, nebo rekla, nebo jsi to proste nechala bejt a treba 
jsi mu neodepisovala?
R: Ne, to ne, to jako kdyby mne napsal ten dotycnej, tak já bych mu odepsala, ale to se 
treba neodehrálo, v tech prípadech. 
T: Jakoze jste se sesli a…
R: ((skáce do reci)) A uz pak me nepsal. Nekontaktoval.
T: A pak jsem se chtela zeptat, na ty cizince, ze jestli tam vidís nejaky rozdíly treba 
mezi tema cizincema a Čechama? Na Tinderu. V cemkoliv.R: (..) No jako ty cizinci 
podle me… Tak to je dost videt, ze buď jsou tam cizinci, a podle me jsou tam kolikrát 
cizinci, ktery jsou tady na chvíli, takze to se… Já jsem mela tendence si ty cizince moc 
nevybírat. Ale pak… S kteryma jsem byla, tak to byli cizinci, ktery tady zijou 
dlouhodobe a nevim no, mozná mi prijde, ze tim, ze jsou jako cizinci, ze proste tak jako 
zijou… Že jsou to dost casto jako lidi neukotveny, ale nerekla bych jako… Jako ze by 
se to dalo nejak pausalizovat, to nevim, no. (..) Asi nejakej zásadní rozdíl v tom 
nevidim. (..) A ty nevyhody… Pockej, já jsem chtela neco k tem nevyhodám. (..) Jo, já 
uz vim, ze vlastne kdyz se seznámís podle me normálne, tak se venujes vlastne tomu… 
Jako pozornost tomu jednomu cloveku a ten Tinder te jako svádí k tomu, podle me, obe 
strany, jakoze rozjízdís to na víc frontách. Coz je ́ plne podle me… Že to cloveku leze 
na palici. 
T: Hm. A to… Hm… Mluvís o sobe i o tech druhejch, nebo to predpokládás? Nebo to 
vís? Teda… ((smeje se)) Teda o sobe to asi  vís, ale jako…
R: No ne, tam jakoze… S nekym jdu na rande a s nekym si treba jeste… Nekdo mi píse.
Já bych asi paralelne nesla na zádny jako rande, ale… Jako… Jako i u me tam byly ty 
tendence, ze jo, tak je to logicky, to si nevypnes, jakmile jdes na první rande, tak si 
nevypnes ty ostatní a nesmazes je, takze je mozny, ze ti napísou nekam te pozvou a ty 
musís jako vlastne premejslet, jestli teda jo, nebo ne. Coz by se ti podle me v reálu 
nestalo, ze bys jako se s nekym seznámila, sla na rande a pak hnedka za dalsí tejden 
nekoho potkala a vlastne… Žejo protoze to nevyhledávás, ani tim pohledem, takze 
podle me by ti nikdo jako neto… Takze… Ta nevyhoda… A u tech… Takze to 
predpokládam, ze je to i na ty druhy strane samozrejme, kdyz vidim, ze to je na tuty, tak
to predpokládam i na ty druhy, no.
T: Hm. A teda ty cizinci nejak te to jako ne… Proste… Eee… (..) Jsem se zasekla. 
Proste beres i cizince? Nebo…
R: Beru i cizince. ((smeje se)) Joo, beru vsechno! ((smeje se))
T: Já nevim, jak to mam ríct. ((smeje se)) Jaky názvosloví, jakoze jak se tomu riká v 
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tom Tinderu jako, ze je zamítás nebo schvalujes, nebo já nevim, jak se tomu riká.
R: Jo, i cizince, ale vetsinou kdyz tam maj napsáno treba, ze tady zijou, nebo to. Že jako
kdyz tam neni v̊,bec nic v tom profilu a je to cizinec, tak jako spís mam tendence to 
jako zamítnout. 
T: Hm. Jo. Pak… To je jenom tak na okraj, jak casto to pouzívás ten Tinder, nebo jsi ho
pouzívala? A treba pr̊,merne kolik casu? Na nem proste strávís. Nebo jsi strávila.
R: No, to je otázka. Jakoze…
T: To je asi hodne r̊,zny, ze jo?
R: Hm… Podle toho, jestli s nekym si clovek… Tak kdyz si pres to chatoval, tak na tom
moc strávit klidne dve hodiny denne, klidne, podle me.
T: A to jsi… Já myslela, ze pak se dá ten kontakt treba na WhatsApp, nebo neco 
takovyho…
R: No, nekdy, ale nekdy proste nemusí to tak bejt a chatujou si proste pres tu aplikaci. 
A… Takze kdyz je to to chatování, tak to urcite m̊,ze bejt víc hodin. Já bych rekla, ze 
podle toho, no. Tak jako… Od p̊,l hoďky, hoďky denne treba? Nebo tak nejak. 
T: A jak casto tak jsi ho pouzívala? Jako tejdne treba. Jako kolikrát jsi otevrela tu 
aplikaci?
R: Já si myslim, ze kdyz jsem jako hledala nekoho, tak kazdej den nebo kazdej druhej 
den.
T: Hm. Na kolik sch̊,zek jsi sla jakoby offline nebo… tvárí v tvár po tom, co jste se 
seznámili na Tinderu? Jako s kolika lidma? Jakoze to doslo do ty fáze, ze jste se fakt 
setkali.
R: (..) Asi nejak kolem… Treba deseti? 
T: No a mela jsi pocit, kdyz jsi potom ty lidi potkala a videla jsi je, mluvila jsi s nima, 
ze ten dojem, kterej vytváreli tim profilem na Tinderu, ze jako byl lzivej, ze neco treba 
zamlcovali nebo lhali v necem?
R: Ne, to jsem nemela, ten pocit.
T: Jakoze odpovídali i vzhledove, i vsechno, popis…?R: Hm.
T: No a… Jak pak ty sch̊,zky probíhaly? Nebo ten kontakt potom… Dalsí.
R: No tak vetsinou jsme sli buď nekam na kafe nebo pivo, a… Nebo do kina teda… A 
povídali jsme si a buď to vypadalo jako ze jo, tim pádem - nevim z jakyho d̊,vodu - 
dycky jsem mela tendenci, ze proste jako, ze jo, ze clovek dá jedno pivo, dve piva, tri 
piva ((smeje se))… Nebo spís dve vína, tri vína, a pak to vetsinou sklouzlo k necemu, ze
to bylo videt, ze to je oboustarnny nejak jako ten fyzickej… A nebo ne, a tim pádem to 
skoncilo na tom jednom rande. No a kdyz to vypadalo oboustranne, nejak to, tak 
vetsinou se odehrála druhá, tretí sch̊,zka.
T: A… S kolika treba tema lidma, se kteryma ses seznámila, to pak trvalo treba dyl… 
Nebo, ze ti prislo, ze to má smysl a ze jste si rekli, ze se sobe líbíte, ze to je fajn a dál 
jste se scházeli treba? Jako dlouhodobejs?
R: Se ctyrma no, asi. 
T: To je, jak jsi rikala, asi?R: No.
T: Hm. 
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R: Ale dva jako to… Skutecne dyl trvalo, jakoze… No. 
T: Byly to… Jakoby byly to dobry vztahy pak? Jakoze byla jsi spokojená?R: No ne, já 
jsem se v nich trápila, to jsou ty první dva.
T: Aha.
R: Protoze proste voni me nejak… Proste meli jinou predstavu asi o tom, jak… Jak ten 
vztah má vypadat, nebo… Proste bylo na nich videt, ze nejsou tak zamilovany jako 
treba já, nebo… Že ani netouzej jako tolik casu trávit… Že proste jim stacilo jednou, 
dvakrát tejdne se videt treba. Coz mne prijde takovy… Hm.
T: Takze tam nebyl zádnej ten vztah, potom jako ve kterym by jsi byla spokojená?R: 
Ne. 
T: Seznamovala jsi se v ty dobe, kdyz jsi mela Tinder, i nejakym jinym zp̊,sobem? 
Nebo jenom vylucne Tinder?R: (..) Jezis, to si nepamatuju, ale asi jo, je mozny, ze jsem 
se seznámila s nekym, kdyz jsem mela Tinder jako to… A… Ale moc si to nepamatuju, 
spís to bylo podle me, ze kdyz se nekdo takhle neobjevil, nikdo vokolo nebyl, tak jsem 
jako zacala ho pouzívat. 
T: Takze to byl spís jako doplnek naopak jako normálního seznámení… Jako…
R: No, asi jo. Jo..
T: No a pak tady mam otázky hlavne na ten profil. Za prvy jakym zp̊,sobem si ho 
jakoby konstruujes ten profil, jak vybírás fotky, jestli tam más nejakej popis, tak podle 
ceho jsi jako tam napsala to, co jsi tam napsala, a treba co tam más?
R: Nejdrív jsem tam nemela nic a potom jsem jako… Ne jako fotky jo, fotky mam 
proste jsem… Proste mi samo vybralo z Facebooku, nebo já jsem jako vybrala nejaky, 
co jsou na Facebooku. V̊,bec jsem jako nevytvárela nejaky speciální.
T: Ne, myslim spís… Ty ktery jsi vybrala, tak treba podle ceho jsi je vybrala. 
R: Aby mi to tam sluselo. ((smeje se)) Jinak asi… No… A mozná i nejakou, aby tam 
nebyl voblicej, ale aby tam bylo neco, jako co me treba zajímá, ze tam byla fotka 
Londyna treba jako.
T: Hm. No, to treba myslim. Jako aby bylo videt práve treba ty zájmy?R: No. To jo, tak 
to asi jo. Krome teda ksichtu ((smeje se)) tak treba jedna i takováhle.
T: Jenom se zeptam jeste, jak jsi rikala, aby ti to tam sluselo, tak to jsi vybírala podle 
toho, co sis ty myslela, nebo treba kamarádi, nebo jakoze…
R: Ne, já. To jsem s nikym ne to… A popis nejdrív jsem tam podle me nemela v̊,bec 
nic, si myslim, maximálne co delam jako a kolik mi je a vlastne teďka, kdyz jsem si to 
nainstalovala jako znova, tak jsem tam jako vyslovne… Jsem tam napsala… To bylo po
konzultaci s kamarádkou, jak cesky, tak anglicky… Protoze já… Aby… A ten popis byl
vlastne jako neco ve smyslu, ze nehledam jako one night stands, ze proste hledam vztah 
a ze co me jako zajímá a to. Ale jako… Nejak jsem to tam sílene nevypisovala.
T: No a poslední otázka: jakym zp̊,sobem vybírás, nebo se rozhodujes, jestli toho 
uzivatele schválís, nebo zamítnes? Jestli tam je neco, co vís, ze te rozhodne zaujme, co 
rozhodne te odpouzuje?
R: Rozhodne zaujme nevim a nekdy nevim ́ plne, ((smeje se)) na základe ceho to 
odmítam a prijímam, ale jako kdyz jsou to takovyty jako síleny svalovci, co se fotej v 
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posilovne, nebo se fotej ctyri selfícka takle… V aute, v posilovne, na vrcholu hor… Asi 
kdyz by tam meli… Vobcas tam maj takovyty jako samy sportovní fotky, ze jsou na 
kole a to, tak to… Já tim ze moc sportovní nejsem, tak to rovnou si reknu, ze to asi jako 
by nemelo smysl, ze bysme si… Že bych asi jako nemohla ho zaujmout. ((smeje se)) 
Svojim prístupem ke sportu. A… Takze spís me zaujme, kdyz je tam necim jako… Že 
si ten clovek jako… Nemá tyhle typicky fotky, jako takovyty… A to tam má fak strasná
spousta muzskejch jako… V aute selfie, ve vejtahu selfie proste, a to.
T: Takze obecne ani selfie ne? Proste jakoze..
R: Ale tak jako… Úplne mne to nevadí, ale tyhle typicky, kde se fakt fotej polonahy 
nekde… No nebo kdyz tam má treba napsáno jako, kolik merí, to mi taky dycky prislo 
jako divny, ale pak jsem se o tom s jednim tim klukem bavila a von mi tvrdil, ze jako 
voni maj pocit, ze to ty zensky jako zajímá nejak.
T: No, já zrovna dneska jsem mela rozhovor s paní, která je hodne vysoká a ta rikala, ze
jako práve…
R: ((skáce do reci)) A já mam kamarádku, která taky má tenhle problem, no. 
T: Takze mozná je to kv̊,li tomu, ze na ní narazili. ((smeje se))
R: No, no, no. Tak ale zejmena kdyz jsou to tyhlety fotky, takovy jako kde jsou 
polonahy a to. Tak to jako fakt… To ne.
T: No a jeste neco, co rozhodne ne? Treba i v popisu?R: V popisu… Jo, kdyz tam treba 
bylo, ze striktne nekuracky, tak… Jako jsem, ze jo.
T: ((smeje se)) To tam taky je, jo?
R: To tam taky mel nekdo, no. Ale nebylo jich moc. A… (..) Premejslim. (..) No nebo 
kdyz tam mel v popisu, ze je na pár dní v Praze, tak to taky ne. 
T: Promiň, nechces neco k pití jeste?
R: Ne, ne, dobry. Hm… No a pak… No, kdyz se mi nelíbili. Ale jinak, co by me jako 
́ plne odpuzovalo… Nebo to. Asi tyhlety podivny fotky, ktery maj vsichni dost 
podobny, nebo popis, ze je to jenom na chvíli a nebo kdyz je tam nejakej popis, takovy 
jakoze tuten clovek je strasne… Jo já uz vim! Kdyz tam maj takovyty popisy, takovy 
jako trochu arogantní, takovyto jako… Jako jakou on ocekává zenu a jak jako… 
„M̊,zete se mi nabízet.“ Nebo neco v takovym smyslu, já si teď nevybavuju uz 
presne… Ale takovyto „you can“… No… Vetsinou to maj cizinci. Teda u Čech̊, jsem 
na to moc nenarazila. Tak kdyz tam maj jako tenhleten popis, jak jako ze milostive tady 
se nabízí nejaky suprluxusní zbozí, tak já… Jakoby kdyz je z toho poznat nejaká 
arogance toho cloveka, mam pocit, tak to…. Dycky me vete k tomu, ze to jako 
vodpinknu. I kdyby byl hezkej. ((smeje se))
T: Jeste neco te napadá?R: Asi ne. ((zamyslene))
T: Tak to je asi vsechno. Já to jenom projdu jestil jsem neco nezapomnela. Hm, hm, hm.
Jo. Tak super, tak dekuju. 
R: Nevyhody me jeste napadá, ze je to jako síť, která ti dohazuje podle toho nejakyho 
algoritmu tvejch známejch a prátel z Facebooku, nejenom, ale asi jako dost, nevim teda 
́ plne presne, jak ten algoritmus funguje, takze si myslim, ze potom m̊,ze bejt 
nevyhoda, trosku jsem nad tim premejslela, ze vlastne te tam uvidí nekdo, koho vlastne 
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znás.
T: A to by ti vadilo? 
R: To by mi asi jako… U nekterejch lidí mi to nevadí, ale u nekterejch… Asi jako v 
zásade nakonec ne, kdyz jsem to… Ale premejslela jsem nad tim, jeste kdyz jsem treba 
nebyla rozvedená. Byli jsme jako rozejity, nezili jsme spolu, ale jako teď uz jakoby by 
mi to asi bylo ́ plne jedno. Ale premejslela jsem nad tim, jestli se to treba nem̊,ze 
dozvedet nekdo, zejo. Stejne tak jestli se to nem̊,ze treba… V mym prípade 
zamestnavatel. To… Ale jako treba kolega z práce, kdyby te tam videl.
T: Hm. Takze myslís, ze to má nejakou negativní… Já nevim… Auru? Tinder. Nebo 
myslís konkretne jenom jako…
R: ((skáce do reci)) Ne, spís jako ze by cloveku bylo nepríjemny asi, ze… Nevim no, 
jakoze… Porád asi mozná tyhlety… Je to seznamka, ze je to takovy tak jako ́ plne jasne
dany najevo, ze clovek jako hledá. Nevim, to je tak, ze me to napadá, ale ve vysledku 
me to neodradilo, takze jako. No ale ze jsem nad tim premejslela. A taky mi tam 
naskakovali treba… M̊,j spoluzák ze strední skoly ((smeje se)). A ́ plne… „Tak to ne.“ 
((smeje se)) Tak toho jsem teda zamítla jako. Dva spoluzáci ze strední skoly. ((smeje 
se))
T: ((smeje se)) To by me v̊,bec nenapadlo, ze to, ze se to tam jako objeví tohle, já 
myslela, ze ten Tinder má nejaky algoritmy práve ́ plne záhadny, jakoze se tohle 
nestane práve.
R: To ne, podle me to práveze… Jak ti to dá prístup k Facebooku a to, tak to delá z 
okruhu tech prátel podle me. Nejenom, urcite to je jako ty vzdálenosti, ale i ten okruh 
prátel proste to.
T: To práve bylo zmiňovany v nejakejch tech vyzkumech. Že to bylo docela zajímavy, 
ze nikdo ́ plne neví, jak to funguje, ale ze treba zkouseli dva lidi jako stejnyho veku, ze 
si dali stejny to rozpetí ty vzdálenosti a ze jim tam naskakoval jinej pocet, ́ plne jiny lidi
a tak, i kdyz si tam dali ́ plne stejny preference a tak. 
R: No ale treba to jsem s kamarádkou práve zkousela a naskakovali nám tam dost casto 
podobny nebo dost stejny typy. 
T: To by mi zajímalo, podle ceho…
R: Jako to myslim, ze to…
T: To bylo neco zahranicního, no. Ta stuidie.
R: No, tak jako to podle me je velkej rozdíl, jako kdyz to je v Londyne, kde je proste 
strasne moc lidí, ale treba kdyz jsem to pouzívala v tom …, tak tam jsem práve 
vodklikávala vsechny jakoze ne, protoze tam samy byli tyhlecty ((predvádí svalovce 
zatnutím paze)), takze jsem tam vlastne na nikoho moc normálního krome tech… 
Tohodletoho Amíka, co jsem s nim sla na to rande, tak jsem tam na nikoho moc 
nenarazila, takze mi to furt jenom rikalo „ve vasem okolí uz není nikdo novy“. ((smeje 
se)) Takze tam proste nebylo nic, jo, to v Praze se mi teda nestalo, nebo mozná tak 
jednou, ale…
R: ((smeje se)) (..) Tak dekuju.
T: Není zac. ((smeje se))
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PŘÍLOHA Č. 4: JARMILA, 36 LET

