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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem YouTube a z něj vzniklé nové společenské role 

youtubera a podoby obsahu, které sdílí. Náplní této práce je představení problematiky 

sponzorovaného obsahu na YouTube. Klade si za cíl popsat a porovnat obsah sdílený 5 

nejpopulárnějšími youtubery ze segmentu beauty na českém a britském trhu. V práci je 

nejprve představen mediální a společenský kontext, kde definuji základní pojmy související 

s participativní kulturou. Ta dala vzniknout YouTube a pozici youtubera. Dále se text zabývá 

problematikou osobního brandingu a influencer marketingu. Porovnává pozici influencera 

s celebritou. Představuje historii a vývoj YouTube jako společenské platformy. Je také 

popsána problematika značení reklamního obsahu. To jak ze strany YouTube, tak v rámci 

jednotlivých legislativ. Pro praktickou část práce byla zvolena metoda obsahové analýzy, ve 

které bylo kódováno celkem 100 videí. Ta díky určeným parametrům poskytuje data a 

přehled o obsahu na jednotlivých trzích v rámci beauty segmentu. Na základě vedlejších 

otázek byla zodpovězena hlavní výzkumná otázka zabývající se product placementem, jeho 

rolí v obsahu a vlastností. Data dále podlehla komparaci napříč konkrétními trhy.  

 

 

Annotation 

This bachelor thesis focuses on the phenomenon of YouTube as well as emerging social role 

of a youtuber and content shared by its persona. The aim of this bachelor thesis is to describe 

the problematics of YouTube’s sponsored content. The purpose of this thesis is to describe, 

measure and compare video content shared by most subscribed Czech and British beauty 

youtubers. Firstly, as theoretical base, I describe media and social context of the birth of 

YouTube. I define basic new media terms such as participatory culture and Web 2. 0. 

Furthermore the role of an influencer is discussed in the context of personal branding and 

influencer marketing. The history of YouTube as a social platform is described. This thesis 

also introduces particular legislatures for each market as well as YouTube’s inner politics 

towards product placement and paid endorsement. As research method I chose content 

analysis. The results provide overview of types of video content shared by described 

youtubers, highlighting the characteristics of product placement or third-party endorsement 

videos. Collected data is compared across Czech and English content markets.  
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Úvod 

Digitální obsah a nová média mají nepopiratelný dopad na veškeré aspekty našeho života. 

Pomocí několika kliknutí můžeme zobrazit obsah autorů, které bychom v životě nemohli 

potkat. Dostáváme se díky nim k obsahům, které by nám dříve nebyly dostupné. Nová média 

otevřela, a svým překotným vývojem stále rozšiřují, spektrum možností tvorby a sdílení obsahu. 

Fenomén YouTube není výjimkou. Jeho dopad na společnost mě osobně fascinuje již mnoho 

let, a proto jsem ho zvolila jako stěžejní okruh svojí bakalářské práce. Sama jsem nadšením 

konzumentem jeho obsahu, zajímám se o komunity, které vznikají v tematických okruzích jeho 

obsahu. YouTube není pouze serverem sloužícím ke sdílení videí, ale i sociální sítí, kde vznikají 

vztahy a komunity nadšenců.  

Jednou z nich je i beauty komunita, zabývající se tématem krásy a s ní spojenými 

pomůckami a produkty. Zájmy beauty komunity se pak odrážejí i na trhu a v marketingové 

komunikaci značek. Segment je zároveň mým koníčkem, proto jsem při zpracovávání analýzy 

měla k dispozici určitý vhled do problematiky.  

Podobně jako s rozvojem blogování vznikla ve společnosti pozice blogera, tak na YouTube 

vykrystalizovala pozice youtubera. Ten si kolem sebe buduje publikum oddaných fanoušků, 

kteří pravidelně konzumují jeho obsah.  Toho si všimly i značky a marketéři, kteří v něm našli 

velký reklamní potenciál. YouTubeři se tak stali influencery, tedy lidmi, jejichž vlivu se 

využívá k reklamním sdělení. Influenceři jsou velmi aktuálním tématem veřejného diskurzu, a 

to nejen pro svoji popularitu. Jejich postavení ve společnosti je vcelku nové a nese s sebou i 

etická úskalí. Jde zejména o to, jak jsou značeny spolupráce v rámci influencer marketingu.  

