Příloha č. 1: Vzor dotazníku
Název: Seznamovací online aplikace
Úvodní text: Dobrý den.
Tento dotazník může vyplnit každý, kdo v současné době používá nějakou seznamovací
online aplikaci, jako je např. Tinder, Grindr, Happn ad. Cílem průzkumu je mimo jiné
zjistit, jakým způsobem uživatelé tyto aplikace používají, co od používání očekávají a zda
jsou s jejich užíváním spokojeni. Výsledky průzkumu použiji ve své diplomové práci
s názvem Seznamovací online aplikace optikou teorie užití a uspokojení. Děkuji za
vyplnění dotazníku!
Pokud byste měl/a zájem zúčastnit se během listopadu také rozhovoru (cca 30 minut),
neváhejte mě kontaktovat na emailu XXX@gmail.com. Děkuji!
1. Používáte v současné době nějakou seznamovací aplikaci?


ano



ne (ukončení dotazníku)

2. Jakou seznamovací aplikaci v současné době používáte (libovolný počet odpovědí)?


Tinder



Badoo



Happn



OkCupid



Grindr



Pinkilin



Jiné:__________

3. Jakou seznamovací aplikaci používáte nejčastěji?


Tinder



Badoo



Happn



OkCupid



Grindr



Pinkilin



Jiné:__________

4. Jste spokojen/a s uživatelským rozhraním této aplikace?


Grafická úprava: spokojen/a – nespokojen/a



Fungování aplikace (vše funguje tak, jak má): spokojen/a – nespokojen/a



Uživatelská přívětivost (a aplikací se dobře pracuje): spokojen/a – nespokojen/a



Princip aplikace: spokojen/a – nespokojen/a

5. Uveďte, prosím, stručně, s čím nejste spokojen/a nebo co Vám v aplikaci chybí
(nepovinná otázka):
6. Jak přistupujete k tomu, že aplikaci poskytujete vaše osobní data (například
z Facebooku, Twitteru, emailu…)?


je mi to nepříjemné



nevadí mi to



nevím

7. Máte pocit, že Vaše osobní údaje, které jste aplikaci poskytl/a, jsou dobře
zabezpečeny?


ano



ne



nevím

8. Uvádíte na svém profilu vždy pravdivé informace?


ano



ne

9. Myslíte, že by měla být důkladněji ověřena totožnost uživatelů kvůli bezpečnosti?


ano



ne



nevím

10. Co všechno je součástí Vašeho profilu v seznamovací aplikaci?


fotografie obličeje (dobře viditelného): ano – ne



fotografie s přáteli, dalšími osobami: ano – ne



vlastní text: ano – ne



křestní jméno: ano – ne



osobní informace (např. místo bydliště, škola, zaměstnání): ano – ne



propojení s Facebookem: ano – ne



propojení s Instagramem: ano – ne



propojení se Spotify: ano – ne

11. Co si myslíte o tom, že jsou profily založeny na vizuální stránce – tedy primárně
na fotografiích s minimem textu?


vyhovuje mi to



uvítal/a bych více informací o uživatelích



nevím

12. Používáte nějaké placené funkce aplikace?


ano



ne



nevím o tom, že má aplikace placené funkce

13. Byl/a byste ochotný/á zaplatit za registraci/stažení aplikace?


ano



ne

14. Kde nejčastěji seznamovací aplikace používáte?


doma



mimo domov

15. Prohlížíte si profily ostatních uživatelů společně s přáteli?


ano, častěji než sám/sama



párkrát ano, ale většinou sám/sama



ne, vždycky sám/sama

16. Jak přistupujete k tomu, že při používání aplikace musíte sdílet svoji polohu?


je mi to nepříjemné



nevadí mi to



nevím



aplikace nevyžaduje sdílení polohy

17. Používáte aplikaci (resp. její verzi) na jiném zařízení než na svém mobilním
telefonu? (filtrační otázka)


ano



ne

18. Pokud ano, na jakém dalším zařízení ji používáte?


počítač, notebook



tablet



jiné: __________

19. Založil/a byste si profil (nebo se tak už stalo) na klasické internetové seznamce?


ano



ne



nevím

20. Co považujete za výhodu seznamovacích aplikací oproti klasickým internetovým
seznamkám? (vyberte 3, které jsou pro vás nejdůležitější)


Jejich používání je zábavnější.



Jejich používání je snadnější.



Vytvoření profilu je jednodušší.



Aplikaci mám v mobilu, takže je dostupná všude.



Seznámit se s někým je snazší.



Navázat sexuální vztah je snažší.



Je to modernější.



Jiné:__________

21. Z jakého důvodu jste začal/a aplikaci používat, co jste od ní očekával/a?
(čtyřstupňová škála: určitě souhlasím – spíše souhlasím – spíše nesouhlasím – určitě
nesouhlasím)


Seznámení za účelem navázání přátelského vztahu.



Seznámení za účelem navázání sexuálního vztahu.



Seznámení za účelem navázání dlouhodobého vztahu.



Chatování s uživateli, flirt.



Pobavení, zahnání nudy.



Zvědavost.



Atraktivita aplikace (líbí se mi zpracování, design aplikace…).



Je to moderní.



Používají ji ostatní (známí, kamarádi…).



Zvednutí sebevědomí.



Úník od reality.

22. Z jakého důvodu používáte aplikaci nyní? (čtyřstupňová škála: určitě souhlasím –
spíše souhlasím – spíše nesouhlasím – určitě nesouhlasím)


Seznámení za účelem navázání přátelského vztahu.



Seznámení za účelem navázání sexuálního vztahu.



Seznámení za účelem navázání dlouhodobého vztahu.



Chatování s uživateli, flirt.



Pobavení, zahnání nudy.



Zvědavost.



Atraktivita aplikace (líbí se mi zpracování, design aplikace…).



Je to moderní.



Používají ji ostatní (známí, kamarádi…).



Zvednutí sebevědomí.



Úník od reality.

23. Jste v současnosti v partnerském vztahu?


jsem ženatý/vdaná



jsem ve vztahu



nejsem ve vztahu

24. Navázal/a jste prostřednictvím aplikace nějaký typ vztahu?


ano, sexuální



ano, dlouhodobý vztah



ano, sexuální i dlouhodobý vztah



ne, ale chtěl/a bych



ne, nestojím o to

25. Máte pocit, že se zlepšil Váš milostný život po tom, co jste aplikaci začal/a
používat?


výrazně se zlepšil



trochu se zlepšil



nevidím rozdíl



trochu se zhoršil



výrazně se zhoršil

26. Jak se stavíte k užívání aplikace?


Otevřeně mluvím o jejím používání.



Někteří moji blízcí/přátelé vědí o tom, že ji používám.



Nikomu ze svých blízkých jsem neřekl/a, že ji používám.



Nevím/nepřemýšlel/a jsem o tom.

27. Pokud se chcete s někým seznámit, dáte přednost seznámení přes aplikaci či
„tváří v tvář“?


Dám přednost seznámení přes aplikaci.



Dám přednost osobnímu seznámení.



Záleží na tom, jaký typ vztahu hledám.



Nemám preferenci.



Nevím.

28. Věk (číslo):
29. Dosažené vzdělání:


základní



středoškolské



vyšší odborné



vysokoškolské (Bc., Mgr.)



vysokoškolské postgraduální (Ph.D.)

30. Zaměstnání:


zaměstnanec



student



podnikatel, OSVČ



nezaměstnaný

31. Pohlaví:


žena



muž

32. Sexuální orientace:


heterosexuální



homosexuální



bisexuální

Příloha č. 2: Scénář k polostrukturovanému rozhovoru
Jaké seznamovací aplikace používáte? Jakou používáte nejčastěji?
Co všechno obsahuje Váš profil?
Jaké používáte filtrování?
Máte na profilu jenom pravdivé informace?
Máte profil propojený s dalšími sociálními sítěmi?
V jakých situacích aplikaci používáte? Na jakých místech ji používáte?
Z jakého důvodu jste aplikaci začal/a používat?
Jaký typ vztahu hledáte?
Splnilo používání aplikace Vaše očekávání?
Co by se mělo zlepšit? Co se Vám na používání líbí?
Jaké funkce aplikace jsou pro Vás nejdůležitější?
Podle čeho se rozhodujete, že dáte like? Čím Vás zaujme profil jiného uživatele?
Došlo už k setkání s jiným uživatelem? K čemu to vedlo?
V jakém okamžiku přistoupíte na schůzku s jiným uživatelem?
Ověřujete si nějak pravdivost informací jiných uživatelů?
Máte nějakou špatnou zkušenost v souvislosti s používáním aplikace?
Jak vnímáte tenhle způsob seznamování?
Jaký máte pocit z toho, že na Váš profil narazí někdo známý?

Příloha č. 3: Přepisy rozhovorů
Rozhovor č. 1 – Roman
Jakou aplikaci používáš?
Tinder a Pinkilin.
A jakou častěji?
Tak nastejno asi. Ale díky tomu, že vlastně na tom Tinderu je víc těch… jako větší traffic,
tak vlastně dýl asi visim na tom Tinderu.
A stane se třeba na tom Pinkilinu že už nejsou žádný profily?
No jasně, to se stává, no. Že už nikdo v okolí neni.
A to se stává i na Tinderu?
To se taky stává. Ale tam to většinou naskakuje, zejména v Praze. Když jsem samozřejmě
někde mimo Prahu na víkendu tak na tom Pinkilinu to je problém, protože samozřejmě na
tom Tinderu, když seš někde v Krkonoších dejme tomu, tak ti tam skočej třeba polský
kontakty. Kdežto na tom Pinkilinu, to je fakt lokální věc, tam se nikdy nic neobjeví.
Používáš nějaký filtrování?
Vzdálenost tam vždycky mám tu maximální, zadarmo. Protože pak si musíš dokupovat.
A věk?
Věk 18-26.
Jak dlouho aplikace používáš?
Půl roku.
V jakých situacích ty aplikace používáš?
Prostě když na to mám náladu a prostor. Jako relaxační chvilku místo cigára třeba.
A konkrétně kde, na jakých místech?
Doma, v práci, v MHD.
A jak často?
Tak to třeba jednou za dva dny. Myslim si, že ne každej den, i když možná bych se divil,
kdybych se podíval do nějakýho reportu. Ale ne, každej den asi ne.
A proč jsi ty aplikace vůbec začal používat?
Zábava. Podle mě v tom je i určitej prvek šmírování. A samozřejmě s někym se seznámit a
jít s nim třeba na pivko nebo na muziku. Spíš nezávaznej vztah.
A splnilo to tvoje očekávání?
Vůbec. Ne, vůbec ne.

Jak to?
Já asi nejsem fotogenickej, tim to asi bude.
A co obsahuje tvůj profil?
Asi pět fotek, takový relativně nový. Text tam taky mám. Mám informace o sobě, takový
stručný. Třeba zaměstnání tam většinou uvádim. Vzdělání ani ne, to asi ani není důležitý.
Co by se podle tebe mělo zlepšit ohledně těch aplikací?
Podle mě by ta aplikace měla nějak rychleji reagovat. A hlavně by se měl asi zlepšit ten…
já si myslim, že by měla vzniknout nějaká služba profesionálních imagemakerů, který ti
budou vytvářet nějak na zakázku tvůj profil, aby vypadal fakt dobře. A taky by se měla
zlepšit ta odezva. Ta možnost nějakýho kontaktu. Ale ono jestliže je to postavený vlastně
na situaci, kdy ty ho odlajkuješ a když on tě neodlajkuje, tak ke kontaktu nedochází, tak to
těžko můžeš nějak vytunit.
Takže bys chtěl, aby byla možnost napsat někomu zprávu bez toho, aby tam byl ten
match?
Přesně tak. Třeba jedna možnost za týden. Pak by to zase šlo třeba nějak dokupovat.
A používáš nějakou placenou funkci?
Ne, to jsem se zařek, že ne.
Ještě něco, co bys změnil na těch aplikacích?
Podle mě by se měl udělat nějakej mix všech těch dobrejch vlastností z různejch aplikací.
Protože každá má nějaký nedostatky. Ten Pinkilin třeba není špatnej v tom smyslu, že
skutečně tam probíhá nějakej časovej odpočet, kdy ta pozvánka přestane bejt po nějaký
době aktuální. A když se to nestane, tak se to nestane, což je podle mě fajn. V tom Tinderu
mám nějakejch X komunikací, který vlastně úplně zamrzly a furt tam visej a jsou vlastně
úplně k ničemu. To jsou takový kostlivci, je to tam úplně zbytečně vlastně. A když se
pokoušim po nějakym čase tam napsat, tak ten člověk už tam třeba dávno ani neni, ten
uživatel už je třeba smazanej.
Co ti naopak vyhovuje?
Ten časovej odpočet na tom Pinkilinu, jak jsem řikal. To, že je tam nějaký bezpečnostní
přístup, když si to tam navolíš, tak tam jdeš přes PIN. U toho Tinderu počet uživatelů.
Jinak není ničím výjimečnej. A ještě u toho Pinkilinu je ta lokalizace taková zajímavá, i
graficky. Tam se ti ukážou nějaký tři uživatelé v dosahu, v tý vzdálenosti, kterou tam máš
navolenou. Takže tam máš jeden, dva, tři objekty a vypadá to docela pěkně. A u toho
Tinderu to nevíš, kolik jich tam máš v dosahu. A myslim, že ten Pinkilin je docela

zajímavej i v tom, že ty můžeš dát jenom pět liků, takže musíš hodně přemejšlet, komu ten
lajk dáš. Protože na Tinderu to můžeš jet všechno a rybařit a něco se ti možná uloví nebo
neuloví.
A zkoušel jsi to třeba někde v baru?
Ne. No možná v hospodě jsem to zkoušel, ale to stejně nevíš, jestli ten člověk je blízko
tebe. Kdyby tam bylo, že je třeba 10 metrů od tebe, ale to nezjistíš, jak je daleko. Kdyby
tam šlo dodělat, že ti to ukáže – 15 metrů severně od tebe je někdo, tak se jdeš podívat a už
jí můžeš i oslovit a nemusíš čekat na ten match, protože ten match už si vyrobíš naživo,
v reálný situaci.
A co někde v zahraničí?
Ne, to jedině někde u hranic, třeba to polský okolí. Ale četl jsem někde, že jsou takový
turisti. Zejména v tý Praze je to úplně nabušený těma lidma, co se tady objeví na pár dní.
Máš nějakou špatnou zkušenost s užíváním aplikace?
Jenom to, že nic, že k ničemu zatim nedošlo.
Jak vnímáš tenhle způsob seznamování?
Já si myslim, že to je úplně v pohodě. To prostě patří k tomu technologickýmu pokroku, ke
kterýmu jsme se propracovali. Bylo by divný, kdyby to neexistovalo. V principu na tom
určitě neni nic špatnýho, je to vlastně furt to samý. Podíváš se na něčí obličej, a buď se ti
líbí, nebo ne. A pak to buď nějak pokračuje, nebo ne.
A co si myslíš o tom, že se často říká, že je to povrchní a že tam lidi hledají hlavně
sex?
No jasně, povrchní jo no. To nevim ten sex, jestli tohle funguje, jestli se to jenom neřiká.
A co o tom, že tam vznikají i dlouhodobé vztahy?
To jsem taky slyšel. Většinou to bylo, co jsem slyšel od nějaký kamarádky mojí
kamarádky, tak ta řikala, že tam bylo x nějakejch nepovedenej schůzek, třeba pět nebo
deset, nějaký relativně vysoký číslo během třeba roku. To mi přijde docela dost.
Tím nepovedených schůzek myslíš…?
Že se to nepotkalo absolutně, že to byl většinou nějakej dement. No ale nakonec se to
podařilo a nakonec spolu chodí, za rodičema jezdí, fakt jako vážnej vztah. Takže asi dobrý.
Pokud to plní tenhle účel, tak se tomu nedá nic vytknout.
Máš na profilu jenom pravdivé informace?
Ne.
A kdy tě profil zaujme, abys mu dal like?

Buď samozřejmě vizuálně nebo něčim zajímavym. Třeba i ten text mě zaujme.
A rozklikáváš vždycky ten profil?
Vždycky ne. Ty, co jdou doleva ty nerozklikávám, to vidíš, to je ztráta času. Ale ty, co se ti
líbí, tak to se podíváš samozřejmě. Tam je docela dobrá ta věc s tou muzikou, i když to je
taky docela nic neříkající. Že tam dáš jednu nějakou kapelu, co se ti líbí. Ale taky to může
bejt pojítko.
Takže máš propojení se Spotify. Máš profil propojený i s něčím jiným, třeba s
Facebookem?
To si myslim, že by vůbec nemělo bejt. To je podle mě úplně špatně., to je taková zóna,
kam by nikdo neměl.
A jaký máš tedy pocit z toho, že by někdo, koho znáš, viděl tvůj profil?
To je riziko samozřejmě. To nechceš. Dokonce si myslim, že by měla bejt nějaká funkce,
která by ti umožnila… to by samozřejmě muselo bejt přes nějakej identifikátor typu
telefonního čísla, že bys tam někde zadala telefonní číslo, který nechceš, aby tě vidělo.
Zase bys tam musela dávat telefonní číslo, což by se ne každýmu chtělo. Ale volitelně by
to možná nebylo úplně špatně, protože by sis tam dala nějaký nejbližší okolí, který nechceš
tady s tim konfrontovat.
Došlo už k nějakému setkání přes aplikaci?
Ne. Nevim, jak je to možný. Ale myslim, že by to mělo primárně sloužit k tomu, aby se ty
lidi viděli. Protože pak víš, jestli to má smysl nebo ne. Vlastně ten chat by tam ani nemusel
bejt. Jenom nějaký souřadnice, sejdeme se tady v tuto hodinu.
A kdyby mělo dojít ke schůzce, ověřoval by sis nějakým způsobem pravdivost
informací?
No, to by mě vlastně ani moc nezajímalo. Na tý schůzce se samozřejmě můžeš zeptat,
dopředu něco ověřovat přes chat je asi blbost.
Jaký typ vztahu hledáš?
Zábavu, celý je to vlastně zábava. Myslim, že i ten, kdo hledá vážnej vztah, hledá zábavu.
Jaké funkce aplikace jsou pro tebe důležité?
Ta geolokace by mohla bejt zajímavá, kdyby byla líp propracovaná. A ten chat je asi
automatickej, bez toho by to asi nešlo. Nevim, jaký další funkce. Jak jsem řikal, kdyby to
bylo dotažený do detailu, kdyby ti to ukázalo kompas, a tam by bylo timhle směrem je tady
ten člověk, kterej vypadá takhle, a je 50 metrů od tebe. Nebo by bylo skvělý, kdyby se ti
ukázalo telefonní číslo. Samozřejmě je to o tom, že tam dáš zase kus soukromí. Ale kdybys

viděl, že ten člověk je ve stejnym baru, akorát na druhym konci, tak bys mu dokonce mohl
zavolat. Musel by si to zapnout, ty taky. Ale bylo by to akční, bylo by to de facto online,
teď je to vlastně všechno offline.
Jak ses k používání aplikací dostal?
To vůbec nevim, asi jsem to někde četl. Ten okruh známých se během života mění,
většinou skončíš někde v nějaký pozici a ten okruh lidí, který bys chtěl pozvat na kafe, se ti
najednou zmenší. Jednak těch lidí je míň, řešíš nějakou korektnost vztahů na pracovišti, a
kolem tebe kamarádi jsou všichni oženěný a vdaný. A tohle je nějakej nástroj nebo nějaká
cesta, která ti to může otevřít někam jinam, do nějakýho segmentu, kam se jinak
nedostaneš. Můžeš chodit po klubech, ale tohle je taky možnost.
Rozhovor č. 2 – Marek
Jaké aplikace používáš?
Používám jenom Tinder.
Jak ses k tomu dostal?
Jeden kamarád mi to doporučil, načež já jsem to tvrdohlavě odmítal. Ale pak jsem
podlehnul tlaku společnosti a vyzkoušel jsem to.
Co tě přimělo změnit názor?
Zvědavost. U mě je to hodně specifický tim, že ve chvíli kdy jsem si to stáhnul, tak jsme
byli s tim kamarádem na zahraničním pobytu. A tam jsme nikoho neznali, byli jsme tam
noví, na půl roku, takže to mělo ten seznamovací efekt. Takže by to asi bylo jiný, kdybych
byl v Čechách. To bych se možná ani nenechal překecat.
Ještě nějakej jinej důvod?
Ta zvědavost a to, že jsem tam v tu dobu nikoho neznal. To jsou ty dva hlavní důvody. Já
jsem věděl od toho kamaráda, jak to vypadá a funguje.
Co všechno máš na profilu?
Na profilu mám pár fotek. Relativně nový fotky, maximálně dva roky starý, ale na těch
vypadám stejně jako teď. Mám tam nějaký základní informace o sobě, něco jako že rád
cestuju, co poslouchám, že rád fotim. To je všechno co tam mám.
Máš tam třeba zaměstnání nebo školu?
Jo. To se tam dává nějak samo. Ono se to nějak propojuje s tvym profilem na Facebooku.
Já myslim, že teď už si to musíš propojit s Facebookem. Takže když to máš na Facebooku,
tak to tam mít musíš, ale to si nejsem jistej. Já jsem to tam určitě nevyplňoval ručně. Ale

tim propojením mi to tam skočilo. Tím pádem tam mám jméno firmy, ve který dělám. Ale
to stejně nikomu nic neřekne.
Používáš nějaký filtrování?
Jo jo, věk a nějaká maximální vzdálenost. Mám tam věk od 20 do 30 myslim. Vzdálenost
asi do 15 kilometrů. Spíš menší. Tenkrát to bylo v tom městě, tak aby to bylo v okolí.
Praha je teda větší, ale tenkrát jsem tady ještě nežil.
V jakých situacích aplikaci používáš?
Když se nudim. Momentálně třeba teď když jsem začal pracovat, nebo před tím, když jsem
studoval, tak třeba přes den nemám vůbec čas na takový věci. A třeba večer, když jsem
unavenej, třeba koukám na nějakej seriál nebo si něco čtu, tak to zapnu občas. Na
odreagování, přijdu na jiný myšlenky na pět minut a pak to zase vypnu. Ale určitě ne
každej den.
Takže většinou doma?
Téměř výhradně doma.
A co když cestuješ?
Jo, když jsem na cestách, já nevim, na hotelu nebo tam, kde zrovna bydlim, to jo. Spíš
jsem myslel, že nechodim po ulici a nepoužívám to.
V baru, v hospodě, taky ne?
Ne, ne. V baru se dá seznamit trochu líp než přes telefon.
Splnilo používání aplikace tvoje očekávání?
To je otázka, jaký bylo moje očekávání. Když jsem si to zakládal v tom zahraničí, tak moje
očekávání bylo, že se tam seznámím s nějakýma lidma, protože jsem tam nikoho neznal.
Což se teda částečně povedlo. Pár lidí jsem tam poznal, takže po týhle stránce to splnilo
očekávání.
Je něco, co by se mělo zlepšit ohledně aplikace?
Záleží, jak k tomu přistupuješ. Pokud k tomu přistupuješ tak, že si tam najdeš lásku svýho
života, tak pak seš z toho zklamaná asi a chceš, aby se to zlepšilo a změnilo. Já to takhle
určitě neberu, já od toho nemám nějaký přehnaný očekávání. Ta aplikace je absolutně
jednoduchá, tím pádem i ty výsledky musí být jednoduchý. Tím pádem ani nepotřebuju,
aby se to nějak měnilo. Ten výsledek odpovídá tomu, jak to vypadá. Myslim, že to plní
svůj účel. Kdybych chtěl přes internet najít lásku svýho života, tak to určitě udělám nějak
jinak.
Takže bys třeba použil nějakou jinou seznamku?