Datum rozhovoru: 3.7.2018
Stopáz rozhovoru: 44:50
Místo rozhovoru: Praha, Flora
Číslo respondenta: 4
______________________________________________________________________
T: Jako první otázku mam, proc jsi si vybrala jako prostredek k seznámení práve ten 
Tinder a ne treba jinou mobilní aplikaci nebo online seznamku nebo jinej zp̊,sob?
R: No já jsem na to narazila pres kolegu, v restauraci jsme sedeli  on jako ze srandy, ze 
pouzívá tenhleten Tinder, no tak jsem to ze srandy jsem tam… Jakoby stáhla a jela jsem
si tam ty chlapy, hrozne mi to prislo takovy jako zajmavy a rychly na to seznámení, jo, 
ze más… Za prvy si tam dás ten okruh kolem sebe, takze si tam zadás, jak chces, aby 
byl daleko, a… Je to fakt rychly, dás mu srdícko, vidís, jestli on te chce,nechce, a je to 
proste rychly. Hm. Jiny seznamky… Jako já jsem v̊,ci tomu hodne skeptická a nemam 
ráda seznamky, ale tohle mi prislo nejrychlejsí, kdyz je clovek treba sám krátkou dobu, 
je nesťastnej a tak, tak tahleta forma seznámení ho m̊,ze treba i nejakym zp̊,sobem jako
vytáhnou z tech nejvetsích pr̊,svih̊,… Asi tak.
T: Jako z pr̊,svih̊, myslís treba z nejakyho jinyho vztahu predchozího nebo…?R: Hmm,
treba kdyz je clovek nesťastnej, je ́ plne jako v háji, tak tohleto… Že se zacne vídat s 
jinejma lidma, s jinejma chlapama v nasem prípade, si myslim, ze mu m̊,ze jako hodne 
pomoct.
T: A takze teda jsi k tomu dosla pres nejakyho kolegu, kterej ti to doporucil?
R: Pres kolegu, ano, presne tak. Já jsem nejdrív hledala, jestli ho tam najdu. Jo, ze mi 
rikal „já tohle pouzívam“, tak jsem tam projízdela ty chlapy, jestli tam na neho narazim.
Samozrejme, ze jsem na neja narazila, tak jsem mu dala to srdícko, to mne prislo 
zpátky, jako „haha, vtipny“ a v̊,bec jsem to nechtela pouzívat. Já jsem na to prisla, kdyz
jsem zrovna mela kluka, takze jenom tak jako ze srandy, a pak, pak jsem si na to 
vzpomnela, ze to existuje a znova jsem si to stáhla, ze bych mohla teda rychle 
nekoho…. S nekym zacít randit.
T: A kdyz jsi rikala, ze tem ostatním seznamkám nejak nedverujes, tak myslís ty online 
seznamky prsote takovyty webovky?R: Ne, mne to spís… Jo, jasne, jako je treba Badoo
nebo já nevim takovyto Štestí a vsechny mozny, co jsou webovy, jednak, a já jsem se 
moc po tech aplikacích jako nepídila, vim ze existuje nejaky CoffeeMeetsBagel a 
takovy, jakoze to vypadalo docela hezky, ale prislo mi to takovy slozity, ze si tam 
clovek dává hrozne moc ́ daj̊, a nebavilo me to moc, takze jakoby ani me to… A uz ani
teď me to neláká, myslim si, ze tohle bohate stací. ((smeje se))
T: No a kdyz rikás, ze tomu ned̊,verujes, tak jako z jakyho d̊,vodu?
R: No já to spís beru tak, ze pro me je takovy trosku jako ponizující bejt na tej 
seznamce. Takze jedine ten Tinder jsem si rikala „oukej“, tam je spousta lidí, spousta 
známejch, co znam i jako ne lidi, ktery… Já totiz vzdycky jsem brala, ze na seznamkách
jsou lidi, ktery jsou tak jako podradny, ktery proste nikdo nechce, jsou sami a jsou 
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nesťastny, jsou nejak handicapovany, ať uz jako fyzicky nebo proste ze maj nízky 
vzdelání, nízky sebevedomí a tak dál… Takze nikdy… A kazdej mi rikal „hele tak zkus 
nejakou seznamku, kdyz nem̊,zes nikoho potkat“ tak jsem rikala vzdycky „ne proste, 
jako, fakt to je pod mojí ́ roveň, bejt na seznamce nechci“, ale proste tohle mi prislo 
takovy jiny, ten Tinder takovej… Jako ne ́ plne vylozene taková seznamka, spís takovy 
jako randení nez jako seznamka. Ale samozrejme clovek tam je za ́ celem… Nebo ne, 
to není tak. Že kazdej je tam za ́ celem seznámení se, jsou tam samozrejme nektery, 
ktery chtej zejo jiny veci, ale… Ale proste neprislo mi to tak jako… Jako kdybych si 
dala nekam… Na nejaky stestí.cz, vystavila si tam inzerát „hledám toho muze, takovyho
muze“ a dát tam svojí fotku a teďka si s nima teda dopisovala a tak. Tak… Tam 
vlastne… Tady je to fajn, ze tady nem̊,ze ti napsat kazdej, ze proste fakt ti napíse jenom
ten, kdo se ti líbí, kde se vzájemne jako líbíte, takze mne to prislo takovy fajn, takovy 
rychly, dobry seznámení. Oboustranny. Jako oboustranny, ze se líbej, takhle. ((smeje 
se))
T: Chápu. A jak dlouho… Pouzívás ho teď aktuálne, ten Tinder, nebo uz ho más 
smazanej?
R: No, teď jsem si ho zase pred tejdnem zapla. ((smeje se)) 
T: Takze jsi ho mela smazanej?
R: Stává se mi to casto, ze ho smazu. 
T: A jako z jakyho d̊,vodu si ho smazes?R: No, ze se s nekym seznámim a myslim si, 
ze by to jako mohlo fungovat. Tak ho smazu.
T: Jo. A pak kdyz to nevyjde, tak si ho zase…
R: A pak kdyz to nevyjde… Teďkak dyz to nevyslo, tak jsem si rekla „tak, kaslu na to, 
uz to nezapínam, to nemá proste smysl“ Protoze mi prijde, ze to je jak pres kopírák, ať 
se mi zdá ze zacátku jako skvelej, ale proste zapal jsem ho, protoze jsem tam chtela najít
nejakou zprávu, ale zase jsem si tam pár… Pár chlap̊, projela. ((smeje se))
T: ((smeje se)) No a jak dlouho ho pouzívás?
R: (..) No, tri ro… Je to mozny, ze uz to existuje tak dlouho? Dva roky?
T: Hm, myslim, ze od roku 2012. 
R: Dva roky stoprocentne ne… Tri roky… Co je teďka? Červen…
T: Osmnáct. ((smeje se))
R: Osmnáct. Já teď premejslim. Tri roky to budou. To uz jsou tri roky?! Nebo dva roky?
Tri roky to jsou. Myslim ze jo, tri roky.
T: No, a… Jak tak casto a na jak dlouho treba pr̊,merne ho pouzívás? Treba v tejdnu. A 
potom jakoby jakou pr̊,mernou dobu strávís treba swipováním nebo tak.R: No, kdyz 
jako fakt aktivne treba nekoho hledam a chci se s nekym seznámit, nebo si tam s nekym 
písu, tak samozrejme nekolikrát denne, kdyz mi tam prijde upozornení. Ale treba teď 
jednou tydne, protoze me uz to tak jakoze nebaví, uz si rikam, ze je tohlecto fakt k 
nicemou. Ale drív treba opravdu kazdej den, ze jsem ho pouzívala, já nevim, treba… 
Kdyz to beru i s tema zprávama, tak treba denne, já nevim, p̊,l hodiny, toje mozná jako 
moc, kdyz reknu, protoze clovek tam vodepíse, zase ho zapne, ze jo, chvilku se… Me 
moc nebaví to hledání tech chlap̊,, mne totiz se tam málokdo líbí, jo. Takze já i 
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vzdycky vemu tak jakoze, kdyz dam dvema srdícko, tak koncim, jenze to jich musim 
project strasne moc, abych dala dvema jako to, ze se mi fakt líbí. ((smeje se))
T: Proc ne. ((smeje se))
R: Jako já nevim, mne ty chlapi tam proste prijdou takovy… Jakoze je fakt, ze mam 
nejaky kriteria… Ten chlap musí mít vlasy napríklad. A takovy blbosti. ((smeje se))
T: ((smeje se)) Chápu.
R: Jo. A na druhou stranu me samozrejme musí zaujmout. No a… A je pravda, ze 
hnedka vyrazuju cizince. Protoze nechci cizince. Takze tech cizinc̊, je tam prevázne, 
bych rekla.
T: Jako cizince protoze vodjízdí proste? Nebo protoze proste nechces chodit s 
cizincema?
R: No, voboje. Jednak ty cizinci tady jsou treba na skok, ze se mi stalo, ze jsem si s 
nekym psala a najednou jsem se dozvedela, ze za dva dny jede pryc, tak si rikam „proc 
bych se s nim mela scházet, jako proc, nechci, jako nemam d̊,vod.“ Nebo aspoň nejsem 
takovej exhibicionista, abych se setkávala s nekym, kdo za dva dny vodjede a uz se v 
zivote neuvidíme. A jednak proste… Jako nerikam, ze ́ plne ne, kdyz je tam fakt nekdo 
super, kdo se mi líbí, tak mu to dam, i kdyz je cizinec, ale já proste preferuju ty cesky 
kluky.
T: No a jako más nejakej d̊,vod k tomu, nebo proste to je nejaky… Já nevim… 
Intuitivní.
R: Protoze jsou jiny proste ty cizinci.
T: No a cim myslís?R: Oni jsou… Maj proste jinou mentalitu a kazdá ta národnost je 
jiná, pracuju ve firme, kde máme osm národností… Osmnáct národností, ne osm, a 
vidim prsote ty chlapy, pobavíme se spolu a jsou proste ́ plne jiny. Nerikam, ze to je na 
skodu, samozrejme taky jsem randila s Anglicanem, ale proste já si chci povídat cesky. 
A jako umim anglicky, ale já… Mluvim anglicky celej den v práci a já proste s tim 
chlapem se chci bavit tou hezkou cestinou. :) Proste nevim. Je to asi pitomy, ale mam to
takhle radsi. 
T: Neni, je to hezky. :) No a… Jaky byly tvoje ocekávání, kdyz jsi si ten Tinder 
zakládala, jakoby co jsi od toho cekala, ze ti to prinese? Nebo co jsi chtela?R: No já 
jsem si rikala, ze kdyz tam je tolik tech chlap̊,, ze se urcite seznámim, coz se taky stalo. 
Je fakt, ze jsem ten Tinder nemela proto, abych si chodila na rande jen tak jako 
nezávazne s peti najednou, to v̊,bec, spís jsem jako fakt cekala, ze tam nekoho poznam, 
no.
T: Jako na váznej vztah?
R: Presne tak, protoze v reálu, nebo „venku“, mimo tyhlecty sociání síte a vsechny tyhle
aplikace mi prijde, ze je to v dnesní dobe dost tezky, kór v Praze treba. 
T: Jako v Praze myslís proto, ze je velká, nebo…
R: Je tady velká za prvy konkurence, za druhy, ano, je velká a prijde mi, ze uz jako 
kazdej je taky zadanej, i kdyz jako neni to tak. Ale… Jo a prijde mi, ze tady jsou i jako 
horsí ty kluci. Že jsou takovy hajzlíci. Víc nez treba nekde na vesnici, odkaď já 
pocházim, tak tam i kdyz tech lidí je mnohem, mnohem míň, tak mi prislo jednodussí se
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tam s nekym seznámit a proste s nim bejt.
T: A splnily se ty tvoje ocekávání? To uz jsi v podstate asi to… Ale.
R: No jako splnily se ocekávání, ze jsem se seznámila, ale váznej vztah z toho nikdy 
nebyl. Byť treba ze zacátku jsem si myslela, ze to tak bude, tak proste nebyl, ani jednou 
vlastne. ((smeje se)) Premejslim, jestli jsem mela nejakej delsí vztah. Jako s nikym jsem
tam za ty tri roky, jakoby nebyli jsme pár. Vídali jsme se treba trictvrte roku, ale nebyli 
jsme jako pár.
T: A jak bys to definovala, ze uz jste byli pár?
R: No… Protoze ten kluk nechtel treba… Nechtel chodit se mnou, nechtel vztah, chtel 
proste jenom se tak jako vídat.
T: Ale trictvrte roku, to je dlouhá doba.
R: Je to docela dlouhá doba, no. A to jsem si na zacátku tohohle vztahu zrovna myslela, 
ze to bude na vztah, po dvou mesících nebo mesíci jsem dostala sprchu, ze na váznej 
vztah to neni, tak jsem si rikala „proc proste??“ ((smeje se)) Takze tak, takhle, a jinak to
se vsema bylo podobny no, nebo se vyparili proste, vídali jsme se a najednou se 
vyparili, prestali komunikovat. Jo, to je ́ plne standardní vzorec dnesní doby mi prijde. 
Ve vztazách jako, vyparej se. ((smeje se)) 
T: Hmm… A menily se ty ocekávání v case? Jako postupem casu, kdyz jsi to pouzívala,
tu aplikaci, jestli pak sis… No.
R: No, pak uz… Vzdycky jsem si rikala, potom, co se mi stalo neco jako spatnyho, ze to
nevyslo, ze uz na to kaslu. A pak po chvíli si rikam „ale musí tam bejt nekde ten m̊,j“, 
jo, ze, ze jako spousta lidí, co potkávam a co zná Tinder, riká „tam to nemá cenu, tam 
jsou samy blbci“ nebo i z druhy strany to funguje i obrácene, samozrejme, ze ty kluci 
narázejí na divny holky, ale já si rikam „sakra já nejsem divná a taky tam jsem, prece 
musim nekoho..“ Jo, takze vzdycky si reknu „ono to prijde, treba teď to vyjde“ a pak si 
reknu „tak to zkusim jeste jednou, ale fakt naposledy“. To jsem si rikala teď s tim 
poslednim „fakt naposledy a mazu to“ a smazala jsem to a zase jsem to zapla zejo. No. 
Protoze furt si rikam „co kdyby náhodou“. ((smeje se))
T: Chápu. A obecne, jaky klady a zápory v tom vidís, v tom seznamování na Tinderu?R:
No tak ty klady jsou, ze je to rychly, proste jo, ze si napísete a za hodinu, dve, druhej 
den dete na kafe. Je to super, je to fakt rychly. Me nebaví si tam s nekym vypisovat 
proste s cizim clovekem vo tom, kde jsem vyrostla a kde pracuju, myslim si, ze mu po 
tom nic neni, takze já fakt radsi du do toho seznámení hned, nez si s nekym vypisovat. 
Fakt me to nebaví, takze tohle je rychly, napísem si „poďme se sejít“ a tak. No ty 
nevyhody jsou rozhodne v tom, ze clovek nepozná, co ten druhej chce, proste. Protoze 
on si to tam vetsinou… Ty kluci si to tam nenapísou. Jo, jakoze nemaj tam napsany 
„chci váznej vztah“. Nekdo to tak má, ale je to fakt málo. Nebo „chci jenom nezávazny 
proste vídání se bez nejakejch závazk̊,“ zejo. Jasne. Takze to je urcite velká nevyhoda, 
ze já nevim, co von chce. (..) No. Taky nevim, kdo prijde, zejo. Tak za prvy ty fotky 
taky… Kolikrát jsou zkresleny, to tam stokrát prouzenou filtrem a pak príde proste 
́ plne nekdo jinej. Nebo… Jako nestalo se mi ́ plne, ze by prisel nekdo fakt jako ́ plne 
jinej, nez byl na fotce, ale treba byl malej vzr̊,stove, nebo hrozne hubenej, jo, nebo 
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nebyl tak sympatickej jak na ty fotce. Takze samozrejme tohle je taky… Jako verim 
tomu, ze holky si tam dávaj brutálne prohnany filtrama fotky, ze to pak pro tu druhou 
stranu m̊,ze bejt vopravdu jako sok, kdyz pak prijde nekdo, a ty se s nim sejdes a rikás 
si „tak sakra jako mam mu ríct promiň to fakt ne“ nebo clovek to pak musí vydrzet, tu 
hodinku aspoň jako zdvorilostní si posedet na tom kafi. Hmm, no. Takze to je taky ta 
nevyhoda, ze proste nevíme ́ plne do ceho deme, i kdyz vidíme jako fotky, tak to 
nemusí bejt vzdycky ́ plná jako pravda. A m̊,ze to bejt i tak trosku jako nebezpecny no.
Jakoze lepsí je se s tema lidma stykat nekde na verejnosti, protoze m̊,ze se stát, ze je to 
ňákej blázen, jo, ́ chyl, blázen. Nevim. Takze v tom to taky vidim, ze to neni ́ plne jako
bezpecny, no. A tak ta vyhoda je fakt asi jenom jedna, ze je to tak rychly. T: A v cem se
podle tebe lisí seznamování pres Tinder od toho seznamování tvárí v tvár.
R: No tak to tvár v tvár je urcite jako… Takhle kdyz se s nekym potkám, tak vidim… 
Vidim ho, zacnem se bavit a vidíme, jeslti si sedíme, nebo ne. Tady si píseme, na tom 
Tinderu, treba tejden, rozumíme si, v podstate potom, po tech psanejch vetách a tak, a 
pak se sejdem a nemáme si co ríct. Takze to tak trosku… Byť je to jako rychly, na jednu
stranu, tak na druhou stranu je to pravda, ze kdyz si s nim dlouho písu, tak je to pak 
ztráta casu, kdyz se pak s nim vidim a rikam si „ty jses tak strasne nudnej, já uz te nikdy
nechci videt.“ Ale tvárí v tvár je to takovy… No a je to i hezcí, ze jo, kdyz se dva potkaj
a videj, jestli se sami sobe líbej hned, jo, kouknou a reknou si „jo, tak to by mohlo“… 
Daj se do reci a… Je to takovy prirozenejsí samozrejme. No. Hm.
T: Jeste neco? ((smeje se)) Jestli vás napadá.
R: Asi me nic jinyho jako nenapadá, no. 
T: No a teď teda bych se zeptala ((smeje se)) na nejaky konkretní zkusenosti, jestli bys 
mi popsala nejaky proste… Jakoby… Jak to treba probíhalo?
R: Noo, tak treba… Jakoze vylozene prímo vo tech… Vo tom seznámení jo?T: No 
treba… Proces od toho seznámení treba pres tu sch̊,zku, jestli teda pak jsi se s nim 
setkávala, no treba jak to pokracovalo a treba jak to skoncilo. 
R: Hm. Tak mela jsem tam takovy… Taakovyho chlapce, ktery… Se kterym jsem si 
chvíli psala, ten mi párkrát se jakoby snazil nahodit, ze se uvidíme, já jsem treba zrovna 
nemela cas. Pak to prislo treba zrovna kdyz jsem byla v práci… Já to… Já nemam ráda 
tydlety plánovacky, „sejdeme se za tri dny“. Jako v urcitym smeru to mam ráda s lidma,
ktery znam, ale jakmile je to s nejakym chlapem, kteryho neznam, tak proste… Jak se to
blízí, tím míň se mi do toho chce. A pak to treba zrusim. To se mi fakt stalo nekolikrát, 
protoze si rikam „tyjo proc, ne, nechce se mi a zrovna se na to necejtim, neni mi dobre“ 
((otrávene)) a tak. A todlecten mi napsal „más dneska cas“, tak jsem si rikala „tyjo, no 
tak, tak proc ne, tak jo“. Takze jsme se sesli v ten den, clovek se pak nestresuje dopredu.
Je to takovy spontánnejsí nez jako se na to pripravovat dopredu kdo ví jak dlouho. 
Úplne normální, peknej… Úplne hned, kdyz jsem ho videla, tak jsem si rikala „jo ten je 
hezkej, je zajímavej“, ́ plne vobycejnej kluk, zádnej… Já nesnásim takovy ty frajírky, 
kery maj ty fotky v tom… Ty selfícka v tom zrcadle, fotej se tam, jo, ze ty svaly 
ukazujou a nebo… Brisáky. Ne! ((d̊,razne)) Todle fakt byl hezkej kluk, dali jsme si 
pivo, sli jsme na Letnou, pokecali jsme si, myslim, ze jsme se i docela pobavili, já uz 
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samozrejme mobil, a kámosce „jo, je dobrej, proste ten se mi líbí“. Jo, dycky proste. To 
uz bylo takovy tema u nás v práci, ze zase jdu na rande a musíme si to napsat, jaky to 
bylo s kamarádkama. No a pak jsme se rozloucili, ́ plne normálne proste, rekli jsme si 
tak si dáme vedet, no a vodesel a vlastne se nevozval a já jsem drív byla zvyklá, ze kdyz
jsem sla s klukem na rande, tak se mi jeste ten vecer vozval a napsal mi treba „bylo to 
hezky, dekuju“. ((smeje se)) Ne. Tak si rikam „sakra, tak jako to nebylo tak dobry“, jo, 
pak se vozval asi, ebo mozná já jsem se mu vozvala, proste jsme si tak jako napsali, ale 
videli jsme se treba az… Znova az po mesíci. Tak ale to uz me pozval k sobe dom̊, na 
film. No. Takze… Tak jsme se zacli vídat jako intimnejc od ty doby, takze vlastne 
jeden… Jedno rande venku, kde byli normálne lidi, vsecko, a na druhy rande uz me 
pozval dom̊,. Neni to ́ plne m̊,j styl. A proste ale sla jsem. No. Šla jsem k nemu, koukli
jsme se na film, no, tak to dopadlo, jak to dopadlo, asi víme. ((smeje se)) A vod ty doby 
jsme se zacli jako víc vídat, ale já jsem si myslela, ze by to mohlo bejt vono, ze by to 
moh bejt ten pravej pro me, ze se mi jako líbí, má kde bydlet, má relativne dobrou práci,
je s nim zábava, máme i neco jako spolecnyho, no ale von to tak necejtil, von si myslel, 
ze spolu spolecnyho moc nemáme, tak asi po mesíci po dvou mi teda rek, ze jsem 
skvelá holka, ale ze na váznej vztah to se mnou neni, no ale bavilo ho to, se mnou to 
udrzovat, no, takze… Protoze já jsem mu nepsala nejak, nijak jsem se ho nevyptávala, 
kde je, co delá a s kym, a proste kdyz chtel, tka prisel. Takze takhle jsme to udrzovali 
tak asi trictvrte roku, ale jako je fakt, ze me to hodne trápilo, protoze… (..) Protoze jsem
se proste do neho proste zamilovala a chtela jsem jakoby víc a furt jsem si rikala „já ho 
zmenim, já ho presvedcim, ze já jsem pro nej ta pravá“. Takze jsem se zacla jakoby 
sledovat, co jemu vadí, kdyz jsme spolu, ze treba moc mluvim, ze treba v noci kecam, 
nem̊,zu spát, jo, nebo ze si zpívam ráno, ze mam rádio zapnuty. Tak to jsem si vsechno 
snazila jakoby vytesnat, kdyz jsme spolu… Vytesnit. Ale… Tak to nevyslo. Takze.
T: A jak to skoncilo… Nebo… Skoncila jsi to ty nebo on?R: Skoncil to v podstate von, 
já jsem mu… Já jsem mela pucenou nejakou jeho knízku a já jsem mu do ty knízky, 
kdyz jsem mu jí vrátila, napsala vzkaz, ze proc trávit cas s lidma, kterí o nás nestojí. 
Nevim… Proste… Nekde jsem to slysela, nebo me to napadlo a proste jsem mu to tam 
do toho dala. Eee. (..) A on si to precet a zrejme vytusil, ze me todlecto takhle ubíjí, 
protoze chci asi víc, nez chce von, no a pak… Ale von, pak jsem zjistila, ze on proste 
chodil na rande i jinde a hledal asi, jestli nenajde neco lepsího nebo já nevim. ((smeje 
se)) Nekoho s kym si bude víc rozumet. 
T: Jak jsi na to prisla? 
R: No protoze on… Pak jsme se jako rozesli… Rozesli teda. Já jsem si nebyla jistá. A 
on mi, kdyz jsem jela na dalsí rande ((smeje se)), takovy to vysvobozovací z toho 
smutku, ze jo, trosku, tak mi napsal, ze se s nekym vídá a ze si hodne rozumej, ze teda 
my jsme toho moc spolecnyho nemeli, ale ze s timhletim clovekem toho jako má 
spolecnyho hodne, ale ze furt musí myslet na me, no. Takhle… A…. Takze takhle jsem 
se to dozvedela a rikala jsem, ze jo, „tak tohle sis moh odpustit, zrovna tuhle informaci, 
ze nekoho más“, no kazdopádne s tou slecnou stejne neni a potom, co se rozesli, tak 
zase zacal psát me. (..) Takze to je hodne takovy vtipny, no, a (..) ten proste nemá asi 
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zádny svedomí, proste i kdyz ví, ze mne jako ublízil, tak, tak… On je sám, nemá co, 
vzpomene si na me, „jo jo, já m̊,zu prijít“, já mu votevru, ráda, s otevrenou nárucí, i 
kdyz ne ́ plne takhle, taky uz to tak jakoby neberu, tak jak jsem to brala drív, ale 
proste… Tak to byl jeden. Jeden z mnoha. ((smeje se))
T: A jak dlouho jste spolu byli?R: No tak trictvrte roku asi.
T: To je…? To je ten…?
R: No, to je ten nejdelsí. No, pak byl jeste jeden p̊,lrocní…
T: No, povídej dalsí. ((smeje se))
R: Jo? ((smeje se)) Já vo tom i písu práve blog o tadydlenctech randíckách, ze jsem 
zacala fakt sepisovat kazdy to rande, na ktery jsem sla… Já nevim, vono jich bylo asi 
tricet, dejme tomu, coz je docela jako… No za tri roky… Za tri roky, to pripadá jedno 
na mesíc a p̊,l dejme tomu. A nektery si mozná ani nepamatuju, takze neni smysl vo 
nich psát. No kazopádne pak byl dalsí, to je pred rokem a to byl taky… A clovek si 
rekne „je mu tricet devet“, nebo kolik mu je, tricet sedm, zrovna skoncil nejakou 
dlouhouletou známost, treba dvanáctiletou, ale p̊,sobil na me tak seriózne, ze chce 
vztah, na me tak p̊,sobil, jo. A tak jsme se zacli teda vídat a on je kameraman, ale mel 
cas strasne málo, jsme se videli treba jednou za mesíc. A mne uz to pak jako… Taky 
jsem si rikala „jo, tak ten me bude chtít, ten…“ Poprvy, co spal u me, coz bylo asi po 
tre… Po tretím rande, nebo po druhym, nebo po tretim, po ctvrtym, tak nejak, tak ráno 
sel koupit snídani, proste prisel, rikal „ahoj zeno“ a já si rikam „jeee, to je von, to je 
urcite von“. Hm. Takze jsme se vídali jednou za mesíc, pak zacal bejt divnej proste, pak
jsem se asi po trech ctyrech mesících dozvedela, ze spí s bejvalou a ((smeje se)) ze se 
vlastne do me nezamiloval, ze…
T: To ti rek von?
R: Jo. No. Protoze uz já jsem zacla bejt jako divná, uz jsem mu rekla, ze me jako todle 
nebaví, ze teda co po mne chce, a von mi rek, ze se nezamiloval, ale ze proste jsem pro 
neho hodne d̊,lezitá, ale ze pro neho je práce teď nejd̊,lezitejsí, a pak ani nevim, jak na 
to doslo, ale proste mi rek, ze se vyspal s tou bejvalou, se kterou bych tel x x let. A já 
jsem na nej tak jako koukala a nakonec z neho vylezlo, ze i chodí na dalsí randícka, i 
kdyz nemá v̊,bec cas. Tak mu rikam „jo, jestli nebude nekde neco lepsího, nez jsem já, 
jako?“ A von tak jako udelal „hmm“. A já na nej jako „co?!“ A pritom fakt zádnej jako 
borec, nebo casanova, nebo nevim jako… Normální jako vobycejnej hezkej kluk, ale 
proste totální… Totální v̊,l, no. Takze tak nejak jsme to teda potom skoncili. No. Tohle 
bylo taky super zklamání, teda. Z toho jsem se chvíli jako dostávala. No a pak dobry 
dva byli teďka taky, teď vlastne dva poslední. Jeden hezkej kluk… (..) To je presne to, 
co jsem rikala, já jsem mela takovej jakoby dvoumesícní vztah, ale s klukem, kteryho 
jsem nepoznala pres seznamku, jo, to bylo nejaky seznámení pres kamarádku, ale nebyl 
pres seznamku. Ale proste to nevyslo a já jsem z toho byla strasne spatná, proto jsem si 
zapla ten Tinder. Řikam „tak aspoň zacnu zase randit“. Tak jsem tam nasla proste fakt 
kluka, kterej se mi líbil. Sesli jsme se poprvy, von byl ́ plne… Byl takovej sice zvlástní,
takovej… Neprisel mi moc jako inteligentní, takovej hloupouckej… Ale jako byl 
vzhledove hezkej a hrozne me zral. Jakoze ze zacátku, kdyz mi píse „ty jses tak pekná“ 
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a to, tak to cloveku jako lichotí, samozrejme, jenze mi pak psal treba padesátkrát denne 
furt neco, jo. Čtyrikrát denne mi volal. No ale pak jsme spolu jeli na chatu, kde jsem s 
nim strávila dva dny… Jo a jeste predtim, nez jsme se seznámili, tak mi rek, ze má díte. 
Trílety. Ale ze s prítelkyní jsou od sebe a ze proste… Bydlí teďka u kamaráda. Kdyz 
jsme se vrátili z chaty, kdyz uz me asi dostal tam, kam potreboval, tak mi rek, ze staví 
barák, pro ne, pro ní a pro nej, jako pro rodinu, jako s tim dítetem. Já rikam „ale dyť jste
se rozsli, ne, nebo?“ A asi po tejdnu jsem zjistila, ze se nerozesli a ze s ní bydlí porád. 
Ee… To bylo kec̊,. „Mne nepritahuje, ona je jak moje matka.“ Ona byla asi o trináct let 
starsí a vona docela i vypadala jako jeho matka nebo teta nebo neco. Tak ze ho 
nepritahuje a ze si nerozumí a blablabla. To bylo takovejch kec̊,, von se mi jako fakt 
nalhal.
T: A rikal ti predtim, ze s ní jako furt je, nebo…?R: Von mi jenom rek, ze má díte a az 
asi po mesíci mi teda rek, ze vlastne ne, ze je s ní a ze spolu navíc jeste stavej ten barák 
a vlastne skoncilo to tak, ze já jsem na nej trosku jako zatlacila a rekla jsem, ze takhle to
nepude proste… Jako… Nebo kdyz… Von to mel v pohode, von ke mne vobcas, 
dvakrát tejdne prisel, bylo mu se mnou fajn, mne s nim bylo taky docela fajn, no a pak 
sel dom̊, za tou zenou, kde tam mel to díte, ktery miloval jako, nebo ktery miluje 
proste, jakoze táta si myslim je jako ́ zasnej. No, tak ze si vobcas nekam odskocí, kde 
mu je jako líp nez doma treba. Ale já uz jsem proste zacala jakoze trosku naznacovat 
„hele jestli toho nenechás, tak to ty Zuzane napísu“. A von se samozrejme hnedka lek a 
tim to jakoby skoncilo. Protoze von mi fakt jakoze napsal, ze pro neho je proste ten 
barák, co staví, sen a evidentne vona do toho taky dává prachy a von by na to sám 
nemel. Coz je teda síleny, ale no, takze s tim… Ale trvalo to asi, nevim… Únor, brezen,
duben… Tri mesíce to trvalo. Jo, jako je fakt, ze mi to pomohlo z toho, co bylo predtim,
protoze to jsem byla fakt ́ plne v háji ((smeje se)), ale pak mi to… Jako ́ plne me to 
nepolozilo, proste jako mrzelo me to, ale nastestí jsem se do neho ́ plne nepobláznila, 
coz bylo fajn. Ale hnedka jako jsem se zacla… Nebo… Vono to zaclo soubezne. Já 
jsem se zacla vídat jeste s jednim klukem, se kterym jsem nic nemela, pak jsme se 
jenom potkali jednou, von pak byl nemocnej, mesíc mel nejakou chripku proste, tak ze 
jsme se fakt sesli az treba pozdejc, kdyz tady s timhle to skoncilo. Taky super kluk, 
proste a taky mi rek, ze má díte ((smeje se)). Ten mi to teda rek… Taky mi to rek 
dopredu, ze má teda to díte, ze je to pro nej vsechno a ze chce okamzite hned dalsí a ze 
chce klidne… Jako jestli chci taky, tak ze poďme do toho a budeme delat deti. Že von 
chce velkou rodinu. Jo? Takze… Já teda ty deti ́ plne jako moc nechci, ale rikala jsem 
si „hele, kdyz ten kluk bude fajn“ - coz on vypadal, ze bude fajn, ze tu rodinu bude umet
zabezpecit, ze má super povolání, r̊,zny jako dobry konícky, takze to jako… Že by to 
jako mohlo jít. Tak jsme se tak jako párkrát jeste videli, no a asi pred mesícem se zase 
odmlcel a od ty doby nic. Tak jsem mu napsala, ze je prevít, nacez on mi napsal, proc 
mu nadávam a ze má „spatny obdobícko“. ((smeje se)) „Mam teď spatny obdobícko.“ 
Mi napsal, no. Takze… Jo a az bude zdráv, ze mi dá vedet. Takze takhle to skoncilo no, 
taky super. Vobrovsky plány, „budem mít rodinu, budem delat deti“, ale na delání detí 
nemel v̊,bec cas… Jsme se videli asi dvakrát na snídani, ze ke mne prisel dom̊, a 
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párkrát jsme sli na vobed, kdyz jsem byla v práci a jinak nic. Furt chtel chodit plavat, ze
budem chodit spolu pravidelne plavat, ale nemel na to cas, takze dalsí takovej clovek, 
kterej neumí… Kdyby si ty lidi na rovinu hned na zacátku rekli „hele, já vod tebe nic 
necekám“… Ale to byla taková story, „já proste chci deti a chci je… rekni mi, jestli je 
chces taky, a jses mi sympatická, strasne vtipná“ a blablabla. No. Takze to byli… 
Tyhlecty ctyri byli asi pres ten Tinder jako nejsilnejsí, co ve mne jako hodne bylo. Pak 
tam byli samozrejme typy, se kteryma jsem sla trikrát na rande, taky to bylo skvely 
vsechno, bavili jsme se… Zprávy, „jsi skvelá“ a tohle a tamhleto a pak nic. Pak bum a 
zase nic. Jo, zase se vyparil proste.
T: Že proste prestal psát?
R: No, no, no. Prestal psát. A takhle to bylo jako víckrát. A ty me tak jako ́ plne 
netrápej, protoze… Já jsem treba taky to ́ plne necejtila, ze by to melo jako nejak 
pokracovat. No.
T: A treba kdyz jako se s nekym setkás a nezaujme te, tak mu to reknes jako na rovinu, 
nebo proste mu prestanes psát?R: Hm. 
T: Co z toho? ((smeje se))
R: To je fakt. Je pravda, ze já to taky neumim, jako ríct takhle na rovinu. Že jsem tady 
mela… mezi prvníma…
T: ((skáce do reci)) Já to v̊,bec nesoudim, jenom mi to zajímá!
R: Ale je to tak, jako. Mela jsem taky jednoho takovyho mezi… Ale to bylo mezi 
prvníma temahle randíckama pres ten Tinder… Žeee… Že jsme byli tady na Flore na 
kafi a von byl ́ plne… A von byl ale strasne nudnej. Já jsem furt musela tu konverzaci 
víst a von furt tak jako… Jsem si rikala „tak jako nelíbim se mu nebo neco, nevim“, ale 
furt chtel jeste jako z̊,stat, a pak jeste chtel jít do kavárny, kdyz nám tam zavreli, tu… 
Nevim. Jeste chtel, ze si jako teda, to… A pak mi vypisoval, jak jsem ́ zasná a ze to… 
A ze nekam pudem… A já jsem mu nedokázala ríct hele… Já jsem si rikala „tak jako 
jeste jednu sanci mu dam“, i kdyz se mi jako moc nelíbil, byl takovej mrňavej, hubenej, 
takovej zvlástní. Ale taky jsem mu nerekla, je to pravda, na rovinu, jako „ne“. Nekdy jo,
nekdy to reknu, ale nereknu to hned na rovinu. Že si treba rikam „tak jeste jednu sanci 
mu dam, nebudu hned na první dojem dávat jako…“ Byť bych mela, protoze vetsinou 
ten jinej, ten dalsí, jako druhej dojem uz neni lepsí. Tak proste to treba… Pak kdyz uz je
otravnej… Mela jsem takovyho, se kterym jsem se vídala párkrát, i jsem u neho byla 
doma, a furt jsem si rikala „jezsismarja“, jako to, starsí pán, kterej má dve deti, nebo 
starsí pán… Ne, ale bylo mu pres ctyricet, mel… Nebo má dva syny… A… ((smeje se))
Na druhy rande vzal ty syny na spolecnou veceri. Na druhy rande. 
T: Kolik jim bylo? To uz jim asi bylo… Treba dvacet, ne?
R: Osmnáct, patnáct. A jako rikala jsem si na tej veceri „neni to divny, ze ten 
osmnáctiletej se mi víc líbí nez ten jeho táta?“ ((smeje se)) No jako divny to trochu 
bylo. ((smeje se)) Ale párkrát jsme spolu jako… ((smeje se)) Jsem s nim jako byla, ale 
pak jsem se ho nemohla zbavit… A von… Nebo takhle! Pravda je, ze to skoncilo zase 
takovym vyparením a po asi mesíci nebo dvou mesících mi zase zacal psát. A já jsem 
mu napsala „m̊,zes mi ríct jako, teď mi vypisujes… Proc ses predtim prestal ozyvat?“ 
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„No já jsem cejtil z tvy strany, ze to jako tam neni.“ A já mu rikam „No, oukej, tak teď 
to asi nebude jiny, ne?“ „A proc si myslís, a proc bysme se k sobe nemohli vrátit?“ A 
byl hrozne neodbytnej. Pak jsem mu rekla „hele nemam zájem“, tak prestal. No ale po 
mesíci se ozval zas ((smeje se)). Vobcas se jeste ozve, doteďka se vobcas fakt jako 
ozve, „ poď na veceri, poď do kina“. Jo, takze ten je docela vytrvalej. Nevim… Nevim, 
co to zkousí, ale já vim, ze urcite ne. No. Takze to byl tak zajímavej clovek.T: Hm, hm. 
Chtela bych se zeptat na kolik… Nebo… Kolikrát po tom seznámení pres Tinder jsi pak
reálne sla jako nekam ven? Jako s kolika tema…
R: Jasne, jakoby z tech match̊, treba… Z tech, co se jako…
T: No, no, no.
R: Nebo s tema, co si…? No protoze tam kdyz se daj ty srdícka, tak je tam match, ale 
neznamená to, ze ti nekdo napíse.
T: No tak po tom…
R: Mozná z tech jako co…
T: Proste kdyz uz si zacnete psát.
R: Hmmm…
T: Nebo obecne s kolika jako tema uzivatelema. 
R: No já tomu rozumim. No tak já bych rekla, ze treba tak 5 procent.
T: A to je kolik jich treba?R: Eee… Kolik jich bylo, s kterejma jsem sla na to rande?
T: Hm.
R: Opravdu jako vylozene…? Asi tricet. 
T: A kdyz ses s nima potom videla, tak mívala jsi… Nebo u jednoho jsi mi to teda rekla,
ze treba ti nerek, ze mel tu zenu a ze s ní teda jako bydlí atd., ale treba mela jsi pocit, ze 
pak ten chlap jako trea p̊,sobil ́ plne jinak nez dojmem, kterej se snazil vytvorit treba na
tom Tinderu - na fotkách jinak vypadal, nebo v popisu lhal, nebo ti rek, ze chce neco 
jinyho, chtel pak… Neco jinyho. ((smeje se))
R: Jako rekla bych, ze tak polovina z nich urcite jako taková byla, no, ze treba na 
Tinderu p̊,sobili… Já jsem si rikala „jezis, ten je vtipnej, ten je skvelej“, to, a pak 
vopravdu sedí proti mne a je ́ plne zakriknutej… Já jsem se jakoze treba… Jsou chlapi, 
ktery se stydej, jo, nebo ten, co jsem uz o nem mluvila, ten kameraman, tak ten mi pak i 
rikal „já jsem hrozne nervózní“, jo, ze mi to treba takhle rekne, ale je to takovy fajn. Že 
vypadali jinak, treba trosku tim vzr̊,stem, jsem rikala, jinak jako nebylo to ́ plne jakoby
sok. Jo. Nektery treba p̊,sobili víc jako az moc na me takovy… Jeden!! ((d̊,razne)) Na 
to jsem ́ plne zapomnela, na toho jsem si vzpomnela nedávno, to byl kluk, kterej byl 
fakt jako strasne fajn pres ten, pres to psaní, prisel mi i takovej hodnej jakoby, ale 
takovej vnímavej, milej… My jsme se sesli a ten napresdrzku jako, ten… Tomu jsem 
utekla, protoze jsem ho vzala na nejakej… Mystic skate shop… Skate park… Do skate 
parku… Nevim jak uz se to jmenuje, a tam jsem ho vzala, protoze jsem delala ve firme, 
která tam nejak to sponzorovala, dali nám lístky, tak „poď, deme tam“. Von tam potkal 
nejakou particku, která byla ́ plne sílená, proste nejaky… Divny zensky, divny chlapy, 
von tam machroval jak nejvetsí kreten a to teda… To jsem si rikala „tak co tohle je 
proste za cloveka?!“ Takze já jsem pak vodtamtaď zdrhla, ani jsem mu nic nerekla, a 
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vyparila jsem se. Jo protze von tam stejne se bavil s nekym ́ plne cizim, asi tam chtel 
machrovat nade mnou, prede mnou. Takze tohlecto byl teda mazec, jo. To bylo fakt 
jakoze jsem si rikala „no tak tohleto?!“ (..) No a jinak jako nevim, ze by mi nekdo 
jako… Premejslim vo tech jednotlivejch… (..) Kolikrát to bylo… Fakt jedno… A jeden 
teda byl taky zvlástní, ten p̊,sobil zase hrozne namachrovane, prisel fakt jak nejakej… 
Nevim… Borecek tamhle, nevim.. Z diskoteky. A ten mi taky ke konci pak rek, ze má 
díte. No a ten se me totálne snazil jako opít, to bylo videt, ze me chce vopít, to bylo 
zrovna kdyz jsem se dozvedela vo tom, vo kerym jsem jsem uz mluvila, ze uz má 
nejakou jinou holku a já jsem sla zrovna na to rande, takze já jsem se i nechala jako 
vopít v podstate, protoze jsem chtela zapomenout, chtela jsem se bavit, a ne myslet na 
to, ze von uz má nekoho jinyho, no. Takze ten… No. Ten me proste vopil. (..) Úplne… 
(..) Skoro… (..) Fakt jako zle mi bylo z toho hodne, a pak i ráno teda, morální kocovina 
byla veliká. ((smeje se)) No. Tak ten byl taky hroznej teda. Pak jsem ho potkala asi 
ctrnáct dn̊, na to znova v nejakym podniku, tak jsem se na nej tako jako zatvárila 
stylem jako „di nekam, blbecku“, nebo jsem mu to i rekla… Jeste h̊,r jsem mu to mozná
rekla. (..) A, no. 
T: A tak treba… (..) Že by rikali jinak, ze jsou treba svobodny a byli by zenaty, nebo ze 
by lhali o veku, vejsce, vzdelání, práci… Treba neco jinyho?
R: To… Si ́ plne nemyslim. Mam trosku pocit z tohohle posledního, co má to „spatny 
obdobícko“, jestli neni furt zenatej. On mi rek, ze je rozvedenej, a já mam trosku pocit, 
jestli neni zenatej… Tamten jeden teda lhal vo tom, ze, ze je rozeslej, nebyl rozeslej, 
zije s tou prítelkyní, navíc s ní staví barák, coz je docela zásadní, ze nechápu proc teda 
brouzdá po Tinderu. (..) Eeee… (..) Jako u nekerejch nevim, protoze jsme se videli 
dvakrát, trikrát, a pak se treba vyparili, byť to vypadalo, ze jako budeme se vídat, bude 
to super, jo, rozumíme si, jo, takze tam jsem se to nikdy treba nedozvedela. No. 
T: A vzhled teda treba jako ne? Že by prisel nekdo a ty by sis rekla „tyjo, to je ten 
samej?!“ ((sokovane))? 
R: Hm, to asi ne. Ne, ani, nastestí. ((smeje se))
T: ((smeje se)) No, jak ty sch̊,zky probíhaly, to uz jsi mi rekla, to uz jsi mi 
zodpovedela… Ee… Jo. A seznamujes se i jinak nez pres Tinder, jakoze pouzívás i 
jako… To jsi rikala vlastne… Urcite jednou jsi rikala pres kamaráda nejakyho?R: Jo, jo,
jo. Hodne jako známejch jako mi treba dohodí nekoho, ze ví, ze nekdo… „Hele tenhle 
je svobodnej, ten by se k tobe hodil.“ Ee… (..) V práci jsem se treba taky seznámila… 
Jako… Jako samozrejme taky, ale, ale jako míň nez pres ten Tinder, je tech sch̊,zek, 
nebo tech seznámení míň, coz je jako logicky, vzhledem k tomu, kolik tam je tech… Je 
moznost prohlízení tech kluk̊,. ((smeje se)) 
T: A prislo ti, kdyz jsi se seznamovala treba pres kamarády nebo takle, nebo v ty práci, 
tak ze to bylo jako lepsí nebo horsí… Nebo jako rozdíly treba?
R: No treba ten jeden, co mne s nim seznámila ta kamarádka, tak jsem si práve 
myslela… Nebo aspoň to ty dva mesíce probíhalo skvele, ze jsem si rikala „oukej, tak 
ona me zná, tak ví, koho mi jakoby dohodila, zná jeho, zná me, tak proto nám jako 
to…“ A fakt jsme si padli do noty, ale ve finále jsme… Jsem zjistila, ze je to strasnej 
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v̊,l. Takze… Takze to asi ́ plne… je asi ́ plne jedno. Jestli je to pres kamarády, nebo 
jestli to je pres ten Tinder. Myslim si, ze jo. Že to… V tomhle prípade aspoň z my 
zkusenosti, je to jedno proste. Co mam já… Tak mne to neprijde jako rozdíl. Vsude 
jsou… mi prijde… ty chlapi podobny. Jenom tady na tom Tinderu jich je víc a clovek 
má moznost jako vybírat aspoň podle toho, jak vypadaj. 
T: A jiny aplikace nepouzívás?
R: Ne. Já jsem zkousela ten CoffeeMeetsBagel, coz mi prislo hezky. 
T: To zní tak roztomile. ((smeje se))
R: ((smeje se)) Presne tak! A… (..) To jsem se tam zaregistrovala, ale pak me to 
nebavilo tam vyplňovat milion vecí. No. (..) Jinak… Jinak uz ne.
T: Hm. A (..) jakym zp̊,sobem jsi si vytvorila ten sv̊,j profil, treba jak jsi vybírala 
fotky, podle ceho jsi vybírala, más tam text, prípadne jak jsi ho vytvárela, podle ceho, 
koho jsi treba chtela zaujmout nebo… na koho jsi cílila?
R: Hm. No tak… Fotky jsem tam dala takovy, kery jsem si rikala, ze mi to tam slusí…
T: ((skáce do reci)) Podle sebe? Podle toho, co ty si myslís, ne ze by ti treba nekdo 
poradil?
R: Ne. Práveze jako… Nekolikrát mi uz nekdo rek „tahle fotka je hezká“ a já reknu 
„dyť to je hrozny.“ ((smeje se)) Je fakt, ze to dávam podle sebe, ale snazim se tam dávat
fotky fakt jako neupraveny. Jako fakt bez nejakejch filtr̊,, nejaky takovy prirozeny 
fotky, jako nefotim se sama, proste pred zrcadlem s telefonem v ruce, to nesnásim. A co
se tyce toho textu, tak jsem chtela, aby to bylo jako vtipny. (..) A taky jsem tam pozdejc 
teda pridala to, ze nehledam jako rande na jednu noc. Ale je to ́ plne jedno, ty chlapi si 
to podle me v̊,bec nectou. No. 
T: Hm. A (..) poslední otázka je, jakym zp̊,sobem si vybírás… Nebo rozhodujes se, 
koho svajpnes jako doleva doprava, koho schválís a zamítnes? Jestli jsou nejaky veci, 
ktery treba vís „urcite ne, to me odpuzuje“ a naopak treba „tohle me fakt zaujme“?
R: Tak za prvy je to teda takovyty selfíckovy fotky v zrcadle, polonahy chlapi. Jo, 
nagelovany, ve slunecních brejlích, takovyty vylozene az moc jako… Nebo az moc 
krásny proste, ne. Kdyz me jakoby zaujme na tej první fotce, tak ho rozkliknu a 
podívam se na ty dalsí fotky, co treba má rád, co delá. (..) Hm, rovnou dávam pryc 
chlapy, ktery nemaj vlasy. Protze já miluju vlasaty kluky. Musí mít vlasy, musí proste. 
Já nevim, kdo by to musel bejt, aby to nevadilo. Nejakej herec. ((smeje se)) Dobrej. 
((smeje se)) Ale tady urcite… Urcite tohlecto u me rozhoduje. Samozrejme vek. 
T: Hm, a v jakym smyslu?
R: No… Aby nebyl ani vo moc… Tam mam nejakou vekovou hranici. 
T: Jako ani moc mladsí, ani moc starsí?
R: Jako mne ty mladsí ́ plne nevadeje, ale zjistila jsem, ze uz to neni jako ́ plne dobry. 
Že proste ty mlady chtej neco jinyho, nez chci já. Takze jsem to vo trochu snízila, takze 
mam tam nejaky rozmezí, m̊,ze bejt vo sest let mladsí a starsí uz m̊,ze bejt samozrejme
o víc, tak klidne vo tech deset let. Tak nejaky to vetsí rozmezí. A jak jsem rekla, ty 
cizince. Ty dávam taky pryc. Proste kdyz me vopravdu… Pár jsem jich taky to… Ale 
me nebaví pak si psát proste v te anglictine, nebo ne vylozene v te anglictine, jo, oni 
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fakt tady jsou treba na skok a nebo… To tam ani clovek porádne nevidí. Jako voni tam 
maj obcas napsany, ze jakoby, ze jsou v Praze, aby to ta holka asi pochopila hned, no. 
Ale jinak fakt proste me musí zaujmout. Já mam ráda takovyty vobycejny, hezky kluky,
vlasaty ((smeje se)) proste, ktery delaj nejakej sport, nebo se zajímaj vo film, vo hudbu, 
vo kulturu proste umení, to me baví a kdyz to vidim, ze to tam, ze to tam je a zaujme me
i nejak jako fyzicky… Samozrejme musí tam neco bejt, ze se ti ten clovek líbí, tak pak 
mu dam ten lajk, no. 
T: A treba, já nevim… (..) Ten stav, jestli je zenatej, svobodnej?
R: To voni tam v̊,bec nemaj. 
T: Nemaj?
R: Ne. To tam… Ne. Jako ten… Já jsem… Jeste jsem nenarazila na nikoho, kdo by tam 
mel „já jsem zenatej a hledam nejaky povyrazení“
T: Ale prej taky tam jsou.
R: Jo?
T: Hm, slysela jsem. :)
R: Je to mozny, no. Je to mozny, ale asi jsem na zádnyho takovyho nenarazila, nebo uz 
si to nepamatuju, ale vopravdu jako nekdo tam má, ze proste fakt hledá uz jako vztah, 
jo. Nekdo tam vylozene má „já nehledam vztah, mam rád seznamování“. Napríklad. 
Tak ty uz taky rovnou dávam pryc, protoze já uz se nepotrebuju seznamovat, já jsem 
seznámila s mnoha lidma a todle uz fakt jako nepotrebuju a nechci. A… (..) Co to 
bylo… Jo, no… Takze tohle… Voni to tam v̊,bec nemaj. Voni tam… Vesmes tam maj 
voparvdu fotku, vek a to je vsecko. A… VIdim, jak jsou daleko. Málokdy tam maj fakt 
jakoby víc informací, no. 
T: A kdyz má treba fotku s dítetem, tak odradí te to, nebo je ti to jedno?
R: Jako… Kdyby se mi líbil, tak me to neoradí. Jo, protoze díte m̊,ze mít, m̊,ze bejt 
rozvedenej.
T: No to jo, ale jakoze treba jestli to pro tebe neni nejak…
R: ((skáce do reci)) Ne. Kdyz by se mi fakt líbil, kdyz by me fakt jako to… Tak mi to 
nevadí. Vlastne jako.
T:  Hm. Super! A napadá te jeste neco obecne treba… k tomu Tinderu? Co ti prijde 
treba d̊,lezity?
R: (..) Hele… (..) Asi… Já nevim. 
T: Nebo treba nejaky obecny… to… zhodnocení?
R: (..) No, já myslim, ze jsem jako rekla k tomu tak nejak vsechno, no. Je to vopravdu. 
Myslim si, ze je to jednak pro vsechny lidi, ze je ́ plne jedno, jestli ten clovek jako… Je
vysokej, hubenej, tlustej, tenkej, proste kazdej si tam nekoho najde, nejakou tu svou 
druhou polovicku. (..) Ale… (..) Ale je to jednak… Je to fakt i pro lidi, ktery… Já 
nevim, jestli tam jsou jako i lidi, ktery jsou ́ plne jako zoufaly a vopravdu nikoho 
nem̊,zou potkat… Ty mozná chodej na takovyty… ty horsí seznamky. Nebo horsí… Já 
nevim. To je asi strasne… strasne tezky, takhle to jako ríct, nebo blby to takhle ríct. Ale 
asi tam je vopravdu… Je to jednoduchy, clovek si to stáhne do mobilu, kdyz má clovek 
takovej chytrej nejakej telefon ((smeje se)), takze je to urcite fajn. A zas… myslim si, ze
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vopravdu neni nemozny se tam s nikym… navázat… seznámit… Znám pár lidí, co se 
takhle seznámili, nebo i treba nejaky ty celebrity, nebo znám jednu holku, která je 
jakoby známá osobnost a seznámila se tam, sla na jedno rande a bum, a bude se brát. 
Budou se brát. Jak dlouho to vydrzí clovek taky nem̊,ze dobre ríct, ale proste jsou tam 
nekde. Ale je to takovy hledání jehly v kupce sena. A clovek jako musí buď vydrzet 
nebo se na to musí vykaslat, no, proste… Stejne jako v Praze chodí spousta chlap̊,, 
kdyz oslovim deset, tak osm z nich bude debil̊,. Takze proste…
T: ((smeje se)) Mozná i víc. ((smeje se))
R: ((smeje se)) Mozná vsichni! ((smeje se))
T: ((smeje se)) (..) Hm. Já to jenom jeste projedu, jestli jsem jeste na neco nezapomnela.
R: Jasne.
T: (..) Hm. Dobre. Tak dekuju moc.
R: No neni za co.
T: Tak já uz to vypnu.
R: Tak jestli ti to takhle stací. ((smeje se))
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PŘÍLOHA Č. 5: VENDULA, 31 LET