Hlavním cílem práce je prozkoumat obsahy nejúspěšnějších českých a britských 

youtuberů v segmentu beauty. V rámci obsahů potom sledovat jednotlivé typy komerčních 

spoluprací a trhy vzájemně porovnat.  

Původní strukturu práce, tak jak je uvedená v tezi jsem se po hlubším prostudování tématu 

rozhodla poupravit a rozšířit vzorek podrobený analýze i o videa nesponzorovaná, respektive 

podpořená i dalšími formami plnění, jako je například PR. Rozšíření množiny proběhlo 

zejména z důvodu malého vzorku sponzorovaných videí na českém trhu. Nesponzorovaná 

videa nakonec dobře posloužila při komparaci a obohatila dataset o zajímavé prvky.  
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V teoretické části nejdříve popisuji mediální vývoj a faktory, které vedly ke vzniku 

YouTube tak, jak ho známe dnes. Dále zahrnuji i problematiku influencer marketingu, jeho 

legislativní úpravu na každém z trhů. V praktické části dle popsané metodologie podrobuji 

vzorek 100 videí obsahové analýze. Následně z dat vyvozuji závěry, porovnávám jednotlivé 

trhy a zodpovídám hlavní výzkumnou otázku.  

Po kritickém zhodnocení své práce vidím limity zejména v poměrně malém vzorku 

videí podrobených analýze.  Pro možnost zobecnění výsledků by muselo dojít k analýze stovek 

videí, to však není v mých časových možnostech.  
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1. Teoretická část 

1.1. Vymezení teoretických východisek práce a stěžejních pojmů 

 

V teoretické části práce se budu zabývat dvěma hlavními okruhy. Kontextem YouTube jako 

převratného technologického a společenského převratu. Zde vycházím z mediálních a 

komunikačních studií, která jsou velice důležitá pro pochopení společenského významu pozice 

youtubera. Z tohoto kontextu totiž vychází jeho postavení na trhu práce, role influencera a 

persvazivní schopnosti, kterých využívá influencer marketing, druhý teoretický okruh mojí 

práce. Problematika influencer marketingu je velice aktuálním tématem, jehož zásadním 

problémem je etika a transparentnost označování. Proto zde také zpracovávám legislativu 

českého a britského trhu, jež se týkají předmětu této práce. Pro osvětlení problematiky také 

poukazuji na rozdíly mezi jednotlivými příjmy influencerů, kteří jsou v podstatě obchodníky 

s online obsahem a jeho inzertním potenciálem.  

 

1.1.1. Participativní kultura 

Participace (z lat. partem capere, mít podíl) znamená sdílení něčeho, účast nebo podílení se na 

něčem. Americký mediální teoretik a profesor Henry Jenkins staví pojem participativní kultura 

do kontrastu vůči původní představě pasivního přijímání obsahu klasických médií. Namísto 

vnímání tvůrců a příjemců jako dvou oddělených článků je představuje jako účastníky 

vzájemné interakce. Pojem participativní kultura tedy označuje takovou kulturu, kde jsou 

fanoušci a konzumenti přizýváni k aktivní účasti na tvorbě nového obsahu, jenž není exkluzivní 

pouze velkým mediálním hráčům a producentům. Výraz participativní kultura poukazuje na 

změnu mocenských vztahů mezi mediálním průmyslem a jeho příjemci (Jenkins, 2006, s. 3). 

Bývá používán v souvislosti s dostupností nových technologií a termínem user-generated 

content, který definuji dále v práci. Jenkins tento společenský vývoj primárně nepřisuzuje 

technologickému rozvoji, normalizaci užívání internetu a vzestupu sociálních sítí. Tvrdí, že se 

jedná se spíše o společenský fenomén. Ať už je příčina jakákoli, jedná se o chování, které je 

základním principem fungování sociálních sítí obecně a zejména YouTube, jež je předmětem 

této práce. 