No, kdybych si chtěl hledat lásku svýho života přes internet, tak bych teda použil jinou
seznamku. Ale neřikám, že si chci hledat lásku svýho života přes internet.
Jak vnímáš tenhle způsob seznamování?
Pokud si to člověk srovná v hlavě, ty priority, co od toho čeká, pokud to takhle přijme, jak
to funguje a co od toho očekávat, tak vlastně proč ne. Pokud nemáš nějaký přehnaný
očekávání, tak je to dejme tomu šikovná věc. Dá se říct, že v rámci možností to vnímám
pozitivně. Já si myslim, že neni za co se stydět, pokud to neni věc, do který bys vložila
veškerou svojí důvěru v seznamování. To by bylo asi špatně. Ale pokud to používáš jako
okrajovou věc, tak se neni za co stydět.
Máš nějakou špatnou zkušenost v souvislosti s používáním aplikace?
Mám, ale z toho zahraničí, asi by se to nestalo tady. Je to hodně ovlivněný prostředím.
Stalo se mi párkrát, že jsem si začal s někým psát, a ta holka dříve či později řekla, ok,
můžeme se vidět, ale bude tě to stát tolik a tolik. Prakticky se z ní vyklubala prostitutka.
Což teda se mi v Čechách nikdy v životě nestalo a nevim o nikom, komu by se to stalo.
Ale tam se to asi může stávat, je to hodně ovlivněný tim, že ta holka vidí bohatýho
bělocha, tak to zkusí takhle.
A v Čechách žádnou negativní zkušenost nemáš?
V Čechách ne.
Máš na profilu jenom pravdivé informace?
Já tam mám těch pár věcí, jak jsem řikal. To asi nemá smysl, já bych tam mohl psát, že
mám metr devadesát, ale co bych tim získal. Pak bysme se sešli, ta holka by stejně viděla,
že metr devadesát nemám.
Kdy tě zaujme něčí profil?
Ta aplikace je postavená tak, že koukáš hlavně na fotky. Je to z 99% o fotkách. Je pravda,
že když mám romantickou náladu, tak si to i rozkliknu. Ne, spíš když vytušim, že by ta
holka mohla být zajímavá osobnostně, třeba podle fotek, že to není žádná pipina, ale je
přirozeně hezká. Nebo třeba když tam má fotky, že cestovala tam a tam, nebo vidim, že
ráda fotí jako já. Takže když vytušim něco víc, než jenom tu fyzickou krásu, tak si jí třeba
rozkliknu a podívám, se, jestli tam má ještě nějaký informace.
Ale ne vždycky.
Určitě ne vždycky. Pokud se jedná o holky, který se mi nelíbí, tak dám ne a hotovo. Pak je
kategorie holek, který se mi líběj, ale nevidim na nich nic extra zajímavýho. Tak to třeba
ten lajk dám, ale nic od toho nesleduju. A pak ta třetí kategorie, jak jsem řikal. Že se mi

líbí a zároveň tušim, že je nějak zajímavá, nebo že máme něco společnýho. Pak si ten
profil otevřu. A zároveň je pak i větší pravděpodobnost, že jí třeba napíšu. Protože u tý
druhý kategorie to vůbec neznamená, že jí napíšu. Že je třeba hezká, ale pravděpodobně
bychom neměli nic společnýho.
A když na profilu nemá žádné informace, ale třeba jen fotky?
Tak pokud chci rozlišit, jestli je to ta druhá nebo třetí kategorie, tak buď to vytušim z fotek,
jak jsem řikal, třeba tam má fotky z cestování. Nebo nějakejch koníčků, který mi přijdou
zajímavý.
Už ses někým přes aplikaci potkal?
Já jsem se potkal s víc lidma. Když jsem si to zakládal, tak to budou dva roky zpátky.
V tom zahraničí jsem se sešel s relativně větším množstvím holek, kdežto pak tady
v Čechách s minimálním. Takže to záleží. To pak i souvisí s tim, jsou to asi dva hlavní
faktory… za prvý v tom zahraničí jsem byl já exotika, takže to je asi zajímavější pro ty
holky a za druhý tam nikoho neznám, takže mám větší potřebu používat podobný aplikace.
Zatímco tady v Čechách nepůsobim exoticky a za druhý už tady znám nějaký lidi, takže to
používám míň.
A vedly ty setkání k něčemu?
Jo no.
Z jaký části to k něčemu vedlo?
To záleží. Určitě neřikám, že to pokaždý vedlo k něčemu. Ta aplikace jediný, co ti dá je, že
dva lidi nějak spojí a vy pak jdete na rande. Takže když pak jdeš na rande, tak už je to
klasický rande, relativně, a pak záleží. Jestli tam funguje nějaká chemie nebo ne. V tom už
ta aplikace nehraje žádnou roli.
A co v Čechách?
V Čechách byly nějaký schůzky, ale bylo jich minimálně a ani to k ničemu nevedlo.
K žádnýmu vztahu to používání teda nevedlo.
Ne to určitě ne. To určitě ani nehledám, na takový aplikaci, to ani náhodou.
V jakém okamžiku dojde ke schůzce?
To zase záleží. Třeba když jsem v zahraničí, tak mě může tlačit čas. Mám nějakou
omezenou dobu, co tam jsem. Když to beru tady, tak dejme tomu, týden, čtrnáct dní psaní.
Záleží, jestli je o čem, jestli je tam nějaká chemie a není to jenom nějaký suchý psaní. Jestli
si sednete a je tam nějaká sranda nebo tak. Samozřejmě si nepíšete od rána do večera,

napíšete si párkrát během toho týdne, čtrnácti dnů. A když je tam nějakej potenciál, tak
jdete ven.
Řekl bys, že se u tebe s používáním aplikace něco změnilo?
Jak to myslíš?
Že by ses jinak třeba s tolika lidma neseznámil.
No měl bych o tolik schůzek míň, na kterých jsem byl díky tomu. Určitě si nemyslim, že
bych díky tomu nějak změnil svoje chování mimo tu aplikaci. Že bych třeba kvůli tomu
chodil míň na schůzky nebo měl nějaký tendence se míň seznamovat normálně. Já to
vnímám jako takovej doplněk, kterej může k něčemu vést a nemusí.
Když jdeš na tu schůzku, zajímá tě pravdivost informací toho druhého?
Ne že bych hledal nějaký informace nebo si je nějak ověřoval, to ne. Ale když tam má
něco napsanýho, něco zajímavýho, tak se o tom začneš bavit, vyptávat se a uvidí se.
Jaký typ vztahu hledáš už jsi vlastně odpověděl.
Nehledám vážný vztah no.
Ale nebránil by ses tomu?
Kdyby byla nějaká astronomická náhoda, a fakt jsem potkal někoho, kdo mi strašně moc
sedne, tak jasně že se tomu nebudu bránit za každou cenu. Ale spíš nevěřim tomu, že to je
možný. To by musela být absolutní náhoda, velká shoda okolností.
Jak se stavíš k tomu, když ostatní lidi ví, že používáš Tinder?
Já nevim, no. Pokud se o tom s někym bavim, tak si z toho třeba i děláme srandu. Ale neni
to nějak, že bych to vytruboval do světa. Pokud mě tam uvidí nějaká holka, kterou znám,
tak mě tam uvidí no. Stejná pravděpodobnost je, že uvidim potom já jí. Neni to že bych se
za to nějak styděl. Já třeba když koukám na ty fotky, tak jsou holky, který si tam dají fotky
akorát v plavkách nebo ve spodním prádle. A je to vyloženě vyzývavý a tím pádem to není
úplně věc, kterou by se ta holka měla chlubit. Kdybych tam viděl nějakou kamarádku,
kterou znám, tak bych si o ní asi pomyslel svý, to je pravda. Ale pokud tam máš úplně
normální fotky, který máš třeba i na Facebooku...
Máš to propojený teda s Facebookem, a ještě s něčím?
S Facebookem no, protože je to povinnost. Mám to propojený, ale jediný co to způsobuje
je, že tam skáče třeba zaměstnání. Jinak nic.
Jaké funkce jsou pro tebe nejdůležitější?

Tak vyhledá to lidi v okolí, který bych za jiných okolností neměl šanci poznat nebo měl
bych tu šanci hodně malou. Ta aplikace tu šanci zvýší a zjednoduší mi to to, že se můžu
seznámit. Což má mnohem větší efekt, pokud jsem mimo svůj domov někde v zahraničí.
Jak ovlivní podoba aplikace to, s kým se seznámíš?
Dá mi to víc šancí. Ono ti to ukáže všechny lidi, který máš v tom svým věkovym nebo
kilometrovym filtru, který používaj tu aplikaci.
A není tam nějaký omezení?
To si myslim, že není.
Rozhovor č. 3 – Eva
Jakou používáš aplikaci?
Tinder. Žádnou jinou jsem nezkoušela.
Co všechno obsahuje tvůj profil?
Mám tam křestní jméno, mám to propojený s Facebookem, takže tam je vidět asi škola.
Práce tam asi neni. A mám tam nějakej vlastní popisek ke svojí osobě.
Kolik tam máš fotek?
Asi pět, to maximum co tam jde. Jsou natažený z Facebooku.
Máš tam jenom pravdivé informace?
Jo, to mám.
Jaké používáš filtrování?
Podle věku, nastavila jsem si tam maximálně 32 a dolní hranici 25. A vzdálenost do
okruhu nějakých 20 kilometrů.
V jakých situacích aplikaci používáš?
Doma, když se nudim občas. V tramvaji, na krácení času v MHD. To je asi všechno. Na
zabití času. Většinou spíš v tom MHD a doma občas.
A zkoušela jsi to někde jinde, třeba v baru?
Zkoušela, ale většinou upřednostňuju přímou komunikaci s tím člověkem, se kterým tam
jsem, než být na telefonu.
Proč jsi Tinder začala používat?
Řekla jsem si, že už jsem dlouho sama a že nemám kde potkávat kluky. Řeklo mi to pár
známých, že to používá, a že znají lidi, kteří si přes to našli i současný přítele. Tak jsem si
řekla, že to zkusim. Taky jsem si říkala, že už jsem dlouho nepotkala žádný normální

kluky. Tak jsem si řekla, jestli se mi podaří potkat někoho normálního na Tinderu. I když
jsem tomu moc nevěřila.
Takže jsi hledala jaký vztah?
Obojí. Bylo to hlavně ze zvědavosti. Jestli potkám někoho normálního a jestli z toho může
bejt nějakej vztah. Případně jiné benefity. Úplně jsem nevěřila, že by tam člověk našel
jenom kamaráda. Takže já jsem si od toho slibovala friends with benefits anebo normální
vztah.
Splnilo to tvoje očekávání?
Splnilo. I když jsem si chvilku musela počkat. Ale trpělivost se vyplatila. Nejdřív jsem
měla asi pět schůzek s klukama, který mě vůbec nezaujali, nezaujali jsme se asi vzájemně.
To byli všichni Češi. Pak jsem si řekla, že zkusim i cizince, tak jsem si chvíli psala
s Američanem a…
A to k něčemu vedlo?
To k něčemu vedlo. Ale nebyl to vztah. Viděli jsme se asi pětkrát a potom jsem byla dál
na Tinderu, ale žádná schůzka neproběhla. Potom jsem si pořád hrála s Tinderem, a vlastně
až potom někdy za dva měsíce jsem měla další rande.
Po jaké době k něčemu došlo?
Hned na první schůzce.
Jak dlouho Tinder používáš?
Půl roku.
Podle čeho ses rozhodovala, že k těm schůzkám dojde?
To asi záleželo. Vždycky se to odvíjelo od tý komunikace. Bylo pár lidí, který mě odradili
už jenom způsobem, jakym jsme si psali. Takže i když jsem si řikala, že podle fotek a
vzhledu by se mi líbil, a chtěla jsem na rande, tak jsem to nakonec odvolala, protože mi ten
člověk přišel třeba divnej. Takže pár zpráv jsme si vždycky vyměnili. Ale zase na druhou
stranu mě třeba odradilo, když mi psal takovym dotazníkovym způsobem, že ze mě tahal
různý informace. Tak to jsem si řikala, že to asi ne. Takže mi někdy bylo i sympatičtější,
když po úvodních pár větách jsme si řekli: pojďme se sejít, nebudem si zbytečně psát a
uvidíme osobně. To jsem asi preferovala.
Čím tě zaujme profil na Tinderu?
Primárně vždycky hodnotím podle fotky, což je jasný. Potom když mě zaujme podle fotky,
tak se podívám co má v popisku. Někdy mě třeba na základě popisku i odradil a někdy
naopak jsem si říkala, že nevim, jestli mu mám dát srdíčko nebo nemám, a na základě toho

popisku jsem se rozhodla, že to zkusim. Uvítala jsem, když tam měli něco zajímavýho,
podle čeho jsem se mohla rozhodnout. Ale většinou jsem se nesetkala s tim, že by tam měli
něco konstruktivního, že by to vyloženě člověka zaujalo. Třeba bylo dobrý, že někdy měli
kluci uvedený v popisku, kolik měří, takže když jsem viděla, že jsou prťaví, tak jsem je
zamítla.
Napsala jsi někdy jako první?
Ne. To jsem nenapsala nikdy. To jsem si řekla, že chlapi se maj aspoň trochu snažit.
Máš nějakou negativní zkušenost s používáním?
Negativní zkušenost úplně nemám. Ale spíš jsem se setkala s tím, že neodpovídaly fotky,
že i kluci se dělaj krásnější, než ve skutečnosti jsou. A jinak, negativní zkušenost ve
smyslu že třeba ten kluk, když jsme si psali, tak působil hrozně vtipně, že jsem si říkala, že
s nim bude sranda. A potom bylo vidět, že je buď hodně nervózní, nebo že v osobní
komunikaci rozhodně nebude tak vtipnej, jak vypadal. Ale vyloženě něco špatnýho jsem
naštěstí nezažila.
Když má dojít ke schůzce, ověřuješ si nějak informace o tom uživateli?
Ne, neověřuju. Riskla jsem to. Většinou to ani nejde. Takže jsem si nic neověřovala, jenom
jsem důvěřovala. I když to byl možná risk, ale byla jsem v takovym rozpoložení, že mi to
bylo jedno.
Prohlížíš si profily sama?
Jo, nedávám žádný hodnocení s kamarádama. I když, když jsem si to založila, tak všichni
jé ukaž, já to chci vidět. Pak mi tam házeli lajky lidem ze srandy. Takže jsem potom
nedávala mobil z ruky, když jsem to někomu chtěla ukázat. Ale přiznám se k tomu, že
občas když tam byly některý fakt zajímavý zjevy, tak jsem si udělala screenshot a pak jsem
to posílala kamarádkám pro pobavení. O co všechno přicházej, když nemaj Tinder. Ale
nebylo to ve smyslu, hele líbí se ti tenhle? Jenom ty vtipný.
Máš profil propojený s nějakýma ostatníma sociálníma sítěma? Zmínila jsi Facebook.
Jenom s Facebookem, jiný ani nepoužívám.
Jaký máš pocit z toho, že na tvůj profil narazí někdo, koho znáš?
To se mi párkrát stalo. Spíš jsme to brali ze srandy, že jsme si psali, haha našla jsem tě na
Tinderu. Já se za to nějak nestydím, vždycky jsem se s každym otevřeně bavila, že jsem na
Tinderu, takže jsem to nebrala, že je to něco tajnýho a že mě někdo odhalí, že jsem na
Tinderu. Takže mi to nevadí.
To souvisí s další otázkou, jak vnímáš tenhle způsob seznamování?

Taky preferuju osobní setkání, ale myslim si, že v dnešní době, kdy je každej
zaneprázdněnej, pracuje a má nějaký vlastní aktivity, tak mi to přijde, že to patří asi
k dnešní době. A neodsuzuju to. Nebo než jsem to začala používat, tak jsem si řikala, že se
nebudu přihlašovat na seznamku, že to je trapný. Ale pak jsem nějak změnila názor a řekla
jsem si, proč to nezkusit. Že to používá spousta lidí, takže to taky zkusim. Že za to nic
nedám.
Myslíš, že na to měla nějaký vliv podoba aplikace?
Jo určitě jsem nechtěla na internetovou seznamku na počítači. Říkala jsem si, že ten Tinder
je v mobilu a je to takový easy. Tim, že je to propojený s Facebookem, tak si člověk
nemusí hrát s nějakym vyplňováním profilu. Je to takový jednoduchý, přehledný. Nemusíš
číst žádný elaboráty o tom, jakej kdo je, prostě ho potkáš osobně. Protože si stejně každej
do profilu může vyplnit, co chce, a nemusí to vůbec odpovídat. Jako je to hodně povrchní
hodnotit jenom podle obrázků. Ale je to taky způsob. Stejně na první pohled se vždycky
rozhoduješ podle vzhledu.
Co se ti ještě líbí na používání aplikace?
Mám to v mobilu, takže to mám pořád u sebe. Vidim, když mi někdo napíše, takže rovnou
můžu odpovědět. A to jednoduchý používání. Když mě někdo naštve, tak ho můžu
zablokovat.
Myslíš, že by se něco mělo zlepšit?
Jediný co mě napadá, tak bych chtěla filtrování podle národnosti. Taky jsem měla občas
problém, že se to zaseklo, a objevovali se mi lidi, který už jsem hodnotila. To mě dost
otravovalo, když jsem je musela zamítat podruhý. Když jsem ho odmítla jednou, tak se mi
asi nebude za týden líbit.
To by mohlo být proto, že se často stává, že někoho posuneš omylem.
To jo, to je další věc, co jsem chtěla říct. Že občas jsem dala někomu omylem superlike,
když jsem ho chtěla zamítnout. Takže bych chtěla mít funkci vrátit ten krok, kterej jsem
udělala. To mi tam chybí.
Žádnou placenou funkci nepoužíváš?
Ne, platit za to nechci. To jsem se dokázala smířit s tím, že některý funkce budou omezený
za to, že to bude zadarmo.
Jaké funkce aplikace jsou pro tebe důležité?
To filtrování. Líbí se mi způsob toho hodnocení. Že to je takový jednoduchý, líbí nelíbí,
doprava doleva. Na zabití času úplně ideální. Jo a líbí se mi, že si ty dva můžou napsat až

v okamžiku, kdy se spojí. Že člověk není zahlcenej zprávama od stovky lidí, kterým by ses
líbila, ale víš, že o ně zájem nemáš. Taky vyhledávání podle vzdálenosti. Nemám zájem se
stýkat s někym, kdo je na druhym konci republiky.
Jaký vliv má podle tebe podoba aplikace na to, s kým se seznámíš?
No tak třeba tím, že ta aplikace je založená vyloženě na tom, že hodnotíš podle fotky, tak
můžeš třeba zamítnout lidi, který by tě při osobním setkání zaujali. Ale ty se s nima
odmítneš setkat, protože tě nezaujmou podle fotky. Takže se stýkáš jenom s lidma, který se
tí líbí, ale nemusí to být ten nejlepší způsob. Může tě člověk zaujmout i jinak, než
vzhledem.
Změnilo se něco, od té doby, co Tinder používáš?
To ani ne. Možná jsem otevřenější k poznávání nových lidí a komunikaci s nima. Ale
určitě bych dala přednost osobnímu seznámení. Ale přijde mi, že teď už moc nefunguje, že
tě někdo osloví v tramvaji, protože se mu líbíš. Ale radši tě osloví přes tu appku, protože
tam je to takový ze začátku anonymní bez nějakých faux pas. A předpokládáš, že ten
druhej je v tý aplikaci, takže má taky zájem se seznámit. A neotravuješ někoho, kdo třeba
už je ve vztahu nebo nikoho nehledá. Že tam je menší riziko, filtruje se určitá skupina,
která hledá nějakej druh vztahu.
Ale preferuješ tedy osobní seznámení?
Osobní setkání je vždycky důležitý. Ale asi bych si tu aplikaci nezakládala, kdybych se
uměla seznámit osobně. Spíš proto, že jsem za rok bez vztahu nedokázala nikoho potkat.
Tak jsem zkusila tohle. Osobní první kontakt je vždycky lepší, ale nebránim se ani tý
aplikaci.
Uvažovala jsi, že by sis zrušila Tinder?
Přemýšlím v současné době, protože randím s jedním klukem, tak přemýšlím, že si ho
zruším, že už ho nebudu potřebovat. Před tím ne, zas tak dlouho ho nepoužívám.
Rozhovor č. 4 – Pavel
Jakou aplikaci používáte?
Jenom Tinder.
Co všechno máte na profilu?
Fotky, nějakej popis, vlastní text.
Co zaměstnání, vzdělání?
Mám tam jenom, že pracuju sám na sebe, takže nic konkrétního.