Datum rozhovoru: 10.7.2018
Stopáz rozhovoru: 24:19
Místo rozhovoru: Plzeň, Námestí generála Píky
Číslo respondenta: 5
______________________________________________________________________
T: Takze jako první otázku mam, proc jsi si vybrala jako prostredek k seznámení práve 
ten Tinder a ne nejakou jinou aplikaci k seznámení nebo online seznamku nebo nejakej 
jinej prostredek.
R: Tak hlavne kv̊,li tomu, protoze je tam vlastne v ty aplikaci moznost najít toho 
parntera v nejakym jakoby blízkym okolí, jo. Takze asi nejhlavnejsí d̊,vod bylo tohle.
T: Hm.
R: Na doporucení kamarádky. 
T: Hm. A jak dlouho jsi ho pouzívala? Teď uz ho nemás?
R: Teď uz ho nemam, ale pouzívala jsem ho asi… Nevim… Tri mesíce treba, tak nejak.
T: A s jakyma ocekáváníma jsi si ho stáhla, nebo jsi se registrovala?R: No tak asi 
jakoby najít partnera stejnejch zálib nebo proste… V tom okolí, kde jsem já, no. Abych 
za nim nemusela jakoby treba potom nekam dojízdet, ze jo. ((smej se))
T: Jo, takze jakoby, ze ti prijde, ze to je dobry, ze tam m̊,zes trosku vyfiltrovat proste 
treba podle toho popisu, jako co tam ten clovek má.
R: Hmm.
T: A v pr̊,behu casu, kdyz jsi tu aplikaci pouzívala, tak menily se ty ocekávání nejak? 
R: (..) No, asi jakoby ne. 
T: Myslim treba na základe nejakejch treba reakcí nebo zp̊,sobu, jakym s tebou treba ty 
lidi mluvili, nebo tak, jestli se to nejak nezmenilo treba… Tou zkuseností s tim 
Tinderem. 
R: No spís to bylo tak, ze vlastne vzdycky probehla nejaká komunikace a pak jeden z 
nás… Vzdycky jakoby to vysumelo, ze uz potom jakoby prestal odpovídat. Že mi 
prislo, ze to funguje jenom jakoby na tom, na tom… Zp̊,sobu jakoze… líbí-nelíbí. Jo? 
Takovy spís jakoby zábava jo. 
T: Jo, jo. Takze jako… Myslís líbí-nelíbí jako to projízdení, nebo…?R: No jakoby ta 
́ vodní fotka, ze jo, tak proste dás „líbí se mi“, „nelíbí se mi“…
T: ((skáce do reci)) Takze to byla forma zábavy… Jakoze je to spís forma zábavy pro ty
uzivatele, nez ze by to brali jako nejak vázne?R: Myslim si, ze jo, jakoby. Mne to takhle
potom prislo, postupem casu.
T: A jako bylo to tak treba potom i pro tebe?R: Já jsem to tak pak taky zacala brát, 
protoze jsem vedela jakoby, ze ta konverzace vzdycky jakoby upadala, no. Že tam 
jakoby byl takovej ten prvotní zájem a potom proste… To bylo takovy jakoby uz 
vochladly proste a… Ty lidi potom prestali psát, nebo me uz to nebavilo. Jo. Proste, 
bylo to jakoby potom takovy vo nicem.TT: Takze… Pockej, takze jsi rikala, ze jsi se 
chtela ze zacátku seznámit, takze vlastne trochu se to zmenilo?
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R: Hm, potom se to zmenilo asi.
T: Zezacátku jsi chtela jako ten váznej vztah, takhles to brala? Nebo spís takovy jako… 
Spís nezávaznejsí, nebo takhle?R: No jakoby netlacila jsem na pilu jako. Nebrala jsem 
to tak, jakoze bych vylozene na tom Tinderu si fakt chtela zoufale nekoho najít, to ne, 
ale jako spís jako takovou zábavu jsem to brala na zacátku a… (..) Ale s tim, ze kdyz by
se z toho neco vyvinulo, tak by to bylo treba fajn.
T: No a jaky klady a zápory vidís v tom seznamování pres Tinder obecne?R: Klady 
urcite v tom, ze jakoby se tam dá vytríbit… Jakoby ty zájmy tech lidí, ze to je takovy 
jakoby snadnejsí. Že treba kdyz vim, ze ten clovek nesportuje, tak proste to neni jakoby 
nic pro me, nebo treba já nevim… Kdyz kourí, tak nemam ráda kuráky. Jo, ze si tam 
najdu tu sortu lidí, z ktery já bych eventuálne treba vybírala. Tak to je takovy jakoby 
usnadnení. Jo. Plus jeste samozrejme fyzicky ten clovek kdyz se mi proste líbí podle ty 
fotky, tak to proste, jo…? Taky. Taky to jakoby zohledňuju v tom.
T: A zápory?
R: Zápory…? Zápory vidim jakoby v tom, ze treba ten clovek uz jakoby na sebe rekne 
spoustu vecí a potom kdyz teda se treba maj sejít, tak ze uz je to takovy, jo, ze uz na 
sebe ví strasne vecí. Jo. Že to neni takovyto voťukávání. Takovyto… Že ten druhej uz 
vo tom partnerovi, nebo vo tom protejsku, ví jako spoustu vecí. A to mi prijde takovy, 
jakoze to ztrácí to kouzlo.
T: Že to neni tak spontánní?R: No, no, no, no, no.
T: No a neco dalsího? Klady nebo zápory. 
R: (..) Asi tohleto je takovy to, zásadní. V mejch ocích.
T: Hm. No a v cem se to seznamování pres Tinder podle tebe lisí od seznamování 
jakoby tvárí v tvár? Nebo offline proste, v „reálu“?R: No je to neosobní. Hrozne. 
T: Neosobní?
R: Hmmm, neosobní mi to prijde, takovy jakoze. Hmm. (..) Proste je to strasne jakoby 
snadny nekomu napsat, nez se nekomu koukat do vocí. Žejo. A potom proto jsem 
jakoby to pak uz taky jako si vodinstalovala, protoze mi to proste prislo jako… Že 
takhle jako se nechci asi seznámit s partnerem, protoze je to takovy hrozne komercní 
a… Samy posílaní smajlík̊,, místo toho, aby ty dru… ty dva se na sebe usmáli jako v 
reálu. Jako prijde mi to takovy to, no. Jako samozrejme je to moderní v dnesní dobe, ale
fakt jsem jako vod toho ustoupila taky kv̊,li tomuhle. 
T: A kdyz rikás „taky“, tak kv̊,li cemu jeste?
R: (..) No kv̊,li tomu, ze práve jakoby… Taky kv̊,li tomu, ze proste pak ta konverzace 
ochladla no, uz jak jsem rikala. Takze to jsou takovy asi dva aspekty, ktery… Ktery 
proste… Kv̊,li kterejm jsem si to vodinstalovala, no. 
T: A teda… Kdyz se zeptam na nejaky konkretní zkusenosti, jak probíhaly treba ty 
seznamování a tak? Treba co ti utkvelo v pameti nejak, nebo tak. Vís jako myslim ten 
proces prsote seznámení, pak toho chatování a tak. Treba neco jak to probíhalo. 
R: Jako vo cem jsme si psali nebo tak, jo?T: Jako obecne treba…
R: ((skáce do reci)) No proste treba napsal… (..)
T: Treba i jako myslim… jestli treba tam byly nejaky zákonitosti, ze spís treba von 
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psal… nebo jako chlapi psali první, nebo jestli tobe nevadí psát první, pak jako treba 
cim ten kontakt zacínal, jak to pokracovalo…
R: Spís… Spís psali ty chlapi. (..) A vetsina jich taky chtela jenom jakoby… Nejakej 
fyzickej kontakt. (..) Takze spís psali chlapi proste. No ale jako… Já jsem asi nikomu 
nenapsala. Já jsem vzdycky jenom jako tam lajkovala ty…Ty fotky.
T: No a potom treba… Ty jsi rikala teda, ze jsi se nikdy s nikym nesesla jako…?
R: Ne.
T: No tak treba jako…
R: ((skáce do reci)) Protoze me nikdo jakoby natolik nezaujal, ze bych se s nim chtela 
setkat.
T: No a teda kdyz jste se nesesli, tak treba jak probíhal ten kontakt teda, jakoze od 
toho… Treba „cau, jak se más“, pak jako k tomu, ze to skoncilo proste.
R: (..) No. (..) Proste… Ta konverzace jakoby upadala, bylo to furt stejny, jo. 
T: A furt stejny znamená co?R: No furt jako „co delás“ a tuto. Jo. Proste me to nebavilo 
potom. Jo, nemelo to zádnej jako… Nijak se to nevyvíjelo. Tak proto mi to prestalo i 
bavit, no.
T: Hm. No a jak casto jsi ho pouzívala? Treba jako kolikrát do tejdne a na kolik minut, 
treba priblizne?
R: Hm. Kdyz jsem byla práve ve skole ((smeje se)), tak furt. Jsme s holkama jakoby 
takhle to, jo. Kamarádky to mely taky stazeny. A… takze kdyz jsem byla ve skole, tak 
jako… Nevim no. Tak jakoby furt jsem na tom byla. ((smeje se))
T: Takze ve skole s kamarádkama jste to braly práve spís jako takovou… jako zábavu 
ve tríde?
R: No, my jsme to braly jako takovou formu zábavy. Práve na doporucení ty kamarádky
jsem si to stáhla. Jakoby… Hm. (..) Na zacátku z nudy, no a pak jsem rikala jakoze by 
to bylo docela fajn. (..) No a tak. Jakoze docela casto. A pak jak uz vlastne… (..) mi to 
stvalo, ze jako ty konverzace jsou takovy vo nicem, tak jsem to pak vodinstalovala, jo. 
Že to je marny proste. Je to jakoby lepsí se seznámit nejak jako normálne z ocí do ocí, 
no. 
T: No tohle teda jsi mi zodpovedela, ze na zádny offline sch̊,zky jsi nesla?
R: Hmm… Jo pockej!!
T: Šla??
R: Teď jsem si vzpomnela! Jo! Byla jsem na jedny.
T: No, tak rikej. ((smeje se))
R: No, ten clovek se mi nelíbil. ((smeje se))
T: Jakoze ti prisel jinej nez treba na ty fotce a tak?
R: No. Jo. Von byl jakoby… Von byl hrozne zarostlej. No. Von mel takovyty vousy 
jako hodne dlouhy. A to teda jako se mi nelíbilo. ((smeje se)) Takze já kdyz jsem ho 
videla z dálky, tak jsem si rikala „tyvole, doufam ze to neni von.“ No, von to byl von. A
hlavne uz mi jakoby poprvy… První co me jako odradilo bylo oslovení, jo, protoze mi 
rek „ahoj (…)“. Jo, já to nesnásim. Jako nemam to ráda, je to takovy neosobní, 
takovy… Kdyby mi rek „cau (… - zdrobnelina jmena participantky)“. Ale von byl 
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takovej jakoby… hrozne vodmereneje… Nebo vodmerenej… Takovej jako drsoň jako. 
Takovej suveren jo, presne tak. A hlavne, na ty sch̊,zce, my jsme sli do vinárny a na ty 
sch̊,zce… Já uz jsem hnedka v první okamzik rekla „ty vole no tak to je ́ plne zabitej 
vecer, proste ne jako.“ A pak jsme sli do ty vinárny a von mluvil o svy bejvaly 
prítelkyni. Jo. Takze to byl konec.
T: Takze jsi to jako vydrzela celou…?R: Já to vydrzela. 
T: A jak dlouho jsi tam byla?
R: Dve hodiny. 
T: Jako a meli jste se vo cem bavit, nebo to bylo fakt jenom, ze jsi sedela a rikala sis, ať 
to skoncí?
R: Jako my jsme se bavili… On totiz jakoby jezdil hodne na kole (..) a my jsme se 
vlastne sesli, protoze von jak jezdil jako na tom kole, já proste jako sportuju, nebo 
proste jako… jsem cvicila dost. No tak jakoby vo tom cvicení jsme se bavili, vo tech 
aktivitách, kdo co delá a tak. A…
T: Takze tim by ti sednul, ale nesed ti proste…
R: ((skáce do reci)) Ale nesed mi tim, ze von jakoby hrozne tam shazoval tu prítelkyni. 
Jo.
T: Hmm, jo.
R: No a shazoval jí tam a furt jakoby rikal, no co jí hrozne vadilo a tak. 
T: To je zajímavy tema na první sch̊,zku. ((smeje se))
R: No a mne to proste strasne jako samozrejme vadilo, zejo. No tak já jsem si… Jsem se
posilnila pár sklenickama vína. Ale… takze se to jako dalo ve finále trosku jako snyst 
((smeje se)), ale pak me doprovodil dom̊, (..) a dali jsme si pusu, jakoze ale takovou 
normální, zejo. Tak mi dal pusu a druhej den mi potom psal zase. No ale já uz jsem se 
mu po nejaky dobe pak jako neozvala, protoze mi proste…
T: Takze chvíli jeste jsi mu odepisovala, a pak…
R: ((skáce do reci)) A pak uz jsem mu nevodepsala a von uz potom jakoby taky 
nevodepsal.T: A nedivil se? (..) Jako neptal se treba, co se deje? Proste nechal to jako…
R: Hmm, nechal to bejt asi. Hm. No ale bylo to hrozny teda. Tak to bylo jedno jediny 
rande. Vlastne.
T: No a prijde ti… Prislo ti, ze to ten clovek, kdyz jsi ho pak videla osobne, ze treba na 
tom profilu se snazil vyvolat nejakej jako klamnej dojem vo sobe, ze treba lhal, nebo 
neco nerikal, nebo treba jiná fotka, v popisu treba neco nepravdivyho, vís co myslim?
R: Vim, co myslís, ale… Jako mne to tak neprislo, akorát já jsem si toho cloveka 
proste…
T: ((skáce do reci)) Predstavovala?R: Vylozila jakoby jinak, jo. To bylo asi spís jako v 
my hlave. Že já jsem si ho nejak predstavovala. Ale jakoby… Jako fyzicky na ty fotce 
vypadal jako jinak nez ve skutecnosti. Jo, to hodne delalo, jakoby dojem tech vous̊, 
proste, to mne jakoby vadilo, hodne. Jako nereknu, kdyby byl nejakej jakoby zarostlej v 
pohode, ale tohle bylo moc jako na me ((smeje se)). A hlavne, taky jeste chci ríct, ze 
mne prislo, ze on jakoby v̊,bec jako neprisel na to rande nejak jako… jako voblecenej 
hezky. Jo. Že proste mel batoh, on mel batoh na zádech, no jako já. ((smeje se)) Ne, 