1.1.2. Prosuming  

Prosumer je pojem, který poprvé zavedl v roce 1980 americký spisovatel a futurista Alvin 

Tofler a definoval tím člověka, který vytváří (produce) a zároveň spotřebovává (consume). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
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Termín však primárně používal v tržním prostředí pro popis vývoje společnosti, ve které se 

kvůli průmyslové revoluci nejprve oslabila právě pozice prosumera a přibylo prostoru pro 

výrobce, kteří produkují za účelem směny se spotřebiteli. Předpovídá ale třetí vývojovou vlnu 

společnosti, kdy dojde k oslabení masového konzumerismu a opětovnému posílení pozice 

prosumera (Kotler v Blättel-Mink, Hellmann, 2010, s. 51-54).  

I kanadský mediální teoretik a filosof Marshall McLuhan se svým kolegou 

Barringtonem Nevittem předpokládali, že s nově příchozími informačními technologiemi se 

spotřebitel stane zároveň producentem. Termín se však uchytil až v souvislosti s webem 2.0, 

kterému je výrazným definičním pojmem (Ritzer, Jurgenson, 2010, s. 20). Právě evoluce webu 

otevřela nové možnosti pro participativní kulturu a prosuming. (Bruns, 2008. s. 11). Oproti 

mediálním profesionálům jsou prosumers vnímáni jako amatéři, neprofesionální produkce si 

ale získala oblibu na internetu právě protože je amatérská a lidem bližší, lehce se s ní ztotožní 

a vnímají ji jako opravdovější (Ridell in Bilandicz et al., 2012). 

 

1.1.3. Web 2.0 

Označení Web 2.0 nepoukazuje na vývoj technologického standardu, jak bývá u pojmenování 

podobného typu zvykem, nicméně na posun způsobu, jakým se začaly stránky kódovat a 

používat. Poprvé byl termín aplikován Timem O’Reillym a to při brainstormingu se zástupci 

Medialive International (O’Reilly, 2007, s. 18). Bylo potřeba najít vhodný název pro oborovou 

konferenci roku 2004, která by hostila vedoucí postavy a společnosti podílející se na vývoji 

internetu. Ta za účasti špiček oboru pokryla téma vývoje world wide webu jako platformy pro 

inovaci medií i technologických zařízení. (O’Reilly, 2007, s. 20). Díky úspěchu a periodicitě 

konference (opakovala se až do roku 2011) se termín uchytil v oborovém diskurzu. Ustálil se 

jako pojmenování vývojové etapy webu, který se mění otevřenou platformou pro společnou 

tvorbu obsahu. Vznikl tak prostor pro uplatnění kolektivní inteligence (Jenkins, 2006, s. 334). 

Typickým příkladem se stává webová encyklopedie Wikipedia, kde sami uživatelé přispívají 

k jejímu vytváření (O’Reilly, 2007, s. 24). A později tak všechny sociální sítě, jejichž podstata 

spočívá právě v tvorbě a sdílení obsahu samotnými uživateli. Přesně to O’Reilly předpovídal i 

jako vhodnou příležitost pro firmy, kterým by sami zákazníci budovali jejich byznys. 

Participativní kultura se tak stala výrazným zdrojem možností pro firmy. Uživatelé budují 

byznys značkám tím, že produkují vlastní obsah, který je vhodný pro propagaci, nebo už sám 

z podstaty propaguje. 
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1.1.4. User generated content 

Termín User generated content1, jak název sám napovídá, označuje obsah tvořený samotnými 

uživateli. Definice UGC, kterou přijala OECD, tuto tvorbu popisuje jako „obsahy (originální 

nebo přepracované, vzniklé mimo sféru profesionálních praktik a struktur za přispění tvůrčího 

úsilí, jež zajistí novou kvalitu nebo publikování, tedy buď všeobecné zpřístupnění, nebo třeba 

jen zpřístupnění pro účastníky nějakého internetového společenství“ (Wunsch-Vincent a 

Vickery, 2007, s. 8 in Jakubowicz 2013, s. 154).  Mezi druhy UGC jsou řazeny blogy, literární 

díla, fotografie, hudba, video, občanská žurnalistika.  

UGC je tedy klíčovým principem webových aplikací například YouTube. Tam se 

uživatelé stávají prosumery tím, že často zároveň konzumují a nahrávají vlastní obsah (Vu a 

Jiang, 2018).  