A v tom textu třeba uvádíte nějaké koníčky?
Jo jo. Já to mám hodně i z fotek. Mám rád freediving, snowboarding, freeriding, jachting.
Pak tam mám, jak jsme lezli nějaký sopky. Tam mám nějakou fotku z toho, kde jsou mi
vidět jenom oči a za mnou kouř. A ještě dělám nějaký věci s ohněm, takže dělám takový
šílený věci, ale to je jenom legrace. Mám tam modrou fotku z potápění, pak jsem celej
v ohni, potom bílou z freeridigu, tak je to takhle barevně udělaný. Pak tam mám jednu
business fotku.
Zkoušel jste nějakou jinou aplikaci?
Zkoušel, třeba Pinkilin. Akorát tam je to takový, že já nehledám úplně vztah, já to tam
mám i napsaný, že spíš na nějaký kafe a podobně, protože manželka a děti. Prostě takhle
vyrazit ven. A ten Pinkilin mi přijde, že je to takový víc na vztahy. Tam mi to víc přijde, že
někoho zvu na rande a to nechci, nějaký kafe možná. A ty holky tam často nemaj popis, co
hledaj.
A na Tinderu ten popis mají?
Mívaj, ne vždycky, ale občas tam ten popis je. Pak je otázka, kolik je tam mrtvých profilů
a kolik živých. Protože tam je mraky lidí a nevěřim, že tam každej chodí.
Jaký typ vztahu tam hledáte?
Spíš takovej kamarádskej, prostě pohoda, ale kdyby z toho bylo něco víc, tak jsem chlap,
tak se nebudu bránit. Taky jsem v minulosti takový vztahy měl. Ale nevadilo, když třeba ta
holka byla zadaná, my jsme to nějak neřešili. Občas jsme šli ven, občas bylo něco víc, ale
to bylo třeba párkrát do roka. To bylo na pohodu. Tak to by mi třeba nevadilo. Ale jinak,
nejsem si jistej, jestli se tam něco takovýho dá najít.
Takže jste tam zatím nic takového nenašel?
Ne.
A nějaký setkání proběhlo?
S jednou holkou z Brna. Já jezdim hodně po republice, takže jsem byl na cestách a
najednou mi skočila shoda. A já jsem zrovna byl u Brna a zrovna jsem měl asi dvě hodiny
čas. A ona zrovna napsala co děláš, jestli nedáme kafe. Tak já proč ne, že jsem zrovna u
Brna, jsem tam za dvacet minut, tak ok. Ale stejně to bylo takový… kafe jenom, pohoda.
Tak jsme spíš tak pokecali. Pak jsem byl ještě s ní a s nějakou její kámoškou venku. Ale to
byla mladá holčina, která už pracovala a měla život jako že práce a pařby. Což není úplně
můj styl.
Nějaký další setkání?

Ze seznamek ne. Ale to je tim, že to moc nehrotim. Já tam mám napsaný, že nehledám
vážnej vztah. Takže nevim, jak na to ty holky reagují. Protože co tak čtu, tak jim je třeba
přes třicet a hledají vážný vztah. Tak ty nebudu kontaktovat.
Jaké tam máte nastavené filtry?
Vzdálenost měnim. Jedna věc je, když jsem v Praze. To musím shodit dolů. Třeba 20
kilometrů je až až. Ale zase když jsem na cestách, tak tam je 20 zase nic moc, tam to mám
třeba do 50 kilometrů. A věkově to mám od 18 do těch pětatřiceti.
V jakých situacích tu aplikaci používáte?
Většinou než jdu spát. Nebo když někde sedim a nudim se, tak je to takový, že někdo hraje
hry, tak já se mrknu na pěkný holky. A ono je to strašně jednoduchý, doprava doleva. Když
mě zaujme, tak rozkliknu. A tam je to strašně rychlý, to mi vyhovuje, ta rychlost. Že na to
mrknu, když mě zaujme, tak rovnou proklikám fotky. Takže spíš takhle, ne že bych u toho
seděl, to ani není čas.
Takže to není každý den?
Každej den ne. Tak občas. Třeba dvakrát do týdne. Ještě ten Tinder se připomíná, už jste
dlouho nehodnotil, nenechte svoje shody čekat. Já nevim, jestli to tak maj nastavený, ale
někdy po x dnech, kdy tam nejsem, se objeví máte novou shodu. A to je člověk zvědavěj,
že jo. No tak tam najedu, a když už tam jsem, tak rovnou mrknu i na další, něco odklikám.
Proč jste to začal používat?
Protože mi to ukázal kamarád. Já jsem to nikdy před tim nepoužíval, to bylo asi před
rokem. Spíš je to takový ukrácení chvíle. Ale neřikám no, kdybych narazil na slečnu, která
by takhle občas někam šla, nemám s tim problém.
Jakým způsobem prohlížíte ty profily, kdy se rozhodnete dát like?
Já většinou jedu, a řikám si, když mě to zaujme na první pohled, tak ok. Když mě některý
zaujmou hodně, tak si je ještě proklikám. A některý… to vidí člověk na první pohled.
Zaujme, nezaujme, tak to prostě hodim doleva a je to. Na tom Tinderu to ještě teď udělali
tak jednoduše, že swipnutím doprava je to že jo. Ale když si kliknu na pravou stranu fotky,
tak mi to rovnou ukazuje další fotky. Takže nemusim najíždět na ten profil. U těch, co mě
zaujme fotka, tak si proklikám fotky, když i to, tak ještě mrknu na profil.
Stalo se, že by vás třeba přesvědčil ten vlastní text?
To taky. Mně se třeba líbí, když ty holky dělaj snowboard nebo wake nebo takový věci.
Protože třeba moji kámoši nedělaj tyhle sporty. A radši třeba pokecám s tou holkou, že
jo…

A kdy teda dojde k té schůzce?
Já si myslim, že holky jsou v tomhle váhavější. Protože i když byla nějaká na pohodu, já
jsem řikal dáme kafe, tak z toho prostě nic nebylo, tak to vyšumělo. Což si nemyslim, že
by byl problém s tim, že já bych třeba měl problém se domluvit. Ale to je o přístupu. Chlap
vždycky víc nahání než holka. A ty holky třeba ani nereagují. Kolikrát napíšu a nic.
S tím souvisí, jestli to splnilo vaše očekávání.
Zatím úplně ne. Zatím mě to nepřesvědčilo, že to úplně funguje. Nevim jak, kdybych třeba
hledal vážnej vztah. Ale zase já jsem takovej, že se mezi lidi dostanu. Takže to beru jako
další příležitost, ale nespolíhal bych na to. Takže zatím úplně ne.
Co by se teda mělo zlepšit?
To není o té aplikaci, ale spíš o přístupu lidí. Protože ten přístup lidí obecně… já nechci
narážet na věkovou kategorii nebo něco… tak je takovej dost laxní ke všemu.
Takže nějaká komunikace ze strany uživatelů?
Asi tak. Myslim, že se nedodržuje to, co platí. Že i když jsem se bavil s nějakýma staršíma
ročníkama, tak že se to dodržovalo víc, protože nebyly mobily. Takže pokud měla být
domluvená schůzka, tak to bylo. Teďka napíše každej pět minut před schůzkou, že ruší
schůzku. Zatímco teďka, na jednu stranu nějaký usnadnění ze strany technologií, na druhou
stranu… Spousta lidí zůstane doma, než aby vyrazili ven a šli něco dělat.
A co se týče aplikace…?
Tak appka je v pohodě, tohle je o lidech. Na aplikaci samotný není co řešit, ta funguje
dobře. Jsou tam profily, vidim, co ten druhej chce. Vidim věk, vzdálenost. Možná jediný,
že by byla nějaká preference aktivnějších profilů a neaktivních profilů, protože teď je to
takovej guláš všeho možnýho. A tak 80% mám podezření, že se někdo zaregistroval, a pak
už s tim nic nedělal. Takže třeba to, že by ten člověk měl být viditelný, pokud tam
vykazuje nějakou aktivitu. Nebo pokud se přihlásil například v posledním týdnu, tak by
tam byl vidět víc, než člověk, kterej se přihlásil naposled před měsícem. Jinak čim víc
seznamek, tak tim nižší počet lidí. Pak je otázka, jestli nevzniknou nějaký nástavný
aplikace, jako koncentrátory, že budou tahat data z Tinderu a z dalších aplikací a nějak to
sdružovat.
Máte nějakou špatnou zkušenost s tou aplikací?
To bude asi spíš otázka pro holky, jestli nepotkaly nějakýho magora.
Máte na profilu jenom pravdivé informace?

Nemám tam veškeré informace, třeba že jsem ženatý, to tam nemám. Ale mám tam
narovinu napsaný, že nehledám vážný vztah. Že hledám jenom kamarádky, na kafe. A že
kdyby náhodou něco… prostě to nechávám takhle otevřený.
Zkoušel jste aplikaci někde v zahraničí?
To jsem nezkoušel, protože nemám Tinder nainstalovanej tak dlouho. Mám ho necelý rok.
Možná to zkusim, protože jedu teď do Anglie. Jen tak z legrace, možná, že to bude sranda.
Já bych třeba i uvítal, kdyby to byla nějaká Angličanka. Protože je třeba se zlepšovat, i
když já se mluvit snažim. To by byla úplně nejideálnější kombinace.
To by mohlo jít i v Praze…
To asi jo, ale já zas nemám čas. Mě už nebaví pořád takhle vysedávat, kafíčko. Nejsem
v tý úrovni, že bych potřeboval vyhledávat vztah. Protože já dělám poměrně hodně
činností. To jsou schůzky, soboty, neděle plný, jezdim po republice. Já mám spíš rád, když
se jde něco konkrétního dělat, než pořád vysedávat tady a tady.
Máte profil propojený s ostatníma sociálníma sítěma?
Tinder je propojenej s Facebookem, takže to tam je. Z toho jsem měl obavy ze začátku.
Ale pak jsem viděl, že fajn, tak co. Nemám tam nic, že tady hledám vážnej vztah. Nemám
tam, že svobodný, nezadaný hledá. To tam nemám. Takže si řikám, no tak co, tak mám
profil na Tinderu.
A jak se díváte na to, že na vás narazí někdo známý?
To si myslim, že narazili. Protože já jsem narazil na pár holek taky, co je v mym okolí.
To vám nevadí?
Ne, protože já tam nemám nic… Já tam mám někdo na kafe a tak dál. Za tim nevidim nic
zlýho. Stejně když se s někym potkám, tak rovnou řikám, že můžem to a to, že se můžem
potkat, můžem na véču, to řikám normálně. Takže já nemám problém, když někdo řekne,
že nejde, tak hotovo. Ale není takový to stálý. Spíš by to chtělo někoho, komu zavolám
jednou, dvakrát do měsíce, pokecat. (…) Patrně na mě někdo narazil, ale myslim si, že to
nikdo neřekne. Nepředpokládám, že bych se nikdy nikde neobjevil. Já to zas tak nehrotim,
že bych potřeboval mít uzavřený informace. Já dělám (…), takže spíš potřebuju být vidět.
A jsem extrovert, tak jestli s tim má někdo problém..
Co manželka?
Tam mám kafe, tam nemám nic šílenýho. A ta si myslim, že to nepoužívá. Ta je spíš
introvertní. Ta má teďka zaměření spíš děti.
Jaké jsou pro vás nejdůležitější funkce v aplikaci?

Určitě chci vidět nějaký fotky, protože se chci setkat s lidma, co mi jsou nějak sympatičtí.
Když bude holčina, co váží 120 kilo, tak se nedá předpokládat, že by šla třeba na
snowboard. To asi těžko. Kdybych hledal, tak chci někoho, kdo má nějakej stejnej zájem.
Já mám rád sport, takže bych potřeboval někoho, kdo se taky hýbe. Ne že bych nezašel
třeba do kina, ale asi nebudu chodit pokaždý do kina. Takže fotky, to je jasný. Nějakej
popis, když tam je, to je další důležitá funkce. A pak je docela dobrý, že tam fungujou ty
rychlý lajky. Mně se líbí, že ten Tinder je takovej rychlej. Sice to moc asi nefunguje, ale na
prohlídnutí velkýho množství lidí, tak je to na pohodu. Ještě další věc, že nevyhledávám
někoho na druhý straně republiky, ale podle GPS. Třeba těch 20 kiláků je v pohodě,
v Praze to je easy. Ale i obecně těch 20 kiláků, člověk sedne do auta a za 20 minut je
někde. Když je to 80, to už bych asi nebral.
A co nějaká klasická seznamka?
Ne, nikdy. Ale to je tim, že já nehledám vážný seznámení. Kdo hledá něco vážnějšího, tak
asi bude zkoušet všechno možný. To vidím u holek, co jsou nezadaný a je jim takhle víc.
Tak to je Badoo a další věci. Já to tak nehrotim, člověk se zabaví. Akorát ty holky, jak jsou
v tomhle věku, spousta jich odpadne, rodinnej život, děti.
Neplánujete zkusit ještě další aplikaci?
Asi ne, asi to bude všechno na obdobnym principu. Ten Tinder mi přijde, že má nejvíc
uživatelů. Nechtělo by se mi trávit čas nad pěti aplikacema.
Rozhovor č. 5 – Julie
Jakou seznamovací aplikaci používáte?
Tinder, jinou jsem nezkoušela.
Co všechno máte na profilu?
Jak je to z toho Facebooku, tak jsou tam fotky z Facebooku. Takže obličej, jak někde jsem,
myslim, že v Benátkách. Pak informace jako jméno, a to je asi všechno.
Zaměstnání, škola?
Ne ne, to jsem nedávala. Tam je škola, kde si dělám doktorát, ale to může znamenat, že
jsem tam studovala nebo studuju.
A nějaký vlastní text?
Ne, to já na to nejsem.
Máte na profilu jenom pravdivé informace?
Jo, tak jméno, fotky…

Máte profil na Tinderu propojený s dalšíma sociálníma sítěma kromě Facebooku?
S tim Facebookem, to já jsem nevěděla, že to jde jinak.
V jakých situacích aplikaci používáte?
Tak loni když jsem se rozešla s jednim a potřebovala jsem ho vymýtit. Takže proto jsem
pak… Kamarádka řikala, Tinder, to musíš zkusit. Takže to začalo kvůli tomu, že jsem
potřebovala nějak toho bývalýho to… Užitečnej byl, když jsem byla třeba v Barceloně
s kamarádkou. To bylo fajn chodit na rande.
Kde všude Tinder zapínáte?
Já jsem ho zapla v tý Barceloně, tam to fungovalo tak, jak to má fungovat. A ne jako tady.
V Itálii to taky fungovalo tak, jak to má fungovat. No a pak tady.
A tady v Čechách hlavně kde?
Když jsem doma.
A někde mimo domov jste zkusila?
To jsem zkusila. Ale to bylo z legrace. To jsme byly s kamarádkama v baru, tak jsme
zkusily, jestli vidíme ty, co tam jsou. Ale to jsme se jenom chechtaly a zavřely jsme to.
Takže prohlížíte i s kamarádkama?
Jasně, který jsou pěkný a který ne a že některý vypadaj jak magoři.
A říkala jste, že jste se k tomu dostala přes kamarádku?
Jo jo, ona mi ho dokonce instalovala.
Proč jste se rozhodla zkusit ten Tinder?
Tak jsem byla zvědavá. Ona řikala, že to je hrozná legrace. Já nevim, kde pro ní byla
legrace. Ale já jsem byla zvědavá.
Zkoušela jste i klasickou internetovou seznamku?
Jo, ale to už je třeba čtyři roky. To byla úplná katastrofa. To je lepší ten Tinder. Tyhle byli,
že pak můžou psát, tak ho musíte zablokovat. Ten Tinder je takovej jednoduchej. A
většinou jsem se i trefila, že kdo se mi líbil, tak jsem se mu líbila.
A vedlo to někdy k nějaké schůzce?
Jo, měla jsem schůzky.
A to vedlo potom k něčemu dalšímu?
Vážnýmu ne.
A hledala jste něco vážného?

Já bych ráda. Ale já jsem se dozvěděla potom, že Tinder neni na nic vážnýho. Já jsem
myslela, že je to normální seznamka. Kdo chce to, tak chce to, a kdo chce vztah, tak to
taky zkusí. Ale prvotní byla zvědavost a vymýcení.
Jak dlouho ho používáte?
Třeba šest, sedm měsíců.
A splnilo to vaše očekávání?
Jak jsem řikala, ve Španělsku a v Itálii jo. Ale tady v Čechách ne. To nechápu, proč jsou na
Tinderu ty muži. Líbíš-líbíš, pak ti napíšou ahoj, ty jim napíšeš ahoj, a pak už ti nenapíšou.
A nesmažou se. To není na to, aby si celý svět řikal ahoj. Musim říct, že to je katastrofa.
A jak často k nějaké schůzce došlo?
Třeba jednou za měsíc. Tak já ani nemůžu moc ven a zase se furt seznamovat, to taky není
žádný… Ahoj, co děláš, kde pracuješ, a dělat to každej týden, to je asi náročný. Ale to ani
nebylo v úvahu každý týden, to fakt jednou za čas tam byl někdo normální. Co vypadal
normálně.
A jak došlo k setkání, kdy jste si řekla, že na tu schůzku chcete jít?
Třeba že má taky děti. Tak jsem si řikala, má děti, tak nemůže bejt takovej magor. Tak to a
pak protože byl pěknej. Ale ne takový ty frajírky, já jsem se seznámila i s tlustýma, ale
vypadali hezky. Takže kvůli tomu asi jak vypadá a kvůli tomu, co říká. Třeba když to bylo
takový, že bylo vidět, že nelže. Spíš ten tón, kterým pak psali.
Po jaké době k té schůzce obvykle došlo?
Po jaký době… Se mnou to ani jinak nejde, než plánovat 14 dní dopředu. To si právě
vybíráte ty, u kterých vidíte, že jste nějak na stejný vlně. Bylo tam spoustu ženatých.
A podle čeho teda vybíráte, komu dáte like?
Podle obličeje.
A zajímá vás i třeba ten vlastní popisek na profilu?
Ne, to mě nudí. To jsou kecy, který si připravujou tak půl dne a pak to tam napíšou.
Protože já věřim v to, že když někoho vidíš, tak nejde o krásu, nejde o to, že je pěkněj. Jde
o to, že má v sobě něco, co mně se líbí. Většina z nich třeba vypadali jak Italové anebo byli
Italové. Protože mně jsou blíž, mám pocit, že je znám, rozumíte mi. Třeba Němce bych si
nikdy nevybrala a mohl by být nejkrásnější. Protože je mi cizí. Takže ta blízkost. Nebo
třeba ty, co se fotěj v nějakym zrcadle, v nějakym fitku. A tam v tom zrcadle ten pekáč
buchet. Nebo třeba maj helmu. Ty jsem si třeba nikdy nevybrala. Nebo maj i fotku
s manželkou. Nebo fotku s dítětem, to bych tam taky nedala, to už vůbec.