55



ale… Proste mel batoh na zádech, sel proste z práce, byl takovej jako hrozne to, jo. Ale 
to mi ani jako mozná tak nevadilo, ale to chování proste tam hodne, hodne hrálo velkou 
roli. To vo ty prítelkyni, protoze jsem si rekla „tyvole tak jako kdyz jako na první 
sch̊,zce mi riká vo svy bejvaly, jo, nejaky takovydle veci, tak to asi nebude ́ plne 
jakoby za prvy zralej na nejakej vztah a za druhy jako asi (..) to neni ani moc dobrá 
povaha, kdyz takhle…“.
T: No, to uz jsi rekla… Jo a pak jestli jsi se seznamovala v ty dobe i jinym zp̊,sobem 
nez na tom Tinderu, nebo jestli jsi pouzívala v dobe… 
R: ((skáce do reci)) Jenom ten Tinder nebo jinou aplikaci?
T: No, a nebo treba i jako jestli sis rikala… Nebo jestli jsi se s nekym potkávala treba i 
práve v tom offline svete jakoby…
R: Hm. Ne. 
T: Ani jinou aplikaci?
R: Ne. Hele nemela jsem.
T: Hele a s kolika lidma jsi treba navázala kontakt, ze jste si psali?R: Hodne no.
T: Hodne?R: Jako, co se tyká toho psaní?T: Hm. 
R: Tak treba… Nevim… (..) Patnáct asi dohromady, nebo dvacet. Tak nejak.
T: A vsichni zklamali, jo? Tim chatováním.
R: Hm, no jako nevim, nicim me jakoby nezaujali, no.
T: Jo a…
R: ((skáce do reci)) Jsem vybíravá asi, nebo já nevim. ((smeje se))
T: To je dobre. ((smeje se)) A (..) ten tv̊,j profil, kdyz jsi ho mela, tak jako jakym 
zp̊,sobem jsi si ho vytvorila? Podle ceho jsi treba vybírala fotky, co jsi tam mela 
napsáno…? Treba jestli jsi tam mela neco o sobe, co hledás…
R: Mela jsem tam (..) svoje fotky, samozrejme ktery se mi treba líbily, zejo, nebudu tam
dávat fotky, na kterych se sama sobe nelíbim.
T: A jako fotku… Jakoze konzultovala jsi to treba s kámosema, nebo vylozene jenom 
podle sebe? Jako treba ze by ti nekdo rek „tady ti to slusí, tu tam dej“? 
R: Ne. Vzdycky podle sebe vybíram. Jo. Kde se já sama sobe líbim. Na to nedávam, na 
druhyho. Ale (..) byly tam jakoby hodne fotky z toho sportování, jo, nebo z vylet̊,, nebo
tak. A psala jsem tam treba oblíbenou hudbu, co posloucham, oblíbeny písnicky, co 
delam teda, my záliby a jaká jsem. Jakoby povahove.
T: A…
R: ((skáce do reci)) Ale nepsala jsem tam, ze jsem cholerik hroznej ((smeje se)). 
T: ((smeje se)) A napsala jsi tam treba co jako hledás u toho partnera, nebo jsi to tam 
nepsala v̊,bec?
R: Ne, to jsem tam nepsala. 
T:Ani treba co nechces?R: Ne. To jsem tam nepsala, protoze to jsem chtela jakoby 
nechat na ty konverzaci potom. Jo. Jako treba ze si o tom budeme psát nebo tak. 
T: Hm. Jo. A. (..) A podle ceho jsi vybírala, jestli toho uzivatele jako… zamítnes nebo 
schválís? Treba jestli tam bylo neco, co vylozene jsi urcite nechtela, nebo naopak co te 
́ plne hned jako zaujalo, ze vís.
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R: No, tak… (..) Jako na první pohled proste vzhled jako, jo. Protoze proste mam ráda 
urcity typy… ((smeje se)) Chlap̊,. ((smeje se))
T: A jaky? ((smeje se))
R: ((smeje se)) (..) Tmavy proste, no…
T: Asi ne zarostly, teda jsem pochopila. ((smeje se))
R: No ́ plne zarostly ne, no. ((smeje se)) Ale jakoby… tmavsí proste typy nejaky, 
jakoby hnedovokej a to. Tak takhle.
T: No, takze vzhled…
R: Vzhled. A potom taky treba jestli je nejakym zp̊,sobem originální. Jestli tam mel 
nejaky fotky jako ne jenom sám sebe. Jako nemam ráda, kdyz tam nekdo si fotí selfícka 
a takle. Jako. Jako stejne tak jako já jsem tam nikdy nedávala proste nejaky selfie fotky, 
ktery si ani nedelam, ale proste kdyz me nekdo vyfotil a  treba jsem… vim… nevim… 
jsem se tam hezky usmála nebo tak, tak na tom klukovi kdyz jsem videla, ze jakoby se 
hezky smeje a ze je takovej sympaťák… No a ze tam má treba fotky i… Nevim… Na 
procházce se psem, nebo proste, ze má rád treba zvírata, lidi proste, tak jako… Tak to 
mi jakoby zaujmulo, no. Plus jeste treba i hudba. Vodradilo mi, kdyz tam byl nejakej, 
kterej poslouchá metal a takovydle veci. Tak to fakt jako ne.
T: ((skáce do reci)) A kdyz rikás, ze… Promiň, ze do toho skácu. Ale kdyz rikás, ze jsi 
nechtela ty selfícka, tak jako… (..) Z jakyho d̊,vodu?
R: Nemam ráda selfícka. Nemam je proste ráda, prijde mi to hrozne takovy jako… (..)
T: Jako s cim si to spojujes? 
R: Takovy jako sebestredny hrozne… A… Jako nevim, proste nelíbí se mi to.
T: No a treba jeste neco, co te zaujalo nebo… (..) Že sis rekla „toho jo“.
R: Nejakej originální proste popisek vo sobe. Co… Co vo sobe proste rekne, ten clovek.
Co rád delá jako. Nejakym vtipnym zp̊,sobem kdyz to tam podal, tak mi to prislo 
hezky, no.
T: A naopak treba co ́ plne rozhodne ne a hned jsi vedela…
R: No, nekdy tam dávali takovy texty, kdy z toho vyplynulo, ze jakoby von je ten 
nejlepsí a vostatní stojí za prd. Tak jako to ne. Kdyz jakoby shazuje druhy, jo, nebo v 
tom textu tam neco napsal, nejakej jakoby… To znelo tak jako ́ tocne proti jinejm 
lidem, treba, nebo tak. To jsem se tam taky hodne setkávala s takovejma… Jakoby… 
Popiskama.
T: Hm. A jeste neco?
R: Hmm… (..) Asi… Asi to jsou takovy zásadní veci pro me.
T: A co treba cizinci? Jo nebo ne?
R: Ne. ((smeje se))
T: Jako… Protoze jsi nechtela chodit s cizincem, nebo ze by odjel treba?R: ((smeje se)) 
Ne, jazyková bariera.
T: Jazyková bariera.
R: Hmm… Já se hrozne to… Jakoby to. 
T: Teď premejslim… No a tak… To je vsechno. Ty jses taková rychlá!
R: Jo?
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T: Jo.
R: Já jsem s tim rychle hotová. Se vsim. 
T: Ale jako… Jestli treba jeste te nenapadá neco, co bys obecne k tomu Tinderu rekla. 
Nejaky treba jako shrnutí, nebo nejakej jako obecnej názor nebo… Co by te jeste treba 
napadlo k tomu. (..) Uz by jsi do toho nesla nebo by sis ho jeste stahla zas?
R: Nesla.
T: Uz nikdy?
R: Nesla bych do toho, protoze proste… (..) Jako je to… Je to celkove takovy neosobní, 
lidi by meli proste se scházet, jako a povídat si… Offline. Protoze je to takovy víc 
emotivní a proste poznam na tom cloveku, jestli mi sedne, nebo ne. A takle lidi se 
proste vyhejbaj ty komunikaci z vocí do vocí mi prijde, a pak spolu neumí mluvit a tak. 
Jako je to dobrej prostredek na to, aby si ty lidi nejaky jakoby nasli, ty ktery maj 
spolecny zájmy tak, ale já uz bych do toho asi nesla, protoze… (..) Hm. (..) Vsude… 
Kazdej s kazdym si furt píse jenom a nikdo se tomu druhymu nedívá do vocí. Proste 
mne to prijde takovy jako cizí, no. Asi uz bych do toho nesla, no. 
T: No… Tak jestli uz nemás nic jinyho, tak to je vsechno. ((smeje se)) Jsi fakt rychlá. 
Tak dekuju moc.
R: Nemás v̊,bec za co. Doufam, ze te to nejak pom̊,ze teda. ,Po pauze pri vypnutem 
mikrofonu participantka chtela jeste neco doplnit.,
R: Tak jeste jsem se treba s tema chlapama jakoby nechtela sejít taky já, kv̊,li tomu ze 
jsem se bála, ze jakoby oni me vidí v nejakym svetle a potom kdyz me poznaj, tak ze 
proste nebudou uz chtít treba na dalsí sch̊,zku, ze jsem se bála, jakoze je odradim sama 
sebou jako. Jakoze proste tim, ze jsem tam dala treba nejaky fotky, na kterejch jsem se 
líbila já sama sobe, tak ze treba az me uvidí, tak ze si reknou „hm, tyvole, ta vypadá 
́ plne jinak“. Jo. Ale nedávala jsem tam nejaky jakoze bych vypadala ́ plne jinak, to ne.
Ale proste… Tak jako sama sobe jsem se na tech fotkách jakoby líbila.
T: A proc… Proc by to tak melo bejt?R: Asi nevim, jsem se bála jakoby nejakyho 
zklamání a odmítnutí. Tak proto taky jsem treba kolikrát odmítala ty sch̊,zky a nedoslo 
na ne, protoze ten chlap mi prisel hrozne fajn treba nekterej… A… nejak jsem se bála, 
ze mi pak rekne… Nebo ze uz mi pak nenapíse… To bylo asi… Že se jakoby rozejdem, 
kazdej si pudem po svejch a ze uz druhej den se treba nevozve. Jo, tak to bych brala v 
sobe jako strasny zklamání sama sebe a hodne by mi to snízilo sebevedomí. Tak jakoby 
tenhleten strach, tak ten tam taky hrál docela jakoby velkou roli. A… proto jsem jakoby 
se nesesla… Ale… U tutoho kluka proste nevim proc… Nejak jsme se sesli, asi jsem si 
myslela jako, ze to bude fajn, ze to bude v pohode. No a paradoxne to bylo ́ plne na prd.
T: No a kdyz sis tam nedávala treba… nejaky vyretusovany?
R: Nedávala jsem si tam zádny jakoby vyretusovany… Ne, to v̊,bec! 
T: Tak proc by…
R: No protoze proste já mam za to, ze jakoby vypadam jinak treba na fotce nez ve 
skutecnosti, jo, proste to tak jakoby mam v hlave asi dany. Nevim. A hlavne taky to, ze 
jakoby jsem treba fakt stydlivá, jo, takze takhle jako treba si tady povídam s tebou, tak 
to normálne si s chlapem nepovídam jako, jo. ((smeje se)) Protoze pak jako tim… Asi 
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uz je to taky dany tim, ze jsem mela parntera jenom jednoho, jo. Deset let, dlouho. 
Takze proste… Nejsem zvyklá jakoby takhle práve s tema chlapama komunikovat z ocí 
do ocí a tohleto byl pro me takovej jakoby prostredek, jo, ze… (..) Že jako jsem ukrytá, 
ze jo, a proste to, co jsem rikala. Jakoze más cas na to tomu cloveku dát odpoveď, jo, 
napsat jí, rozmyslís si to proste v pohode, v klidu a… A nezaskocí te necim. Tak toho 
jsem se asi taky bála, to musim priznat jakoze, to… To tam taky hrálo docela roli. Krom
toho, ze teda potom ta konverzace potom vzdycky vysumela, jo. A… Takze tohle taky. 
Takze nevim, jestli ti tohleto taky pom̊,ze.T: Jo jo, urcite.
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PŘÍLOHA Č. 6: LUCIE, 33 LET