Ten uživatelé a členové různých internetových komunit vytváří často zdarma, dá se ale 

vcelku snadno využít k propagaci a výdělku (Jenkins, 2006, s. 334). UGC se tak logicky stalo 

oblíbeným prvkem marketingových strategií. Bylo by totiž promarněnou šancí nevyužít 

společenského fenoménu, kdy konzumenti proaktivně vytváří obsah, který může být (a často i 

mimoděk je) brandovaný, k propagaci značek. Prosumers tak nejen budují svůj vztah se 

značkou, ale dávají o tom vědět svému okolí prostřednictvím sociálních sítí a zvyšují o ní 

povědomí (Wright, 2017).  

1.1.5. Influencer vs. celebrita 

Z výše popsaného vývoje vykrystalizovala role influencera. Tento pojem si můžeme vykládat 

hned dvěma způsoby. Obecněji vzato se jedná o osobu se značným počtem sledujících na 

sociálních sítích, má tak určitý vliv a společenský kapitál. Bývá značkami placen za to, aby 

propagoval produkty svému publiku. Platba se může odehrávat jak pomocí barteru, tak přímo 

platbou za konkrétní příspěvky (Landsverk, 2014, s. 105). To se samozřejmě týká i celebrit.  

Celebrity definujeme jako známé osobnosti pocházející ze sportovního či zábavního průmyslu. 

Informace o nich získáváme zejména z medií a jejich soukromý život přitahuje vetší pozornost 

veřejnosti než̌ jejich život profesionální (Turner, 2014, s. 3). Celebrity se nejprve proslavily 

skrze klasické mediální kanály a na základě toho mají fanoušky na sociálních sítích (Barker, 

2018).  

                                                 
1 dále jen UGC 
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Pro účely této práce však pojem budu používat konkrétněji, a to jako označení lidí, kteří 

si své sledující získali na základě principů participativní kultury. Influenceři na sebe poukázali 

produkcí vlastního obsahu tvořeného přímo pro sociální sítě, který se často týká určitého tématu 

(například beauty, fitness etc.), které komunikují z prostředí svého domova způsobem, který je 

oproti tradičním médiím neformální. Základním principem jejich komunikace je sdílení a 

kapitalizace jejich soukromí (Raun, 2018). 

 Lidé se společným zájmem je tak sledují a vnímají jako názorového vůdce v určité 

oblasti. V rámci komunity také velice aktivně komunikují a dosahují většího engagementu se 

svým publikem (Hill, 2018). Vlivní přispěvatelé na sociálních sítích jsou tak schopni formovat 

názory i chování svých sledujících (Maden, 2018).  

Český samoregulační orgán SPIR2 (2018) potom definuje influencera jako „uživatele 

internetu, který se podílí na marketingové kampani zadavatele. Zadavatelé influencery často 

využívají, protože dovedou autentickým způsobem pracovat se svým publikem a 

důvěryhodným způsobem tak doručit komerční sdělení.“  

Síla influencerů ale spočívá nejen v počtech sledujících, ale i v poli působnosti. Tím, že 

se jejich obsah zaměřuje na určité téma, vytváří komunitu zájemců, na kterou lze vcelku 

pohodlně cílit. Navíc influenceři jsou v takové komunitě autoritou a vzorem, ke kterému jejich 

fanoušci aspirují a jednoduše chtějí vlastnit a zažívat to, co vlastní a zažívají oni, a to je motivuje 

k nákupu stejných produktů, které používají jejich idoly (Fastenau, 2018).   

Samotné slovo influencer často vyvolává negativní konotace nejen z etymologického 

hlediska, kdy označuje vlivnou osobu a implicitně tak představuje někoho, kdo nás chce 

ovlivnit.  Jindy zase kvůli skandálům internetových hvězdiček, které se nesetkali s pochopením 

široké veřejnosti (Tay, 2018). Samotní influenceři termín slyší také spíše neradi, zejména 

protože jejich vliv je až vedlejším produktem úspěchu na sociálních sítích.  Toho dosáhli 

tvorbou kvalitního nebo populárního obsahu, který inspiruje jejich publikum. Primárně se proto 

označují za kreativce (Goldberg, 2018). 