Jaké máte nastavené filtrování?
Jo to mám asi 50 kilometrů a měla jsem věk svůj, to znamená 35-50, nějak tak. Protože
jsem si řikala, mimopražskej ne, to by měl komplikovanější než já. Takže těch 50
kilometrů, to je strop.
Zkoušela jste nějaké placené funkce?
Ne, to ne. Ale třeba moje kamarádka měla, když jela pracovat do Rakouska. Takže to měla,
aby mohla už tady flirtovat s nějakym Rakušanem. Já jsem čekala, až tam to letadlo doletí
a pak jsem to zapla.
Co se vám líbí na používání aplikace?
Je to legrace. Ze začátku. Pak je to furt to samý. Ale ze začátku, že to je takový líbí-nelíbí.
Tak to.
Mělo by se naopak něco zlepšit?
Já myslim, že to je geniální s tim srdíčkem a s tim křížkem. Že to je fakt vymakaný.
A ze strany uživatelů? Zmínila jste, že občas přestanou komunikovat…
To je obecně Češi. Jsou nekomunikativní, tak nekomunikujou ani na tom. Ale to nejde
takhle říct. Ale tak když už napíšeš a riskuješ, že ti na to třeba manželka přijde. Já jsem
tam viděla třeba spoustu svých ženatých známých. To jsem si řikala, že takhle veřejně, na
Tinderu. Že počítaj s tim, že manželka tam není, ale co její kámošky? Taky mi to teď už
připadá furt stejný… pak už i ty lidi jsou furt ty samí, jediný co se mění, jsou turisti
v Praze, takže teď už nuda. Že si řikáte tohohle už jsem viděla. A když ho vidíte už popátý
během dvou měsíců. Že fakt jsou ty samí… jestli jsou to ty typy, co jenom řikaj ahoj, tak je
jasný, že jsou furt tam.
Chystám se Tinder smazat, protože už mě to nebaví, to je tak jedou za měsíc, a co děláš a
kolik ti je. To je jak chodit pořád na nějakej pohovor do práce. To už mě nebaví a už
nejsem ani zvědavá.
A co to, že vás tam někdo uvidí?
Mně to je jedno, já nejsem vdaná. A já jsem se s tim netajila. Spíš ty studenti, jak učim.
Ale tak jsem si řikala, no tak mě uviděj. Tam nejsem nahá nebo bůhví co. Já tam mám
normální fotky a žádný kecy k tomu. A vědí, že nejsem vdaná. Tak jsem si řikala, oni se
z toho taky nezblázněj.
Jak vnímáte obecně tenhle způsob seznamování?

Je to taky způsob. S jedním z nich se vídáme třeba jednou za šest měsíců. A s jinym zase
chodíme na pivo, s jednim si píšeme do dneška. Tak člověk nemusí mít vždycky styk a
vztah k tomu, třeba jsou vám sympatičtí a zůstane to.
Vidíte rozdíl oproti klasické internetové seznamce?
To jo. Protože právě na tý seznamce, tam vás kontaktujou i všelijaký blbci, kterým byste
na Tinderu dala hned křížek. Takže je dobrý, že je to na vás, koho vy si vyberete. A tím
pádem on vás může kontaktovat. A kdyžtak si řeknete, no tak jsem zvolila blbě a smažete
ho. A ta seznamka… nejdřív si musíte přečíst ty hovadiny a pak ho nějak blokovat.
Máte nějakou špatnou zkušenost s používáním Tinderu?
Ne, to ne, když jsme si nesedli, tak jsme se zvedli a šli jsme. Zas že by to byla katastrofa,
to ne.
Ověřovala jste si někdy nějak informace před schůzkou?
Ne, to jsem neověřovala. Oni co se mě týče, tak nikdy nelhali. Třeba ty, co se s nima
vídám do teďka. A pochybuju, že by mi lhali ty, se kterýma se už nevídám. Že bych se
ptala, jak se jmenuješ příjmením, abych si tě mohla vygooglit. To by pak chtěli ode mě a to
bych taky nechtěla. (…) Víte co mě překvapuje? Já nemám moc možností se seznámit. Ale
třeba že moji studenti používaj Tinder, tak to je divný. Oni choděj do školy, na brigády, na
mejdany různý a přitom tam maj spoustu možností, jak se s někym seznámit. Že nemusej
to používat… Podle mě jsou pohodlní. Já jsem otevřený člověk, já nemám problém se
seznámit, ale mám problém kdy.
Je něco, co byste chtěla dodat?
Já si myslim, že to je fajn aplikace. Že je bezpečná. Určitě je tam, že tam není vidět ani
univerzita, nic, jenom jméno. Takže je bezpečná v tom, že těžko přijdou na to… I když je
tam mnohokrát, kolik máme společných přátel. Takže mnohokrát jsem si je našla na
Facebooku z těch společných přátel. Tak to moc soukromý není… Ale to jsem si říkala, že
to časem nějak upravěj. Ale je to fajn. A hlavně v tý Itálii a v tom Španělsku bylo hezký jít
na rande. Plní to, co má, v jiných státech.
Měla by se nějak zlepšit ta ochrana soukromí?
Asi jo, protože když to tam ukazuje, kolik máte společných kamarádů na Facebooku a
známých, to znamená, že to můžou být kamarádi kamarádů. A vědí, jak se jmenuješ, vidí
tu fotku. Já jsem je taky takhle hledala občas, když jsem byla zvědavá. A ověřila jsem si je
tam. Pak jsem třeba zjistila, že jeden, co tam je, ale nekomunikovali jsme, že tam má třeba

ženu a dvě děti. Tak jsem ho pak vymazala. Ale zas aby někdo vyhledával mě, to by se mi
taky nelíbilo.
Rozhovor č. 6 – Adam
Jakou používáš aplikaci?
Tinder. Jinou jsem nezkoušel. Ani mě to nenapadlo.
Co všechno máš na profilu?
Mám tam pět fotek, na všech jsem jenom já. Mám tam připojenej Spotify a Instagram. A
pak už tam jsou jenom moje zájmy. A mám tam popis, bio k sobě napsaný. A mám to
propojený s Facebookem.
Jaké používáš filtrování?
Myslim, že 20-25. Hele, chci jenom holky, vzdálenost 13 kilometrů, věk 22-26. To je asi
všechno z toho nastavení, ne.
Proč zrovna 13 kilometrů?
To nevim, to nemá žádnej význam. Já si myslim, že to je takovej reálnej dosah.
V jakých situacích Tinder používáš?
Před spaním. Když jdu spát. Anebo když jsem na záchodě. Takže doma no. Venku vůbec.
Nebo třeba v práci taky ne. To používám něco jinýho.
A třeba někdy, než jsi šel ven, nebo když jsi byl venku? Myslím třeba v baru.
Ne, ne. Jo akorát můj kamarád to má taky, tak jsme porovnávali třeba u piva. Anebo jsem
já za něj psal holkám. Tak něco takovýho jo. Ale že bych já to z vlastní iniciativy někde
vytáhl, třeba v baru nebo někde ve společnosti, to vůbec.
Jak dlouho máš Tinder?
Asi od července.
A co někde v zahraničí?
Jo, teď jsem byl. Koukl jsem se, večer na hostelu, než jsem šel spát, tak jsem se díval, co
tam je za holky kolem.
Ale dál nic?
Ne ne, já to hrozně odsuzuju. Je to hrozně povrchní a vim to.
A k nějakému setkání už došlo?
Jo jo, určitě. Už jsem byl víckrát na rande s holkama. A většinou to skončilo po prvním
rande, že už jsem se s nima víc neviděl. Že to bylo o ničem. Potom asi se dvěma jsem byl
víckrát na rande. Že jsme se sešli třeba třikrát. Ale potom to stejně nějak vyšumělo, protože

mi přišlo, že nemáme nic společnýho s těma holkama. A jedna slečna, s tou jsem měl i
poměr potom chvíli.
Myslíš jenom sex?
Jako jo, jenom sex. Ale ona to potom začla brát trošku vážněji, jako vztah. A to už se mi
moc nelíbilo. Já to tak necítil, takže jsem to utnul. A jinak nic no. Jenom občas randim a už
ani to mě nebaví. Je to už nuda taková, takový otřepaný to je.
Jaký typ vztahu teda přes tu aplikaci hledáš?
V podstatě já sám nevim. Jestli chci vztah nebo ne. Protože teď jsem nezadanej a mám se
dobře. Ale na druhou stranu cítim, že by to nějakou partnerku chtělo. Ale teď nevim tu
váhu těch dvou argumentů, kterej upřednostňuju. Ale neřekl bych, že bych hledal vyloženě
partnerku na Tinderu, to určitě ne. Ale kdyby to vedlo k něčemu dalšímu, tak proč ne.
V jaké chvíli obvykle dojde ke schůzce s nějakou slečnou?
Zkoušel jsem napsat jako na férovku rovnou, jako jedna z prvních zpráv, že mě tohle
virtuální prostředí prostě nebaví, jestli půjdem ven na kafe. Že dám radši přednost
osobnímu kontaktu než tady tomu virtuálnímu. A to mi přišlo, že jedna holka z pěti
odepsala na to. Jako že velká úmrtnost docela. A když jim píšu normálně, nebo že si
vyměníme pár zpráv, tak to může být třeba po dvou dnech, že se domluvíme, že půjdem
ven. Že pár zpráv proběhne a pak se jde ven.
Takže se stává často, že ti neodpoví?
Jo, hodně. To mi přijde, že je tak půlka. Nevim proč… Já si myslim, že to je tim, že ty
holky tam maj, stejně jako já, bambilion propojení. Úplně nekonečný množství. A teď ti
někdo z nich napíše. A ta zpráva není natolik originální nebo prostě tak, aby tě zaujala, že
nemáš tu snahu odepsat. Protože proč by si do toho vkládala nějakou snahu, když tam máš
dalších sto nějakých pěkných kluků. A to cítím už i na sobě.
Když si prohlížíš profily, tak co tě zaujme, abys posunul doprava?
Vzhled. A když mě zaujme ta holka vzhledem, tak si jí rozkliknu a kouknu se na její bio
nebo jestli píše něco o sobě nebo ne. A podle toho taky potom to filtruju různě. Že si
řeknu, ta je asi blbá nebo já nevim. A když se mi líbí ta holka a nic tam nemá, tak jí dám
klidně lajk.
Takže neotevíráš vždycky ten profil?
Ne. Dělal jsem to ze začátku. Když jsem to měl chvilku, tak jsem se vždycky koukal. Ale
teď už jsem tak semletej, že vůbec. Doleva, doprava, jedem.
Co tě ještě zaujme kromě vzhledu?

Společný zájmy. Občas ti to tam ukáže, že máte společný zájmy. Ty z toho Facebooku
propojený. A když jich je víc, třeba pět šest, tak už mě to taky zaujme. Ale to se nestává
moc často mi přijde.
Ověřuješ si nějak pravdivost informací?
Ne, vůbec. Ale když tam má ta holka Instagram, tak se podívám, co tam má za fotky.
Proč jsi začal Tinder používat?
Já jsem se rozešel po nějakym delšim vztahu a pak jsem šel bydlet s jednim párem. A
jednou ta slečna za mnou přišla, to bylo na začátku léta, a ptala se mě, kdy si stáhnu
Tinder. A já, proč bych si ho měl stahovat. A ona jen tak, mě to hrozně zajímá. Tak já, tak
jo, tak já si ho stáhnu, ale ty mi ho budeš spravovat. Takže jsme si stáhli Tinder, udělali
jsme mi profil a ona potom, asi dva tejdny jí to bavilo, že každej večer jsem jí dal telefon a
ona mi vybírala holky. Potom mi ta aplikace zůstala v telefonu, tak jsem to začal používat
sám. Takhle jsem se k tomu dostal. A jí to hrozně bavilo, vždycky se smála těm holkám.
A tebe to baví?
Už moc ne. Bavilo mě to dřív, ale teď už mi to přijde spíš otravný. A taky dělám to, že
když jsem třeba v práci s brigádníkem, to je mladej kluk, třeba dvacet, tak mu to dám do
ruky, ať mi vybírá holky on. Já třeba řídim a on sedí vedle mě a vybírá mi holky.
Co se ti teda líbí na té aplikaci?
Je to hrozně povrchní, ale na druhou stranu, má to takovej dosah, kam by ses normálně
nedostala. Ty lidi, nebo ty holky, se kterýma si napíšu, nebo se nějak propojíme, tak to jsou
holky, který bych v reálnym životě vůbec neměl šanci potkat. Jako že jsou mimo můj
dosah, mimo mojí fyzickou zónu. To mě na tom baví. Ale jinak už jsem přemýšlel, že jí
odinstaluju. Že už mě ani nebaví psát těm holkám, ani vybírat, tak nevim.
A co by se mělo ohledně aplikace zlepšit?
Určitě bych řekl něco se shromažďováním dat ze strany tý aplikace, anebo celkově ty
citlivý data, co si o tobě schovávaj. Ale mně to je nějak jedno, nevim. Vim, že oni maj o
mně asi neskutečný data, ale nějak je mi to jedno. Protože nevim, jestli mě to někdy
v budoucnu dostihne nebo ne, ale teď to nějak neřešim. A pak možná neaktivní profily, aby
nějak uklízeli. Protože mi přijde, že jich je tam spousta mrtvých. Že si třeba vytvořili účet a
pak ho nesmazali, jenom odinstalovali aplikaci.
Splnilo používání aplikace tvoje očekávání?
Na jednu stranu jo, na jednu stranu ne. Na jednu stranu mě to hrozně… ne zklamalo, ale je
to takový až frustrující ta aplikace. Jak to vyjádřit… Skrz tu aplikaci jsem si našel nějakou

slečnu, se kterou jsem měl nějakej poměr. Takže to splnilo svůj účel. Ale na druhou stranu
mi to přišlo hrozně nenaplňující. Že to nebylo takový vydobytý, takový zasloužený, ten
vztah. Že jsem za to nebojoval, nebo já nevim, že to bylo instatní. Rychlý, najednou hned
takhle a bylo to takový… prázdný až mi to přišlo. Že jsem z toho spíš byl špatnej, než že
bych z toho měl radost.
Po jaké době k něčemu došlo?
Po druhý schůzce. Ale bylo to takový, nevim, divný. Není to nic, čim bych se chtěl chlubit.
Ta holka sama o sobě byla skvělá. Tam nebylo nic špatně, ale mně něco v hlavě
neštymovalo.
Myslíš, že na to mělo vliv to seznámení přes aplikaci?
Já si myslim, že to bylo tou aplikací. A že to bylo tak rychlý hlavně. A přišlo mi, že ona
tam hledala ten vztah a já ho nehledal, ani nehledám. Takže myslim, že i v tom jsem byl
takovej frustrovanej, že jí prostě tahám za nos.
Jak ještě vnímáš tenhle způsob seznamování?
Přijde mi, že to je takový instantní. Že to postrádá ten smysl toho hledání partnera. Že
prostě vezmeš telefon a najednou tam máš spoustu lidí a můžeš si vybrat. To je hrozně
divný. Je to takový, jak kdyby ty lidi sjížděli z výrobní linky a ty si jenom někoho vybereš.
A to si myslim, že nemůže vést k nějakýmu zdravýmu vztahu. Ale když jsem byl s těma
holkama venku, tak ten večer vždycky proběhnul v pohodě, že nebyl žádnej problém. Ale
stejně většinou mi tam něco neštymovalo. Takže to mám spíš v hlavě… to spojený s tim
Tinderem, jako že je to něco špatnýho.
Jak se díváš na to, že někdo, koho znáš, narazí na tvůj profil?
Mně se ještě nestalo, že by za mnou nějaká holka přišla a řekla tebe jsem viděla na
Tinderu. Ale když tam vidim někoho, koho znám, tak mi to přijde až takový trapný. Je to
takový divný, když toho člověka znáš z reálnýho života a najednou tam je taky v tý
aplikaci. To je skoro jako kdyby ti zasáhl do nějakýho tvýho soukromí ten člověk. Hele
tady si hledám nějakou holku a najednou nějakej známej člověk. Až je to zvláštní pro mě.
Jaké funkce aplikace jsou pro tebe nejdůležitější?
Kdyby ta aplikace byla jenom do stolního počítače nebo do notebooku, tak ji nepoužívám.
Prostě na to nemám čas, sedět u toho notebooku, ani kolikrát náladu. Ani se mi nechce
otvírat ten notebook, protože do toho koukám třeba celej den v práci. To, že je to do
telefonu, je asi jedna z těch předností, proč to mám.
Co vyhledávání podle vzdálenosti?

Já jsem původem z Varů. A když jsem byl ve Varech, tak moje ségra to chtěla hrozně
vidět, tak jsem jí to dal do ruky. A ona udělala desetkrát doleva doprava a najednou tam už
nikdo nebyl. Protože jsem měl okruh třeba deset kilometrů a v těch Varech je to prostě
mrtvý. Tak tam je dobrej ten dosah tý vzdálenosti. Ale tady v Praze to moc nemá vliv si
myslim, tady je tolik těch uživatelů, že tam furt budou nový a nový. Obzvlášť když jezdí
nějaký turistky do Prahy, ty tam taky pořád přibývaj.
Zkoušel jsi nějakou placenou funkci aplikace?
Ne, to už mi přijde moc do toho rvát peníze. A dávat do toho peníze jenom kvůli tomu,
abych měl víc lajků, to nechci.
Máš na profilu jenom pravdivé informace?
Mám pravdivý. Mám tam i svůj Instagram pravdivej. 100% čistá pravda.
Rozhovor č. 7 – Marie
Jakou aplikaci používáš?
Tinder a pak ještě eDarling.
Co používáš častěji?
Častěji Tinder.
Co všechno máš na profilu?
Tam mám jenom obrázky. Jméno, fotky, ale jak tam jsou ty popisky, tak tam mám
obrázky, jenom symbolicky. Tři věci, který mě vystihujou. Jinak nic konkrétního. Na tom
eDarlingu jsem to měla, tam jsem se snažila rozepsat. Tam bylo, co mě rozesměje,
charakteristika vlastní osoby, zájmy, koníčky, co mě zajímá na druhý osobě. Tam je toho
strašně moc. Protože tam to ani jinak nejde si to založit, než tam vypisovat všechny tyhle
věci.
Proč jsi začala používat seznamovací aplikace?
Každý úplně jinej důvod. Tinder, když jsem byla na praxi se spolužačkou a ona to pořád
jela. Řikám, co děláš a ona já si tady hraju. A já řikám jak jako, a ona no, to je taková moje
hra ve volnym čase. A řikala zkus to taky a já, že mě to vůbec nezajímá. A ona ne, zkus si
to, je to fajn, tak mi založila ze srandy profil. A to bylo teďka v létě. To bylo ze srandy
prostě. Že jsem si tak prohlížela a najednou tam potkáš lidi z tvýho okolí, to je úplně
strašný. A ten eDarling, to už bylo trošku ze zoufalství, když to tak řeknu. Protože moje
spolužačka, která se teď bude vdávat, tam potkala svýho budoucího manžela. A řikala
založ si to, je to super a já ne, ne. Tak jsem si jeden večer řekla, byla jsem zrovna nějak

naštvaná, po rozchodu, tak jsem si řekla, tak si to založim a uvidim. A ten Tinder spíš
sranda no. Že si říkáš, koho tam najdeš, jak lidi budou reagovat na tebe. Samozřejmě i
zvědavost. Člověk za chvilku to přestane brát jako hru. Ale to jsou všechny tyhle aplikace,
nejdřív to děláš ze zvědavosti a pak zjistíš, že už to zvědavost není, že je to tak trošku
realita tvýho života. A ty to vnímáš čím dál tím víc.
V jakých situacích ten Tinder používáš?
Když je nuda. Když nemám co dělat, třeba v práci.
I doma?
Doma ani ne, možná jednou dvakrát. Pak jsem si řikala, že mě to ani nebaví a šla jsem si
třeba číst. Spíš třeba když jsem byla v tý práci a neměla jsem co dělat. Nebo na praxi. Tak
jsem vyplnila ten čas takhle.
Co v zahraničí?
Ne, to jsem nikdy nezkoušela. To ani nebyla možnost, protože když jsem letos jela do
zahraničí, tak se mi rozbil mobil.
Jak dlouho tu aplikaci používáš?
Asi tři měsíce.
Jaké používáš filtrování?
Ten věk, 25-30 let. A vzdálenost asi do tří kilometrů. Ne moc velkou vzdálenost, fakt
jenom lidi v okolí. A na tom eDarlingu to byla jenom Praha. Ale vždycky jsem to dávala
mimo svoje bydliště. Vlastně i proto jsem to doma moc nezkoušela, protože mě ty lidi
z mýho bydliště moc nezajímali. Spíš jsem to používala v Praze no, než doma. Doma tam
byli lidi z mýho okolí, lidi, který třeba potkáváš. A pak samozřejmě i nějaký známí. A u
těch jsem samozřejmě hned dala, že se mi nelíbí, protože jsem s nima nechtěla mít žádný
spojení.
A jaký máš pocit z toho, že tam někdo uvidí tebe?
Nějak jsem to ani neřešila, dokud mi můj bejvalej pacient neposlal vyfocenej můj profil.
To byl i jeden z důvodů proč to teď moc nepoužívám. Profil tam pořád mám, ale nechodim
tam. A na tom eDarligu jsem byla asi týden, pak jsem to smazala. Protože jsem si řikala, že
nechci, aby mě někdo s timhle spojoval. A začala jsem bejt trošku i paranoidní.
A když tě vidí někdo známý na Tinderu?
To je mi asi jedno. Ale zrušim si to. Je mi to jedno, ale ani tak tam nechci bejt.
Jak vnímáš tenhle způsob seznamování?