Datum rozhovoru: 10.7.2018
Stopáz rozhovoru: 32:19
Místo rozhovoru: Praha, Holesovice
Číslo respondenta: 6
______________________________________________________________________
T: Takze… Jako první otázku mam, proc jsi si vybrala ten Tinder zrovna jako… A ne 
treba jinou aplikaci nebo online seznamku nebo jinej zp̊,sob?R: Populární, je známej, 
byl vyzkousenej. No jasne no, je populární. Taková proste známá aplikace. Hlavne i ze 
zahranicí vís, já ho znam spís ze zahranicí. Já jsem si ho nevybírala ́ plne v Čechách. T:
Ty jsi byla v zahranicí v ty dobe? 
R: Hm, ano.
T A ty jsi ho… Takze teď momentálne ho nepouzívás, nebo jo?R: Já ho mam na pauzy 
a teď zrovna mam asi mesíc pauzu s nim. Ale pred mesícem jsem zrovna byla na rande 
pres Tinder. ((smeje se))
T: To mi vsechno povís. Ale pockej… Odkdy ho pouzívás? Se jeste zeptam. 
R: Takovy ctyri roky ho mam nainstalovanej, ale byly tam treba… Mezitim jsem byla 
rok v Africe, takze tam jsem ho fakt nepouzívala. ((smeje se)) To fakt jako ne. Tam 
jsem jako… I mam pocit, ze tam jsem dokonce ten ́ cet snad i vymazala. Nebo tak 
nejak… A… Ale v podstate to první nejaky seznámení je ty ctyri roky zpátky. Čtyri 
roky zpátky no. A teď ho pouzívam spís asi poslední p̊,lrok. A teď zase mam… Jako je 
to vzdycky mesíc treba, ze jako ho pouzívam, a mesíc ho nemam. Vzdycky kdyz mam 
nejakou náladu jít nekam ven, nebo… se s nekym seznámit. ((smeje se))
T: Takze ho pouzívás tak jako strídave jo, strídave ne?R: Hm. Ano.
T: No jako já mam otázku, která je práve kv̊,li tomuhle mimo, ale jak casto ho treba 
pouzívás, kdyz ho pouzívás treba… Jako jak… Jak frekvence treba tejdne, tak kolik 
minut treba na nem strávís?
R: Hele… Tyjo. Tak tam jde spís o to, ze já kdyz ho pouzívam, tak si ho treba votevru a
je pravda, ze na nem prolítnu treba… Já nevim… Šedesát, jo, tricet, ctyricet, padesát 
chlap̊,. A vetsinu z toho… Já nevim, dás lajk pár protoze jsem velmi vybíravy typ. A… 
No protoze tam je spousta, jak se riká, plevele. ((smeje se)) To zní hrozne. Já vim. To 
zní hrozne. A v podstate já nejsem te typ, co by tam jako matchoval a ved milion 
konverzací, ale spís v momente, kdy se zacnu bavit s jednim, tak ty zbyly jdou stranou a
nepouzívam to dál. Dokaď treba se s treba s timhle typkem nesetkáme, nepoznam… 
Protoze já nejsem zastánce toho, ze by clovek mel jako mít dvanáct konverzací. Ne. Já 
vzdycky jako soustredim energii na tu jednu vec, a pak jako „hele funguje, nefunguje, 
dobry, deme dál“ nebo „dobre, tak poďme na kafe“ nebo neco. Takze to mam tak 
jako… Takze minut, no to tak… Zálezí asi na tom, jak moc komunikativní je, ale s tim, 
ze mam nárocnou… Docela… Ne jako nárocnou práci, ale pres den… Já nejsem pisací 
typ, tak… si… V ty aktivní cásti to m̊,ze bejt treba p̊,lhodina denne? 
T: A jako… Jakoze ty chatujes na ty aplikaci nebo… Že hodne lidí mi rikalo, ze pak se 
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to delá nejak pres WhatsApp.
R: No ne, já chatuju na ty aplikaci, chatuju v ty aplikaci, dokaď se s tim clovekem 
nevidim, protoze mu odmítam dávat nejaky císla a facebookovy profily, protoze 
proste… „Sorry, neznam te.“ Fotky jsou jedna vec, ze si rozumís druhá vec, ale pak face
to face… To bych musela mít docela dost kamarád̊, asi na Facebooku, a to nechci. 
Takze já to svoje soukromí ́ plne tam jako ne… Ne to… Necpu a netaham, dokud se se 
mnou nesejdou. 
T: A to neni propojeny s Facebookem?
R: No, ty más sice profil propojenej s Facebookem, ze si m̊,zes zaregistrovat, oni te 
overej, ale ne… Ten clovek se ti nedostane… Ten clovek se ti nedostane na tv̊,j profil, 
ani jako facebookovej. To je spís pro… V rámci asi podmínek ty aplikace. A je 
jednodussí registrace. Takze tak.
T: Jo a jaky jsi mela ocekávání, kdyz jsi vlastne se tam registrovala, co jsi od toho jako 
nejak chtela, ocekávala?
R: Tyjo, já nemam ocekávání v zivote. Já ziju bez ocekávání, protoze to te pak nic 
nem̊,ze zklamat. Takze jako ocekávání ́ plne vod toho nebylo, spís to byla zvedavost…
A… Nevim, tak jako seznámís se a vzdycky v hloubce duse budes doufat, ze potkás ten 
match, zejo. Treba m̊,j kamarád se teďka vozenil s prítelkyní, kterou… Poznali se na 
Tinderu. Pak znam jeste dalsí lidi, ktery… Dva myslim… Ty jsou teda v zahranicí, tak 
ty se taky tak poznali. Takze si rikás jako „ta sance tam je“. Ale ́ plny ocekávání.. 
jakoze vod toho nejaky extra… Ne. Furt ziju nohama na zemi, furt je to ten online svet, 
vís co.
T: Takze jsi si rikala „co prijde, prijde“ proste.
R: Co? No, jasne. Ono totiz dneska, nebo jako… Potkat nekoho, kyz se… kdyz se 
porozhlídnes po tramvaji nebo kdekoliv, tak vsichni proste cumej do telefonu. A v 
záveru…
T: Do Tinderu mozná. ((smeje se))
R: Jo, oni extremne nahradili to, ze pudes do baru, sednes si a na nekoho se usmejes, tak
se kolikrát uz clovek cejtí… I treba jako chlap… Já to chápu, ze se cejtí blbe se usmát 
na holku, protoze uz dneska je to jiny. Proste jako… „Proc se smeje jako?!“
T: Me too. ((smeje se))
R: Presne. Jako vís co. A tak radsi jde na ten Tinder a tam se matchnou, a pak teda jako 
„no jasne“. Je to… Je to hrozny… Já jsem jako… Já kdybych mohla, tak to v̊,bec 
nepouzívam, protoze furt jsem v tomhle stará skola a dam proste na ten osobní ten… 
Jako… Kontakt. A furt jsem taková, ze chodim a usmívam se. I v baru se usmívam na 
lidi, ale ta reakce je fakt jako sílená, ze proste ty lidi jako „mam nekde neco nebo 
jako… proc se na me smeje?“T: ((smeje se)) Jasne. 
R: A oukej. Takze proto jsem asi jako sla na ten Tinder. Protoze vlastne jsem zjistila, ze 
se tam pohybuje i spousta jako velmi zajímavejch muz̊,, ne ze ne.
T: Jako myslís…
R: ((skáce do reci)) Na tom Tinderu no. Hele to je… Badoo je sílená aplikace, tam jsem 
byla asi deset minut. A… (..) Ale tady jako m̊,zes si tim, ze musí se dycky lajknout 
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voba, takze si musís vlastne vyfiltrovat jako… ze se ti nekdo proste nelíbí. A jsou tam 
docela jako zajímavy kluci… nebo typci. Ne vzdycky to jako vyjde, ale… Nebo jakoze 
kdyz se s nima pak bavís, ze by jako byli zajímavy víc nez ty fotky, ale (..), ale je to… 
Jak to ríct no. Vlastne kdyz se s nima… Co jsem chtela ríct? Kdyz se s nima pak sejdes, 
tak záhy zjistís, ze i voni vlastne tam jsou jenom kv̊,li tou, ze je jim v záveru hloupy 
oslovit holku normálne na ulici. Práve aby jako nevypadali divne. Takze… Já jsem 
rikala „tyjo, sorry, nám je pres tricet a vlastne to, na cem jsme vyr̊,stali celej zivot, tak 
je díky tomu online svetu jako je… Jakoze "hej, já se proste bojim oslovit holku, 
nejenze aby me neposlala do prdele, ale abych vlastne nebyl divnej“, protoze je dneska 
divny oslovit nekoho… A já, tyjo, no já bych si tak prála, kdyby me nekdo treba oslovil.
Jenze je pravda, ze te vetsinou oslovej takovy jako divny typci, ale… To uz je pak jiná 
story no. 
T: Hm. No a kdyz jsi mluvila o tom Badoo, tak to me privádí k otázce, jestli jsi… 
Nebo… Kdyz ten Tinder pouzívás ty ctyri roky, tak jestli za tu dobu jsi se práve 
seznámila i jinde… Takze Badoo, jo, zkousela jsi i jiny aplikace a tak?
R: Ne, ne, ne. Já se seznamuju fakt normálne. To bylo fakt na chvíli ze srandy, ze jsem 
chtela vedet, kv̊,li tomu, ze jsem premejslela, ze i… Hele me se rozesli rodice a máma 
riká „tak poď, se s nekym seznámíme a neco“ a vona tim, ze nikam nechodí a 
kamarádka, ze její máma pouzila Badoo po rozvodu a ze teď má super prítele, tak ať se 
jako… Tak já jsem si rikala „tak já si to stáhnu a podívam se, co to je zac“, tak jsem to 
stáhla… a vymazala. ((smeje se))
T: Ale jako normálne se seznamujes, ze kdyby te nekdo oslovil, tak jako…
R: Jo, hele, jako jinak já se to… Jinak jako… Tohle je fakt vyjimka ten Tinder a je to 
vopravdu jednou za cas, jinak já víc funguju mezi lidma a… (..) A tak nejak jako furt 
dam na ten face to face, na to osobní seznámení no. Coz ne vzdycky s mojí vizází je 
́ plne jako jednoduchy.
T: ((smeje se)) Jak to myslís?
R: Chlapi maj strach oslovit atraktivní zeny, ktery jsou sebevedomy jeste navíc.
T: Jo takhle. ((smeje se)) To jsem ráda, ze to rikás takhle, protoze já dycky, kdyz slysim
ty ́ plne krásny holky práve, jak to rikaj jako vopacne, vís co, tak si rikam…
R: No, já vim, je to… Jako… A vo to to je horsí, tyjo, kdyz to tak jako vezmu, ze 
spousta hezkejch ceskejch holek si myslí, jak jsou nehezky. A já jako si rikam „kazdy 
ráno vstanes, podívás se do zrcadla…?“ Já vidim, co tam je jako. Já vim, jak vypadam, 
já nebudu rikat, ze tak jako nevypadam.
T: No a kdyz teda mluvís o tom face to face, tak jaky si myslís, ze jsou hlavní rozdíly v 
tom seznamování pres Tinder a v tom tvárí v tvár. 
R: (..) Pres Tinder te vosloví clovek, kterej by te osobne neoslovil. Protoze je schovanej 
za tim svym profilem, kdezto tvárí tvár ti musí tvárí v tvár celit. A m̊,ze celit i tomu 
vodmítnutí. Ten Tider je safe pro ne, ze proste ty dás krízek. A… (..) Mozná je to i lepsí
v tom… Nebo, lepsí… Nekterí lidi si tam vo sobe i neco napísou, vís, jako co delaj, 
nebo tak, nebo to maj propojeny s Instagramem, tak vlastne ty si to m̊,zes prolistovat a 
dozvedet se rovnou, jestli by ti ten clovek sedel, jestli delá zajímavy veci, co delás ty, 
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jestli máte ňák víc spolecnyho nebo ne. Na druhou stranu se vod toho ztrácí takovyto, ze
kdyz se s nekym… I kdyz vono, ne, vono i ta chemie funguje pres to psaní, v momente, 
kdy si s nekym sednes a fakt jako tam más tu chemii toho, ze si písete, super si 
rozumíte, tak kdyz se pak sejdete, tak se mi nestalo, ze by to neslo. Ale ze kdyz tam fakt
jdes na sílu… To je i v normálnim zivote, kdyz te vosloví kluk a jako na sílu se s nim 
musís bavit, tak to asi nemá cenu. Takze vono u me se to preklápí i do toho Tinderu. 
Ale je to ciste… I vim, ze jako asi jeden z d̊,vod̊,, proc tam jsem, je asi i to, ze chlapi 
by me… Treba ty, co me tam oslovej, nebo mi daj ten lajk, tak (..) v kavárne by ke mne 
neprisli. Nebo nekde. Protoze by byli posrany… by se báli, si myslim. By jim to ego 
nedovolilo. ((smeje se))
T: Hm. No a jeste nejaky rozdíly te napadaj? To jen tak… Já se vzdycky jeste ptam 
jako…
R: Ani ne. Dnesní doba. Uspechaná doba. To je dalsí vec asi. (..) Vsichni nebo jako 
spousta lidí, zejo, jsme se naucili zít, ze más praci, más po práci konícky, más, já nevim,
kamarády, más rodinu neco, proste furt nekde jako lítás, akce. A vlastne tak nejak jako 
je to pohodlny v tom, ze proste si nekde na deset minut votevres aplikaci a prolistujes si,
kdo je v tvym okolí. Tak to je mozná, co tam ty lidi asi táhne. (..) Spís asi… No. (..) 
Rychly seznámení, nemusís resit nejaky okolky. „Čau, jste tady dneska vecer? Se bavíte
holky?“ Takze tak.
T: No a jaky vidís v tom Tinderu klady a jaky zápory dalsí? 
R: (..) Zápor je to, ze v̊,bec nejakej Tinder potrebujeme, ze vznikl kv̊,li tomu, aby se 
lidi seznamovali, místo toho aby sli a oslovovali se nekde na ty ulici ((smeje se)) 
nebo…
T: ((skáce do reci)) No myslim prímo ty aplikace, vís co?
R:V ty aplikaci zápor? 
T: V tom seznamování pres to.
R: No neni tam zápor v záveru. Ty si urcís díky tomu lajku, kdo te m̊,ze oslovit, kdyz ti 
ho dá taky. A tim, ze vlastne nikdo na tebe nem̊,ze ́ plne bez toho, aniz ty bys to 
povolila, tak v podstate jako ta aplikace ti nijak neomezuje. Nastavís si notifikace, 
nemusí se ti kdyz tam nechces… M̊,zes si zamrazit ́ cet.
T: Takze jsi v tom nikdy nevidela zádnou nevyhodu?R: Ne. To je jak ty si to nastavís, 
tak ty se k tomu vrátís. Jako já v ní ́ plne zápor nevidim a nestalo se mi, ze by pres tu 
aplikaci nekdo… nekdo otravoval a kdyz, tak ty ho nareportujes. To se mi zatim 
nemuselo stát. 
T: Hm. A klady? Krome proste treba toho jednoduchy, nebo ze k tomu más prístup 
neustále?
R: Hele… ASi klady jsou v tom… Klady? Jako ciste ty aplikace?
T: Hm. Proste toho seznamování jako… Jestli v tom vidís nejaky negativa pozitiva. 
Jako obecne.R: Teď myslís ty aplikace nebo toho… jako… seznamování? ((smeje se))
T: Oboje.R: Oboje myslís… (..) Hele tak pozitiva… No. (..) (..) Pozitiva. (..) Hmm… 
(..) ((smeje se)) To je tezky tyjo. Tak je to instantní. A… Jasne. Vidís to, me by v̊,bec 
nenapadla… ze to bude taková tezká otázka, na pozitiva. (..)
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T: Nebo i toho procesu treba seznamování pres to proste obecne cokoliv k Tinderu. Jako
dobry,spatny veci, co te k tomu napadaj. Nebo… Z tech zkuseností a tak.
R: Hmm… Dobry veci. Tak jedine, kdyz se seznámís asi s lidma, ktery m̊,zes minout 
na ulici. 
T: Hm.
R: A práve treba zjistíte, ze máte spoustu spolecnyho, coz je samozrejme fakt pozitivní.
T: ((skáce do reci)) Já te nechci otravovat, ale m̊,zes kdyztak malinko… Blíz k tomu 
diktafonu… ((smeje se)) Fakt promiň. ((smeje se))
R: Jojo, to je v pohode. Řikam, tak pozitivní, ze se seznámís s lidma, ktery m̊,zes 
dneska normálne na ulici minout, tim, ze já navíc jeste jezdim autem, tak jako… V 
MHD se na nekoho jen tak neusmejes. A… Pozitivní v tom, ze vetsinou jsou tam lidi, 
ktery se chtej seznamovat, ze teda jako si m̊,zes vybrat, s kym se chces seznámit, s kym
se chces bavit, ze toho cloveka m̊,zes okamzite vymazat, kdyz te necim nastve, nebo 
kdyz ti nesedí. (..) To jsou takovy pozitiva. A negativa… No, furt jsi schovaná v online 
svete za nejakou maskou profilu.
T: Hm. No a teď… Bych se zeptala na nejaky konkretní zkusenosti… Treba jak to 
probíhalo proste od toho propojení pres nejakej kontakt, jestli ses s nima treba sesla, 
vís…
R: ((smeje se)) Jakoze od toho matche? ((smeje se))
T: Hm.
R: Jak to probíhá. Ty se matchnes, pak prohodís pár zpráv, pak se teda zjistí, ze asi si 
rozumíte, zjistíte. Hele jo, jsou dve skupiny chlap̊,, ty, ktery to zacnou otázkou „co 
delás za práci? Co te ziví?“ Blablabla. „Baví te tohle? Baví te tohle?“ A v tom momente
já uz jako „hele dobry, tak cau, seznam jsem ti splnila, pokracuj. This is not for me. 
Proste, nechci to.“ Protoze já to nemam ráda, jako kdyz se s nekym seznámís na baru, 
tak nezacnes „ahoj. Takze, más ráda tenhle sport? Ano. A más ráda…? A co teda delás 
jako za práci? Hm, dobre. Tak.“ Takze tyhlencty typy lidí jako, ty jako ́ plne nemam v 
lásce, ale poznás potom, kdyz matchnete se s nekym, s kym si fakt sednete, a najednou 
rozjedete ́ plne jako na pohodu proste konverzaci proste o cemkoliv a jenom jí dál 
rozvíjíte, a pak si reknete …
R: Prirozene proste.
T: …no tohle me baví tohle, me baví tohle, presne, proste prirozene jako kdyz sedís na 
tom baru. Tak (..) kdyz passneme tuhletu stage, tak dycky to stejne prijde, to „hele 
nechces zajít na kafe jako jen tak pokecat proste? Evidentne si máme co ríct, máme 
nejaky stejny jako… Zájmy. Protoze ne ze on cestuje a já cestuju znamená to samy 
treba. Takze pak se sejdete, zjistís, jestli tam ta chemie je i face to face. Kdyz tam je, tak
se sejdete podruhy, kdyz tam neni, tak mu podekujes a reknu vetsinou „hele sorry, jses 
fajn kluk ale…“ Víc nerikam. ((smeje se))
T: Takze mu to reknes jako…
R: ((skáce do reci)) Já to rikam na rovinu, protoze nechci, aby me votravovali dál. Ne 
tak vís co, já jsem velmi uprímnej clovek, já jsem velmi uprímnej clovek a… ve svym 
zivote nemam milion casu na to… Nebo… Mam spoustu zájm̊,, spoustu vecí, ktery 
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proste chci stíhat behem dne a chci, aby i lidi se mnou jednali ferove. A já nevidim 
d̊,vod proc rikat „jo jasne, uvidíme se“, a pak jenom ticho. Já tohle nedelam, já jsem 
jako uprímná, já reknu jako „hele, jses milej, jses vsechno a mrzí me to jako, z my 
strany tam ́ plne neni, jako ráda jsem te videla a m̊,zem se nekdy videt, treba… a kafe a
neco ráda, ale jako ́ plne uprímne tam… Jako randit tam, ne to… Já tady nehledam 
kamarády, já tady hledam spís partnera.“ Kdyz hledás kamarády jako, tak vetsinou ty 
lidi to tam maj treba napsany. Ale já rikam, já tady spís jako… kdyz uz… tak hledam 
ten vztah. Já mam kamarád̊, dost, já je nepotrebuju rozsirovat. Já jsem v tomhle velmi 
uprímná, já to reknu, coz znamená, ze buď se rozejdem tak, nebo se treba nekdy v 
budoucnu nekde sejdem, nebo narazíme. Ale dycky… Moje zkusenost je, ze ty chlapi to
akceptujou mnohem líp a pozitivne, nez ze by byli na me nastvany, a naopak za to 
podekujou a jsou rádi za tu otevrenost. A kdyz je pak treba nekde potkás na nejaky akci 
nebo neco, tak se s tebou v pohode bavej. Protoze jako tim… Takze tak.
T: No a kdyz rikás, ze proste más ráda tu ferovost, tak más pocit, ze treba ty uz… Nebo 
ty chlapi práve z toho Tinderu byli k tobe… Práve ze ti rekli na rovinu treba… Chci, 
nechci, proste ze byli uprímny a mluvili s tebou práve… presne, jako na rovinu?
R: Jo. Vetsinou jo, nestalo se mi jako… Musim ríct, ze je tam málokdo, kdo by se te 
snazil treba dostat jenom do postele nebo neco. Vetsinou jsem tam fakt potkala lidi, 
ktery hledali ten vztah. Takze i voni sami v tomhletom byli docela jako uprímny a 
musim ríct, ze i ty profily sedej v ty skutecnosti, ze jsem… Ale je taky mozny, ze já 
si…
T: To jsem se práve taky chtela zeptat…
R: No jako jo, ale jako je pravda, ze docela poznás ten fake. Ale… (..) Co já mam 
zkusenost, tak se mi nestalo, ze bych se sesla s nejakym a ten profil nesedel, to jako, jak 
on vypadá, nebo kdo je. Spís jsme si nesedli my dva dycky.T: Takze jako se ti nestalo, 
ze by ti o necem lhal, ze by tam mel fotky, ktery neodpovídaj, nebo v popisu neco, co 
by nebyla pravda?R: Ne, ne, ne. Ne ne ne.
T: Hm. A nakolik tech sch̊,zek potom treba na základe seznámení na Tinderu jsi sla? 
Priblizne? Jako ze uz jste se sesli.R: Deset? Dvancát? Za cely ty ctyri roky.
T: Hm. A jako… 
R: Kolem dvanácti no.
T: Uvízla ti nejaká hodne v pameti, buď pozitivne nebo negativne? Nebo oboje. ((smeje 
se))
R: ((smeje se)) Hele musim ríct, ze… Pockej jako ta sch̊,zka myslís?
T: No ten proste kontakt uz jako… V „reálnym svete“.
R: Negativní zkusenost jsem asi jako ́ plne nemela, ale pozitivní… Vlastne teď jsem 
dva tejdny randila s jednim typkem z Tinderu. Asi ňák dva tejdny. Jenze jako… První 
sch̊,zky byly v pohode, v pohode, ale pak jsme zjistili, ze máme ́ plne jako jinej jako 
smysl pro humor a trosku se nám rozcházely povahy, ze von byl moc rejpavej na me, a 
já kdyz jsem si rejpla, tak von to zase nepochopil, takze já ́ plne „hele sorry, to fakt 
nejde.“ ((smeje se)) Takze v komunikaci jsme pak presli k tomu, ze… A vlastne jsme 
furt v kontaktu. A je to tak jakoze… (..) Nemam ́ plne… No. (..) Tak jako… Úplne 
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nejakej extrem, aby mi uvíz v hlave, nemam. Takhle bych to rekla.
T: No a na cem… Teda predpokládam, ze to potom nevyslo, zejo, z tech deseti.
R: Ne no. ((smeje se)) Zatim. 
T: Protoze jinak bys asi to, ze jo, jinak bys to asi rekla. Ale na cem to treba vetsinou 
nejak  ztroskotalo… Nebo proc jste to ukoncili?
R: Neni tam to. 
T: Proste chemie?R: No jasne. To nepoznás pres ty zprávy. Pres ty zprávy poznás 
takovoutu chemii jestli máte si co ríct, ale vlastne ta chemie toho, aby te ten clovek 
pritahoval, tak to poznás az osobne, a to tam vetsinou pak nebylo. Protoze samozrejme, 
fotky jsou neco a rozumet si i v psany podobe je taky neco, ze tam poznás, ze s tim 
clovekem, ano, jste na stejny ty…Ale pak kdyz jsem prisla, tak fyzicky ́ plne… 
„Hmm…“ To tam proste nenarves. Takze to tam ́ plne nebylo. 
T: A jeste neco jinyho? Nebo…
R: Vetsinou to bylo takhle, ze, ze proste fyzicky tam z ty my strany nebyla jako ta 
chemie, proste ta sparkle nebo ta chemie tam nebyla.
T: Tak to je mozná ta lepsí varianta. ((smeje se))
R: ((smeje se)) Jo, jako je, no. ((smeje se)) Jako jo. Rozhodne.
T: No a… Jo a teď jeste otázky na ten profil. Jak… jak… Podle ceho sis ho vytvárela. 
Treba podle ceho jsi vybírala fotky a ten popis, jestli jsi tam v̊,bec neco o sobe dala, 
prípadne co.
R: Já tam mam popis. Protoze si i vybíram lidi, ktery tam maj vo sobe neco… popis. 
Protoze jinak asi jako… Nevim, nahrát si tam fotky jen tak, bez popisu, tak to ti rekne, 
ze ten clovek jako… vlastne ti o sobe nic nerekne a… Fotky m̊,zu ukazovat na 
Instagramu, ne. No, hele, fotky jsem si vybírala spís podle toho, jako, aby bylo jasny, 
kdo jsem. Takze tam je taková jako kombinace vseho, co vlastne… Aby se tam odrázely
i ty tvoje zájmy jako. Moje zájmy, a ze já jich mam hodne a práve chci, aby ten clovek 
tak nejak jako chápal, ze jsem aktivní clovek a byl na nejaky ty stejny ́ rovni. Takze v 
tech fotkách jako je vybráno nejenom jako ze, vypadás dobre, ale je tam dany i aktivity, 
co treba delam, a popis jsem si tam hodila takovej souhnr, shrnutí nejaky, kdo jsem, co 
mi baví.
T: A treba co nejak… To asi ne, kdyz jsi rikala, ze to nechávás tak nejak plynout, tak asi
sis tam nedala, co jako vyzadujes…
R: Ne, ne, to tam nemam v̊,bec. Já tam mam svyho… Jako kdo jsem, ale nemam tam, 
co hledam, co… To zas jako ne. To ́ plne ne.
T: Jakoze nekdo tam má vylozene co nechtej, nebo naopak co vylozene chtej.
R: Jako nektery tam maj, nektery lidi tam maj… Ano. No jasne.  Nektery tam maj 
hrozná romány. ((smeje se)) Musim ríct, ze ale já fakt jako obdivuju, ze i kolikrát si 
rikam, ze zensky jsou zejo spisovatle, tak teda ty chlapi jsou brutální spisovatele. 
Vobcas… Já nevim, jak vypadaj zensky cásti, nekdo mi jednou rikal, ze bych si to mela 
prolistovat, ale musim ríct, ze jako, co tam vobcas chlapi jsou schopny rozepsat ́ plne 
jako sv̊,j zivot a co hledaj a co nehledaj a nebo jako „jestli más selifie, tak mi posli 
vyspuleny selfie a jako no go“ a já nevim co. A ́ plne… No. To tam nemam. Já mam 
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jako fakt simple… takovej souhrn vo me, co vsechno proste miluju, kdo jsem, baví me 
proste nejakou vtipnou formou to tam napsany, jako krátky introduction. A vetsinou i 
spousta vecí vo mne je odrazená i v tech fotkách, kv̊,li tomu, ze tam mam veci jako 
cestování, sport, co me baví.
T: Takze v podstate se v tom odrází to, co by meli pochopit, co chces, zejo.
R: Jo, presne.
T: Nebo jako ze asi nebudes chtít nejakyho pecivála. ((smeje se))
R: Ano, presne tak. Ale i takovy se najdou, co si myslej, ze jako… Aktivní clovek jako 
potrebuje nekoho na uklidnení a „nauc se nekdy relaxovat“. Řikam „jo, jeden den za 
mesíc, mozná“.
T: A jakym zp̊,sobem treba nejak (..) se rozhodujes, jestli toho uzivatele schválís nebo 
zamítnes? Jestli tam je neco, co vylozene treba vís, ze „jo, tak to fakt jako se mi líbí“ a 
tnaopak co te ́ plne odpouzuje?
R: Hele na základe pocitu z neho. Já jsem empaticky clovek a hodne dam na to, kdyz se 
… Cejtís to proste, jakej ten clovek je, i z tech fotek. Takze to je fakt hodne pocitove.
T: A más neco, co urcite vís, ze jo, nebo naopak urcite ne, co jako hned jdes dál a 
v̊,bec?
R: No asi kdyz tam má ctyri fotky s pivem. Hned první ́ vodní fotku s pivem. Nebo 
kdyz tam v̊,bec jako… Kdyz tam má na peti obrázích… Pet obrázk̊, krajiny. ((smeje 
se)) 
T: Jako kde v̊,bec neni?R: V̊,bec. Takze. (..) No. (..) To je… No. Nebo kuráky. To je 
jasny, cigára. Já tohle resit nechci, protoze jsem nekurák. A jako nejaky spory… Hlavne
tak jako vís co, nehodlam toho cloveka menit. 
T: Hm, hm.
R: A i kdyz jsem odnaucenej kurák, tak vim, ze tohleto mi vadí jako. Takze to jsou asi 
takovy no go. Jinak jako nic specifickyho nemam. 
T: Selfícka v poho?R: Tak bez selfícka by to tam ́ plne asi neslo, ne? ((smeje se))
T: Jakto? ((smeje se))
R: No tak jak bys tam dala oblicej? ((smeje se))
T: Normál, te nekdo vyfotí.
R: Ne.
T: Spousta lidí treba rikala práve, ze…
R: ((smeje se)) Jo takle… Ale tak jako selfícko nejaky normální, a ne… Vís jakoze… 
Tohlecto… Ty duckfacey. T: Co cizince?R: Já mluvim anglicky… Já je preferuju 
dokonce.
T: Že nekdo jako… rikal, ze to… Že se tomu vyhejbá. Jako ze se jim vyhejbá, buď z 
d̊,vodu, ze treba jsou tady krátce, nebo i treba jazyková bariera, coz ty asi jako… 
((smeje se))
R: Hele zase cizinci, co tady zijou, tak cizinci jsou práve tim, ze v zahranicí Tinder 
fugnuje trochu jinak, tak cizinci maj vzdycky vyplnenej profil a vzdycky maj uvedeno 
buď „cestuju sktz Prahu, hledam tady jenom, já nevim, na víkend neco, blablabla“ 
anebo tam maj dany „hele nastehoval jsem se do Prahy, hledam prátele“ anebo tam maj 
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dany „ziju…“ Proste voni maj vzdycky vo sobe napsany, kdo jsou, co jsou, proc tady 
jsou, jestli jsou tu basenuty nebo jestli Prahou jenom projízdej, protoze ty chápou, ze ten
Tinder je vlastne takovy vseobecny tool, a tak ho potom jako… Nebo maj ho jako líp 
vyplnenej vzdycky, ne jako Česi.
T: Hm. A naopak neco, co treba vzdycky vís, ze te zaujme, ze proste…
R: No kdyz ten typek je vzdycky podobnej tomu, co delam já, zejo. Jakoze cestuje, 
wakeuje, snowboarduje, zájmy. A má treba nejakou vtipnou vetu tam o sobe napsanou. 
M̊,j vek, starsí nebo tak neco. Takze to te zaujme, jinak jako já nemam specifikace. Ani
tak nejak. Modry oci, musí mít modry oci. A vysokej. To jsou dve specifikace v mym 
zivote, ktery chlap bude mít.
T: Ktery te hned zaujmou teda.
R: Jo.
T: No, tak to je hotovo. ((smeju se))
R: Fakt? ((smeje se))
T: Já to jeste projedu. Ty se dobre vyjadrujes hrozne. Takze…
R: ((smeje se))
T: No jeste… To nevim, to jsem se neptala, ale…
R: Na co?T: Ty jsi vlastne rikala… No mam tady otázku, jestli se menily ty tvy 
ocekávání casem, ale ty jsi rikala, ze jsi zádny v podstate nemela.
R: Nee. To byla zvedavost, vís co. To prislo tenkrát… Vim, ze to tenkrát nejak prislo na
trh, v uvozovkách „na trhu“ a já jsem to znala ze zahranicí, spís díky match.com, kdyz 
jsem byla v Británii, a pak prisel Tinder pres my americky kamarády, a vlastne to jsem 
si ho tenkrát nejak stáhla a já jsem se zrovna pristehovala zrovna do Čech nejak v ty 
dobe, a pak jsem zase odjela do zahranicí, takze jsem ho mela vlastne uz s sebou. Takze 
jsem ho znala z toho zahraicí, ze se tam jako pouzívá. 
T: A pouzívala jsi ho v zahranicí?R: Hele já jsem ho pouzívala i v zahranicí, jenze tam 
je dobry totiz… Von je dobrej na to, v tom zahranicí, ze ty napíses, ze treba jenom 
hledás… Že jses tam presne na pár dní, chces si zajít na vecu, nebo neco, v klidu 
pokecat, a voni jsou na to v tom zahranicí zvykly. V Čechách to moc tak jeste neni.
T: Jakoze to nemusí bejt jenom na hledání partnera a zároveň na sex, ale proste jenom 
jako…
R: ((skáce do reci)) No jasne no. Presne. A takhle ho pouzíval i m̊,j kolega, kterej dost 
cestoval, ze fakt jako rikal „hele já priletim do zahranicí a tam to fakt takhle funguje, 
nebo nekde, ze v podstate jenom oslovís pár holek, hodís to tam, hele jsem tady, ziju v 
Praze, jsem tady na pár… Treba nechci jít na veceri sám“ nebo chodí na pokec, prohodí 
s tema lidma pár vet, ze zjistí, ze si rozumíte a jdete na veceri. Jestli je z toho neco víc…
Tak rikal samozrejme „kdyz je z toho neco víc, tak je to fajn“, ale nikdo tam nejde s tim
ocekáváním, ze z toho neco má bejt víc, spís ze „hele, typek, veca, rozumíme si, 
pohoda“ a tak. A jako… Tak jako… I mi teďka nekdo psal, ze vlastne pres Tinder 
zjisťuje, co se kde deje, ze hodne cestuje. Tak si rikam „na to je dobrej google, ne? Nez 
jako Tinder.“ Ale jako kazdej to máme nejak jako hozeny, zejo. Takze… Takze… 
Takze tak, no. 
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T: Ale je pravda ze to, no, ze… Že nekdo si… Promiň. ((vypíná budík na mobilu))
R: V pohode.
T: Že práve kdyz nekde jsi a… v tom zahranicí… a s nekym se tam spojís, tak treba 
kdyz to je nejakej místňák, tak ze ti m̊,ze dát asi lepsí tipy ze jo, nez google. ((smeje 
se))
R: No to jako rozhodne, ale dneska uz m̊,zes na tom googlu si najít vod lokálu proste ty
samy tipy, na druhou stranu… jsou portály, más facebookovy skupiny, kde proste 
vzdycky se to nechá dohledat líp nez na tom Tinderu no.
T: Kdyz je nekdo hodne spolecenskej…
R: Ano. A ten Tinder, co si budem rikat, furt se tam matchnes s nekym, kdo ti je 
sympatickej, nez kdo ti neni sympatickej. A… Asi ́ plne, kdybys byla, já nevim, 
cestovala s partnerem nebo s nekym, tak jako… ((smeje se)) Zadávat… „Hele tak já to 
zkusim pres Tinder.“T: No, tak to je jiná no. ((smeje se))
R: No asi by to neproslo, ale… ((smeje se)) „A dyť to je supr tool na získání 
informací!“ ((smeje se))
T: ((smeje se)) „Co se kde deje.“ ((smeje se)) Ale jo, najdou se tam i páry, by the way. 
((smeje se))
R: Fakt?
T: Jo, jo, jo, jo. Myslim, ze uz mi tam prolítly tak ctyri páry, dokonce jeden byl hodne 
takovej sympatickej, to jsem jako cumela, protoze ty maj asi potrebu si jako pres Tinder
shánet nekoho do trojky, tyjo. Jako fakt. Mne se líbí, ze voni tam fakt jako napísou.. Že 
voni tam vylozene uvedou, ze proste „hele sháníme, kdyz si sedneme, tak my bysme 
jako chteli zkusit tu experience“. A já vzdycky „wooow, huste jako, huste“. Takze… Jo 
najdou se tam i tací.
T: Vidís, to by mi nenapadlo.
R: No. Aplikace ke vsemu tyjo. ((smeje se))
T: No jestli más jeste neco…
R: ((smeje se)) No já urcite ne, spís ty. ((smeje se))
T: No nejaky obecny zhodnocení. 
R: Jo obecny zhodnocení, hm. 
T: Nebo neco, co by te k tomu jeste cokoliv napadlo. Na co jsem se treba neptala, co ti 
prijde d̊,lezity.
R: K Tinderu… 
T: To rikás tak… ((smeje se)) K Tinderu. ((znechucene))
R: ((smeje se)) Tak jsme rekly ́ plne vsechno, vís co, jako obecny zhodnocení…
T: To by te mozná prekvapilo, protoze já práve vetsinou, kdyz jsme ty rozhovory 
skoncily, tak ta… Ta slecna se ́ plne rozjela a jeste zacla rikat „Tyjo tamten jeste vís 
co“ a vzdycky jsem ́ plne litovala, ze uz… ((smeje se))
R: No hele, je to, já nechci ríct jako zábavná forma nejakyho seznámení… Jako umí to 
bejt, ale stejne musim ríct, ze me kolikrát… Dycky proc jsem s tim vlastne prestala je, 
ze vlastne te omrzí to, ze to je takovej… My tomu rikáme shopping, katalog, a vlastne 
chybí ti tam ten lidskej touch jako. Já to beru asi tak jako, ze ty mladsí generace, nebo ty
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mladsí… Prece jenom mne je pres tricet… Tak ty co jsou, já nevim, kolem petadvaceti, 
tak urcite k tomu pristupujou ́ plne jinak a celkove k tomu online svetu. Ale tim, ze já 
jsem vyr̊,stala bez tohohle vseho… A i zjisťuju u tech, s kerejma se seznamuju, ze 
vlastne u nás to ani neni, ze bysme chteli, ze by nás to ́ plne bavilo, ale spís tak jakoze 
uz jsme se taky zajeli s tema telefonama, ze na ty ulici se neoslovíme. Takze je to spís 
takovy, ze ono te topom̊,ze se s nekym scuchnout, a pak stejne jako prijdes na to, jestli 
to tam jak je ci neni. Je to… Jako me mrzí na jednu stranu, ze v̊,bec existuje, protoze 
bych brala furt radsi nekam jít a seznámit se s tema lidma nebo… Jeste takovyto, ze 
existovalo, ze nekde si cekás na kafe a zacnes se s clovekem vedle sebebavit, coz teď se 
treba snazim delat, vobcas jenom z prdele, a ono to fakt hrozne funguje. A nebo ze 
proste sedís v kavárne a na nekoho se usmejes, von se usmeje na tebe a prijde a zacne se
s tebou bavit. To strasne ́ plne vymizelo. 
T: To jo, to znam uz tak z romantickejch film̊, nejakejch. 
R: No, mne se to stalo v zahranicí.
T: Fakt?R: Tam voni s tim nemaj…
T: ((skáce do reci)) Voni jsou asi víc bezprostrední trosku.R: No voni hlavne nesklouzli 
tolik do tohodle sveta, ze ten Tinder tam funguje…
T: ((skáce do reci)) Myslís, ze to je tim?R: Ale v Evrope kdyz vyjedes… Tyjo…
Francie, Itálie, Nemecko a podobne, tak tam jeste me lidi treba oslovej, bez problemu. I 
v Británii, typci ze prijdou a oslovej me. A já „wow, maj koule“.
T: Ale to já myslim spís ze proste v Čechách jsou lidi hrozne ustraseny a jako chápu 
proc docela. ((smeje se)) Že to je spís tim nez ze jakoby… Jakoze nemyslim si, ze maj 
jinak… Ale to jako nevim, jo, ale nerekla bych ze jako tady jsou nejak víc jako lidi na 
mobilech nebo tak. 
R: To ne ze by byli víc na mobilech, ale…
T: Nebo víc zili nejak online. Ale nevim no.
R: (..) Já si vzdycky rikam, ze v Čechách ty chlapi nemaj koule, ale nechci zase rikat, ze
by… Voni je nemaj no. ((smeje se))
T: ((smeje se))
R: Ale já zase uznávam, ze vono je pravda, ze taky hrozne zálezí asi, jak ta holka se 
tvárí, jak vypadá a hlavne v Čechách neumej chlapi moc jako… oslovit tu zenu tak, aby 
na ne nekoukala tak jako… Vís, tim pohrdavym tim, ze… Ale já beru to tak, ze i kdyz 
te kdokoliv osloví, tak i kdyby mi to bylo nepríjemny, tak ho slusne… Slusne jako s 
nim jednam, protoze uz jenom to prijít, tak to chce mít koule. Protoze fakt jako… (..) 
T: Tak taky jde o to, jak te osloví, ale ne? ((smeje se)) 
R: Co?T: No ze kdyby t bylo nejaky jako velmi nevhodny, tak nevim, jestli by ses 
udrzela a mile mu odpovedela „ne, dekuju“. ((smeje se))
R: No… (..) Tak zálezí, presne, zálezí, jak te osloví.
T: Hm.
R: No, tak asi vsechno k tomu… Nemam zádnou sumarizaci.
T: Tak dekuju.
T: Neni za co. Tak doufam, ze to pomohlo.
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R: Jo, jo, urcite!
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PŘÍLOHA Č. 7: ZUZANA, 36 LET