                                                 
2 Sdružení pro internetový rozvoj,  
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1.1.6. Osobní branding z pozice influencera 

Tím, že se influenceři vystavují na internetu a odiv, si budují osobní brand, který je profiluje a 

stávají se díky němu zajímavými nejen pro fanoušky ale pro značky. Podstatou osobního 

brandingu je to, že i my sami podobně jako komerční produkty, můžeme těžit z originality, a 

pověsti, která jde ruku v ruce s potřebami a zájmy cílových skupin (Khamis, 2017). Peters 

(1997) upozorňuje na to, že ačkoliv v minulosti se jednalo o taktiku používanou především 

celebritami a leadery v oblasti obchodu a politiky, internet a jeho nástroje umožnily každému 

pracovat na své osobní značce a být sám sobě marketérem. Osobní brand není pouze důležitým 

ukazatelem pro značky a reklamní agentury. Je důležitým i pro fanoušky influencerů. Vracejí 

se za nimi totiž pro obsah, od kterého už vědí, co čekat a který je bude zajímat. Ten, pokud se 

nesetká s úspěchem, logicky ztratí pozornost (Kruse, 2018).  

Dle výzkumu konaného při University of Florida založeném na heuristicko-

systematickém modelu bylo potvrzena tato hypotéza: Kredibilita zdroje (youtubera) je 

v pozitivní korelaci, a tudíž se vzájemně ovlivňuje s těmito faktory: expertíza, spolehlivost, 

sympatie (Xiao, Wang, Olmsted, 2018). Dalším prvkem, který podle výzkumu pozitivně 

ovlivňuje kredibilitu je i společenské zastání. To vychází z předpokladu, že společenský vliv je 

jedním z nejsilnějších faktorů ovlivňujících přístup a formování názoru (Kaplan a Miller 1987 

in Xiao, Wang, Olmsted). Pro nás to tedy znamená, že odběratelé a fanoušci se vzájemně 

ovlivňují, což má přímý dopad na vnímání důvěryhodnosti youtubera (Xiao, Wang, Olmsted, 

2018). Kredibilita tak silně závisí na názoru komunity, tudíž není záhodno si vztah pokazit 

například nevhodnými spolupracemi v rámci influencer marketingu. Při ztrátě kredibility 

youtuber ubližuje svému osobnímu brandu a ztrácí fanoušky.  

A to pouze v tom lepším případě, v horším může dojít i k negativním komentářům a 

negativní publicitě. Příkladem z českého prostředí budiž youtuberka Týnuš Třešničková, která 

se snažila zapojit nepřiznanou placenou propagaci pomazánkového sýra do videa o kosmetice, 

čímž způsobila nejen pobavení, ale zejména pohoršení. Snesla se na ní vlna kritiky za skrytou 

reklamu. Neobratný product placement se jí poměrně výrazně vymstil a musela se 

ospravedlňovat veřejnosti (Krupková, 2017). Nesmyslné navazování spoluprací mezi značkami 

a influencery pouze na základě počtů sledujících bez obsahové vhodnosti, tak nedává smysl.  
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1.1.7. Influencer marketing 

Z pozice influencera vyplývají současně velice populární praktiky influencer marketingu. Ten 

využívá síly WOM3 a šíří tak poselství o značce skrze influencera (Childers, Lemon, Hoy, 2018 

s. 2).  Jedná se o marketingovou techniku, která místo tradičního cílení na spotřebitele využívá 

cílení na opinion leadery v určitých oblastech. Ti se stávají prostředníkem mezi značkou a 

spotřebiteli a pomáhají šířit povědomí o značce, produktu nebo marketingovém sdělení 

(Cramer, 2017). Influenceři, kteří si už získali důvěru svého publika, tak pomáhají získat důvěru 

v naši značku anebo produkt a svým jménem se za ni v podstatě zaručí. Jak jsme si vysvětlili 

výše, často se zaměřují na konkrétní oblast, kde se stanou názorovými vůdci, jejich slovo má 

tak větší váhu. Jejich obsah často tvoří kontext, do kterého je snadné zasadit marketingové 

sdělení, které potom působí přirozeně. Sdělení dokáží šířit autenticky, kreativním způsobem a 

díky vysokému engagementu svého publika i otevřít diskuzi nad tématem či sdělením kampaně 

(Mathew, 2018). Proto se influenceři stali oblíbeným nástrojem šířícím povědomí a zájem o 

produkty a téměř nedílnou součástí moderních marketingových strategií (Willey, 2018). Když 

se povede influencer marketing správně integrovat do marketingové strategie, stane se z něj 

rentabilní způsob, který je firmě zdrojem kreativního obsahu a možností oslovit konkrétní 

cílové skupiny přirozeným způsobem (Waller, 2016). 