Záleží, co od toho člověk čeká. Na jednu stranu si řikám, proč ne. Když vidim, že třeba ta
moje spolužačka tam našla budoucího manžela. Tak asi v nějakejch případech to vyjít
může. Ale já jsem měla zkušenost, že jsem šla s jedním člověkem, s kterym jsem se
seznámila na internetu. Ale to bylo přes Instagram. Tak jsem si řikala, že to zkusim. A bylo
to strašný.
Ale je jeden kluk, se kterym jsem se seznámila přes Tinder. A je z mojí bejvalý školy, já si
ho pamatuju. A s tim si do teď píšu. To aspoň víš, že ten člověk existuje, máš s nim
společný přátele. A víš, kdo přijde. Než takhle člověk, kterýho neznáš. Takže to je jedinej
člověk, se kterym jsem v kontaktu, ale ještě jsme se nesetkali.
Setkala ses s někým jiným?
Ne, s jednim klukem jsme se měli sejít, ale pak bylo očividný, že ani jeden nemáme zájem.
Takže jsem se s nim nakonec nesešla. Protože spousta z nich byla taková, že bylo vidět, že
jim jde jenom o jedno. Nebo že jsou takoví zoufalí. A já se s takovýma lidma nechci
scházet.
A kdy bys přistoupila na schůzku?
Asi jsem si to ujasnila, že přistoupim na tu schůzku asi na základě toho, že s tim člověkem
mám nějaký společný známý. A budu o něm vědět něco trochu víc už dopředu. Na schůzku
naslepo už asi nepůjdu ani náhodou. I když zkušenost zajímavá, ale už vim, že i z tohohle
důvodu nepůjdu s někym ven jen tak. S člověkem, se kterym nemám žádný společný
známý. Abych se mohla zeptat, prosim tě, je to cvok nebo neni.
Řekla bys, že to používání splnilo tvoje očekávání?
Já vlastně ani nevim, jaký jsem měla očekávání. Seznámit se s někym asi. Tak v tom to
moje očekávání úplně nesplnilo. I když zase ten kluk, se kterym se mám sejít, tak ten se mi
třeba na tý škole líbil. Tak to se i těšim, až se s nim seznámim. Ale v tom seznamování to
asi očekávání nesplnilo, spíš mě to odradilo.
Co myslíš, že by se mělo zlepšit v souvislosti s používáním?
Asi ty lidi sami o sobě. Když se tak zamyslíš nad tim, jaká sorta lidí to asi používá. I když
v dnešní době to asi nemusí bejt úplně špatná sorta lidí. Třeba ten budoucí manžel tý mojí
kamarádky, to je úplně normální člověk. Ale ta měla svým způsobem asi štěstí. A jsou to
často i lidi, kteří nemají spíš čas se seznámit. Už to neni tak, že tam jsou jenom úchylové.
Anebo nevědí, jak se seznámit, jsou plachý. Pak je tam ta sorta lidí, která se vyloženě chce
pobavit. Takže asi záleží, na koho natrefíš. A myslim si, že je to hrozně blbě zabezpečený.
Takovýto propojování s Facebookem, to myslim, že je fakt blbý. Protože třeba když jsem

to měla asi jeden den, tak druhej den na Facebooku si mě přidalo snad osm chlapů, který
jsem v životě neviděla. Buď to byla nějaká blbá náhoda, nebo si mě na základě toho profilu
vyhledali na Facebooku. Takže určitě zlepšit to zabezpečení. Aby když si tam dáš
přezdívku, tak se neukazovalo celý jméno. To mi přijde zbytečný. Tak ať se to tam zadává,
když to potřebuje ta aplikace, ale ať není veřejný.
Takže to máš propojený s Facebookem?
No nemám právě, a i tak si mě ty lidi přidali. To mi přišlo fakt divný. S Instagramem to
taky propojený nemám. To nechci. Já všechny tyhle aplikace odděluju.
Máš tam křestní jméno?
Nějak jsem si ho pozměnila, ale pořád to bylo moje jméno, akorát trošku přeměněný.
A jinak tam máš pravdivé informace?
Neuvedla jsem věk. Teda uvedla jsem správně rok, ale dala jsem jiný datum narození.
Jinak jsem tam v ničem nekecala.
Máš nějakou špatnou zkušenost v souvislosti s používáním?
Určitě to přidávání na Facebooku. A pak zkušenost celkově se seznamováním přes
internet, s tim úchylem. To byla nejhorší schůzka.
A co konkrétně s Tinderem?
No tak psali tam oplzlí chlapi. Byli takoví vlezlí, jako co tak krásná holka tady dělá a
takový kecy. Ale jinak nic.
Ověřuješ si nějak pravdivost informací ostatních uživatelů?
Jako když už jsem si třeba se dvěma nebo jednim tu schůzku plánovala, tak jsem si je…
Buď tam ten kluk měl rovnou ten Facebook, že jsme si psali přes Facebook. A na tom
Facebooku vidíš, jestli ten člověk existuje, když to tak řeknu. Takže určitě. S pofiderníma
týpkama jsem se vůbec nebavila. Takže určitě, v tomhle je opatrnost na prvním místě.
Jaký typ vztahu tam hledáš?
Určitě ne sex, spíš nějaký navázání kontaktu s potenciálním partnerem. Pak stejně nevíš, co
z toho vyleze. Ale určitě ne sex.
Co tě zaujme na profilu, abys mu dala like?
Asi to samý co u normálních lidí, asi celkovej dojem. Ty kluci, který tam byli, určitě nebyli
výstavní kousky. Jako že by sis řekla ten je krásnej, to ne, ale celkovej dojem. Jestli ten
člověk na mě působí jako že je hodnej, směje se. Na základě toho jsem dávala lajk. Prostě
to, jestli působí jako hodný lidi. Jasně, musí se ti ten člověk líbit, musí ti bejt nějak
sympatickej.

Třeba ten kluk z tý školy, ten na mě působil hrozně pohodově, hrozně fajn a usmíval se.
Přesvědčil tě někdy i ten popisek na profilu?
Já si je snad ani nečtu. Nebo jo, určitě jsem si je někdy četla. Jsem chtěla vědet, co to je za
lidi. Ale spíš aby mi to k tomu člověku sedělo… jak řikám, ten celek. Ale třeba když tam
maj dlouhý popisky, tak to mě odrazuje. Spíš takový stručnější. Ty mě zaujmou víc než ty
dlouhý. Když tam píšou, miluju tohle a ty bys měla milovat tohle a tohle. I proto to tam
mám jenom symbolicky, ty obrázky. Takže když jsem tam viděla, že je to strašně dlouhý,
tak jsem to jenom tak zběžně prošla. Buď mě to k tomu člověku ještě víc přitáhlo, nebo
jsem si řikala ježišmarja, co to je.
Jaké funkce aplikace jsou pro tebe důležité?
Asi snadnost používání, lehký ovládání. Ten eDarling mě pak strašně nasral. Tam když ti
někdo napíše, tak ty si to musíš zaplatit, aby sis mohla tu zprávu přečíst. Takže to založení
profilu je úplně o ničem. Ty vlastně ani nemůžeš vidět fotku toho člověka, co ti napsal.
Jediný, co je bezplatný je to, že si ten profil uděláš. Proto jsem to taky zrušila. Jsem řikala,
já nic platit nebudu, zas tak zoufalá nejsem, abych si musela platit, když mi někdo napíše.
Takže výhoda Tinderu je i to, že je to bezplatný.
Takže předpokládám, že placenou verzi Tinderu nepoužíváš.
To nepoužívám. Třeba jedna moje spolužačka si to zaplatila, že si řekla když už tak už. Já
jsem si pak řekla, je mi pětadvacet, nebudu tady hrotit žádný takovýhle vztahy a abych si
to ještě platila. Prostě buď někoho někdy potkám, nebo ne. Ale kdybych měla ještě říct ty
plusy, tak je to rychlý, je to zadarmo, hned tam máš nějakou reakci toho člověka. Je fajn,
že vidíš, jestli se i ty tomu člověku líbíš a zamlouváš. A že když se tomu člověku nelíbíš,
tak se aspoň necejtíš trapně. Že si neřikáš ježišmarja, on se neozval. Pak už stejně ani
nevíš, komu jsi ten lajk dala.
Chceš k tomu ještě něco dodat?
Asi jenom to, že do budoucna už to používat nebudu. Nebo možná někdy z nudy jo, ale asi
spíš ne. Ono to vlastně nejdřív začne jako vyplnění času, ale pak se k tomu nějak připoutáš.
Ale to máš u všech těch aplikací. Že si to založíš, že tim vyplníš čas, a pak vlastně zjistíš,
že je to hrozně důležitá část tvýho života. V dnešní době ty lidi žijou tak hrozně veřejně a
hrozně všechno sdílej, i na tom Tinderu, že si myslim, že to takhle není správný. A že to
pak ničí ty normální vztahy. Takže úplně nevim, jestli bych to hodnotila kladně nebo
záporně. Má to svoje plusy a svoje mínusy.

Rozhovor č. 8 – David
Jaké seznamovací aplikace používáš?
Mám tady klasicky Tinder. Pak mám tady pro gaye Surge, což je jedno a to samý, vyvíjí se
to v Český republice, ale mnohem známější je to třeba v Americe. Pak tady mám Romeo,
kterej nepoužívám, ale jenom se mi líbí, jak to vypadá. Spíš od toho opisuju, protože teď
dělám jednu vlastní aplikaci. Pak tady mám Hornet, což je defacto něco jako Tinder, akorát
je tam přehled profilů jako takovej, něco jako v Grindru. No a pak klasickej českej iBoys,
což je trošku taková stoka společnosti. Grindr mám taky, ten používám asi nejvíc. Tam
mám i premium účet a spolupracuju s nima už půl roku, dělám jim ambasadora pro ČR.
Takže ten používám asi nejčastěji, je takovej nejjednodušší a nejúčinnější. Tinder je spíš
takovej když se nudim, tak koukám, co tam tak nějak je. Ale Tinder začíná bejt teď dost
plnej reklam a dává mi to tam uživatele podle toho, kdo si zaplatí nějakej premium účet, a
ne podle toho, kdo je zrovna v mym okolí, podle nějakýho mýho filtru. Takže od toho
postupně upouštim a přecházim zpátky na ten Surge.
Na Grindru sis teda zaplatil prémiový účet?
První dva roky jsem si ho platil. Vždycky na rok, to je nejvýhodnější. A teďka od tý doby,
co jim dělám ambasadora, tak jsem dostal roční účet zdarma. A starám se o to, když někdo
nahlásí profil, tak já se o to postarám. Nebo kouknu na ty zprávy, o jaký mělo jít, případně
nevhodný fotky nebo něco takovýho. A podle toho jednám. Takže Grindr používám jak
v uvozovkách pracovně, tak pro nějaký seznamování.
Jaký je rozdíl mezi placenou a neplacenou verzí?
V tý placený verzi mám k dispozici ty filtry. To znamená, že já si tam můžu zadat, že
vidim jenom lidi, který jsou online, že vidim jenom lidi, který maj fotku, a že vidim lidi
od-do věkově, výškově, váhově, jaký maj třeba preference. Tam je to rozdělený na několik
různejch sektorů. V tý neplacený verzi je jenom základní filtr, že si tam někdo může
vypsat, jakou má postavu, že je singl, zadaný, potom co hledá a může si tam zadat jenom
tři věci. A potom HIV status, kterej je samozřejmě pro všechny volnej. A s premium účtem
se tam dají dát i další věci do toho filtru, protože člověk si tam vypisuje i jak je vysokej,
jak je těžkej. A podle toho se dá taky filtrovat. Jo a další věc, když nemá člověk premium
účet, tak vidí jenom dvacet pět profilů v blízkosti. Nemůže tam mít zapnuto, že vidí jenom
ty online, vidí i ty offline, a vidí i ty bez fotky i s fotkou. A je to omezený maximálně na 50
zobrazenejch profilů a na 25 online. A ve chvíli, kdy je tam ten premium účet, tak je to

neomezený. Jsou tam nějaký friendlisty, můžu si přidat lidi do oblíbenejch, nebo je můžu
blokovat. Což u toho klasickýho účtu je taky omezený. Já to používám jenom na
seznamování. Za účelem nějakejch vztahů nebo něco takovýho, z toho jsem asi vyrostl.
Ale poslední dobou jsem to začal využívat tak, že když přijedou cizinci, tak se seznámim
s cizincema, provedu je Prahou. Já si u toho zlepšim angličtinu a s kamarádem děláme
třeba i skupiny, provádíme je po Praze a bereme je do různejch klubů. Nebo třeba do
divadla je bereme. A zlepšujeme si tim jazyk. Třeba kamarád se takhle začal učit
španělštinu. Takže ten tam hledá jenom Španěle.
Proč jsi ty aplikace začal používat?
Začal jsem už před xxx rokama, to bylo u nás nový, takže když jsem to zapnul, tak kolem
mě bylo asi jenom sedm profilů. Tak ze zvědavosti. Byla to první taková aplikace svýho
druhu, tak jsem to začal využívat. To bylo někdy 2011, 2012. K tomu mě přived kamarád,
kterej byl někde v Anglii a používal to tam. A přivezl to sem a řikal, znáš tuhle appku? To
tam používaj, tak třeba to bude fungovat i tady. Tak jsem si to nainstaloval a průměrně
sedm, osm profilů online v okolí. Takže jsem to začal využívat původně ke klasickýmu
seznamování, potom po čase na co byla zrovna chuť, jestli jsem hledal někoho na párty,
nebo někoho na noc, nebo někoho opravdu… třeba se s někym i seznámit nebo tak. Tak
jsem to různě přepínal. A dneska to nechávám tak nějak náhodně, nemám tam napsáno, co
hledám. Mám tam profil a na co zrovna tak bude chuť, čas nebo nálada, podle toho se s tim
člověkem dá vždycky domluvit. A když ne, tak se akorát rozloučíme a půjdeme zase o
dům dál.
Vztah nehledáš?
Vztah určitě ne, na tomhle se asi nedá najít úplně vztah. Ta aplikace, jak už mi
vysvětlovaly ty holky, který to vymyslely a provozujou… tak to vynalezly proto, že jedna
chtěla svýmu bráchovi, kterej je gay, někoho dohodit. A protože znaly spoustu lidí, co se
zabývaj sociálníma sítěma, tak zkusily vytvořit aplikaci, která by byla určená přímo na to
jako že… teď si napíšeme a teď se můžeme sejít, pošleme si nějakou lokaci na mapě.
Takže to prostě není aplikace, kde by se dal najít plnohodnotnej vztah. To si lidi můžou
najít, když se sejdou tady, nebo kdekoliv jinde, kde si jsou tváří v tvář. Ale vidět u někoho
fotku, pak se člověk s tim druhym člověkem potká a stejně vypadá úplně jinak než na tý
fotce. Nikdy se mi nestalo, že by ten člověk vypadal úplně stejně. Někdy jsem byl příjemně
překvapenej, někdy jsem byl zase naopak nepříjemně překvapenej.
Znáš někoho, kdo by přes tu aplikaci našel dlouhodobý vztah?

Neznám no. Třeba jak se říká přátele s benefity, to určitě, proč ne. Když si jsou ty dva lidi
nějakym způsobem blízký, tak proč ne. Shodou okolností, já jsem si takhle našel skvělýho
kamaráda. Jezdíme spolu na výlety, do ciziny. Jdeme spolu do kina, do divadla. Je to spíš o
tom, jak si ty lidi sednou. A než se sejdou, píšou si třeba nějakou dobu. A není to třeba tak,
že jo, tak napíšeme si a za hodinu se uvidíme a bude z toho láska jako trám. To asi ne,
takhle to nefunguje.
Kdy se rozhodneš, že chceš jít na schůzku?
Za prvý musí mít oba dva čas. Musí tam být z obou stran ta chuť se sejít. Což taky bývá
málokdy. Většinou jsou ty seznamky plný kecálků, pisálků. A samozřejmě lovců fotek. To
je pošli mi fotku, pošli mi fotku. To, že mám třeba na Grindru svůj Instagramovej profil
nikoho nezajímá, většinou si ty profily ani nepročtou. Že si řikaj má tady profilovou fotku,
vypadá dobře, no tak mu napíšeme, dáme mu tady plamínek, že se mi líbí on třeba
zareaguje nebo ne. Já ze slušnosti třeba kolikrát poděkuju nebo na to nějak zareaguju a
začneme si psát. A většinou už z prvních pár vět, když člověk má aspoň trošku cit na lidi,
tak pozná, jestli tudy cesta vede nebo ne. Jestli je to jenom takovej ten kecálek, kterej hledá
jenom nějaký fotky nebo takzvanej virtuální sex nebo něco takovýho. A když vidim, že ani
po hodině to nikam nevede, že třeba není zájem, že si napíšeme druhej den. Že už jsou
dlouhý ty odmlky a že ty odpovědi jsou takový spíš jednoslabičný, takový už mě to nebaví,
tak si řeknu, tak tady už to nemá smysl, tak to necháme bejt. A když bude chtít, tak se třeba
ozve. Někdo se ozve, někdo ne.
Po jaké době třeba ke schůzce dojde?
Cca tak po týdnu. Jde o to, aby ten zájem tam byl i přes to psaní. To znamená, že když já
hodinu nenapíšu, abych viděl, že třeba tam je nějaká zpráva. Že čeká, že budu nějakym
způsobem reagovat. Že to není jenom takový, že já se budu ptát a on mi bude odpovídat a
bude k tomu takovej pasivní. Ale že i u něj bude nějakej ten zájem, nějaká ta aktivita. A
když tam je zájem z obou dvou stran, tak proč se nesejít, nepoznat se osobně. Takže
většinou potom od jednoho nebo druhýho padne návrh, kde, kdy se sejdem. A buď to
vyjde, nebo ne.
Většinou navrhuješ ty, nebo ten druhý?
To je různý no, někdy je někdo rychlejší. Většinou navrhuju teda já.
Čím tě zaujme něčí profil?
Na Grindru máš takhle seznam profilů. Takže ty si vybereš… Co tě první má zaujmout, tak
samozřejmě fotka. Třeba nějaká zajímavá fotka. Takže člověk si rozklikne nějakou fotku a

co tě může zaujmout dál… Tenhle má asi premium profil, protože toho má vyplněnýho
hodně. A z toho člověk aspoň tak nějak ví, jakože hele tak je celkem vysokej, to se mi líbí.
Váha… tak to bude nějakej hubeňour, což je vidět i podle tý fotky. A už tady vidim, jestli
je to takzvanej, jak se mezi heterákama rádo říká, taťka nebo mamka. Tak tady je to zrovna
jako že taťka, ale je mu to víceméně jedno. A tady třeba co má rád, jestli je singl, co hledá.
Hledá třeba i vztah nebo sex na jednu noc. Taky si přečtu jak je na tom i zdravotně a kdy
byl naposledy na testech, což je taky docela dost důležitý. Když se mi tak nějak líbí, tak
mu potom zkusim napsat.
A ta fotka je jenom jedna?
Jenom tahleta. Takže člověk si musí vybrat takovou fotku, aby zaujal na první dobrou, jak
se říká. Máš jenom jednu profilovou, potom ve zprávách máš možnost posílat další fotky.
Co nějaký vlastní popisek?
Můžeš tady mít nějaký svoje motto něbo něco takovýho. Když tam má někdo třeba něco
vtipnýho, něco, co mě fakt pobaví, třeba si umí udělat srandu sám ze sebe, tak to mě hodně
zaujme. A tak mu to třeba pochválim nebo něco takovýho. A když si tam někdo napíše
třeba něco zajímavýho, že ho baví něco zajímavýho nebo já nevim, může to být cokoliv.
Co všechno obsahuje tvůj profil?
Mám tady nějaký motto, který mě zaujalo, motto z písničky. A pak tady nějaký moje
zájmy. Že hledám od-do, protože to je kolonka, která na tý seznamce chybí. A aby mi psali
nějaký dědové, o to zrovna nestojim. Samozřejmě jim ze slušnosti odepíšu, že třeba
nemám zájem. Ale myslim, že by bylo fajn, aby lidi hned viděli, jestli tam ta šance je nebo
ne. Samozřejmě, mám tady do 30 let, ale když napíše nějakej pětatřicátník, kterýmu to
sekne, je vtipnej a má nějaký kouzlo osobnosti, tak proč se s nim nesejít zase na druhou
stranu. Já si tam můžu nastavit, že já vidim lidi třeba do 30 let, ale ten kdo nemá ten
premium, tak on tam ty filtry nemá. A bude mu třeba 45 a on neví, že já hledám od-do. Tak
jsem si to tam napsal. A potom jestli by třeba někdo nezašel do kina, do divadla. Tim už
taky třeba tomu člověku řeknu, že mám rád filmy nebo divadlo jako takový. A samozřejmě
aby mi psali lidi jenom s profilovym obrázkem, protože na takovou tu siluetu fakt jako…
co si z toho vezmeš. Anebo když už, tak aby tu fotku poslal. Chápu, že tam je třeba někdo
inkognito, třeba kvůli práci nebo kvůli něčemu takovýmu tam tu fotku nemá. To se
pochopit samozřejmě dá. Ale když ti potom hodinu vypisuje a nepošle ani fotku, když ty o
ní žádáš, to je takový pitomý. Pokud se ten člověk stydí sám za sebe z jakýhokoliv důvodu,
tak to je u mě špatně. Pro mě za mě ať třeba šilhá, ale ať se za sebe nestydí.