Datum rozhovoru: 11.7.2018
Stopáz rozhovoru: 9:38
Místo rozhovoru: Praha, Andel
Číslo respondenta: 7
______________________________________________________________________
T: Tak. Tak první otázku mam, proc jste si vybrala jako ten prostredek k seznámení 
práve ten Tinder a ne treba jinou aplikaci nebo online seznamku nebo…
R: ((skáce do reci)) Bylo mi to doporuceno. Známou.
T: Hm. Takze doporuceno. A momentálne to pouzíváte nebo ne?R: Ne, nepouzívam. 
T: Takze jste ho pouzívala.  A jak dlouho?
R: Asi p̊,l roku.
T: Hm. To se nedá ́ plne presne ríct, samozrejme, ale priblizne treba jak casto, s jakou 
frekvencí treba tejdne a na kolik minut priblizne?R: Kazdej den, já nevim, treba kolem 
hodiny.
T: Hm. A s cim jste do toho sla? Jakoby jaky byly vase ocekávání nebo…ocekávání 
nejaky.
R: Žádny. ((smeje se))
T: Žádny v̊,bec? Proste co prijde, prijde? ((smeje se))
R: Proste co bude, tak bude. No. Hm.
T: Takze v tom prípade se nemohly ani nijak menit, protoze zádny nebyly. To je dalsí 
otázka totiz, jak se menily treba v case… jako pouzívání ty aplikace. Nebo… zmenilo se
to nejak? Kdyz jste treba uz tam nejakou dobu byla, jestli jste na to treba nejaky 
ocekávání… Jestli se z toho nejak vynorily, z toho… treba z tech zkuseností. 
R: No… V̊,bec zádny. Ne.
T: A… Jaky klady a zápory vidíte v tom… v tom seznamování pres ten Tidner?R: (..) 
Klady a zápory… Klady v tom jako nevidim, zápory bych rekla, ze vsechno. ((smeje 
se))
T: ((smeje se)) A konkretne treba neco?
R: (..) Nevim… Prijdou mi tam takovy zvlástní lidi, hlavne hodne cizinci jsou tam… 
Nebo… To jsem docela tam narazila… Tam bylo hodne cizinc̊,. To se mi nelíbilo.
T: Jako obecne protoze to jsou cizinci, nebo ze by odjeli, ze tady nejsou treba nastálo?
R: No… Že spís… Je tam hodne cizinc̊, prihlásenejch. Nevim, jestli jsou momentálne v
Praze…
T: Jo, jo, jo. Jeste nejaky zápory teda?
R: (..) To je asi vsechno. Nejvíc mi vadí cizinci. 
T: A v cem se podle vás lisí to seznamování treba pres ten Tinder od seznamování tvárí 
v tvár?R: Tak hlavní rozdíl je… Je to takovy… Já nevim, ze clovek neví, co vod toho 
m̊,ze cekat.
T: Hm. A jinak nic?
R: Nic. 
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J: A… Nejaky konkretní zkusenosti treba, ktery jste tam mela? Treba neco, co vám 
uvízlo v pameti hodne, nebo, co si vzpomenete…
R: (..) 
T: Jako treba myslim od nejakyho toho matche pres treba psaní… No. Ten proces.
R: No, psala jsem si tam jako r̊,zne, to jo. Takovy anonymní je to stejnak hodne. Že 
clovek neví, komu píse… Tak nejak o cem tak obecne, vícemene. Párkrát jsem se tam i 
s nekym sesla, ale jednou jsme se sesli a tim to skoncilo. Že je to takovy…
T: A z vasí strany jako, nebo, tak oboustranne, nebo…
R: ((skáce do reci)) Oboustranne bych rekla, tak jako… 
T: Takovyto ze jste si ́ plne prestali psát jako, nebo jinak?
R: Hm.
T: Protoze to práve… casto se tam objevuje… ((smeje se)) Hmm… A… (..) Na kolik 
tech sch̊,zek potom offline jste treba sla?
R: (..) Jenom asi dvakrát jsem sla. 
T: Hm. A jak to probíhalo? Nebo… Ne treba ́ plne do detail̊,, ale… Práve treba od toho
psaní pres to nejaky seznamování treba…
R: ((skáce do reci)) Vetsinou se chteli hned sejít. Napsali jsme si, já nevim, pak jsme se 
sesli, a pak to skoncilo.
T: Hm. A takze to vlastne zacali oni, oba ty.. muzi to navrhli?R: Ano. To chtej hned. 
Voni si nechtej… Nikdo si nechce psát. Chtej rovnou se sejít. A pak ze se uvidí, ze to je 
ztráta casu. 
T: Hm. A myslíte si to taky?
R: (..) Jak se to vezme no. Je lepsí, kdyz se clovek jeste trosku pozná…
T: Jako pres to psaní, nebo?
R: Pres to psaní, no, hm.
T: Jakoze víte trochu, do ceho jdete?
R: No. I kdyz m̊,ze kecat, ze jo.T: Hm, no a to se chci zeptat práve, jestli treba kdyz jste
byla teda na dvou sch̊,zkách, s nima, tak jestli jste mela pocit, ze na tom profilu se 
snazili vytvorit nejakej jako lzivej dojem? Jako treba buď popis nebo fotka ze 
neodpovídala, nebo, neco…
R: Ten jeden jo, no.
T: Jo? V cem?R: Fotka v̊,bec neodpovídala.
T: Jakoze byla upravená, nebo stará…? 
R: (..) Já si myslim, ze stará. Jo, ze si tam daj v mladsim veku a potom je… Vo dvacet 
let starsí. No. 
T: Hm. A… Takze to jste si… Co jste si rekla, kdyz jste ho pak potkala… ((smeje 
se))Kdyz vypadal ́ plne jinak?
R: (..) Jsem se zhrozila. ((smeje se)) 
T: A jako… Ale… Zvládla jste to… Celym tim jste si prosla?
R: Hm.
T: A pak uz jste se asi nechtela sejít, nebo jo?
R: Ne.
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T: A to treba jako…. Jste mu rekla, nebo jste prestala psát, nebo jste mu to napsala, 
nebo jak?
R: Ne.
T: V̊,bec nic? Proste jste to nechala. No. Hm. A ten druhej odpovídal teda?
R: Ten druhej jo, nejak. 
T: A… No treba… Jak ty sch̊,zky probíhaly? Jakoze jste sli nekam treba nevim…
R: Se projít ven. 
T: A…
R: Na drink. A to bylo vsechno. 
T: A seznamovala jste se v ty dobe, kdyz jste pouzívala ten Tinder, i jako jinym 
zp̊,sobem, nebo vylucne Tinder?
R: Jenom s tim Tinderem. 
T: Jenom. A jakym zp̊,sobem jste treba si vytvárela ten profil, jak jste vybírala fotky, 
popis, jestli jste tam mela popis?
R: Mela jsem tam popis a fotky jsem vybírala aktuální, co jsem zrovna mela.
T: Abyste odpovídala, nebo aby… proste to.
R: Hm.
T: A mela jste v tom popisu jako o sobe treba, nebo co hledáte…?R: Spís co hledam.T: 
Co hledáte…
R: Hm. 
T: A kdyz jste se rozhodovala pri tom projízdení vlastne tech uzivatel̊,, koho schválit a 
koho zamítnout, tak podle ceho jste treba… Jestli jste mela neco, co treba jste urcite 
vedela, ze vás zaujme, nebo naopak co urcite nechcete, co jste si hned rekla, ze dáte ne.
R: Vetsinou podle tech fotek. Az potom jsem si treba neco precetla, kdyz uz jako ta 
fotka vypadala dobre, tak jsem si neco precetla. 
T: A v tom popisu treba bylo neco, co urcite jo, co urcite ne?
R: No voni tam toho moc nenapísou stejnak. No málo. Hm. Takze vetsinou spís podle 
tech fotek.
T: Jo. To jsme docela rychly, to uz jsou vsechny otázky. ((smeje se))
R: Jo? Aha.
T: No a neco jeste obecne treba, co by vás k tomu napadlo? 
R: (..) Nevim, je to takovy hrozne neosobní a moc se mi to nelíbí a co mam jeste 
zkusenosti s jinejma kamarádkama, ktery jsou treba i stejne stary, tak je to vetsinou jako
ze to… Že jsou tam muzi, ktery vyhledávaj jenom sex, nic víc. Rovnou se chtejí sejít… 
a kv̊,li sexu… A tim to koncí.
T: To jsem taky slysela nekolikrát. Tak… A no… A … Uz neplánujete se treba k tomu 
vrátit, nebo… Šla byste do toho jeste, nebo…?R: Treba jo.
T: Takze ́ plne… nerekla byste, ze jako to je… Že to je bez sance? ((smeje se))
R: No ale je to takovy… z my strany jakoze buď to vyjde, nebo to nevyjde. Já… Jakoby
na tom nemam ́ plne…
T: Jo, ze nemáte ́ plne nejaky… ́ plne proste vytvoreny ocekávání treba?
R: No, ze tam neco musí mít, no…
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T: Tak dekuju moc. Jestli vás uz nic nenapadá.
R: Me uz k tomu nic nenapadá no. Práveze jsme se bavily s tema kamarádkama, tak 
mely stejny pocity z toho jako já, jo. Že si napísou, sejdou se, jdou na kafe, a… Buď se 
jeste scházej dvakrát trikrát nebo uz se nesejdou. 
T: No a treba kdyz treba… Vy jste rikala, ze jste byla na dvou, ze jeden teda vypadal 
jako ́ plne jnak, tak ten druhej treba jako taky vás nezaujal nebo…?R: (..) Já nevim, ze 
prej byl casove strasne vytízenej a ze moc nemá cas, takze ten potom vlastne… My 
jsme si dali císlo a tak jako jednou za dva mesíce napíse. Pak zase nepíse, takze… Já 
nevim. 
T: Premejslim, jestli jeste… Neco by me nenapadlo.
R: Vetsinou potom jeste dávaj císlo, no, ze si píseme pres WhatsApp. 
T: Jo, hm. No a jeste treba se zeptam… Kolikrát jste si treba s nekym psala, nebo… 
Kdyz nemyslim, konkretne, ze uz jste se sesli, ale treba jenom to psaní? 
R: (..) S kolika jsem si psala… To uz si nepamatuju.
T: Tak priblizne treba.
R: Treba dvacet. 
T: A to treba jste se nesesli, protoze jste nechtela, nebo on nechtel, nebo ze ta 
konverzace treba…
R: ((skáce do reci)) No jeden chtel, ale pak nejak… Ten se pak v̊,bec neozval, ten 
prestal psát, takze nevim. No a vostatní (..) psali a já jsem nechtela nejak. 
T: Hmm… A proc jste si treba rekla, ze nechcete? Nebo co vás treba na tom… (..) Nebo
co vás na nich odradilo? ((smeje se)) Že jste jako si rekla, ze se s nima nechcete sejít?
R: Hm… No to ze chteli jenom to jedno.
T: Jo talhle. ((smeje se)) A to vám jako rekli?
R: Jo. 
T: Jo?R: Rovnou, v první zpráve. Na rovinu.
T: ((smeje se)) Tak to chápu, no.
R: Taky me to prekvapilo, no. 
T: Hm. Hm. Tak jo, tak jestli uz… vás nenapadá nic, tak dekuju moc.
R: No nemáte zac.
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PŘÍLOHA Č. 8: MARTINA, 38 LET