1.1.8. Způsoby zapojení influencerů do kampaní 

Vzhledem k relativnímu mládí oboru influencer marketing, neexistují jasně dané směry a 

teoretické dělení. Nicméně z praxe lze vypozorovat několik kreativních cest, jak využít 

influencerů.  

 

1.1.8.1. Sponzoring 

Ve smyslu klasického sponzoringu, kdy značka finančně podpoří aktivitu či osobnost (v našem 

případě influencera) výměnou za explicitní komerční propojení. Obsah nutně nemusí být 

stejného tématu jako produkt, jde spíše o správné cílení a propojení značek s popkulturními 

leadery. Znám je i z klasických audiovizuálních médií. Zvláště oblíbený je pak ve světě 

podcastů, kde značky jako Blue Apron, Squarespace figurujují jako hlavní sponzoři u několika 

audio pořadů (Mediakix, 2017). 

 

                                                 
3 Word of mouth Kotler (2007, s. 826) definuje jako osobní komunikaci zahrnující výměnu 

informací o produktu mezi cílovými zákazníky a sousedy, přáteli, příbuznými nebo kolegy. 
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1.1.8.2. Product placement 

Product placement4  Frey (2011, s. 12) definuje jako záměrné a placené umístění značkového 

výrobku do audiovizuálního díla s cílem propagovat. PP se vyznačuje zejména svým 

přirozeným zasazením do děje, tím publikum získává pozitivní asociace s předmětem a zároveň 

nevnímá umístění produktu jako rušivé. (Frey, 2011).  Podobně jako televizní PP, video obsah 

na YouTube umožňuje integraci produktu nebo služby do obsahu influencerů autentickým 

způsobem. Při správném zpracování má přidanou hodnotu ve formě zábavy, rady či doporučení 

(Mediakix, 2017). YouTube (2018a) definuje PP videa jako: „Obsah, který je za určitou 

kompenzaci vytvářen pro třetí stranu, kdy je její značka, sdělení nebo produkt integrován přímo 

do obsahu.“  

1.1.8.3. Event marketing 

Event marketing definujeme jako „marketingově-komunikační nástroj, který slouží k vytváření 

zážitků pomocí organizování různých forem událostí, střetnutí a akcí“ (Jurášková, Horňák a 

kol., 2012, s. 68). Odborníci event chápou jako komunikační nástroj a event marketing jako 

formu dlouhodobé formy komunikace využívající v určitém čase celé řady eventů“ 

(Šindler, 2003, s. 22). 

Do nich pak zapojují influencery. Jednat se může o brandované party, zavádění 

produktů či značek na trh. Ty nabízejí zajímavý obsah pro sítě influencerů, eventy bývají i 

plánovány tak, aby byly vhodné pro sdílení na kanálech influencerů. Jejich publikum se pak 

cítí součástí takových událostí a použití populárního důvěryhodného influencera může posílit 

sdělení značky i za hranice eventu. Zapojením influencerů do zajímavých eventů se pak značka 

prezentuje publiku jako zajímavá, relevantní a v kontaktu se zákazníky (Mediakix, 2017).  

1.1.8.4. Social media takeover 

Velká část influencer marketingu využívá k propagaci kanálů samotných influencerů. Značky 

ale vcelku úspěšně implementovaly i opačný postup, předání účtů na sociálních sítích do rukou 

influencera, a to na určitou dobu, většinou den, nebo po čase nějakého eventu. Influencer na to 

upozorní na svých účtech a přiláká část svého publika influencera na účet značky (Chen, 2018). 