Máš tam něco, co není pravda?
Ano, v současné době váhu, vážim asi o tři nebo čtyři kila víc. Ale jinak víceméně tam
mám všechno, co je podle pravdy.
Máš tam propojení s dalšíma sociálníma sítěma?
Mám, Instagram, Twitter, Facebook. Takže mi ty lidi můžou napsat defacto kdekoliv,
nemusí být odkázaný jenom na ten Grindr. Většinou lidi využívaj třeba ten Instagram, že
mi napíšou na Instagramu.
V jakých situacích tu aplikaci obvykle používáš?
Většinou když se třeba nudim v tramvaji. Nebo jsou nějaký prostoje, tak si to zapnu a
surfuju, kdo je v okolí. Je to možná i trošku stalking, protože tim, že v dnešní době ty
aplikace ukazujou, kdo je jak daleko, tak ty máš defacto ucelenej přehled o tom, v jakých
místech třeba ta daná osoba bydlí.
Jakou máš nastavenou vzdálenost vyhledávání profilů?
Na Grindru může být minimální vzdálenost do pěti metrů, větší přesnost tam není. To si
myslim, že stačí. Většinou když vidim, že je patnáct metrů ode mě, tak asi hádám, že je ve
stejný místnosti nebo ve stejný budově. Ale to je ještě v pohodě. Horší je, třeba na iBoys
jsou ty profily přímo zakreslený na mapě. Což si nemyslim, že je zrovna správně. Protože
zvlášť v dnešní době, kyberšikana a já nevim co všechno. A lidi jsou všelijaký. A
představa, že mě někdo vidí na mapě, že si do toho domu dojde a udělá bůhví co, tak ta mi
nedělá asi úplně dobře. Takže na iBoys sice mám povolenou polohu, ale jenom, že já
vidim, kdo je v okolí, ale nechci, aby někdo viděl mě na mapě. Lidi viděj, jak jsem daleko
od nich, ale neviděj mě na tý mapě. Je to takový trošku narušení toho soukromí. A
nemyslim si, že to je i podle legislativy správně. Že když mě to teda zobrazí na mapě, tak
by tam měla bejt nějaká zhoršená přesnost, aspoň na sto metrů. Aby to nebylo tak
jednoduše dohledatelný. Ale ono je to tam celkem dost přesně, myslim si, že asi na třicet
metrů. Na Grindru může být i pět metrů, ale zase člověk nevidí, jakym směrem a v jakejch
místech. Tam už je to tak nějak jedno, protože člověk přímo nevidí žádnej kompas. Tam je
to mnohem bezpečnější. Asi existujou lidi, který jsou schopný otevřít si profil a
aktualizovat, jestli se přibližujou nebo vzdalujou. Ale nevěřim, že by takový lidi byli u nás,
na to jsou Češi moc líný. Nikoho takovýho jsem nikdy nezažil, takovýho stalkera.
Co myslíš, že by se ještě mělo v těch aplikacích zlepšit?
Tak na tom Grindru by se mi líbilo nějaký propojení s klubama v tý zemi, kde se zrovna
ten člověk nachází. Dobrý by to bylo zvlášť pro cizince, který přijedou do cizí země, do

cizího města, a chtěj se jít bavit. Tak aby si mohli otevřít ten Grindr, kterej jim bude
nejenom třeba nějakou seznamovací aplikací, ale zároveň i průvodcem toho světa zábavy.
Aby tam viděli, za hodinu začíná v tomhle klubu tahle akce, když to rozklikne, tak mu to
ukáže, kde ten klub je. Nebo támhle začíná v kině zajímavej film, kterej byl ohodnocenej i
třeba ohledně LGBT komunity. A takový věci. Aby věděli, kde se můžou lidi scházet, aby
neseděli jenom za tim mobilem nebo počítačem.
Ještě něco bys změnil?
Mně se právě ta jednoduchost toho Grindru líbí. To znamená jedna profilovka, jeden profil,
na kterym si můžu měnit ty věci. Ale prostě nějaká ta fotka, kterou mám zaujmout. I to o
tom člověku hodně řekne. Proč si asi vybral takovouhle fotku? Tak asi se nemá čim jinym
pochlubit, než že má pekáč buchet na břiše. Tak je možná trochu povrchní, zas na druhou
stranu proč ne. Asi na tom břichu makal a kouká se na to líp, než na nějakej pivní mozol.
Ale asi víc ocenim, když tam má někdo obličej. Ok, tak si tam mějte fotku těla někde, ale
v nějaký podgalerii, která bude přístupná až třeba když to ten uživatel někomu odemkne.
Ale prostě aby tam byl hlavně obrázek toho uživatele jako takovýho. Byť třeba ve
slunečních brýlích, aby se neprozradil. Lidi maj různý důvody, proč se nechtěj ukazovat na
seznamkách.
Jak se díváš na to, že tam někdo uvidí tebe?
Tak já jsem se svou orientací smířenej, v práci to o mně taky vědí, reagujou na to
v pohodě. Když mě tam někdo uvidí, tak co na tom. Na jednu stranu, lidi by se chtěli
seznamovat, ale za tu seznamku se styděj, ale nevim proč. Je to sociální síť jako každá jiná.
Dneska už to není takovej ten styl těch anoncí.
Jak se teda díváš na tenhle způsob seznamování?
Tak určitě je to mnohem jednodušší, než to bývalo dřív. Lidi maj díky tomu k sobě tak
nějak, když to tak hloupě řeknu, blíž. Můžou si prostě bezelstně napsat, buď to vyjde,
nevyjde. Nemusim čekat, než mi přijde do schránky tuna dopisů od neznámejch pachatelů,
jako tomu bylo dřív. Je to rychlejší, je to efektivnější podle mě, protože si tam člověk může
hned domluvit, třeba za deset minut, schůzku. Pošlu mapu, budu tady a tady, čekej mě tam.
Je to takový… když člověk něco hledá, tak defacto může najít okamžitě. Sex na jednu noc,
nějaký rychlý rande, nebo nějakýho kamaráda hned do kina. Je to takový víc propojující, ty
lidi na sebe víc reagujou než třeba ve skutečnosti. Lidem to dává takovej pocit větší
sebedůvěry. Mám tam hezkou fotku, tak si ho můžu dovolit oslovit. Ale už málokdo by to
udělal v reálu. Když jsou lidi na diskotéce, tak jen tak se nestane, že… takový ty posunky

jako pojď na drink. Málokdo to udělá. Většinou už musej mít třeba něco v sobě, aby se
odhodlali, nebo musej bejt fakt oprsklí. Přece jenom na tom internetu je každej takovej víc
kápo, víc si věřej ty lidi. Takže si myslim, že to pomáhá i v tý sebedůvěře.
Máš nějakou špatnou zkušenost v souvislosti s používáním?
Tak samozřejmě jsou tam individua, který ti nějakym způsobem dokážou ztrpčovat ten
pobyt na tý aplikaci. Vim, že v mym okolí je nějakej člověk, kterýho jsem v minulosti
odmítnul. A ten každou chvíli má novej profil bez fotky a jenom posílá divný zprávy. Tak
už když mi pošle tu divnou zprávu, tak znám ten styl těch zpráv a rovnou to blokuju. Ale
přímo něco špatnýho ne, spíš třeba že na tom chatu vystupoval ten člověk úplně jinak,
sympaticky. A pak třeba i z nervozity byl hrozně takovej zahleděnej sám do sebe, nepustí
tě ke slovu. A jednou se mi i stalo, že jsem měl pocit, že ty zprávy za něj psal někdo jinej.
Ale nic vyloženě špatnýho ne.
Ověřuješ si nějak informace?
Defacto si můžu ověřit informace přes ten správcovskej účet, ale to nesmim samozřejmě
dělat. Ale když je ten profil hodně podezřelej, tak ho nahlásim, poprosim třeba kolegu, aby
ho zkontroloval. Ale když tam má třeba Instagram, tak v dnešní době už se dá na webu
zjistit, kdy byl ten účet vytvořenej, dá se vyhledávat podle fotky. Těch ověřovacích
možností je spoustu. Když tam má Facebook, tak si na něj kliknu a otevřu si ho.
Jaké funkce aplikace jsou pro tebe důležité?
Určitě možnost posílání fotek. Tim, že je na Grindru jenom jedna fotka, tak kolikrát se
zeptám na nějakou další. A samozřejmě to chatování jako takový. Asi nepotřebuju žádný
videohovory, volání a tyhle věci. Ale určitě ten chat, samozřejmě s volbou posílání fotek.
Bez tý geolokace bych se klidně obešel, jenom aby tam bylo, že když jsem v Praze, tak aby
mi to neukazovalo lidi z Brna. Takže ta geolokace aby tam byla nějak zaobalená vždycky.
Splnilo používání aplikace tvoje očekávání?
Jako jo, seznámil jsem se tam se spoustou lidí. Do těch aplikací jsem nikdy nešel za
účelem nějakejch vztahů. Myslim si, že ve svým věku mám ještě dost času na nějaký
vážný vztahy. Když to prostě přijít má, tak to přijde. To, co jsem tam vždycky hledal, tak
jsem tam vždycky našel. Mám odtamtud spoustu známejch. Samozřejmě byly i nějaký
setkání na jednu noc, byly tam i nějaký vážnější setkání, že jsem se potom s tim dotyčnym
setkával delší dobu. A buď to tak nějak vyprchalo, nebo to nevyšlo vůbec.
Zkoušel jsi někdy používat aplikaci v zahraničí?

Třeba v Berlíně, tam těch profilů, jak je to obrovský, tak do pěti kilometrů jsem měl
minimálně 600 profilů. Tam je to takový hodně otevřený, že to používaj třeba i starší lidi.
Ještě někde jinde?
Já moc po světě nejezdim, takže já jsem většinou jenom v Čechách, maximálně na
Slovensku. A na Slovensku to nemá ani cenu zapínat, tam jsou tak tři profily na sto
kilometrů. Tam je to hodně slabý. Slovensko je taková nábožensky založená země a tam se
ty gayové hodně skrývaj. Tam, co vim, tak ani nemaj nějakej pořádnej gay klub, kde by se
mohli sejít. A většinou se jezdí bavit do Prahy nebo do Brna. Takže ne každá země je těm
technologiím a seznamkám otevřená. Taky záleží na tý komunitě.
Jak důležitý byl podle tebe příchod těhle seznamek pro LGBT komunitu?
Myslim si, že právě zrovna pro tu LGBT komunitu tyhle různý seznamky… jim defacto
otevřely dveře třeba i do jinejch měst. Právě to seznamování jim to hodně ulehčilo. Třeba
na maloměstech nebo ve městech, kde gay kluby nejsou. Rozhodně je to mnohem
jednodušší. Ale to i mezi heterákama. Spoustu kluků nebo holek se třeba nechce
seznamovat ve svojí vesnici, chtěj poznat nový lidi. A ty seznamky jim dávaj větší prostor,
přece jen v tý svojí vesnici každýho znaj. Takže jsou to nový možnosti hlavně pro lidi
z maloměst.
Chceš k tomu ještě něco dodat?
Obecně internetový seznamování… je to samozřejmě dvojsečná zbraň. Má to svoje výhody
a má to i spoustu nevýhod. Možná těch nevýhod v dnešní době bývá i mnohem víc, díky
tomu, že je ten svět internetu takovej otevřenej. Zase záleží na každym, jakej má pud
sebezáchovy. Já ho třeba nemám.
Rozhovor č. 9 – Vladimír
Jaké používáš seznamovací aplikace?
Mám Tinder. Mám Badoo. A úplně asi první, co jsem používal, bylo Lidé.cz.
Jakou aplikaci používáš nejčastěji?
Já nevim. Většinou je to podle toho, když se tam třeba něco objeví nebo tak něco, tak té
aplikaci věnuju víc pozornosti než těm dalším. Ale řekl bych, že každej den, nebo každej
druhej den, prostě projedu všecky tři, třeba tak nějak stejně. A pak to zase nechám být. Ale
neřekl bych, že bych upřednostňoval nějakou konkrétní. Badoo a Tinder mi přijde hodně
podobný. A Lidé… no to jsou prostě Lidé. Vypadá to praktický úplně stejně jako ta
stránka, jenom je to takové zjednodušené. Ale nic speciálního oproti stránce tam není.

Co hledáš na těch seznamkách?
Já třeba hledám i vážnej vztah. Ale to není jenom… víš co, tyhlety aplikace, oni jsou podle
mě trošku jakoby zcestné. Protože pokud člověk hledá vážnej vztah, tak by asi neměl moc
hledět na ten první dojem. Že by se měl prokousat tady přes ten první dojem. Jakoby dál,
pokud ho ten člověk nějak zajímá nebo tak něco. Ale to tyhlety aplikace, to je přesně to, co
ti nabízí, oni ti nabízí jen ten první dojem. Takže já ani ten Tinder, ani to Badoo, ani ty
Lidé neberu nějak moc seriózně. Třeba na tom Tinderu, jak já to dělám s Tinderem, to je
takové to typické, že všecko odklikám, jakože ano. Že se mi jako každá líbí. Protože když
nějaká z nich mě potom lajkne zpátky, tak s ní můžu mluvit. A ne jakoby… na bázi toho,
jak se mi líbila nebo tak, protože já když to klikám, tak se ani nedívám. Já to tam prostě
jenom dávám. Takže když se nějakej ten člověk chytne, tak s ním můžu třeba mluvit nebo
tak něco. Nebo ona může mluvit se mnou. Většinou napíšu první. Ale jako nic složitého,
jenom prostě nějaký čau, jak se máš, nebo takové. V Praze to bývá tak, že to hodně bývá
třeba i anglicky. Protože tam skáče hodně cizinců. Rozhodně jim nikdy neřikám, že byla
jedna z těch, ze všech, které jsem odklikal.
Takže otázka, čím tě zaujme něčí profil, padá. Otvíráš si někdy ty profily?
To zkoumám až potom, když třeba mě lajkne zpátky. Až když mám tu shodu. Ale jinak
vůbec. Přijde mi to jako ztráta času. Jednak mi přijde, že lidi tam moc nevyplňují. Že tam
dávají strašně jako obecné informace, které se můžou líbit spoustě lidem. A jak jsem říkal,
většinou je to stejně psané jako ten první dojem, a ten zbytek prostě se musíš prokousat a
nějak vytáhnout… Neřekl bych, že bych tam potkal… až na jednu holku, jsem tam
nepotkal žádnou, která by mě vyloženě nějak zaujala.
Proč jsi začal ty aplikace používat?
Myslim si, že z důvodu, abych měl jako nějakej pocit, že někoho hledám a že nechci být
sám. Řekl bych. Ale při tom, jak to jakoby flákám, když to řeknu blbě, tak to je takový,
jakože i trochu nechci. Já to spíš beru takhle jako zodpovědnost. Nebo jako povinnost.
Jako že bych měl. Ale ne že bych vyloženě musel nebo chtěl, ale spíš takhle jakože
z nějaké povinnosti. Abych si pak neřikal, až mi bude 35, měl jsem někoho hledat, nebo
tak něco. Ale přitom je to takový… nemyslim si třeba, jak jsem řikal, že ten Tinder a to
Badoo a Lidé a všecky tyhlety seznamky mi přijdou trošku zcestné. Protože někdy si
nejsem úplně jistej, jak by mi to mělo pomoct v tom, abych nebyl sám. Ale zároveň se
může stát, že mi to může pomoct, abych nebyl sám. Takže tu možnost neodstranim, z toho
používání.

Ještě nějaký důvod, proč ty aplikace používáš?
Třeba v případě Badoo, proč to používám je, vzhledem k tomu, že jsem z Moravy, a docela
často jezdim mezi Prahou a Moravou. A Badoo vlastně… a vlastně i Tinder, ti dá tu
možnost, že to ukazuje ty lidi z okolí. To je třeba zajímavé. A tam, když jsem třeba nevim,
ve Zlíně, tak tam už tomu třeba věnuju větší pozornost. Protože mě třeba ti lidi zajímají.
Protože někoho z nich třeba můžu znát nebo tak něco. Takže tam to sleduju víc. Ale
v Praze, tady je lidí jako sraček, takže pro mě mají menší váhu. Což je takový divný říct,
ale přijde mi to, že když přijedu třeba do toho Zlína a tak, tak se ti lidi hodně opakují nebo
je vídávám víc. Zatímco tady se to prostě točí, jak mlýnek na maso. Takže tadyta možnost,
že to ukazuje ty lidi z okolí, to si myslim, že je to, co mě na těchhletěch dvou nějak tak
zajímalo nejvíc. Protože to může vyloženě ukázat nějakou holku, která bydlí naproti
v bytě.
V jakých situacích ty aplikace používáš?
Spíš třeba v práci, když se nudim. Když není co dělat, nudim se, tak to zapnu. A projíždím
to, nebo tak. A jinak když mi prostě někdo napíše tam. A jinak vyloženě ne, že bych seděl
doma a projížděl Tinder, to ne. Spíš když mám takovej ten moment, kdy zrovna nevim, co
mám dělat, čumim do toho mobilu a řeknu si no, tak se můžu podívat. Většinou to bývá
v práci.
Jaké máš nastavené filtrování?
Tam to mám, myslim, že do 50 kilometrů, tu vzdálenost. Věk tam mám 18-35 asi.
Měníš nějak tu vzdálenost, třeba když to používáš v Praze a na Moravě?
Neměnim. Mně přijde, že Praha je hrozně velká, takže ta větší vzdálenost se hodí. A jak už
máš třeba Kladno a takové, tak spousta těch lidí do té Prahy jezdí. Takže kdybych se potkal
nebo seznámil s nějakou holkou z Kladna, která by mně třeba řekla, že jezdí do Prahy, tak
vim, že si s ní můžu jít někam sednout nebo tak něco. A zase na té Moravě je to tak, že
mezi Zlínem a Kroměříží je, já nevim, 30 kilometrů, a obě dvě ty města znám, bydlim
vlastně nějak mezi nima, takže… nebo teda když tam jsem, tak mi to pokryje tu oblast.
Co všechno máš na profilu v těch aplikacích?
Mám tam věk, mám tam jakože bydliště, ale jinak já tyhle věci moc nevypňuju. Jinak
vůbec nic, tam nic moc nevymýšlím. Mám tam asi čtyři fotky. Jak nějaké mají třeba 200,
to mi přijde jako přehnané. Nebo maj třeba padesát, kdo to má čas projíždět. Tam si
myslim, že strašně figuruje ten první pohled na toho člověka, že pokud… že stačí jakoby ta
jedna fotka. Že pokud ten člověk tě zaujme na tu jednu fotku, tak pak možná projedeš třeba

dalších pět. Ale už během těch pěti jsi dávno rozhodnutá, jestli chceš dát lajk nebo ne. A
většinou když už tě ten člověk zaujme natolik, že prostě zastavíš, a podíváš se třeba jenom
na jednu další, tak to znamená, že tě nějak zaujal a že se ti nějak líbí. Takže si myslim, že
víc potom už není moc třeba. Takže nechápu, jak by mi měla pomoct potom desátá,
dvacátá fotka.
Máš profil propojený s nějakýma sociálníma sítěma?
S Facebookem. Ale spíš jenom kvůli tomu, že je to pak jednodušší se přihlásit. A nemusim
si pamatovat heslo, protože se tam přihlásim přes Facebook. Ani nevim, abych řek pravdu,
jestli to má nějaké využití, když to máš propojené přes Facebook, než to přihlášení. To mě
třeba trošku odrazovalo, když jsem začínal používat ten Tinder, tak mě taky zajímalo, jak
to funguje… takže to jsem třeba nedával lajk všude. To jsem jakoby dělal opatrněji, když
to tak řeknu. A i jsem se na ty profily díval. A vždycky když jsem viděl, že tam mám
společného přítele, ono ti to vlastně i řekne, kdo je ten společný přítel, tak jsem si vždyck y
říkal, jestli mám dát ten lajk nebo ne. Jestli náhodou se ten člověk pak nebude s tím jedním
o mně bavit, co jsem zač a takové. Takže mě to trošku odrazovalo. Ale někomu to zase
může připadat jako pozitivum. Že máme společného známého, můžeme třeba někam jít
sednout všeci a takhle. Tak někomu to zase může přijít jako pozitivum, ale mně to jako
pozitivum moc nepřišlo.
Máš na profilu jenom pravdivé informace?
Asi pokud to teda ten Facebook dává tak, že to kopíruje ty moje zájmy, když to mám
spojené, tak to budou asi jenom pravdivé informace. Nic dalšího extra tam nedoplňuju.
Co myslíš, že by se mělo zlepšit ohledně těch aplikací?
Přišlo mi, že když jsem se, tady na tom Tinderu nebo Badoo, že když jsem se tam snažil
nacpat nějakou fotku, tak mi to přišlo nějak zbytečně moc složité. Ale třeba se mi to jenom
zdá. Nebo když jsem chtěl třeba ladit posloupnost těch fotek, protože mi přišlo, že je
nějaká moje lepší, než nějaká jiná, a chtěl jsem prohodit profilovku, jakoby tu hlavní za
nějakou novou. Tak mi to přišlo nějaký strašně zbytečně složitý. Tak to mě na tom docela
štvalo, ale třeba se mi to jenom zdálo, nevim. A konkrétně u Badoo by to teda nemuselo
být tak placený, nebo by to aspoň nemuselo být placený tak moc. Protože mi to přijde
docela hodně. A Tinder tam má taky nějaké placené funkce.
Zkoušel jsi nějakou placenou funkci?
Na Badoo jo. Tam to mám předplacené. Protože je strašně otravné, když nemáš to
předplacené, nějaká holka dá, že se jí líbím, a místo toho, abych viděl, kdo to je, tak mi to