Datum rozhovoru: 11.7.2018
Stopáz rozhovoru: 55:57
Místo rozhovoru: Praha, Luziny
Číslo respondenta: 4
______________________________________________________________________
T: Já to dam blíz k vám, aby jste byla slyset hlavne vy. ((o diktafonu)) Tak. Jako první 
otázku mam, proc jste si vybrala jako ten prostredek k seznámení práve Tinder a ne 
jinou nejakou mobilní aplikaci, online seznamku nebo nejakou jinou formu.
R: Nevim, asi to vzniklo tim, ze me oslovila kamarádka a vlastne jakoby se tam tehdy 
ona pohybovala a já jsem se dostal do takovy jakoby svízelny situace trosicku, kdy jsem
byla po rozchodu, tak jsem rikala „tak to zkusim ze srandy“, jo, byla to taková spís 
sranda, ze jako proste se tam kouknu a treba poznam nekoho. Nevim, nebrala jsem to 
nejak vázne. Tak asi mozná proto, protoze jinak bych asi sama od sebe na nejakou 
seznamku asi nesla. To nevim.T: Hm. A kdyz rikáte, ze jste byla po rozchodu, tak to 
bylo i treba jako nejaká forma… ee… Prekonání toho treba trosku, nebo to v̊,bec?R: 
Hmm…Tak mozná, mozná to bylo i tim, ze kazdej rikal „ty si nekoho najdes, ty se 
seznámís“, todle, todle, a spís to bylo mozná to, ze jsem to videla u ty kamarádky, jak se
tam pohybovala, na jednu stranu (..) to trochu mozná brala jako zábavu a zároveň taky 
jako mn to lákalo. Asi tak.
T: A pouzívate tu aplikaci teď momentálne nebo uz ne?R: Teď ne.
T: Ne. A jak dlouho jste jí pouzívala?
R: (..) Asi p̊,l roku.
T: A… Vim, ze to nejde nejak ́ plne presne ríct, ale treba… priblizne frekvence 
pouzívání treba v tejdnu a kolik minut jste na tom treba strávila?R: Ee… (..) Zezacátku, 
zezacátku clovek byl tim takovej jako… (..) Že jo ta zvedavost. Tak to jsem tam byla 
permanentne, ale spís ze jsem zkoumala, koukala a bylo to takovy hrozne zvlástní, 
kdyz… (..) Kdyz (..)… Kdyz proste tam neco vodkliknete a ona tam je nejaká odezva, a 
pak spís jako k veceru,  nebo… Vecer. Asi tak, no. Spís toudle formou. Ale jako bylo to
i strídave, bylo období, kdy… Nevim, me to nastvalo treba z nejakejch d̊,vod̊,, nebo 
jsem nemela na to náladu, tak jsem to treba i na chvíli po nejakejch treba trech mesících 
jsem to treba chvíli vypla, nesledovala. Pak jsem to zase jako chvíli zaktivovala a… 
Nevim no, tak asi tak. Zálezelo, co se mi tam ozyvalo za dotycny osoby a…
T: No jasne. A psali jste si pres ten chat, nebo jste si treba psali pres WhatsApp, nebo?
R: Pres chat, ale i se stalo, ze… Že nejaky seznámení probehlo a ze se slo pres ten 
WhatsApp, pres to císlo. Ale jako snazila jsem se amozrejme ze zacátku ten, ten, ten 
Tinder, ale… No kdyz to bylo blizsí, tak ten WhatsApp. 
T: Hm… A ze zacátku myslíte jako kv̊,li bezpecnosti?R: Hmm, asi tak, no. 
T: A s jakyma ocekáváníma jste do toho sla? Vy jste vlastne rikala, ze spís pro zábavu? 
A cekala jste od toho…
R: ((skáce do reci)) Trosku jsem si rikala, ze treba se najde nejakej ten fesák, no. :) 
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T: A jako chtela jste spís dlouhodobejsí vztah nebo tak jako spís nezávaznejsí?
R: Já nevim, já… To bylo takovy slozity období, ze jsem mozná i na jednu stranu si 
nektery veci neuvedomovala ́ plne, a na jednu stranu jsem do toho sla jakoze 
nezávazne, ze jenom… Proste i jsem… I jsem psala, ze nechci zádny závazky a tak. A 
zároveň v podvedomí jsem mozná ocekávala, ze tam najdu toho pravyho. ((smeje se))
T: No a v pr̊,behu pouzívání ty aplikace, kdyz jste treba uz mela nejaky zkusenosti a 
mohla jste nejak jako z toho na neco usuzovat, tak menily se ty ocekávání?
R: (..) Teď nevim… Jeste jednou, já jsem se nesoustredila asi.
T: ((smeje se)) Jakoby kdyz uz jste… Nejak jste do toho sla, mela jste nejaky 
ocekávání, ale vlastne jste nevedela, protoze jste jeste tu aplikaci nemela a jenom jste 
zacínala. A potom kdyz uz jste jí mela nejakou dobu a uz jste mohla usuzovat z tech 
jakoby nejakejch interakcí, tak jestli se treba zmenily ty ocekávání?
R: Trosku jo, no, potom.
T: A jakym smerem.
R: No zmenilo se to v tom, ze jsem si rikala, ze (..) na jednu stranu nekdy jsem mela 
pocit, ze je to na jedno brdo. Trosku zklamání tam trosku bylo… Zacalo, malinko. Tak 
proto jsem mozná mela období, kdy jsem to vypla.
T: Hm. A na jedno brdo myslíte…?R: No, na jedno brdo to, ze… A vono je to vo tom, 
ze proste clovek neví samozrejme… Jde do takovy nejistoty a… (..) Treba se mi stalo, 
ze ten dotycnej proste na tech fotkách vypadal docela dobre a ve skutecnosti vypadal 
́ plne jinak a proste nejak jako… Nejak me to potom… Nejak jsem si rikala „tyjo, tak 
co to je?“ Tak asi z techhle d̊,vod̊,. Že… (..) Nejdrív nadsení, ale furt jakoby tam bylo 
takovyto „treba, treba!“ Jo. Coz se vlastne i stalo, ze jsem to treba vypla a kamarádka 
me takhle nekdy az proste po tom p̊,lroce, dalo by se ríct ze srandy, vybuzerovala 
„nebuď hloupá, zkus to, jeste nevís“, tak jsem to znovu zapla. Je fakt, ze teď teda toho 
jednoho vod ty doby znam. Takze… Takze pak jsem to teda vypla, ze to bylo takovy… 
Ale jako jo, bylo tam ze zacátku, a pak se to postupne menilo timhle tim, ze (..) nekdy 
clovek opravdu neví, na koho narazí. Ze zacátku to fakt vypadá vsechno ́ plne jinak.T: 
Jo. Ee… A… Ee… Obecne jaky klady a zápory…
R: Hmm… Klady…
T: Klady a zápory vlastne toho… ty aplikace?R: Tak klady… si myslim, ze jako taky 
fakt je to zkusenost a clovek jakoby pozná r̊,zny druhy lidí a riká si prece jenom, kdyz 
tam na nekoho takhle clovek narazí, tak si rekne kolikrát, nechci ríct, ze osudovy, ale na
toho cloveka proste treba nenarazí normálne, jo. Ono zálezí, na koho se zrovna narazí. 
Tak samozrejme jako klady tam byly, ze clovek trosku pozná… Já si myslim, ze kazdá 
vec i ta spatná, je zkusenost. Že já to beru… Já to svym zp̊,sobem beru kladne. Já jsem 
si to mela asi zkusit… Jako (..) já jsem mela zrovna takovy slozity teda období, takze si 
myslim, ze mozná… Že jsem mohla trosicku pockat, ze stejne… Jo… Človek nejak… 
Ani mozná ve finále opravdu nehledá nic vázne, az postupne. Ale jako si myslim, ze 
kladne asi. Já jsem nemela nejak, ze by… Poznala jsem r̊,zny druhy, jo, to se mi stalo, 
ze jsem tam narazila na ́ chyláka, no, a tak dál.
T: Jo? A jako ́ chyláka… Jestli m̊,zete nejak konkretnejc…? ((smeje se))
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R: No, ́ chyláka formou… Ze zacátku vsechno hezky, hezká fotka, a… Nebo hezky, 
normálne. Ale pak jakoby na rovinu proste… Já nevim… Na rovinu proste tam zacal 
rikat mi, kdyz jsme si teda telefonovali, takovy veci… (..) Jakoby ze… No, ́ plne 
zcestny, ze v̊,bec jako si myslí, ze vázny vztahy je nesmysl, aby zena s muzem zili 
spolu a ́ plne… Já si myslim, ze ten byl nemocnej a byl zrovna z Plzne!
T: Jee. ((vydesene, smeje se))
R: A zrovna nejakej hasic, jo.
T: Jezis. ((smeje se)) Tak to nemáte s Plzní dobrou zkusenost. ((smeje se))
R: To jsem jako… A kdyz jsem pak z toho zacla couvat, tak mi skoro zacal vyhrozovat 
pomalu, to jsem rikala „aha.“ A já s timhle zkusenost mam teda, jsem mela jednoho 
cvoka, takze… To jsem se z toho stáhla. Jinak samozrejme na tom Tinderu je trosku 
problem ten, a v̊,bec na seznamkách, ze opravdu nikdy se neví, na koho clovek pak 
narazí. Ze zacátku treba u tech muz̊,, coz teda mne prijde, ze… Já nevim, jestli 
preskakuju nejakou otázku… 
T: Já se k tomu kdyztak vrátim. ((smeje se))
R: Že, ze… Vlastne clovek tam jakoby si s nekym zacne psát a potom kdyz teda to 
dojde nekam, ze jsou si sympatictí a ze v pohode, tak se sejdou. A ve vetsine prípadech 
ty muzi vypadaj ́ plne jinak nez na tech fotkách. Ale ́ plne. Buď tam dávaj stary fotky, 
nebo já nevim, ́ plne nejaky to… A ve skutecnosti proste mne uz se teda stalo, ze 
vetsinou… ten muzskej byl zdrchanej, trosku i zlikvidovanej tou svojí situací, ze treba 
byl po rozvodu, tak von za to teda nem̊,ze ́ plne, ale ve skutecnosti byl ́ plne jinej. 
Takze ta skutecnost byla jiná, jo jako. Jenze jako… Nebo jako… Takze tak. Já nechci 
predbíhat jako otázky.
T: Ne, to je v pohode. A jeste se chci zeptat k tomu, jak jste rikala, ze to byl ́ chylák, ze 
vyhrozoval, tak jak jste to potom jako resila?
R: Blokla. Normálne jsem ho blokla, no. Jako blokla jsem ho, to je nejlepsí jako… 
Urcite bych radila, kdyz se neco takhle stane, bloknout rovnou. Nekomunikovat.
T: A mel na vás císlo? Vy jste ho blokla jako… Kdyz si vzal na vás císlo,tak to se dá 
blokovat…
R: ((skáce do reci)) To se blokne, to se blokne na tom Tinderu, to se blokne vlastne i v 
mobilu a na WhatsAppu. Já teď nevim… Pres co jsem si s nim volala… Jestli to bylo 
pres císlo vylozene WhatsApp nebo ten Tinder… Já uz teďko presne nevim. To bych 
kecala. Ale vim, ze jsem ho proste blokla. Uz mi ty jeho reci nebavily, uz to bylo takovy
docela… A jelikoz já s tim zkusenost fakt mam, takze uz vim, ze kdyz se neco stane, 
kdyz se neco stane (ale ten nebyl pres seznamku), tak nejlepsí je proste… Ne… Ne… 
Nekomunikovat, proste prestat komunikovat. V̊,bec neodpovídat na nic, oni to 
vyprovokujou, ne.
T: A to se vám stalo jenom jednou?
R: To bylo tohleto, to byl extrem, no. To byl extrem. Jinak tam byly r̊,zny typy lidí.
T: No, povídejte jaky. ((smeje se))
R: Tak treba jsem se hned zkraje, ze jo, takhle… Je zvlástní, ze hned zkraje jakoby… se
mi… co jsem tam vlezla tenkrát, kdyz jsme tam sli s tou kamarádkou, presne si 
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pamatuju i datum, tak vim, ze mi tam hned okamzite napsal nejakej v r̊,zovy kosili a 
hned ze se chtel sejít druhej den a to jsem si rikala „co to je“. A to jsou takovyty 
impulsy, kdy voni hned daj najevo city a já nevim, co jeste a to mne prijde proste… To 
je… Takovyto vylozene „mam te, seznam, sup sup sup sup si te vodskrtam“. To jsem 
rikala „tak to ne“. Pak jsem si tam zacla psát s typkem, kterej shodou okolností byl z 
toho mesta, kde já teď bydlim, tak von byl rok asi vodstehovanej, byl teda (..) nevim, 
jestli pred rozvodem, ale byli od sebe, a tak jsme si zacli spát a presne, zacaly strasne z 
jeho strany ze zacátku extremní city, dávání najevo a mne… Já jsem z toho byla 
́ plne… „Co se to deje?“T: Jakoze vám to prijde, kdyz to je takhle a kdyz vás ani dobre 
nezná…
R: ((skáce do reci)) Moc rychly, moc rychly. Pak jsme se sesli, tak samozrejme on byl 
unesenej a já jsem byla ́ plne zklamaná. Jakoby… Protoze proste na nem bylo videt, ze 
je poznamenanej tim vsim. Zkazeny ́ plne síleny zuby. ((smeje se)) Ale tak jako to… 
No tak jsme se sesli, a pak jsme se sesli znovu. Je teda pravda, ze asi po tejdnu jsme 
spolu neco meli. Asi jsem potrebovala já tu kompenzaci takovou a von taky asi. Ale 
vono to pak vysumelo, on se svym zp̊,sobem… Von mel prehrsel nejakou lásku, tohle, 
tak pak mi vlastne udelal to, ze vono to behem nejakych ctrnácti dní, trech tydn̊,, 
dopadlo tak, ze on vlastne se stáhnul a ze vlastne tu manzelku furt miluje a já jsem v tu 
chvíli byla v takovy situaci, ze jsem se… Nevim… Takto skoncilo. Tak to byla jedna 
vec, ze vlastne ve skutecnosti a psaní bylo jiny, nebo fotka jiná. Pak tam probehly 
nejaky seznámení, no, jenze… Vono je to vo tom… Já si myslim, ze tam strasne zálezí, 
jak ta zena… Jaky si tam dá fotky. Jak tam dá fotky a jak bude i jako ona vystupovat. T:
A v jakym smyslu?R: Tak jako kdyz tam ty zeny… To jsem taky slysela vod toho 
jednoho, jsme se jednou bavili, jsme to rozebírali a von rikal „vís, to je takovy slozity“ a
je pravda teda, ze rikal mi, ze jsem trosku jiná, ze jako na rovinu jsem tam proste treba 
neco napsala, coz me teda postupne naucilo, ze rovnou na rovinu jsem proste psala (..), 
co jsem treba chtela nebo tak, nebo ty názory, a (..) proste… A von treba mi rikal, ze 
kdyz na tom Tinderu je, ze to je síleny, ze tam vetsinou jsou mlady holky, ktery hledaj 
proste (..) toho sponzora na jednu stranu, zároveň teda nevim, co jakoby chtej si spís 
uzívat, a pak jsou tam ty… prej… po ty tricítce práve, ty maminy…T: Maminy?! 
((smeje se))
R: …ktery jsou rozesly nebo proste… vyprdnul se na ne kv̊,li ty mladsí (..) a oni teď 
hledaj tu kompenzaci, ale zároveň toho zivitele tech detí a tak. A ten jako… To mam 
pocit, ze byl zrovna jeden z tech, kterej takhle mel ty… Jo, ten mi psal, to jsme si jenom
psali, a ten mi to psal, ze tady jsou presne tym lady a nebo tydlety, co hledaj ty 
sponzory. A to vim, ze tenkrát me docela nakrk a ze jsem mu na to tenkrát neco psala, 
ze takle to ́ plne neni, ze je to dost mozny, ale ze vesmes já si to m̊,zu ríct taky, protoze
i ty chlapi taky, ty tam daj krásnou fotku, písou v superlativech, pak se s nim clovek 
sejde a von má brejle, je mrňavej. Nebo navopak má zkazeny zuby, kourí a jeho rituály 
je… jeho zivotní styl je ́ plne jinej, nez píse. A najednou z neho vyleze, ze má dve deti 
a je zadluzenej, nebo má… nebo dokonce je zenatej a tech tam je hodne, ktery lzou, 
hodne lzou. Ale nevim, to jsou zkusenosti… Pak jsou práve mezi nima ty slusny chlapi, 
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ktery bohuzel timhletim trpej. Si myslim, teda.
T: Že uz jako… ta d̊,vera tam proste moc neni?
R: No. Jako já jsem se tam treba prihlásila a dala jsem si tam fotky, dala jsem si tam 
fotky jako, co jsem tak videla ty holky, co tam dávaly. A i ty muzi kdyz tam dali 
vystajlovany fotky, jak maj svaly a jak jsou skvely v tech brejlickách, takovyty selfícka,
tak to jsem si rikala „ne.“ Já jsem spís koukala vopravdu na ty muze… Já jsem spís 
koukala… Mela jsem radsi, kdyz ten chlap tam je normální, napíse tam normální vetu. 
Ta kamarádka, jak jsem vo ní mluvila, tak ta rikala, ze navopak, navopak, kdyz tam… 
Nebo i ten, co teďko se s nim jakoby znam, tak ten taky rikal, ze navopak kdyz tam ty 
(..) sloupecky vo tom, co kdo delá, jakej je, nebyly, bylo to spís jednodussí, tak ho to 
taky víc pritahovalo, nebo kdyz tam nebylo nic, nez kdyz tam byl takovejdle sloupecek 
proste co má rád, nemá rád. Jako… Nevim. Takhle to byl jeho názor a u tech muz̊,, 
práve kdyz jsou tam ty fotky, tak já se vetsinou na tyhlety magnety teda opravdu 
nekoukala, ale je to asi tim, ze presne, uz teda neni mi tech dvacet. A… zároveň teda, 
kdyz tam mel normální vetu nebo to… a ty fotky, kdyz tam mel proste normálne, no. 
Klidne chlap proste v monterkách. Proste chlap, kterej, myslim si, stojí nohama na zemi.
Kdyz tam byl nejakej kravaťák v r̊,zovy kosili a za nim stálo fáro, coz voni dost casto 
delaj, tak si rikam „tak todle ne.“ Ale to je ten postoj, ten… Zálezí na kazdy ty zene asi, 
která se kouká. No a já jsem si tam dala fotky, ze jsem si rikala „tak ok, tak nebudu tam 
dávat zádny vety vo mne,“ sama jsem jeste nevedela porádne, co hledam, takze jsem 
tam nechtela psát „mam dve deti, todle todle todle“ a dala jsem tam proste fotky, ze 
treba jedna fotka byla normální, proste, já nevim, v nejakym tricku, jednu jsem tam 
práve mela v plavkách, tu jsem stahla, protoze jsem taky vedela, ze nektery slecny tam 
dávaly proste co nejintimnejsí fotky… Jednu na lyzích, jednu na kole, aby proste ten 
dotycnej vedel, ze jako delam neco, ze sportuju, ze svym zp̊,sobem i jakoby jsem si i 
myslela, ze najdu nejkayho lyzare.
T: Že je to informace i o tom, co trosku vlastne… nebo ne vyzadujete, ale… ze to je 
proste asi… 
R: Hm. Jo. Tak to byli asi moje takovy nejaky ty, ze jsem si rikala, ze najdu presne 
takovyho toho ((smeje se)) blbce, kterej bude vydelávat rukama a bude jezdit na hory, 
bude jezdit k mori ((smeje se)) a bude zajistenej. ((smeje se)) Samozrejme ze to… Asi si
myslim, ze asi kazdá na to kouká. Ale hodne delaj ty fotky. Hodne delá i to, jak ten 
clovek píse. Hodne. Akorát bohuzel nekdy se stane, ze…
T: ((skáce do reci)) Jako jak píse pri tom chatování? A jako jakym stylem, nebo…?R: 
Nevim, kdyz na zacátku zacne psát superlativa a já nevim takovyty veci…
T: Jako o vás nebo o sobe?
R: No jakoby zpet… jakoby ty vazby na me treba jako… Vo sobe nejak moc… To si 
nevybavuju.
T: Já myslela, ze se jakoby treba sám vychvaluje, nebo tak. ((smeje se))
R: Taky se stalo, taky se stalo. Ale asi jsem vetsinou, jako kdyz tam byl nejakej 
takovejdle, kterej hned psal presne v tech superlativech, tak jsem ho teď okamzite… 
Tam na tom Tinderu je dobry, ze toho cloveka m̊,zete hned smáznout. Coz mne prijde 
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dost brutální, kdyz to nekdo udelal mne, aniz bysme si zacali psát, ale já jsem to teda 
udelala taky. Jednou se mi tam teda taky stalo, ze jsem si tam zacla psát s clovíckem, 
kterej asi to mel v ty hlave srovnany, ale napsal mi, kdyz jsem mu napsala, ze mam dve 
deti, tak mi napsal hned okamzite, nez jsme se nekam víc dostali dál, tak mi napsal 
„hele sorry, já…“ Tomuz bylo pres ctyricet. „Já… Jako tohle vsechno by nám sedelo, 
ale já proste chci mít svy deti. Já nechci mít cizí.“ Že nechce tohle.  A já jsem mu 
napsala „Tak ti teda preju hodne stestí a preju ti teda aby sis nasel tu supr babu, která 
bude bez tech závazk̊,. A myslim si, ze ten boj bude ale hodne velkej.“ Protoze nechci, 
nechci nejak nic to, teďko v tyhlety dobe ty mlady lidi… nebo…. Nechci to nejak to, ale
proste ty holciny chtej nekam se dostat, chtej nejakou karieru, chtej neco zazít a 
jezismarja… To já doporucuju, kazdopádne, takze, nez nekde s prominutim upíchnout a
pak dopadnout treba jako já, ze jo. Takze tak, no. Urcite neco jako… No, tak to bylo 
takhle no, ze jsem… Že to byl zase takovej dost strohej, a tak jsem mu to prála, protoze 
nekdy… nekdy… potkáte cloveka… Já taky treba jsem potkala. (..) Má tri deti a… 
((smeje se)) To uz jsem rikala, ze uz deti ne. A bojuju s tim, ale proste to tak je. T: Jako 
deti uz ne myslíte, ze…
R: Deti jako uz ne, ze uz jako mam pocit, ze tech… Ty leta, ktery jakoby… ze jsem si 
rikala, ze az mne bude tolik, tolik a oni odrostou, ze si uz budu trochu uzívat a… a budu
mít na sebe cas.
T: Jakoze vy uz nechcete deti a nebo ze nechcete, aby ten…
R: Dalsí. No, no.
T: A kdyz jste rikala, ze mel tri deti, tak… 
R: ((skáce do reci)) Má. ((smeje se))
T: ((smeje se)) Nebo má tri deti, tak… To myslíte jako nekoho, s kym jste se tam 
potkala?
R: Hmm, s tim teďko jsem.
T: Vy s nim jste? Vy jste potkala svyho partnera na Tinderu?
R: Jo.
T: No ale to jste mi nerekla. 
R: Jo, rikala jsem, ze doteďka s nim jsem. ((smeje se))
T: Joo?
R: No. Ale tak je to boj.
T: Taková zásadní vec, tyjo. ((smeje se))
R: No, von je to boj, jo. Musim ríct, ze boj, jako hodne velkej.
T: A proc?
R: Protoze si myslim, kdyz vo tom tak jako hodne premejslim, proto teda jako 
premejslim samozrejme… Jsem rikala, ze bych nekam ráda sla… Protoze taky jako v 
tom mym zivote se toho odehrálo docela hodne a jak jsem sla na ten Tinder z ty 
srandy… A todle… Sice tak po p̊,l roce dejme tomu jsem potkala nekoho s kym tak 
nejak nektery veci zapadly trosku, ale je to strasne dlouhá cesta, já jsem jeste… 
Nedávno jsem myslela, ze ne, ze to ukoncim, ze pudu vod toho, ze to nedávam… 
Vzdycky se tam neco vobjevilo a az teď treba trosicku cejtim, ze to je lepsí, ale 
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samozrejme vim, ze je to taky hodne mnou. Já si to musim srovnat v ty hlave. Tak 
nejak. Že… Vono nejde vsechno jako… Ano, vlastne najdu na Tinderu, na seznamce 
nebo nekde, potkam toho pravyho prince, budu se mít dobre a ((smeje se)) konecne si 
zacnu uzívat. Vono to tak ́ plne asi neni.
T: A jako bojujete, myslíte, s necim ́ plne mimo, nebo i s tim, ze…
R: ((skáce do recí)) Trosku s tou minulostí asi, sama se sebou.
T: Já myslela, jestli treba i s tim ee jako, ze to bylo pres ten Tinder.
R: Hmm… Ani ne. Je fakt, ze nekdy, kdyz se nekdo takhle zeptal, tak mam takovy 
pocity… „Mam to rikat.?“ Vono dost lidí… Ale jinak takováta generace, která 
timhletim si neprocházela, (..) coz jsou vetsinou lidi… (..) No u me uz to taky trosku 
bejvá, protoze u me vlastne, mne bude, zejo… Mne je 38 a uz taky jsou tam lidi, ktery 
proste buď uz ty rodiny maj, nebo… Ale pak jsou tam ty, co se teď seznámily, mam jich
spoustu kolem sebe, holky, ktery teprv teď budou mít rodinu. A… ((smeje se)) Takze 
jako… Ale ty generace nade mnou, tak ty ty seznamky zejo neaplikovaly, nebo nebylo 
to tak. Ty jsou az teďko hodne, hodne, jako víc. Takze kdyz pak jako nekde rekne… 
Tak se lidi na to dost koukaj pres prsty.
T: Jo?
R: Hodne no. Musim ríct, ze já jsem taky drív na to mela takovej pohled jako… (..) Ale 
je pravda, ze…
T: ((skáce do reci)) A to vám jako nekdo treba explicitne rekne, nebo si to myslíte, ze 
treba si to sama nejak vyctete?
R: Řikaj no. Asi, asi si myslim, ze to je tak jako celkove, jak clovek to slysí, tak si riká, i
kdyz já taky, teďka jsem to zrovna vedla s tou kamarádkou a vona rekla takovou vec 
„vono je to tak, ze vono kdyz nekoho poznás na baru nebo nekde, taky vo nem nic 
nevís.“ Tam jde asi jenom vo ten prvotní, ze se clovek seznámí s nekym pres ten 
internet a neví, jak vypadá ve skutecnosti, ze jako vono… Tam jde asi vo tohle, kdyz ho
potká v tom baru, tak ho vidí hned, zejo. Ale vo nem stejne nic neví, ten clovek stejne 
m̊,ze zalhat, zejo. 
T: Hm, to je pravda.
R: A m̊,ze mu lhát jeste víc, treba. Já nevim. Ve finále von ho potká v tom baru a ani 
neví, jak von má pravopisny chyby, jo, to je katastrofa!
T: To je pravda, to by me nenapadlo. ((smeje se))
R: Já jsem v cestine, já jsem v cestine… Nejsem zádnej borec,jo, mela jsem co delat, ve 
skole, ale musim teda ríct, ze teda vetsina tech muz̊,… ((smeje se)) To je hr̊,za. ((smeje
se)) To jako… Mne trosku pomohla trídnice ve skolce, ze si na to dávam pozor, ale… 
((smeje se)) Tak to se clovek… To se taky trosku pozná. A to je hodne… To je hodne…
To zas clovek pres tu seznamku pozná. ((smeje se))T: No a jak dlouho jste s tim 
partnerem?
R: My vlastne jakoby jsme si zacli psát… Teď to bude v srpnu rok, koncem.
T: Tak to je dlouho.
R: Hm. Já to sice beru, ze se známe az teď, protoze já jsem ten podzim opravdu 
nedávala, a jeste nedávno… Jsme jako hodne v tech dohadech a tak, ale já si myslim, ze
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je to asi hodne mnou. Hodne asi mnou, trosku taky. A hodne jako… Já si myslim, ze 
tam je to vo tom, jak se riká „musís se vyrovnat s tim, co bylo, a pak m̊,zes jít dál.“ A 
to je asi vo tom. A… Asi vopravdu to tak je. Proto si mozná trosku myslim, ze jsem 
treba na tu seznamku mohla klidne jít dyl. Ale zas na druhou stranu to beru jako…T: 
((skáce do reci)) Jako dyl, kdyz uz byste to mela vyreseny?R: Dyl, bejt v klidu tak rok, 
vopravdu ten rok. Já jsem nebyla ́ plne… ten rok v klidu. A jakoby… Takhle, zas… 
Probehly tam nejaky sch̊,zky… Je pravda, ze taky jsem se jeste… Taky s jednim 
seznámila… Ten na to sel taky strasne rychle ((smeje se)), ten mi na první sch̊,zce hned
rek, ze by se mnou chtel bejt ((smeje se)), na druhy se skoro ke mne chtel stehovat a na 
tretí mi rek, ze jsem hrozná, ze jsem ho zlikvidovala, znicila, blablabla… Protoze proste
jsem se ́ plne do toho jako… A „ty nejses pripravená“… Ano, teď uz vim, ze jsem 
vopravdu nebyla. Tak. Bylo to takovy slozity, ale von sám teda mel docela pred sebou. 
My jsme si sedli ve spousty… To je práve to. My jsme si sedli ve spousty jakoby 
vecech, já bych rekla, víc nez tady s tim, co s nim jsem, co se tyce… Presne mel ty 
hory, presne mel to more, navenek mel krásnej domecek, ale ve finále z neho vylejzalo, 
to ze neví, jestli to utáhne… financne… a teď mel za sebou nejaky nemoce jakoby, ee…
do toho proste nejaky… neco s bejvalou… a teď to najednou postupne vylejzá, ze… Já 
si myslim, ze je to jedno, kdyz se clovek seznámí pres seznamku a nebo normálne, ze 
stejne po tom roce az zjistí, jakej ten clovek je. T: No a… Jestli vám to nevadí, tak 
kdybyste mi treba rekla, jak to probíhalo vlastne s tim soucasnym partnerem, treba jak 
jste se… Kdo koho oslovil treba první…
R: ((skáce do reci)) No, tenkrát uz ani nevim. Myslim si, ze mozná, ze já jsem do 
neho… Tam jde vo ty lajky, zejo, jakmile proste ho lajknete, tak buď se ukáze, ze von 
vás lajknul a nebo vobrácene, von vás pak lajkne. Ale to je takovy, já nevim, jak to na 
tom Tinderu je, já ́ plne presne jako taky nevim… My uz jsme taky premejsleli s tou 
kamarádkou, jestli to taky trosku ten Tinder nedelá schválne, ze tam nahodí nejaky lidi, 
ktery jakoby… Protoze mne prijde, ze nekdy… Nevim, prislo mi to kolikrát zvlástní, 
ta… Že ten clovek jako mi rekne „dyť jsi me lajkla ty, já jsem te nelajk, jaktoze se to 
propojilo?“ jo. Mne i prijde jestli fakt to ten Tinder nedelá trosku schválne, nenabízí tam
ty lidi schválne… Jako urcite tam neco bude. Jo. Protoze. To si myslim, ze asi bude. 
Jako to mel… Já nevim… Jako já jsem kdysi, kdyz zacal Facebook, tak kdyz zacalo 
neco jako Badoo a (..) já jsem tenkrát myslela, ze to je neco jako ten Facebook, tak jsem
se zaregistrovala, protoze mne prislo do emailu, ze moje kamarádka tam je a ze me zádá
o prátelství na tom Badoo, o zaregistrování. Ve finále ta kamarádka v̊,bec nevedela, 
která bije. To Badoo to udelalo samo a takhle to nabízelo… A furt mi to posílalo. A já 
jsem ́ plne nevedela, vo co jde, a já jsem tam zacla… Jsem si rikala „proc mi furt písou 
chlapi, co to je jako?“ ((smeje se)) A az pak mi doslo… Protoze to byly ty pocátky, a to 
je tech sedm let, osm. Devet. A to jsem v̊,bec nevedela, která bije. Jsem si myslela, ze 
je to to to stejny jako ten Facebook. A jeste v tu dobu jako Facebook mel málokdo a to 
Badoo… A to Badoo… Jenze pak byl problem se vod toho vodinstalovat, z toho pryc. 
((smeje se)) Tam to bylo hrozny, tam stacilo jenom potom, kdyz clovek nechodil, v̊,bec
to zrusit neslo pomalu a pak vlastne kdyz, kdyz jsem jenom… V emailu mi prislo, já 
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nevim, neco, tak tam mi furt posílali, ze „vás chce nejakej prítel… vás chce nejakej vás 
prítel… vás chce pozdravit“, tak jsem musela na to kliknout, a já tim, ze jsem na to 
klikla, tak jsem tam byla zpátky, zejo. A ve finále mi to reklo „postupujte dál, abyste se 
dozvedela kdo.“ Me to lákalo tam proste. To bylo hrozny. To jako zase ten Tinder jako 
v tomdle… (..) Proste dalsí seznamky jako eDarling, to vim, ze se financuje… A 
myslela jsem si taky, ze… To kamarádka tam byla, ze tam chodej vopravdu takovyty 
lepsí… vrstva… A byli tam ty samy, co z toho Tinderu. 
T: Takze jste pouzívala i…
R: ((skáce do reci)) Ne, ne, jenom ten Tinder. Ten eDarling má kamarádka.
T: Pockejte ale, vy mi utíkáte od otázky! Já jsem se ptala, jak to probíhalo, to 
seznámení. ((smeje se))
R: ((smeje se)) Jak to probíhalo… No.. Tak my jsme si práve… Nevim, jestli uz me mel
ozna… Tenkrát to tam nejak proste se seslo a… pak to povim z jeho strany.
T: M̊,zu? ((napít se vody))
R: Jo, jo, urcite, já jsem to nalila i pro vás. Tak to… Eee… Uz nevim, teda, kdo z nás, 
proste se to tam… Zacli jsme si nejak psát, a pak reknu z jeho strany pohled, jakej von 
mel. A… Protoze on mi pak rek, ze on si me vybral, ze vlastne nekolik mu tam napsalo 
a… No. A já jsem proste jakoby… Jsme si psali a já jsem jeste v ty dobe byla taková 
trosku… Proste já do ty doby byla taková hravá, trosku jsem jakoby hledala… hledala, 
nehledala, no vobcas se s nekym sesla, vobcas neco probehlo, tak jsem si rikala „tak asi 
budu muset hodit zpátecku, nebo za chvíli…“ Teďko budu sprostá… Že bych tam… No
to nejde, ze jo. ((smeje se)) Jako ne ́ plne. Tak clovek se jakoby trosku…
T: No pockejte, co myslíte? ((smeje se))
R: No, az ta intimní vec. Človek si musí dávat pozor, trosku ze jo. A nejde hned jako s 
kazdym… ((smeje se)) No ze zacátku, je to pravda, ze… Ale to zase vodstupuju od ty 
otázky. Nicmene… Jak jsme si zacli psát, já nevim, jestli… po tydnu? (..) Po ctrnácti 
dnech jsme se sesli. No, no, no, tak nejak, ano. 
T: Takze jste si proste rozumeli  pri psaní a rekli jste si…
R: ((skáce do reci)) Docela to psaní bylo dobry, na tech fotkách se mi docela líbil (..), 
teď jakoby je kousek, to. Psal teda vo tech trech detech. To mne nejak jako… moc 
nedocházelo. Líbí se mi jeho práce, kterou delá, ta me vlastne zaujala, jedno z prvních.
T: A co delá?
R: Delá 3D grafika a u filmu. 
T: To je zajímavy.
R: Delá jako ty styly… vizualizace. Jako delá i sám i zároveň teď u toho filmu delá ty 
efekty, kdyz takhle… Takze mne se tohleto líbilo, ta 3D grafika. Ano, to bych rekla, ze 
tam hodne… To jsem si rikala „to je zajímavá práce.“ Ee… Jako… Je fakt, ze jakoby… 
jak von tenkrát, tamten, ten divnej, jak rek, po tom, po ty tricítce hledaj ty sponzoty, tak 
to ́ plne neni, ale samozrejme ta zenská pokud má deti, tak kouká, jestli ten chlap 
nejezdí s postou, nebo necim, zejo, protoze kouká na to, jestli na jednu stranu… Buď je 
to vo tom, ze mela nejakej ten standard predtim a nechce ́ plne padnout dol̊,, ze jo, a… 
(..) No a pak kdyz se clovek zamiluje, v tom finále, kouká, kde vypadne neco, jenomze 
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vono tam stejne jakoby… A… Takze jako samozrejme tohle se mi zalíbilo, pak jsme si 
psali. Pak jsme se teda jednou meli sejít, tak mel prijet, ee, prijel, on mi teda psal, ze 
prijede zluťákem, coz jsem nechápala, jak to myslí, prijel malym fiátkem, zlutym, tou 
petistovkou. Ale ((smeje se)) bylo vtipny, ze malym autíckem a u toho stál vysokej 
chlap, akorát ze trosku vypadal jinak nez na ty fotce, byl drobnejsí, hubenejsí. Von na ty
jedny fotce byl takovej víc robustní, tak to uz vim, ze ten první moment, kdyz se otocil, 
tak jsem byla trosku zklamaná. Jsem si rikala „co to zase je?!“ (..) Nicmene jsme jeli na 
kafe a tak jsme se sli projít, jenze já zrovna shodou okolností… ten den na me lezla 
nejaká chripka, nebylo mi dobre. Takze jsme se sli projít, samozrejme jsme udelali 
velkou trasu, dali jsme kafe… Ale tak nejak jsem to nebrala, dali jsme si kafe, povídali 
jsme si, ale ze bych udelala takovyto „wow!“, ne. V̊,bec ne. A sli jsme zpátky k autu, já
vim, ze teda mne bylo zle, takze me pak odvez dom̊,, pak jsme si zase nejak psali. Tak 
nejak jsem byla taková to. Pak jsem se trosku odmlcela, je pravda, ze v tej dobe jsem 
jeste mela… jednu známost tam. Že v tu dobu se mi ozvali tenkrát dva. A ten byl ́ plne 
jinej. ((smeje se)) Úplne proste jinej. Byl teda starsí nez já, byl to hodne velkej muzikant
a… Hodne zivelnej. A s tim jsem si jako psala a rekla bych, ze teda to zárí, to slo nejak 
ten srpen zárí, jsem s nim byla ten mesíc a p̊,l… Doufam, ze to nebude nikde… 
Nebude. Ten mesíc a p̊,l jsme asi tak…
T: ((smeje se)) Nebude.
R: …nebo mesíc trosku tady s timdle víc zacali, ze todleto me ́ plne neuchvátilo, psal 
mi teda dál, já jsem se teda trosku zacla tlumit. Von z toho pak zacal psát „co s tebou je,
jses ́ plne jakoby jiná.“ A von mezitim potom mi práve rikal, ze se sesel s nejakyma… 
kdyz jsem se neozyvala… zenama, ale furt myslel na me. A já jsem zacla randit tady s 
timdletim, protoze byl aktivní a proste nejak, nevim… Jenze, jak to tak bejvá, tak já 
zrovna do toho zárí, jak mi dojely vsechny ty nervy asi, tak mne jako trochu se rozjelo 
astma, nejaká ta alergie, a nebylo mi dobre. Mne od toho srpna jako furt neylo dobre, 
furt jsem byla unavená a práve ten víkend, jak jsme se sesli, tady s timdletim, s tim, co 
teďko jsem, tak na me lezla nejaká ta chripka, já jsem tejden byla, nebo ctrnáct dní, 
́ plne hotová, vyrízená, a tim se mi rozjely jiny problemy, ze já jsem byla furt unavená, 
a jak jsem v tu dobu potkala toho zivelnyho, tak tim to jakoby postupne… proste slo… 
do ztracena… Zacla jsem se trosku vracet tadyhle k tomuhletomu ee… Klidnejsímu. 
Zacli jsme se jako… Jsme se nejak sesli znovu, pak zacal jezdit za mnou… A furt jsem 
byla tak jako… Nevim… Asi nejak… Nevim. Nekde… Tak jsme se jako scházeli, 
obcas nekam jít. A von to zacal brát hodne vázne, uz to rek detem na zacátku hned, a 
von tak nejak to má trosku jinak, nez… nez jsem mela já. 
T: A kdy si vás získal teda? Že jste si rekla… „S tim budu.“ Čim, nebo…
R: Takhle… Já se priznam, ze … Nem̊,zu ríct, ze si teďko jsem stoprocentne jako 
presvedcená, ze s nim budu, jo. Ale… Je to lepsí v tom smyslu, ze mozná jsem víc asi 
vyklidnenejsí já. Že jsem uz od nekterejch vecí ustoupila, ze jsem mela urcity nejaky 
proste… A to se mi dycky dostalo do hlavy, ze NE. „Proste ty tri deti NE, já si chci 
proste uzívat.“ A… (..) Já nevim. 
T: Ale vy jste rikala, ze máte taky dve deti, ne?R: Ono to bylo tak strídave, strídave. 
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Strídave. Protoze já je skoro nemam. Proste uz jsou víc u táty, ten je takovej… A 
hlavne, ze jo, já to mam tak, ze ty deti moje jsou trosku… Ono je to slozity z ty 
tatínkovy strany… Trosku takovy slozity, co se tyce… Maj ten standard trosku nekde 
jinde este… A… Coz tady ten, co s nim jsem, tak ten tu vizi na ty deti má trosku jinou, 
jakoby, ze nechce todleto z nich udelat. Mozná trosku v tomdletom jsem… Si myslim 
ze bych mela asi problem s kazdym tim chlapem, kdyz by na to prislo, protoze… Holku 
teda mam, tenhle tejden jsme nejak domluveny, ale jelikoz jí je 13, tak zacíná chytat 
teda neskutecnou pubertu, neskutecnou pubertu. No, takze to je spís vo tom, ze prijdu z 
práce, „mami, ty uz jsi doma, prosimte nechces nekam jít?“ Takze já se na podpatku 
votocim a necham jí prostor. Takze se moc nevidíme.
T: Takze jste si rikala, ze proste… ty deti, uz je to takovy… Jak rikáte, ze jste chtela 
proste uz mít cas treba pro sebe s tim partnerem a ne jako se soustredit na ty deti.
R: Hm. Jenze… Jenze pak nastala u me jiná vec, proto rikam, ze by ta psycholozka byla
dobrá. ((smeje se)) Protoze na jednu stranu jsem se na to cely ty roky tesila, jak si budu 
uzívat, budu mít tu volnost, a kdyz na ní… ty deti jako nejsou, kdyz vim, ze uz jsou 
velky a uz ten cas stejne by nemely, tak já najednou jsem cejtila, ze mi to chybí, o 
nekoho pecovat. Je to divny. ((smeje se)) Že najednou nevim, co s tim svym casem 
mam delat. Protoze do teďka se to rídilo podle toho. Proto práve rikam, ze je problem v 
tom se srovnat tady ((ukazuje na hlavu)), a pak zacít nejakej vztah, ze jo. No, nicmene s 
tim… tady s timhletim je to tak, ze jednou je to nahore a jednou dole a byly to hrozne 
velky vykyvy. Jeste… jeste… jeste vlastne… dneska je co? Co je dneska… Streda, tak 
jeste treba v nedeli, v pondelí to bylo na rozchod, jo, takze…
T: Takze vlastne jeste ́ plne nevíte…
R: ((skáce do reci)) Jsou vykyvy furt. Jsou vykyvy furt. A asi je to hodne mnou, bych 
rekla, hodne mnou, asi. Takze to je takle, no. Já takle jakoby k nemu… No. Ale z jeho 
pohledu, ze von jakoby me tam videl, ze teda jsem byla hne první, která jsem se mu tam
vobjevila - to je zvlástní, ze jakoby první, co se mu tam nabídlo… Pak teda jeste 
samozrejme voslovil nejaky jiny, s kterejma se teda sesel, ale presne… On, kdyz se 
sesel… Von práve zase hledal, von zase hledal… On kdyz se sesel s holcinou, která 
nemela deti, nemela nic, samozrejme já to nechci… Ale presne, proc, ze jo. On má ty tri
deti, on potrebuje s tim pomoct. S tim bojuju i já… A mam ty deti. Takze jakoby, svym 
zp̊,sobem… Neni to sranda, ty tri deti, domácnost, vsechno, von delá práci, kterou… 
která mu neskutecne pohlcuje cas, ale neskutecne. Delá tady na tom Barrandove a 
zároveň jede dom̊, a kdyz má jeste svojí práci, tak delá do noci. Takze jako si myslim, 
proto asi von nehledal zádnou mladou svobodnou holku, bezdetnou teda. Protoze vedel, 
ze von uz deti, ze jo… uz ne a… jako dalsí myslim. A taky koukal na tohle, takze proto 
furt se vracel jako… Jenze já jsem se vodmlcela a von jako sel na ty sch̊,zky a tohle, ale
rikal, ze furt jakoby mel zájem o me.
T: Jo, jo. Vy jste v podstate odpovedela skoro jako na vsechny otázky v pr̊,behu toho 
((smeje se)), tak jeste koukam… Eee… Joo, vlastne, to jsem se nezeptala, na kolik tech 
sch̊,zek offline jste sla, s kolika tema uzivatelema jste reálne potom byla jako… jste 
videla?
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R: Ty brďo. Já jsem ze zacátku byla divoká. ((smeje se))
T: ((smeje se))
R: Treba toho jednoho, s tim si písu doteďka, jakoby… Myslim si, ze tam bude 
prátelství z toho, jo. (..) Ee… (..) Tak s tim jsem si taky na zacátku hned… Ten za mnou
prijel. To byly divociny. Ale  s tim vlastne doteďka si písu. S tim doteďka… Ten zrovna
dneska mi zase psal „hezky dopoledne“ a prsote… Ale tak on má vlastne závazky 
nejaky, takze tam, tam to dál ani jít nemohlo. Tam by to bylo asi presne v ty fázi, do 
ktery jsem presne nevedela, jestli mam spís jít zatim, kdyz to takhle reknu, ze bych byla 
treba vopravdu jenom necí milenka. Tak proto se s tim mozná trochu peru, ze na jednu 
stranu jsem nevedela, jestli do ty rodiny znovu mam jít, protoze tady to bude naplno. 
A… anebo to brát jakoze ho pozvat jen tak, nemít zádny závazky. Takze tam jakoby… 
Tam jakoby… Tak to byla první, druhá… (..)
T: Jako s… Kolik uzivatel̊,, ne jako kolik… 
R:  S kolika jsem se sesla?T: No, no, no. Treba priblizne stací.
R: Hlavne s kymkoliv jsem se sesla, tak chteli hned, hned jako… chteli me. Se mnou 
bejt. Nechápu. Jeden, dva, tri… Já nevim, pet asi jich bylo.
T: A byli… byli dobry spís, nebo byla to nejaká negativní zkusenost krome toho, ze jste 
treba rikala…
R: ((skáce do reci)) Tak ten jeden… Takhle… Ten první, ten me trosku zklamal, ale pak
jsem to chápala… Ten co, ten co potom jako se stáhnul. Spís jsem z toho byla 
rozhozená, protoze to bylo po takovym nárocnym období. Ale… Hm… Tak to bylo 
takovy zvlástní, ale nevzpomínam, ty chlapi ze by spatne… Pak teda tady ten, ten m̊,j 
závoďák, ten blázen, tak tam nejsem zklamaná v̊,bec, tam jsem ani nic neocekávala, a 
tak nejak jako vim, ze… I kdyz rikam, nevim, nevim, treba vsechno m̊,ze bejt jinak, 
von se obcas ozve, i kdyz… Teď si… Von mi teda samozrejme má i opravit auto, 
takze… ((smeje se))
T: ((smeje se)) A to je ten, jak rikáte, ze mozná z toho bude prátelství?
R: No, tam to je vlastne, tam…
T: To je ten jak vám píse…
R: Tam to bylo jenom na zacátku, a pak uz jenom von furt jakoby píse furt jakoby 
„ahoj, jak se más“ a todle. (..) Pak tam byl jeste jeden v lete, ten taky doteďka furt… 
Ten by me jako taky chtel. Ee… Takze asi takhle, no. Jakoby já bych rekla, ze spatnou 
zkusenost krom toho blbce… A s tim jsem se ani nesesla… To byl fakt blbec… Ten mel
fakt názory, ze si myslí celkove, ze vztah je nesmysl, ze to je kravina, ze zít s nekym je 
fakt blost, to byl fakt nejakej podle me m…. Ten si nes neco z detství, stoprocentne mel 
nejakej problem. A já jsem to i rovnou rekla „ty si nekam zajdi“. No a jak zacal potom 
jakoby bejt na me vostrej, tak jsem ho blokla. Protoze to vim, ze tam nemá smysl s 
tutema lidma se v̊,bec bavit.
T: Chápu, no.
R: To jsem si nabehla a…
T: A to… A (..) jak jste rikala, ze treba ty fotky… Že vypadali jinak nez na fotce, tak 
práve kdyz jste rikala, ze predbíháte, tak treba jeste v necem jinym vám prislo, ze treba 
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lhali, v popisu lhal, nebo ty fotky práve?
R: (..) Jako popi… Tady ty fotky… Vono to nebylo, ze by to bylo, ́ plne tak strasny. 
Vono na ty fotce mu to treba sluselo, vypadal líp. Tak ten jeden taky, co jsem se s nim 
sesla, to byl strasne hodnej kluk, taky… Mne ho bylo líto svym zp̊,sobem, jemu odesla 
manzelka, a von se z toho sesypal, z neho pak vypadlo, kdyz jsme se sesli… My jsme 
meli spolecny treba kolo. Já jsem s nim jela na kolo, coz já… s timhle problem nemam. 
Já jsem i hledala nejakyho cyklistu. To jsem i… Jo, jednou jsem takhle nasla jednoho 
blázna, jenze ten kdyz mi psal, ze je tamhle nekde… v Braníku, ne v Braníku… V 
Radotíne, ať prijedu. Tomu bylo pres tricet, jo. Hm, no. Tak to byl magor, to jsem 
usoudila… To jsem práve pochopila… To jsou práve zkusenosti z toho Tinderu, ze 
todle asi ne, ze sice hledam nejakyho cyklistu, ale musim taky vedet, co já, ze jo, 
nabídnu. Takze to ne. Ale… Tak tenhelten, ten hodnej, tak s tim jsme jeli na to kolo a 
ten se tam rozpovídal a vsimla jsem si, ze treba se mu… jely ruce, chvílema mrkal, a jak
já i z ty skolky jsem taková postizená, tak jsem rikala „tyjo fakt…“ No pak z neho 
vypadlo, ze bral i antidepresiva, ze se z toho trosku jako sesypal, tak to pryc. Protoze já 
mam svejch starostí dost a jeste mít nejakyho, kterej z toho neni venku, to nejde. Von 
jakoby… Ta sch̊,zka je d̊,lezitá. Urcite. Já bych doporucovala urcite, pokud teda 
samozrejme to… A kdyz se sejít, tak nekde na nejakym verejnym míste. To je jasny.
T: Kv̊,li bezpecnosti, ze jo?
R: Hm.
T: A v necem jinym… treba ze by vám lhali v tom, ze treba by tvrdili, ze nejsou zenaty 
a byli by, nebo neco takovyho?
R: Hm, to zas vim z tech zkuseností od ty kamarádky. Ta jakoby se tam spálila hodne 
na tom Tinderu. Ale ona je zas taková, ze tak trosku jakoby si vybírá spís ty z ty ciziny, 
protoze proste tvrdí, ze ty Česi nejsou… Coz asi pravdu má. A jelikoz ona neni nijak 
jakoby indisponovaná, tim ze by neumela jazyk, takze v tomhle ona má ten rozhled 
trosku vetsí. Já uz v tomhle mam pr̊,ser, taky se mi tam ozval clovek, to si vybavuju, ze 
(..) psal teda jenom anglicky, já uz nevim, vodkaď byl, ten byl skvelej, ́ zasnej. To jsem
vedela jakoby, ze by bylo supr. Jenze já neumim zblebtnout…
T: Bariera. Jazyková bariera. 
R: Napsat v̊,bec, no. Jazyková bariera. A to jsem vedela, ze je konecná. A tam jsem 
cejtila, ze tam by to… Tam se mi to líbilo, ale zase, nevidela jsem ho, nevim. Ale 
bohuzel, no. ((smeje se)) Že na to jsem radsi ani neodpovídala, protoze by to nemelo 
smysl. ((smeje se)) Jako „hello“ a „good morning“ a tydlety jeste si pamatuju, ale jako 
proste ta bariera vopravdu u me je spatná. A ona jí nemá, takze jakoby ta kdyz taky, 
jedine si dopisuje s temadle… A musim ríct, ze jako ta teda se hodne spálila. Hodne 
spálila.
T: Jako… Jakoze jí lhali práve o tomhle?R: Protoze ty kluci proste… Stalo se taky, ze 
ve finále z toho pak vylezlo, ze neni… ze jak mel v minulosti… ze s tou milenkou treba 
jeste je a nebo tam lzou, ze jo. Taky se stalo, to mi rikala… To zase jiná kamarádka… 
To jeste  já jsem zdaleka jeste v̊,bec o Tinderu ani nepremejslela, to jsem jeste ani 
nebyla z domova pryc, proste to bylo jeste jako jiny. A tohleto je fakt, ze tyhle 
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seznamky… Já jsem vlastne… (..) Teď to bude znít blbe. Já jsem je nikdy 
nepotrebovala… Že by clovek chtel se s nekym seznámit. Nevim, proste cim to je, 
nechci vo sobe mít nejaky mínení, ale v tu dobu jsem nejak… Tak já jsem nehledala 
nikoho, ale… Kdyz jako se clovek chtel s nekym seznámit ((smeje se)), tak vono to spís
pricházelo z toho zevnejsku a to… To nejak ne to… To je práve to, co si tak rikaj, 
clovek nemá hledat a pak se to vobjeví, ze jo. Ta mi práve vyprávela taky, ze si s nekym
psala, ale tam se stala nejaká vec, ze von tam poslal nejakou fotku a ona zjistila, ze na ty
fotce je v dálce videt klouzacka, nebo nejaká hracka. 
T: Hm, jo. Zjistila, ze má nejaky…
R: ((skáce do reci)) Voni si psali a najednou von se odmlcel. Úplne…fff… vymazáno. 
Já si myslim, ze mu na to prisla zena. Anebo se i stalo, ze se sesli, vsechno, superlativy, 
prines jí obrovskou kytku, byl z ní unesenej. Druhej den jí bloknul. No, takze to se taky 
stává.
T: To jsou zajímavy… zajímavy zkusenosti.R: Dost casto se stává, ze, no, ze ty 
chlapci… To se mi nikdy nestalo, jo, treba, ze ty chlapci proste se tam vyfotej s fárem, 
vono to neni ani jejich, jo. Nebo je to firemní. Nebo presne, fakt dost casto jsou tam 
zenaty. Hodne. Co takhle i slysim, z tech… Od tech holek, jsou proste tam zenaty. Že 
tam chodej. Já si myslim, ze i tadyten, co teda mi furt píse, ten m̊,j závoďák, ze i ta 
situace, kterou treba von riká, ze má, ze si myslim, ze to tak ́ plne neni, ale nevim.
T: Že to trochu treba…?R: ((skáce do reci)) Hm, hm. Tak já jsem taky treba psala neco, 
co treba ́ plne takhle nebylo, kolikrát.
T: Jako v cem? Treba oblast stací.R: No nebo ne, nebyla pravda. Tak ze zacátku jsem 
treba nerikala ́ plne presne, jak to mam. Že proste… Řekla jsem o rozvodu a ze jsem 
sama, ale… 
T: Ale to je spís, ze pockáte, kdyz se trosku poznáte…
R: Tadytoho, co práve me tenkrát hned chtel, jak (..) jsme se znali chvíli, jak chtel se 
vsim vsudy, jak mel i ty zdravotní problemy, tak tomu kdyz jsem zacla povyprávet m̊,j 
problem, jakej já mam, jaká je situace, tak mel ́ plne kriticky otázky, „strasny, co s 
tim?“, jako ́ plne takhle. A teď já na nej „jeste na me teď hodí ty moje stresy jeste víc“, 
takze to jsem si uvedomila, ze neni dobry. Hlavne von byl taky furt takovej utrápenej, a 
von vylozene potreboval nekoho, kdo se vo nej postará. To mi rek. No. A jeste z Řícan, 
to bych musela pryc.
T: No a, jaky si myslíte, ze jsou nejaky rozdíly… nejaky hlavní rozdíly mezi 
seznamováním pres Tinder a tvárí v tvár?
R: Jaky rozdíly? No tak na jednu stranu, v tom Tinderu m̊,ze clovek potkat cloveka, 
kteryho fakt nepotká. Treba mne se stala jedna vec, mne se stala jedna vec, to reknu. U 
toho Tinderu je trosku jedna taková vec, vy si tam m̊,zete nastavit,  do kolika kilometr̊, 
se s tim clovekem chcete seznámit, do kolika kilometr̊, jste vy videt. Treba tech 30 
kilometr̊,, to stací bohate. To je, pres limit. Protoze clovek pak má nekam tahat, jako 
daleko jezdit. ((smeje se)) No. A taky clovek musí premejslet „mam tady deti“. Tak to 
jsou takovy jako myslenkovy pochody. Jenze! Stalo se, ze ten clovek, kterej zrovna 
projízdí kolem vás, treba pracovní cesta nebo po dálnici, tak ho to chytí. A my si 
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zacnem psát. Mne se to stalo… Stalo se mi to u jednoho, kterej byl ze Svitav. Prijel za 
mnou, meli jsme hezkej vecer, hezkej den. A von mi pak rek „vís, vono je to hrozne 
daleko, já todleto dávat asi nebudu.“ A já jsem si to teda taky rikala, i kdyz jsme si sedli.
Vlastne to skoncilo na ty dálce. Jo. A tam by to… Tam by se uz spousta vecí… Myslim,
ze kdyby byl tady blíz, tak bysme do toho sli. I tam byly ty veci, ktery já hledám. Ale ta 
dálka ne. Joo a teď mi vylejzaj vzpomínky. Taky jsem mela jedno seznámení ́ zasny. A 
to… ((smeje se)) To jako jestli to nekde bude. ((smeje se)) Já jak jsem byla v ty situaci, 
takovej borec… To bylo nekdy na Velikonoce vloni. Taky mi tam jeden psal. A nejak 
jsme si sedli… A já jsem udelala takovou vec… Fakt blázen, já uz bych to teď 
neudelala. (..) Že jsem sedla do toho auta a jela jsem za nim do toho Brna. 
T: Brna?! ((smeje se))
R: Podotykám v nedeli pred Velikonocním pondelím. V sest hodin jsem se sebrala, já 
jsem nikdy takhle nikam nejela.
T: Tak ten musel zap̊,sobit na vás.
R: Na blind.
T: Já jenom… M̊,zu… Já mam hrozne málo baterky, tak já to jenom vypnu a zase to 
zapnu, kdyby náhodou, aby to, aby… (..) M̊,zete pokracovat.
R: Tak to jsem se vodhodlala.
T: Ten vás jako… Čim vás tak zaujal?
R: Já nevim, my jsme si psali a bylo to takovy hezky. Von mne rek „jako prijeď 
jezismarjá, prijeď, jestli jses sama“ a já byla v takovym svrabu, protoze deti byly u 
neho, pondelí Velikonocní… A já proste sedla do auta, i kdyz jsem v pondelí se mela 
sejít s práteli, proste jsem sedla do auta a jela jsem za nim. Vyrazila jsem nekdy, já 
nevim, v osm, v p̊,l deváty, v devet. Dali jsme vínko, byl to hezkej vecer. Se vsim 
vsudy. ((smeje se)) Ráno, v osm mozná, v nejakym stavu jsem vodjízdela, v devet, 
zpátky. Bylo to fajn, potom jsme jeste prozili… To bylo takovy jakoze… Pak jsme 
prozili dalsí víkend, von mi zaplatil benzín, proste fakt gentleman. 
T: No. A to, jak jste teda na sebe narazili, kdyz tam je ta vzdálenostní…
R: To chci práve ríct, no práve, no. Je fakt, ze já jsem jeden cas zkousela víc dát 
kilometr̊,, co se mi tam nabehne… Takze mozná von byl práve v tu dobu, kdy jsem to 
natáhla trosku. 
T: Jo. 
R: Já si nejsem jistá. Protoze von dost lítá takhle po republice, protoze delá nejaky vrty 
a tyhle veci, ale… Ten z tech Svitav se mi bohuzel chyt tady. A… Tenhleten… Ten je 
taky nekde tam vocaď ((smeje se)), od toho Brna a ((smeje se)) ten… Tam jako i 
probehlo víc, tech sch̊,zek, to bylo… Tam jsem byla u neho, a pak… Protoze on byl zas
takovej, ze neresil finance, neresil ty cesty, nebyl to pro nej problem, protoze jsem za 
nim jela, von mi i rek „já ti to zafinancuju, proste prijeď“, tak jsem jela, jsem se hecla a 
jela jsem. To byla zkusenost neuveritelná. A nejlepsí ze, já jsem nikomu nic nerekla, az 
kdyz jsem byla… Na p̊,l ceste pryc, tak mi volala kamarádka, kde jsem a já jí to rikam 
a ona „ty ses blbá, to mi nem̊,zes ríct, jezismajra?!“ Takze kdyz nekdo takhle, tak 
doporucuju, kdyz nekam se takhle vydá, tak nejdrív dát echo „jedu“ a mít GPSku, 
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protoze to me nenapadlo, zejo. To se mohlo stát cokoliv.
T: Ale tak dobre spontánní to je. ((smeje se))
R: No. Bylo to spontánní… Hodne spontánní. A von byl unesenej jenom z toho, ze to 
bylo spontánní, to vyprável svy pubertální dceri, ktery uz je 18, 19, tak jí to vyprável, 
jak potkal ́ zasnou… A vona mu to prála. My jsme se pak jeste… strávili víkend, jeli 
jsme do hor k jeho kamarádovi na chatu. Byl taky starsí trosku. Ale já jsem pak zacla 
zjisťovat, ze je jinej nez já. Že ́ plne to neni, ze… Takovej… Trosku… No. Je fakt, ze 
se mi taky nedávno vozval znovu, ze si vzpomnel. Vono to pak vysumelo, jo. 
T: A dobrej zázitek ale. ((smeje se))
R: Jo, jo, jo. Asi s timhletim muzskym, kdyz by jsem sla treba za nim, tak bych se 
spatne nemela. Byly tam presne ty veci financní a takhle, ale presne… Nebylo tam… 
Nebylo tam to, co by tam melo bejt, zejo. Tak to byla jedna zkusenost. To postupne 
vylejzá. ((smeje se)) Ale mela jsem zkusenost, kdy jsem v ty dobe… Plus mínus… Se 
tam vobjevil práve klucina… Ale tam to zaclo pres zprávy… Ani ne snad fotky… Ale 
my jsme si tak sedli ve zprávách… To jsem dlouho nezazila a jako myslim si, ze na 
neho nikdy nezapomenu, ani von na me. A tam bohuzel to teda nedopadlo kv̊,li ty 
dalce. Protoze von je z Klatov. Tam se mi to práve chytlo, ze on ten víkend byl tady v 
Praze. My jsme si zacli psát. Ale plno srandicek. To bylo neuveritelny jako. Já nevim, 
jako. Príklad. Neco… „To bych se musel shybnout, az te políbim… Políbim te a… 
Ohnu se a políbim te.“ A já „no to se moc neohnes, protoze jsi ve ctvrtym patre“. A von 
„no já myslim tu tvojí vejsku a mojí“. Jo, takze proste… Von mel… Já nevim… Metr 
devadesát, zejo, já mam metr padesát osm. A proste tam bylo spousty jinejch, treba mi 
poslal video, proste, vtipny, on je veterinár. Poslal mi takhle ruku namírenou na krávu a 
teď jenom „krokodyl Dundee, zaríkávac krav“ a takovydle. Tak já jsem poslala taky 
video… Takhle jsem namírila na deti ve skolce a poslala jsem to a rikam „mne to 
né cinkuje jako, nevim, me neposlouchaj.“ Jo. A pak jsem byla na hristi, mela jsem… 
Zrovna ke mne bezel chlapecek, dal mi hracku pistolku a já „no to je dobry.“ ((smeje 
se)) Tak jsem nahrála, jak na ne mírim, „mam jinou praktiku.“ ((smeje se)) Jo a proste v
tomdletom… hrozná sranda. Fakt tam bylo strasne jakoby… euforie, ze jsme… Protoze 
proste tam to jiskrilo neuveritelne. neuveritelny. 
T: A setkali jste se?
R: No, ale strasne náhodou, ze jsem se s nim setkala já… Že my jsme… Vloni touhle 
dobou zacaly prázdniny, tak my kamarádky ze skolky… Proste neplánovane jsme se 
domluvily, jak já jsem váha váhavá, tak já potrebuju plánovat a já tu dobu, jak jsem fakt
byla u toho Brna, tak jsem mela období, ze jsem potrebovala delat veci, ktery jsem v 
zivote nedelala. Já jsem vzdycky nad vsim premejslela, deti, deti, deti, ve dvaadvaceti, 
zejo, a najednou „delej neco, co te napadne,“ jo. Coz já s tim nemam problem. A já 
potrebuju impulzivne. A nakoupnout. ((smeje se)) No a já jsem s nima teda jela… Jely 
jsme na Šumavu jenom na dva dny (..), já jsem o nem mluvila a vona „no hele ale my 
pres Klatovy jedem.“ Tak já mu psala, ze za deset minut m̊,zu bejt u neho ((smeje se)) a
on „jezísikriste, já mam jít na sál, tak honem.“ Já jsem prisla k nemu do ordinace, teď 
jsme se poprvy videli, ́ plne neuveritelny, voba váhy, zejo, von je taky váha. Tak já 
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rikam „to je pr̊,ser todleto.“ Tak jsme to… Já byla ́ plne unesená z ty Šumavy, prijeli 
jsme do penzionu, tam shodou okolností ho taky znal, „no, ten tady za jednou toudle 
jezdí.“ A já jenom „tyjo, taky po rozchodu.“ Nicmene pak jsme jeli zpátky, tak me tam 
holky vysadily, nechaly me tam hodinu. Bylo to hezky. I kdyz to teda az k tomu ne, ale 
bylo to neskutecny jiskrení a já si myslim, ze tam ta dálka, no. Bohuzel me chytla ta 
dálka. Protoze… No a ve finále jsme prátele. Von mi psal svoje zkusenosti s prítelkyní, 
co mel, trápil se, vo rady jsme si volali… Je to zvlástní, my uz s píseme rok a furt to 
vim, ze se na nej m̊,zu vobrátit.
T: Tak to je na druhou stranu hezky.
R: Tam to strasne jiskrilo, strasne jiskrilo, a strasne… A shodou okolností von si nasel 
holcinu, (…) ((jmeno participantky)) ((smeje se))
T: ((smeje se))
R: No, tak tam si myslim, ze… Tohle bylo jedno z tech jako… To treba tady u toho 
jsem to nemela, ze by bylo nejaky jiskrení, co jsem s nim. Tady bylo jiskrení 
neuveritelny. Neuveritelny uz ve zprávách. Fakt jako… I psal „ty me neskutecne bavís, 
já te proste… Buď taková, jaká jses“ mi furt píse, jo.
T: Tak treba se prestehuje. ((smeje se))
R: Ne, ne, ne. Teď má vztah, je spokojenej a jako… To byla zkusenost, ze práve 
presne… Já jsem dala tricet kilometr̊, a von se mi tam chytil von. A to jsem teda… To 
jsem byla nesťastná. Chvíli. Protoze jsem is rikala „doprdele, kdyz to stojí za to, tak to 
musí bejt takhle z dálky.“ A von to sám nechtel, von to sám nechtel. Takze to bylo 
takhle, no. No, tak to je asi tak nejak… Nevim… Uz nevzpomínam, ze by bylo…
T: Tak to máte jako… docela dobry zkusenosti, ze to fakt…
R: Kdyz nad tim premejslim, tak jo, no.
T: Hm, fakt dobry. A kdyz jste treba… Kdyz hledáte ty uzivatele, tak podle ceho jste se 
rozhodovala, jestli ho schválíte nebo zamítnete, jestli tam máte i… nebo jestli máte 
neco, co víte urcite, ze vás hned zaujme, nebo naopak…
R: ((skáce do reci)) Me zaujalo… No tak ssamozrejme i ta fotka… Pak samozrejme 
jsem koukala… Taky jsem koukala i na to… Že… Nejdrív… Takovyty hezky veci 
kolem, ale pak jsem pochopila, ze ne… Mozná jsem to udelala trosku i… Že jsem ho 
treba schválne lajkla… Že jsem… Mozná to bylo i tim, to tam taky rikali ty muzi. Jestli 
nepatrim taky mezi ty zeny, ktery tam chodej z toho d̊,vodu, aby si zvedly sebevedomí. 
A je pravda, ze chvíli jsem to tak mela. 
T: Jakoze von vám dal taky srdícko…
R: ((skáce do reci)) Jakoze kdyz nekomu dáte neco a vidíte, ze von to tam má taky, 
nebo to dá taky, tak vám to sebevedomí samozrejme zvedne. A asi to tak je. A voni… 
voni vim, ze… tenkrát mi to nekdo z nich rikal. „A nebo patrís taky mezi ty, co chtej 
zvednout to sebevedomí?“ Že… Dost ze jim tam hodne vodlajkujou, nebo superlajky, 
ale dál jít nechtej, jenom delaj to, ze chtej videt, kolik tech muz̊,… To si myslim, ze 
tam hodne delaj. To mi rikali voni, zase z jejich strany. Anebo jsem jednou nakoukla do
toho, do tech zenskejch fotek, a teda je to katastrofální. Že buď jsou tam ty 
supermodelky anebo jsou tam… no… Ale…
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T: Co? ((smeje se))
R: No takovy… Já nevim… Takovy divny fotky. Ale vetsinou tam jsou ty, co se hodne 
nabízej. 
T: Jako vyzyvavy nejaky?
R: Vono je to tezky, zejo, vono je to tezky, to jako i kdyz hledáte teda toho muze, tak 
nekdy na tej fotce nemusí bejt… presne, zrovna fesák, ale ve skutecnosti peknej chlap, 
zejo. To je takovy tezky… Kdyby clovek vedel. 
T: No a treba neco, co si reknte, ze urcite nechcete, treba v popisu nebo na tej fotce, co 
vás urcite odradí od toho, abyste jako…
R: ((skáce do reci)) Moc cílevedomy, no. Nejakyho moc cílevedomyho… Musí si taky 
uvedomit… Jako ta zenská si musí uvedomit, co nabízí, zejo. Pokud samozrejme presne
hledá toho lyzare, toho co bude jezdit k tom mori a toho sportovce, tak si musí taky 
uvedomit, jestli ten sportovec opravdu treba… Von se m̊,ze mít dobre, ale m̊,ze mít i tu
laťku vysokou. On to bude ocekávat. Voni ty chlapi nebudou ocekávat… Že von vás 
bude zvát na to kafe a bude za vás platit. Jo. To ta… Asi ne. To jako… To pak delaj 
mozná ty starsí, co uz maj neco za sebou a berou to tak, jo „hele já ti zaplatim benzín, 
prijeď, ja to za tebe zaplatim, já ti na to pridam.“ To jsou ale vopravdu ty starsí. A pak 
takovydle nejaky ty, to jsem taky potkala, klucinu, kterej byl proste presne, tamdle byl 
na tom kole, „prijeď“, proste byl takovej, hodne… Vono totiz je to vo tom, cim dyl 
samozrejme jsou ty lidi sami, tim jsou víc samostatny. To se stává. Kdyz jsou tyhlety 
typy. A já jsem jakoby zjisťovala, ze jakoby sice hledam neco takovyho, ale hledám 
svym zp̊,sobem nekoho, kdo je… Kdo si vystací sám, kdo je takovej… A to já ́ plne 
takhle nejsem. Jenom jsem se furt podrizovala, teď najednou zjisťuju, ze… Tak jako 
dobre, „on pojede na hory, a más ty na to v̊,bec, jet na ty hory?“ Zaprvy financne, 
zadruhy jako… Jen tak se sebrat a jet, neni to taky sranda, zejo. Takze si myslim, ze je 
hrozne d̊,lezity si uvedomit tohleto, co vlastne chci, jakou tu laťku mam. Jestli to 
zvládnu, jestli na to v̊,bec dosáhnu, jestli… ((smeje se)) Jestli ho zvládnu, jo. Jestli to 
tempo s nim udrzim.
T: To nepoznáte z toho profilu, ale. Já práve myslim to prvotní, víte, jestli si reknete…
R: ((skáce do reci))  Pokud tam je v tom sportovnim, tak na to jsem nejdrív koukala. Ty 
chlapi, ktery tam fakt daj na tom kole,  jsoufakt v tom sportovnim, a teď tam napísou ty 
svy krouzky a konícky a i tam neco o sobe napísou. Tak to jsem si uvedomila potom, ze 
tohle asi ne, ze je to moc. 
T: To spís ne? Já práve myslela, ze jo, ze…?
R: ((skáce do reci)) No kdyz je to moc, tak ne. Jo, kdyz moc, ne. Ale to az potom. 
Zezacátku ne. To jsem práve vyhledávala. Pak jsem ale pochopila, ze já ́ plne asi bych 
to tempo neudrzela.
T: Hm. No a jeste neco jinyho treba co jo a co ne? Co jste vedela, ze vás zaujme, nebo 
odradí?
R: No treba (…), ten me… zaujala fotka. A on sám rek, ze ta se zenám nejvíc líbila, ze 
on tam je…On rád delá se drevem. On tam byl proste ve vytahanym tricku, tam to 
vypadalo, ze má i docela ramena, a teď tam dela… Teď tam má takhle vobrovsky prkno
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a vyrezává tam neco. V prírode.
T: Takze jako… Kdyz je originální?
R: Tahle fotka se mi hrozne líbila. No, jo. Proste byla tam takovej… fousatej, proste 
chlap. Ale zase, zejo. Kdyz mi bude vo deset míň… Ale tak samozreme zase vy tu 
deláte to po ty tricítce, no. Tak… Nektery treba radsi koukaj na ty kravaťáky. Me 
tohleto jako ́ plne nepritahuje. Já uprímne delam ve skolce a musim ríct, ze (..) já bych 
to nechtela. 
T: Takze kdyz je to kravaťák, tak to spís ne.
R: Asi… Vylozene to nemam ráda. Asi bysme si ani nemeli co ríct.T: Hm. Chápu.
R: Hmm, asi tohle hodne. Tohle hodne delá, no. Hmm… Jako nem̊,ze se clovek podle 
toho ríct… Samozrejme ten muz m̊,ze delat tuhle práci a ve finále je to chlap, kterej 
támdle jezdí rád na chatu nebo nekam do prírody. A voni vetsinou jsou, ale (..) Musim 
taky brát, co já mam nabídnout. Já nejsem zádnej vysokoskolák a (..) kdyz zacne 
zajízdet do nejakejch…
T: Intelektuálních debat? ((smeje se))R: No, tak!! Tak pardon… No. To asi neprobehne.
T: To jste asi zodpovedela vsechno. Já to jeste projedu jenom a zkontroluju.
R: No a teď si vemte, ze ta moje kamarádka by vám rekla jeste víc, no…
T: Dyť jste mi toho rekla spoustu, to bylo fakt… Dekuju.
R: Protoze mi to nejak vylezlo. Jako. Vylez mi i ten z tech Klatov, to byla moje láska, 
doteďka je takovej broucek proste… Tam to bylo hrozne hezky, ten mi dokázal tak 
pobavit, ze… A já jeho. Takze to bylo proste… To byly neskutecny jakoby… reakce. 
No a jakoby tady s timhle jsem, ale jako postupne jsou tam veci, ktery me pritahujou, 
no. Je to takovy budování nejaky budoucnosti, no, je otázka, jestli na to clovek bude mít
sílu. (..) Já si to trosku komplikuju stejne takze.
T: Vy si to komplikujete?
R: Hm..
T: Jako…?
R: No, tak… Jeste se objevil nekdo jinej, ale ne z Tinderu. A ten zase nabízí takovyto, 
ze teďko hned vsechno bude bude supr a ́ zasny a budem jezdit na motorce. Presne to, 
co jsem hledala, motorka… Je teda strasne hodnej, je teda starsí nez já, deti uz má 
velky, má to poreseny vsechno, má domecek… Čeká na zenu, která to tam zmení, která 
udelá zahrádku… Bude s nim trávit cas… Bude s nim jezdit na motorce… Hm…
T: Jasny.
R: Hmm… No. Tak uvidim.
T: Tak jestli uz nic nemáte, tak moc dekuju za rozhovor.
R: Nemáte zac.
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PŘÍLOHA Č. 9: VZOR INFORMOVANÉHO SOUHLASU