Typicky se odehrávají na Instagramu. To zvyšuje povědomí o značce a představuje oživení 

obsahu na jejich sociálních sítích. Postoupení účtů influencerům je efektivní zejména 

                                                 
4 Dále jen PP 
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v oblastech výkonnostního marketingu, navyšování engagementu, sledujících, pohybu na webu 

a konverzích (Mediakix, 2017). 

 

1.2. YouTube 

1.2.1. Historie 

Původně zaměstnanci firmy PayPal, Chad Hurley, Steve Chen a Jawed Karim spustili webovou 

stránku YouTube v dubnu roku 2005. Původní záměr byl odstranit technické bariéry sdílení 

videa online. S tím pomohla společnost Adobe5, která se rozhodla vydávat Flash podporující 

přehrávání videa a vyřešil se tak problém nekompatibilních formátů (Stross, 2009, s. 128). 

Hurley, Chan a Karim pak během dvou měsíců napsali stránku zajišťovala jednoduché 

uživatelské prostředí, kde uživatelé mohli nahrávat, sdílet a shlížet svá amatérská videa bez 

větších technických znalostí. Stránka nabízela základní komunitní funkce jako sdílení s přáteli, 

doporučení podobných videí a hlavně dovolovala jednoduché zasazení videí do HTML kódů 

webů (Burgess, Green, 2009, s. 2). To šlo ruku v ruce se vzkvétajícím trendem bloggingu a 

participativní kultury a vůbec celé uživatelské revoluce webu 2.0. Závratně rostoucí obliby 

stránek si všiml Google, který se po neúspěšném vývoji vlastního video prohlížeče rozhodl 

YouTube v květnu roku 2006 koupit, a to za velkorysých 1,65 miliard dolarů. Ten později začal 

videa monetizovat pomocí reklam podobně, jako to dělá u ostatních forem internetového 

obsahu.  

Vnímat YouTube pouze jako poskytovatele technologického řešení pro sdílení videí na 

internetu by ovšem bylo velice krátkozraké. Hraje významnou roli v mediálním vývoji obecně. 

Tím, že popularizoval amatérské video a přímo přizval lidi k jeho tvorbě a sdílení 

demokratizoval mediální prostor. K tomu přidal i společenský aspekt nejen ve formě sdílení ve 

formě odkazu, ale to možnost komentování. Dále začal navrhovat podobná videa a zavedl 

funkci odběru, kdy podobně jako v RSS6 můžeme odebírat obsah tvůrců a jejich každé nové 

video se zobrazí v kanálu vybraných příspěvků. (Burgess, Green, 2009). To vše nám nyní přijde 

samozřejmostí, na svou dobu to ale byly přelomové kroky, které možná nebyly tak revoluční 

jako vynález televize v padesátých letech, ale výrazně formovaly vývoj internetu i celé 

společnosti (Dijck, 2013, s. 111),  

                                                 
5 Původně Macromedia 
6 Technologie RSS umožňuje uživatelům internetu nastavit si odběr novinek z webů  
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1.2.2. Vlog 

Zásadní formou obsahu na YouTube, a zároveň hlavním předmětem této práce, je vlog7. Tento 

formát obsahuje částečný faktor interpersonální komunikace, jelikož autor mluví přímo 

k divákovi, často se dívá přímo do kamery a divák má tak pocit, že mluví k němu osobně. To 

je velký rozdíl oproti zábavnímu obsahu tradičních médií, kdy oční kontakt s kamerou vnímáme 

spíše jako chybu, nikoliv jako klíčový faktor. Jeho kořeny ale sahají do kultury reality TV, která 

se zaměřuje na pozorování každodenního života (Burgess, Green, 2009, s. 45-53).  

Harnish a Brideges (2016) popisují vlog jako neformální komunikaci mířenou na ostatní 

spotřebitele, jejíž předmětem je charakteristika, používání či vlastnictví konkrétního produktu 

nebo služby. Tím dochází k otevření diskuze nad produktem, jeho hodnocení a přímému 

doporučení (Berger, Iyengar 2013). Tvůrce, často označovaný termíny vloger, youtuber či výše 

definovaný influencer, tak rozpoutává debatu nad produkty a šíří tak WOM. Formátu vlogu 

navíc divák spíše uvěří případný PP, protože jsou to často z podstaty videa produktová. 