ukáže kostičkovaný obrázek. Takže prostě nevíš, kdo to je, dokud toho člověka jakoby
sama nelajkneš. Tak nevíš, kdo to je. Což mě strašně vytáčí. Protože mi přijde, že to
zbytečně oddaluje to, abych se mohl s tím člověkem seznámit. Mně přijde, že ten mobil ti
oznámí, když ti někdo dal lajk. Tak ti napíše jakoby někomu se líbíte, olajkujte ho a
seznamte se. Ale stejně se musíš prokousat přes ty všechny lidi a ještě bys měla jakoby
trefit toho člověka, což netrefíš, pokud neolajkuješ všechny. Pak to trefíš.
Ještě něco je v té placené funkci?
Ne. Tohle je fakt jako zásadní věc. Protože jediný, co ti dává tahleta aplikace je to, že ti
dává ten dojem toho prvního pohledu na toho člověka. A když ti odepře za cenu peněz ten
první pohled na toho člověka, protože vidíš jenom zakostičkovanou profilovku, tak je to
těžko… chápeš. Oni tahaj peníze z lidí, kteří se chcou seznámit. To je takový docela…
Zase těm lidem to už v dnešní době přijde určitě pohodlnější a jednodušší a méně takový…
méně sociálně náročné, než když se dělaly takové ty noci, takový ty date nights, kde
bývaly ty stoly a dělalo se to kolečko a seznamovali se takhle mezi sebou. Tohle je
prakticky to samé. Vždycky když já si s nějakou píšu, tak je mi jasné, že si píše s dalšími
pěti lidmi. Ne-li víc. Takže ta úspěšnost té samotné aplikace pro ty lidi, si myslim, že není
nijak moc velká. Nehledě na to, že ty lidi třeba nehledaj to samé, co hledáš ty. Třeba můžu
mít shodu s nějakou holkou, která se mi strašně moc líbí, ale zjistim, že si s ní vůbec
absolutně nerozumim. Takže celej ten zájem jde úplně pryč.
Jak se teda díváš na tenhle způsob seznamování?
Myslim si, že to šetří lidem určitě hodně čas. Protože každej se dneska žene za prací a
takové. Potom když nepracuje, tak chce mít třeba svůj klid. Nebo si chce jít někam
sednout, prostě s kámošema. A ne každý… já třeba nejsem takovej ten typ, kterej by šel
někam, já nevim, do klubu a takové, a měl bych tam oslovit nějakou holku. Já jsem na
tohle nikdy prostě nebyl stavěnej, nikdy jsem to nějak moc nedělal. Takže je to i
jednodušší. Šetří to čas a je to jednodušší. Ale to neznamená, že to… Nejspíš kdybych šel
někam do nějakého toho klubu a začal se tam s nějakou tou holkou bavit nebo tak něco, tak
je mnohem větší šance, že uspěju. Ale tim, že nejsem ten typ člověka, kterej tohle dělá, tak
mně tohle vyhovuje víc.
Jak vnímáš, když na tvůj profil narazí někdo známý?
To mi nevadí. Právě mám i takovou zkušenost, že když jsem se tam podíval na nějakou
holku, kterou znám, tak jsem jí naschvál olajkoval a ona mě pak olajkovala zpátky. Protože
nevim, protože se známe. Takže to bylo takový, jakože jo jo, víme o sobě. Akorát jsme

třeba prohodili pár slov nebo tak něco, a život jede dál. Ale že by mě tam měl někdo vidět
nebo tak něco, to mi vůbec nevadí. Já si myslim, že ty seznamky a tak používá tolik lidí, že
není absolutně za co se stydět. Někomu to takhle vyhovuje víc, tak proč by se člověk za to
měl stydět.
Už ses s někým přes tu aplikaci setkal?
Jo, setkal. Neřeknu ti s kolika. To abych řek pravdu nevim, to bych tipoval. Nebylo jich tak
moc, třeba tak deset. Mně to přijde, že to používám docela dlouho. Že to používám třeba tři
roky nebo tak. Že na tu dobu, jakou to používám, tak si myslim, že by to mohlo být lepší.
Ale třeba z těch deseti, s nějakýma jsem se třeba jenom setkal, jakože jsme šli někam na
kafe. Prostě neklaplo to nebo tak. Nebo to nebylo o ničem. S nějakýma jsem to dotáhl
jakože dál, ale ne na vztah. A jenom asi s jednou to bylo jakože vážnější. To bylo dva
měsíce. Tam jsem doufal, že to bude na mnohem dýl, ale nebylo. (…) Je to jedna
z moderních věcí, jak se s někym seznámit. Když to někomu klapne, vůbec nic špatného na
tom není. Znám asi, teďka z hlavy mě napadají dva, kteří se takhle seznámili. A jsou
s těma svojema, ten jeden je rok a půl asi, a ten druhej je asi půl roku, že jsou spolu, no a
jsou spokojený.
Kdy obvykle dojde ke schůzce s tím druhým uživatelem?
Většinou to bylo tak do měsíce. Že jsme si psali, psali, psali, a pak jsme si řekli, že můžem
někam sednout, pudem, toto, a šli jsme. Bylo to většinou tak do měsíce. Řekl bych
průměrně tak dva až tři týdny.
Stalo se někdy, že bys třeba hned napsal ‚pojď na kafe‘?
Ne. Já sám jsem neměl takovou potřebu, ani jsem se tam neseznámil s lidmi, kteří by mi
napsali hned.
Splnilo používání aplikace tvoje očekávání?
Myslim si, že dělá to, co má. Myslim si, že by mě mohly lajkovat častěji, ale myslim si, že
za to ta aplikace nemůže. Myslim si, že by nemuseli v té aplikaci tak dávat najevo, že
neplatíš. Přijde mi, že třeba na tom Badoo, a myslim, že to možná bude i na tom Tinderu,
že ti, kteří to mají zaplacené, se těm lidem budou ukazovat častěji. A na Badoo máš na to
přímo i takovou, vypadá to jako baterka u mobilu, a to ti ukazuje, jak často se na tebe lidi
dívají. A ta popularita, to jsem i zkoušel kdysi, ze zajímavosti, jestli to nějak funguje. Že tě
to dá jakože na špici, tak jsem to zkoušel, a to ti vyskočí a z ničeho nic tě vidí strašně moc
lidí, strašně moc holek. Ale víš o tom, že ti, co do toho nejspíš budou sypat mnohem víc
peněz, tak budou mít mnohem větší úspěšnost. Proto pořád mám ještě i ty Lidé, protože

tam ty podmínky mají všeci úplně stejné. Tím, že to je vlastně jenom webová stránka, a ta
aplikace je jenom zjednodušená webová stránka, tak se tam vlastně nic neplatí, nic se tam
neposílá, ty podmínky tam mají všeci ty lidi stejné. Tam je to prostě buď zaujmeš, nebo
nezaujmeš. Ale už je tam třeba ta nevýhoda, třeba u těch holek, že si můžou psát jenom
s těma, se kterýma mají shodu, tak na Lidé tě může oslovit každý. A věřím, že nějaké
holky to tam mají třeba zaspamované strašným způsobem. Ale je to nevýhoda třeba i pro ty
kluky, kteří je chtějí fakt poznat. Protože ty holky to pak třeba začnou ignorovat, celej ten
spam, co tam mají. A přehlídnou i ty, kteří si s nima chcou vážně jako pokecat. A nejde jim
jenom o sex. Takže v tom je třeba nevýhoda toho Lidé. A v tom je zase výhoda těch
dalších. Kde je ovšem tohleto prakticky zpoplatněné. Což je prostě… není tam takovej ten
zdravej střed. Ale tak chápu, že dneska není nic zadarmo, tak proč by chtěl někdo dělat
něco takového zadarmo.
Rozhovor č. 10 – Erika
Jaké používáš seznamovací aplikace?
Tinder.
Co všechno máš na profilu?
Mám tam jméno, věk a pár fotografií. Ty tam mám tak čtyři. Chvíli jsem tam měla i kde
pracuju a co studuju, protože jsem chtěla bejt věrohodnější. Ale to jsem zase smazala,
protože si myslim, že už je to hodně soukromý a že by mě lidi třeba mohli potom někde
dohledat. Takže teď tam mám jenom jméno a věk. A mám to spojený s Facebookem, takže
tam jsou přátelé a zájmy, kterých tam mám asi tak tisíc.
Máš to propojený ještě s něčím?
Jenom s Facebookem. S Instagramem ne, protože to už by mě mohli úplně pak dohledat.
Oni už mě teda dohledali párkrát i na Facebooku, což nechápu jak.
Máš na profilu jenom pravdivé informace?
Mám. Já nelžu.
Jaké máš nastavené filtrování?
Od 25 do 31 let. A do vzdálenosti osm kilometrů.
Má to nějaký důvod, že zrovna osm kilometrů?
Ne, jenom že mi tam uvízl takhle palec. Protože Praha je velká a říkám si, že osm
kilometrů je tak akorát. Pět mi přišlo málo a deset už mi přišlo moc.
V jakých situacích Tinder používáš?

Většinou když třeba přijedu někam na nový místo, třeba do zahraničí. Tak jsem si to stáhla,
protože mě zajímalo, jak ty lidi vypadají. Anebo když sedím doma večer a nudím se,
nemám co dělat a říkám si, že by bylo fajn jít aspoň s někym ven, tak si to projíždim. Spíš
když jsem v nový nebo nudný situaci. Takže spíš doma, venku ne, to by mi bylo hloupý, to
by mi lidi viděli přes rameno, co dělám. Ale otevřela jsem to třeba v práci, protože mě
zajímalo, jestli tam máme hezký kolegy. Nemáme. Jo a jednou jsem to hrála tak, že jsem
dávala lajky všem, protože jsem byla zvědavá, jakou bych měla úspěšnost, kdybych
neoddělovala. A bylo z toho tak 90% matchů. Takže holka je na Tinderu podle mě ta
důležitější, která si nakonec vybírá.
Prohlížíš si třeba profily ostatních ještě s někým?
To jo, ale většinou na cizích profilech, ne na mym. Že si projíždíme lidi, jen tak ze srandy,
pojďme se podívat, jaký máme kluky v Praze. To taky dělám. To je podstata toho, proč to
používám. Abych se podívala, jaký máme hezký kluky. V tom zahraničí to bylo spíš,
protože jsem chtěla… protože když tam nikoho neznám, tak si myslim, že to je dobrý
způsob, jak jít s někym ven, jak se s někym potkat. Protože na ulici se s nikym neoslovíš.
Proč jsi to začala používat?
Když jsem byla v zahraničí podle mě. Když jsem jela na Erasmus a viděla jsem, že to
používaj všichni ti lidi, kteří tam byli na Erasmu. Tak jsem si říkala, že to vlastně používaj
všichni, tak co. Protože si myslim, že v zahraničí je to víc normální, než je to u nás. Nebo
co si myslim já, že tady se na to všichni dívaj víc s despektem, kdežto v zahraničí je to
naprosto normální. A třeba u nás mi přijde, že se o tom tak jako šušká. Ale třeba
kamarádka z práce, která je cizinka, a už toho docela hodně procestovala, ta to vždycky
řekne úplně otevřeně. Takže si myslim, že proto jsem si to stáhla, protože jsem byla v nový
situaci a v nový zemi a zajímalo mě, jaký tam jsou lidi. Chtěla jsem se s někym potkat. Ale
stejně jsem se s nikym nepotkala, ale to už je druhá věc. Prostě jsem se chtěla podívat po
lidech, jít třeba s někym ven, jenom tak nezávazně. A tim nezávazně myslim jenom kafe.
Takže jsem to používala, pak jsem si právě vždycky připadala hrozně zle, že to hraju, tak
jsem to smazala. A tak jsem to udělala několikrát. Vždycky to stahuju, když jsem na
novym místě nebo se nudim. Teď to zase mám a už to používám víceméně bez výčitek,
protože jsem pochopila, že tak to prostě je, že musíme využívat technologie i v osobním
životě.
Proč to teda používáš teď?

Teďka jsem se zase nudila. Když jsem psala diplomku a byla jsem v koncích a hrozně jsem
se nudila doma a řikala jsem si, to je v pytli, nemám ani s kym jít ven teďka. Zrovna teď by
bylo fajn jít třeba s někym na kafe, tak jsem si řekla, kašlu na to, stáhnu si to a podívám se,
co tam vůbec je. Takže jsem si to stáhla spíš tak z nudy. Ale zase že jsem byla v nový
situaci, že jsem se vrátila zpátky do Prahy a tak. Takže teďka to zase používám. A teď
možná i víc proto, že tam je hodně cizinců a přijde mi fajn, mluvit pořád anglicky a stýkat
se s nějakou komunitou zahraničních lidí. To byla i jedna z motivací, že se třeba potkám
s někym ze zahraničí a budu pořád mluvit anglicky. Ne, že si ho vezmu, ale že si procvičim
jazyk.
Splnilo to tvoje očekávání?
Ne. Ale teď jsem byla na rande s jednim klukem. A ukázalo se, že před tim bydlel ve
stejnym městě jako já a teď bydlí v Praze a byl hrozně milej. Ale neřekla bych, že to
splnilo moje očekávání. Moje očekávání byly jiný.
Sešla ses ještě s někým přes aplikaci?
Jo, na dovolený, s jednim Finem. Protože to bylo, že jsem se nudila a chtěla jsem se jít
koupat, a on mi napsal pojďme se koupat k moři, takže jsem šla. Protože jsem chtěla jít
zrovna na pláž. Protože podle mě, co je na tom dobrý, je takový to, že hned teď můžeš
s někym jít. Třeba se nudíš, podíváš se, a když by mi ten kluk napsal hele pojď ven teď,
protože teď tam jsem, tak se asi nudím, tak bych šla. Ale pro mě je pak problém, že pak
třeba čekám tři dny, a to už mě přestane bavit a už si s nima nepíšu. Takže to je takový
hodně okamžitý. Pak jsem byla v rámci toho Tinder Social, to jsem byla se ségrou, taky na
dovolený. Protože jsme chtěly jít někam pařit, na pivo nebo tak. A to bylo hrozný, to byl
otřesnej zážitek. Bylo to takový trapný. Tak jsme se nechaly pozvat na drink a odešly jsme.
A pak jsem byla teďka tady s timhletim. Ale zatím to nikdy k ničemu nevedlo. S tim
Finem jsem byla jenom jednou, pak jsme si akorát ještě psali. Jo a vlastně jsem byla ještě
s Mexičanem venku, to bylo taky hrozný. Takže ještě jeden. S tim jsem si psala delší dobu,
i přes Whatsapp, a byl v pohodě, docela milej. To bylo na Erasmu, on mi řekl, že přijede,
že tam bude nějakou chvíli žít. Takže jsme se domluvili a byla to taky tragédie.
V jakém okamžiku přistoupíš na schůzku?
Je fakt, že jsem jich měla domluvenejch docela dost. Ale nikdy jsem nikam nešla nakonec.
Protože se mi nechtělo. A protože mi ty lidi přišli nedůvěryhodný ve finále. Takže podle
mě buď, když je takhle okamžitá, že prostě teď se mi chce jít. Tak dejme tomu, že jsem
doma, nudím se, hrála bych chvíli Tinder a někdo by mi napsal pojď ven, tak bych šla.

Protože bych se zrovna v tu chvíli nudila. Proto jsem to používala. Ale takový to
domlouvání se týden dopředu, to jsem nikdy pak nešla. Takže buď to musí bejt hned, ale to
jsem byla jednou teda. Dvakrát, včetně toho Social. Anebo tak, že sis tim člověkem fakt
píšu, ale tak, že spíš si vyměníme třeba Whatsapp a píšu si s nim někde jinde. Že to je
takový osobnější. A když je fajn, tak s nim jdu ven. Ale to se nestane s každym.
A když si píšete, tak po jaké době jdeš nebo bys šla na tu schůzku?
Třeba po tejdnu. Ale na toho Mexičana jsem čekala tak 14 dní, tři týdny. Ten byl ještě
v Mexiku. Ten měl tu prémiovou službu.
Ověřuješ si nějak pravdivost informací?
Jo, oveřuju. Právě jsem měla problém s timhle posledním klukem, protože on tam neměl
nic. On tam měl jenom jméno, ani ne vlastně jméno, ale nějakou přezdívku, věk a jenom
jednu fotku. A neměl to propojený s Facebookem, s ničim. A já jsem si myslela, že to je
fake. A já jsem ho lajkla jenom proto, že tam měl fakt hezkou fotku. Ale pak jsme si psali,
on mi řekl, že mě zná od vidění, tak mi to přišlo divný. Tak jsem mu pak řekla, ať mi pošle
víc fotek. Tak mi poslal víc fotek. Ale jo, ověřuju si to. Přes Instagram, to je dobrý, když to
maj třeba propojený s Instagramem. Nebo když máme společný přátele na Facebooku. To
mi přijde relevantní. Ale když to nemaj, tak to bych asi s nima ven nešla.
Zkoušela jsi někdy někoho vyhledat na Facebooku?
Ne, to jsem nezkoušela. To zase se mi nechce. Zas tak mě to nebaví, ta hra. To už bych do
toho investovala moc času. Ale na Instagramu jo, to si projíždim.
Máš nějakou špatnou zkušenost v souvislosti s používáním?
Vyloženě špatnou ne. Spíš že to bylo takový blbý, že to bylo hrozný. Ale ne špatnou ve
smyslu, že by mi někdo něco udělal. Spíš že jsem si s těma lidma nerozumněla. Že jsem
přišla a řikala jsem si, jak to udělat, abych zas mohla odejít. Takže pak děláš únikovej plán
v hlavě. Ale že by mě někdo nějak urazil, to se mi nestalo. Ani mi nikdo nikdy neposlal nic
takovýho.
Co tě zaujme na profilu, abys mu dala like?
Ksicht, v první řadě. Když má hezkej obličej, tak klikám dál. No tak hezkej, stejně tam
hodnotíš ksichty, což je takový blbý. Ale když se mi líbí, tak klikám dál. Ale většinou,
když se mi fakt líbí, tak ani neklikám, ale rovnou dám ano, jakože lajk. A když si nejsem
jistá, tak se pak koukám na další fotky, a pak si čtu ty informace o tom člověku. Když si
nejsem jistá, jestli se mi líbí nebo ne, tak si prohlížím i to, co tam má napsaný. Jakože jestli
je chytrej nebo ne. Když se mi líbí, tak si to rozkliknu taky, ale moc o tom nepřemýšlím,

projedu si ty fotky, řeknu si jo, dobrý a dám ano. A když si nejsem jistá, tak si pročtu i co
tam píše. Když se mi nelíbí, tak dám rovnou ne, to si ani nečtu. Je to příšerná věc,
připadám si hrozně, když to o sobě řikám.
Takže když si nejsi jistá, může tě přesvědčit třeba ten popisek?
Popisek mě může přesvědčit. To už mě taky někdy přesvědčilo. Třeba něco takovýho ne
úplně prvoplánovýho. Něco vtipnýho nebo něco o něm. Třeba zájmy taky. Když je tam
něco vtipnýho, že si řeknu, že ten člověk neni úplně blbej. Nebo když tam má, že ho
zajímá něco, co mě zajímá taky. Nebo když vidim, že studuje dobrou školu, nebo že má
zajímavý zaměstnání. Ale když tam jsou takový ty trapný věci typu já první nepíšu, tak to
dám hned ne.
Co když nemá na profilu nic, jenom fotku?
Když je hezkej, tak dám ano, když není, tak dám ne. Popisek se může naklonit buď
k jednomu, nebo druhýmu. Jestli bych s ním pak někam šla, to je individuální, to záleží. I
když teď jsem takhle šla. Jenže já s nima ven moc nechodim, já to mám tak, že se nudim a
prohlížim si obrázky.
Napíšeš někdy první?
Ne. Protože mi to přijde jako nesmysl, nevidím důvod. Zase tak mě to tam netankuje,
abych někomu psala. Ani nevim, co bych mu řekla.
Jaký typ vztahu hledáš?
Nehledám nic, podle mě, co se má stát, to se stane. A jestli toho člověka máš potkat, tak ho
potkáš. Ale to primární, proč tuhle aplikaci mám, není to, že se tam zamiluju do někoho na
celej život, ale spíš takový to, jak už jsem řikala, že si tim ukrátim volnou chvíli, podívám
se, jaký jsou tam lidi. Ale nečekám, že tam najdu lásku. Není to moje motivace. Ani to, že
se tam s někym vyspim. To si radši najdu někoho na ulici nebo v baru. Myslim, že holka
má víc možností, než tu aplikaci. Takže hledám flirt, řekněme. Je milý, když ti někdo
napíše, že ti to sluší na fotce.
Co se ti líbí na používání aplikace?
Asi to, že se můžu podívat, jakej typ lidí žije v okolí. Zjistila jsem, že je tady hodně
cizinců, těch je tam fakt spoustu. Že tam můžu potkat někoho, koho znám, ale jinak bych
se s nim v životě nikdy nebavila. A že tim zabiju prostě čas. Když není nic na Instagramu,
tak se podívám, co je na Tindru.
Jaká funkce je pro tebe důležitá?