Byla jste zkontaktována k rozhovoru za ́ celem získání dat a informací pro

kvalitativní vyzkum k diplomove práci Magdaleny Šteklove. Vyzkum probíhá v

rámci  magisterskeho studia  na  Prazske vysoke skole  psychosociálnách studií.

Tematem jsou zkusenosti zen mezi 30 a 40 lety s mobilní aplikací Tinder a jeho

vystupem bude Diplomová práce. 

Vase  spolupráce  na  projektu  je  dobrovolná.  Úcast  na  projektu  spocívá v

nahrávanem rozhovoru, ktery potrvá zhruba 1 hodinu. Vase identita z̊,stane v

anonymite (dojde k pozmenení informací, ktere by mohly vest k identifikaci Vasí

osoby)  a  Vase  odpovedi  jsou  d̊,verne,  urcene pouze  pro  potreby  tohoto

vyzkumneho  projektu.  Rozhovor  bude  nahráván  na  digitální diktafon.  Na

kteroukoliv otázku m̊,zete odmítnout odpovedet a kdykoliv v pr̊,behu rozhovoru

m̊,zete rozhovor ukoncit. Ukoncení rozhovoru a vystoupení z projektu pro Vás

nebude mít  zádne negativní d̊,sledky.  Vase ́ cast  na projektu pro Vás nenese

zádná rizika. 

Diplomová práce bude po dokoncení verejne dostupná v knihovne Prazske

vysoke skoly psychosociálních studií a na jejích internetovych stránkách. 

Svym podpisem zde souhlasíte se svou ́ castí na tomto projektu. Jedna kopie

tohoto formuláre nálezí Vám. 

Jmeno respondentky:

Podpis:

Magdalena Šteklová (resitelka vyzkumneho projektu) 

Podpis: 

95



PŘÍLOHA Č. 10: ILUSTRAČNÍ UKÁZKA MENTÁLNÍ MAPY POUŽITÉ PŘI 
VYHLEDÁVÁNÍ TÉMAT A SUBTÉMAT
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