Tak to nevim. Tam jich moc není. Superliky nedávám. To, že je to takový rychlý a
jednoduchý se mi spíš nelíbí. Tim, že tam máš obrovský množství lidí, se kterejma můžeš
udělat match, tak pak máš obrovský množství matchů. Takže pak podle mě probíhá druhý
výběrový kolo toho, komu napíšeš. Když tam pak najednou máš dvacet kluků, který ti dali
taky match, tak je to vlastně kontraproduktivní.
Co by se mělo ještě zlepšit, co se ti na používání nelíbí?
Že se nemůžu vrátit, když někoho omylem přeskočím. Když se mi někdo líbí a omylem…
už jsem v tý ráži, že dávám ne, a najednou prostě jé, ten byl hezkej, a už seš v hajzlu. Zase
když už ho omylem přeskočím, tak mám většinou jistotu, že za chvíli najdu někoho jinýho,
kdo je taky hezkej. A taky se mi stalo, že se tam objevil znova, takže to neni zas takovej
problém. A bylo by podle mě zajímavý, ale to je asi na úplně jinou aplikaci, kdyby tam lidi
neměli fotky, ale i třeba krátký videa. Kdybys viděla, jak ten člověk mluví, a víc se hejbe,
tak by se ti jednak víc líbil, protože bys ho viděla z jinejch úhlů a tohle. A podle mě, když
slyšíš, jak mluví, když slyšíš ten hlas, tak to tomu člověku taky strašně dodá. A podle mě i
ty, kteří jsou v tý kategorii, že se koukám na popisek, protože si nejsem jistá, jestli jsou
nebo nejsou hezcí, tak by měli větší šanci, že by byli matchnutý. Protože by se mi na nich
mohlo něco líbit. Prostě holka si nevybírá kluka na základě toho, jak vypadá, ale úplně
jiných faktorech.
Jaký máš pocit z toho, když na tvůj profil narazí někdo známý?
O tom radši nepřemýšlím. Protože by mi to bylo nepříjemný. Protože třeba když jedu
domů, tak si ho vypnu. Aby mě tam nikdo nenašel. I když já už to teďka tolik neřeším,
jakoby je mi to jedno, protože mi může každej políbit. Ale třeba když jsem si to stáhla
poprvý, tak jsem to hodně řešila a bylo mi nepříjemný, když jsem tam potkala někoho,
třeba někoho ze školy, koho znám. Tak mi to bylo hodně nepříjemný. A teď už je mi to
jedno, protože si řikám, že oni to používaj úplně stejně, jako to používám já. Ale jo, někdy
je mi to třeba nepříjemný. Ale tak nemám tam ani žádný fotky, kde bych byla vyloženě
vyzývavá nebo tak.
Jak vnímáš tenhle způsob seznamování?
Že je to takovej vedlejší temnej efekt naší generace. Ale na druhou stranu si nemyslim, že
je to špatně, protože všechno si zjednodušujeme smartphonama a různejma technologiema,
takže to vlastně přešlo i do týhle sféry. Akorát my jsme ještě takoví, že jsme podle mě na
pomezí. Že lidi, který jsou třeba o tři roky mladší, tak to používaj úplně jinak. Lidi, co jsou
o tři roky starší, tak to používaj míň, si myslim. A že naše generace je jako… že si

neumíme vybrat, jestli je to dobrý nebo to není dobrý. Ale myslim si, že to má svoje dobrý
stránky i špatný stránky. Narazíš tam možná na zajímavější lidi než na ulici, protože na
ulici za tebou kluk nepřijde. Maximálně nějakej vošoust, kterej nemá jinou možnost, než
prostě přijít a... Takže za tebou přijde akorát někdo, kdo nemá co ztratit. Ale normální,
slušnej kluk nepřijde. Protože já bych za nim taky nepřišla. Kdežto tim, že ho třeba najdeš
na internetu, tak je to takový, že můžeš jenom poslat zprávu. Já teda jim nepíšu první. Ale
umim si představit, že spíš jim napíšu na telefonu, než že bych za nima šla na ulici. Takže
si myslim, že to má nějaký výhody. Ale samozřejmě i spoustu nevýhod. Musíš oddělit zrno
od plev. Samozřejmě jsou tam lidi, kteří se chtěj s tou holkou akorát vyspat třeba. Ale to
asi člověk pozná z toho, jak ten člověk píše. Je dobrý, že když je ten člověk divnej, tak
můžeš zrušit to propojení. Takže už se k tobě nedostane. Což mi přijde fajn.
Rozhovor č. 11 – Markéta
Jakou používáš seznamovací aplikaci?
Já už jí teda nemám, ale měla jsem Tinder. Nedávno jsem ho zrušila. Měla jsem ho asi půl
nebo tři čtvrtě roku.
Proč jsi začala Tinder používat?
V podstatě šlo o to, že já v Praze nejsem moc dlouho, takže neznám úplně moc lidí. A
jakmile jsem se nějak psychicky dostala z bejvalýho rozchodu a už jsem chtěla začít se
vídat s nějakejma chlapama, tak ty příležitosti nějak nebyly. Tak jsem si řikala, no tak
dnešní doba už je trošičku modernější, technologičtější, kde dneska chceš poznat lidi
nový… co si budem povídat, těch příležitostí úplně moc neni. A do hospody fakt ne. Takže
jsem vyzkoušela seznamku. Čímž jsem si teda bohužel potvrdila to, co jsem si pamatovala
ještě v uvozovkách z puberty, že to fakt neni cesta pro mě.
Ještě nějaký jiný důvod?
Ne, v podstatě tyhlety dva. Chtěla jsem poznat někoho novýho a prostě díky tomu, že
v Praze skoro nikoho neznám, tak ty možnosti jsou nějakym způsobem omezený… jakoby
poznat nový lidi. Tak jsem si řikala, ok, dneska to zkouší přes internet, přes seznamku, kde
kdo, tak to zkusim i já.
Splnilo to tvoje očekávání?
Ne. Nebo respektive… poznala jsem samozřejmě několik chlapů i osobně, nicméně
většinou, aspoň přes tuhle seznamku, jsou prostě prasata ty lidi, ty chlapi. Nevim, jestli je

to špatnym výběrem aplikace, je to možný, nicméně… v podstatě reálný seznámení tam mi
přijde, že chce menšina. Většina vyloženě prostě sex.
Máš nějakou špatnou zkušenost v souvislosti s používáním?
No jako špatnou zkušenost… takhle, když to na mě někdo zkusil, tak rovnou na dálku,
takže jakoby fyzicky se mi nic nestalo nebo něco, ale bylo to občas i velmi nepříjemný,
když rovnou jakože jestli přijedu za nima na hotel. A já řikám sorry, vůbec tě neznám, proč
bych za tebou měla jezdit na hotel. A už rovnou tě začne napadat, jako že proč bych
nepřijela, že přece o tom to je a tak. Sorry, od toho neni seznamovací aplikace. Ale tak si to
každej vykládá jinak no.
Co jsi hledala ty přes tu aplikaci?
V podstatě i kdyby to měl bejt chlap jako kamarád, a v podstatě šlo o to, jestli člověk najde
nějakýho parťáka, třeba protože ráda hraju squash, nebo prostě ráda chodim někam do
přírody a tohleto. Tak i kdyby to měl bejt jenom v uvozovkách kamarád, ale prostě nějakej
normální člověk, kterej se chce nějakym způsobem zabavit ve volnym čase. A kdyby
samozřejmě z toho byl třeba přítel, bylo by to jenom příjemný překvapení.
V jakých situacích jsi tu aplikaci používala?
Měla jsem tu aplikaci v telefonu, takže v podstatě ve chvíli, kdy jsem měla čas a zrovna
jsem s někym komunikovala, tak jsem jí používala. Prostě když byla chvilka času, že
prostě odpovíš na zprávu.
Spíš doma nebo někde jinde?
Všude. Já tim, že pracuju v kanceláři, tak vlastně telefon mám neustále u sebe.
Samozřejmě když mám jednání, tak se tomu telefonu nemůžu věnovat. Ale pak když mám
chvilku, tak odpovim.
Jaké jsi měla nastavené filtrování?
Věk 30-42 a vzdálenost do 50 kilometrů. A samozřejmě muž. To je to základní, já nevim,
jestli se to tam pak dalo nějak ještě víc filtrovat. Tak jako v Praze ty vzdálenosti jsou
strašně relevantní. Když jedu na druhou stranu Prahy, tak jedu 35 kilometrů. Takže mně
těch 50 nepřijde vůbec jako divný.
Zkoušela jsi aplikaci třeba v zahraničí?
Ne, já jsem byla celou dobu tady. Ale je pravda, že v Praze se tam hlásí hodně cizinců.
Co jsi měla všechno na profilu?
Já jsem tam neměla v podstatě žádnej komentář, jenom ty údaje, jako bezdětná, svobodná,
se psem, věk, nekuřačka. A fotky, pět myslim.

Říkala jsi, že k nějakým setkáním už došlo, kolik jich bylo?
Jo jo. Ke třem osobním setkání. Protože já jsem takovej ten typ, že když už se s někym
sejdu, tak mě musí zajímat. Takže si s těma chlapama chvilku píšu. A tim si jako vyfiltruju,
jestli se mám vůbec osobně otravovat s někym nebo ne, když to tak řeknu.
Kdy k tomu setkání obvykle dochází?
Chvíli si píšem, no. Ale jakoby kamarádka se tomu směje, nicméně já jsem se třeba s nima
scházela nejdřív po dvou, po třech tejdnech. Protože já to beru tak, že… samozřejmě,
každej to vidí jinak, ale já to beru tak, že jsem prostě relativně v uvozovkách slabá ženská.
A prostě potřebuju si toho člověka nějakym způsobem otipovat dopředu. Přece jenom ho
vůbec neznám, takže to beru jako takovou bezpečnost v uvozovkách. Kámoška si třeba
s těma chlapama napíše pár vět a klidně se sejde druhej den. Řikala, že neni čas ztrácet čas.
Na jednu stranu má pravdu, na druhou stranu já prostě si radši toho člověka otipuju
dopředu, abych věděla vůbec, jak reaguje, jestli to má smysl se s nim vůbec scházet. Už
když se nesejdem v nějakejch základních lidskejch názorech, tak se s tim člověkem
nepotřebuju potkávat. Tam vim, že to prostě nemá cenu. A vzhledem k tomu… k dnešní
pracovní době, mám psa, mám svý nějaký jakoby zájmy, cvičim a tak dále, tak toho času
mám málo.
Ověřuješ si nějak dopředu i pravdivost informací, než dojde ke schůzce?
Ne, ne. Ale jeden naopak v uvozovkách vyděsil mě. To mě fakt jako naštvalo, jak dneska
ty aplikace spolupracujou společně, tak já naschvál neuvádim příjmení, protože… přesně
nechci, aby ten dotyčnej si mě hledal na Facebooku a podobně. Mám živnosťák, takže
nechci, aby věděl mojí adresu a tak dál. Takže neuvádim svoje příjmení a ten jeden vlastně
mě upozornil na to, že Tinder umí spolupracovat s Facebookem. Takže když máš
Messenger, tak když mě jakoby uložíš do telefonu, byť nevíš příjmení, tak Messenger ti
toho dotyčnýho vlastně nabídne. Takže se to spáruje s tim telefonním číslem. A on se mě
najednou začal ptát, a ty pracuješ tam, jo? A tak. A já řikám, jak jsi na to jako přišel.
Protože prostě nechci, aby to ty lidi věděli, když ještě k nim nemám právě tu důvěru. A on
mě na to upozornil a je to docela jakože… mně se to nelíbilo. A naopak měla jsem problém
se pak s tim dotyčnym potkat. Ve výsledku nebyl vůbec zlej člověk, byl jako hodnej, jo,
ale prostě mě to hrozně vyděsilo. Jako že dneska přece jenom… kde kdo někoho stalkuje a
podobně. Když prostě nejseš připravená říct ty informace, tak prostě nechceš, aby je ten
dotyčnej viděl. A tohleto je jako nebezpečná funkce. A to je tak strašně jednoduchý, že
v podstatě než aby sis furt psala přes tu aplikaci, tak si pak dáš telefonní číslo a píšeš si

rovnou přes telefon. No a Facebook ti odpálí, kdo to vlastně je. No tak jako sorry, ale to já
po tom Facebooku nechci. Bylo by to něco jinýho, kdybysme se na Facebooku dali jako
přátele, ale prostě podle telefonu ten Messenger pozná, kdo to je, a nabídne ti to jako
kontakt. A já třeba jako ženská tohle prostě nechci. Sice to tam mám nastavený tak, aby ten
dotyčnej viděl co nejmíň, ale základní informace o tobě stejně vidí, ať chceš nebo nechceš.
Měla jsi Tinder propojený s Facebookem?
Tinder jsem neměla propojenej. To ten telefon, ta aplikace sama. Jakmile prostě tomu
dotyčnýmu dáš telefonní číslo a on si tě uloží do telefonu, tak právě protože používám
jenom jedno číslo, ten Messenger nabídne to lidi, které možná znáte, a když ten člověk
bude podle fotky hledat, tak si tě najde. Ale právě jsem to neměla propojený. Právě proto,
aby to nikdo nehledal.
Takže jsi to asi neměla propojené ani s ničím jiným…
Ne, vůbec. Já v tomhletom se snažim bejt maximálně opatrná. Takže jako když už, tak
nepropojit to s ničim. Dát tam jenom vyloženě to, co chci. A aby se to nemohlo z ničeho
načítat. Ono to samozřejmě láká k tomu přihlásit se přes Facebook a podobně, přes
Instagram, ale nemám to. Na jednu stranu je to jednodušší, ale na druhou stranu právě se
tam natahujou věci, který já prostě nechci.
Jaký máš pocit z toho, když na tvůj profil narazí někdo, koho znáš?
No tak nestalo se mi to. Nebo mi to nikdo neřek, že by se mu to stalo, jako že by mě tam
viděl. Takže nevim. Ale viděla jsem naopak jednoho klienta a pak svýho kamaráda jako
mezi chlapama. Jestli oni viděli mě, to nevim. A to bylo takový docela překvapující a
úsměvný, ale samozřejmě dneska to přes internet, přes seznamku, zkouší kde kdo, takže…
Neni za co se stydět. Dneska je spousta lidí single a nechce. Protože kde se chceš potkat,
do knihovny už se nechodí, když se chodí tancovat, tak jsou všichni zlitý. Už to neni jako
že jdem se seznámit, jako to bejvalo ve 20., 30. letech. Jako kde se chceš dneska seznámit?
Když jdeš si zacvičit, tak málo kdo je sám a naopak aby se navzájem lidi neočumovali
nebo tak, tak si nikdo nikoho nevšímá. Jako kde se chceš dneska seznámit? Přes kamarády
nebo přes seznamku. A když máš kamarádů málo, protože v tom místě skoro nikoho
neznáš… Anebo jsou všichni zadaný a už maj děti a podobně, anebo nikam nechoděj. Jak
to chceš udělat? Prostě taková je doba no.
Proč ses rozhodla Tinder přestat používat?
Vlastně jsem si vyhodnotila, že to je vlastně k ničemu. Jakoby z pohledu toho, že ty, co
jsem potkala já… neřikám, že to byli špatný lidi se kterejma jsem se osobně sešla, ale

prostě nefungovalo to. Nebo prostě nemělo to význam. Z pohledu toho, že přece jenom,
jako jo, nejsou to špatný lidi, s tim jednim si do dneška píšu jako kamarádka, ale v podstatě
jakoby nemělo to tu šťávu. Nemělo to prostě něco, aby ten vztah nějak vzniknul. A to
ostatní, to prostě nemělo ani, no… nebudu nikomu dělat matraci. Z těch tří jsme se
s dvouma viděli párkrát. Jako nelituju toho, že jsem se s nima potkala nebo tak, ale prostě
to nemělo vztahovej potenciál. Respektive u toho jednoho mělo, ale on absolutně ještě
neměl vyřešenou minulost se svojí bejvalou manželkou. Já mám málo času a jeho potenciál
času jako hodina tejdně. Zase hledal matraci a ne přítelkyni.
Čím tě zaujme něčí profil?
Tak samozřejmě je to trochu o vzhledu. I když dneska už jsem byla mírná, oproti tomu, jak
jsem byla vybíravá. Takže samozřejmě trochu vzhled, ale je to i o tom… byť i tam
nenapíše žádnej komentář, i když ty komentáře paradoxně ráda čtu. Ale i takový to, má
psa, nemá psa, protože podle toho je buď zvyklej se o někoho starat, nebo ne. Jestli má
děti, nemá děti. Zase spíš z pohledu toho, ne že by mi to vadilo, ale spíš právě z pohledu
těch životních zkušeností. Fakt je to strašný, ale ve 34 už prostě najít svobodnýho, kterej
nikdy nebyl ženatej a nemá ani jedno dítě, je zázrak. Takže na zázraky já moc nevěřim.
Ale spíš jde o to, aby pokud je má, aby to měl aspoň trochu už vyřešený. A zas na druhou
stranu aspoň víš, že se umí starat.
Takže nejdřív, jasně, fotka, jestli by to šlo nebo nešlo, aspoň trochu. A pak v podstatě
tyhlety informace o něm. Věk, rodina, zázemí. Případně nějakej ten komentář, kterej tam
dá.
Když tě nezaujme fotka, tak ani nerozklikneš profil, nebo rozklikneš vždycky?
Jak kdy, ne, vždycky ne. Samozřejmě pokud mám pocit, že by ten… nebo pokud se mi
absolutně nelíbí, tak to nerozklikávám. Pokud by to trochu šlo, tak jo. Ale pokud vůbec, no
tak to nemá cenu. Jako musí se ti ten druhej aspoň trošku líbit, aspoň trošku. Jinak vedle
toho člověka neumíš moc sedět ani na tom kafi. Ale je pravda, že třeba v mym případě, já
se držim hesla, že chlap se musí ozvat sám. Tinder třeba funguje tak, že se musíte
olajkovat oba dva, pak se propojíte, pak si můžete psát. Ale já psát první prostě nebudu.
Prostě nebudu. I kdybych se z toho dotyčnýho měla poprdět, tak to neudělám. To je to
stejný, jako kdybys potkala večer nějakýho kluka, dáte si telefonní číslo, no taky mu
nebudeš psát první. Ty seš holka, on se má snažit o tebe, ne ty o něj.
Jaká funkce aplikace je pro tebe důležitá?

Já jsem třeba právě byla ráda, že mě nemůže otravovat úplně každej, koho bych prostě ani
nechtěla. Jako v uvozovkách odepisovat sorry, nemám zájem. Protože mě to přijde
takový… nemám to ráda. Takže právě na Tinderu se mi líbilo, že se musíte olajkovat oba
dva, aby ti vůbec mohl psát. Takže to. Jak řikám, nerada někomu píšu hele sorry, jako ne.
Přijde mi to takový docela drsný. Tak timhletim, že když já ho neolajkuju a on mě jo, tak
ho v uvozovkách odmítám, ale slušně.
Ještě něco?
Na počítači jsem minimálně, takže v podstatě i to, že to můžeš mít jako aplikaci v telefonu
bylo příjemný. Nebo jako praktický. Já počítač fakt zapínám málokdy a jsem celej den buď
někde venku, na cestách, v práci nebo něco. Takže představa, že by mi někdo psal a já se
mu tam připojim jednou za den v 9 večer, asi by nebyl moc rád. Nehledě na to, že já bych
na to asi v 9 večer už neměla ani náladu.
Je něco, co by se mělo podle tebe zlepšit?
Asi kdybych chtěla dál dávat šanci nějaký seznamce, tak bych musela najít nějakou jakože
v uvozovkách kvalitnější. Protože já vim, že ten Tinder je tim docela pověstnej, tak jako by
teoreticky mohla jakákoliv jiná seznamka, že prostě ty věčný nabídky jako jenom prostě
přijeď, zasouložíme si, když to řeknu slušně, tak mi to přijde úplně uhozený. A o tom
prostě neni seznamka. Myslim si, že existujou lepší aplikace vyloženě jako hledám
partnera na sex. Ale já jsem se o ty seznamky nezajímala, takže jenom takovej můj názor,
jak by to mělo smysl. S Tinderem určitě dál ne.
Jak vnímáš tenhle způsob seznamování?
Na jednu stranu, nemám to moc ráda, zároveň tomu ani moc nevěřim. Ale tu šanci jsem
tomu dala, nebo jsem ochotná dát, ale musela by to bejt asi lepší nějaká stránka, aby to
mělo význam. Ale jo, výjimečně se to občas někomu povede. Ale jsou to spíš výjimky,
když se to povede, než pravidlo. Znám třeba shodou okolností zrovna kamarády, který
dneska maj už dvě děti, a seznámili se přes internet před lety. To je právě ta výjimka.
Prostě šanci to dostalo, neosvědčilo se, nabídky neustálýho sexu mě obtěžujou, přijdou mi
nechutný timhle způsobem. A kdyby náhodou zase někdy, tak už s jinou aplikací.