Obzvláště v rámci beauty-komunity, kde jsou založena na používání produktů tzv. tutoriály 

nebo tzv. hauly kde yoututber sdílí, co si kde koupil a proč (Boland, 2018). To je princip i 

nativní reklamy, kterou SPIR (2019) definuje jako „placené umístění obsahu ve stejném 

formátu a designu jako redakční obsah se všemi shodnými náležitostmi, zejména přítomností 

v hlavním obsahovém proudu média, zařazením do stejných kategorií a se shodným 

selfpromem jako u redakčního obsahu.“  

1.2.3. Jak Youtubeři vydělávají peníze 

Pro uvedení kontextu si v této kapitole vysvětlíme, jak youtubeři vydělávají peníze. Jedná se 

totiž v podstatě o mediální podnikatele, kteří vydělávají na publikování internetového obsahu. 

Příjem mají z několika typů činností.  

1.2.3.1. Partnerský Program YouTube 

Základním způsobem výdělku je příjem z reklamy na YouTube, kam si mohou tvůrci po splnění 

daných podmínek připojit účet AdSense. Zapojení do partnerského programu podléhá dvěma 

podmínkám, za jejichž pomoci YouTube zamezuje monetizaci například virálních videí. Každý 

kanál proto musí projít kontrolou. První podmínkou je, že účet musí mít minimálně 1000 

odběratelů. Za druhé musí splňovat normu 4000 hodin sledování veřejných videí. Po té kanál 

postupuje k obsahovému vyhodnocení. Obsah totiž musí být vhodný a žádoucí pro inzerenty. 

Samozřejmě také nesmí porušovat autorská práva. Po schválení členství v Partnerském 

                                                 
7 kompozitum slov video a blog 
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programu YouTube kanál podléhá monetizaci. Tvůrce si může zvolit, kolik a kam bude vkládat 

reklam do svého obsahu. Reklamy může vkládat na začátek, konec, ale i doprostřed videa. 

Příjem se odvíjí od počtu shlédnutých reklam. Každému tvůrci YouTube průběžně počítá CPM8 

tedy částku, kterou dostane za každých tisíc reklam shlédnutých jeho publikem. CPM se 

průběžně mění na základě algoritmu, ve kterém figurují proměnné jako četnost přidávání 

obsahu, jeho typ a geolokace (YouTube, 2019).  

1.2.3.2. Affiliate programy 

Affiliate programy fungují na principu provázanosti odkazů s influencery skrze speciální 

hypertextový odkaz. To zajišťují firmy zabývající se affiliate marketingem, které propojují 

firmy a influencery a tyto odkazy poskytují. Pokud uživatel takový odkaz, který vede většinou 

na e-shop, proklikne a uskuteční nákup, vykáže se influencerovi provize. Ta se pohybuje 

v segmentu beauty většinou v rozmezí 5-15 %. Provize se odvíjí od smlouvy, kterou má 

influencer s poskytující společností a přímo neovlivňuje tržní cenu produkt, koncový zákazník 

tedy nic nepozná.  

1.2.3.3. Patreon 

Patreon je crowdfunfingová stránka umožňující peněžní podporu pro umělce a další tvůrce 

obsahu. Její misí je zajištění finanční kompenzace tvůrcům jako odměnu za jejich kreativitu. 

Podporuje tak vznik nového obsahu (Lievitz in Mixon, Asarta a Caudill, 2017 s. 2). V praxi to 

znamená, že fanoušci jednotlivých tvůrců mohou přispívat konkrétní částkou za určité období. 

A to buď z přesvědčení, nebo s vidinou exkluzivního obsahu, který jim bude za základě 

příspěvku odemčen (Mixon, Asarta a Caudill, 2017 s. 2).  

1.2.3.4. Merchandise 

Častým vedlejším příjmem youtuberů je i prodej svých vlastních brandovaných produktů. 

Většinou se jedná o oblečení či doplňky. V USA YouTube dokonce zavedl funkci, která 

umožnuje jejich zobrazení a proklik přímo pod videem (Matsakis, 2018).  

1.2.3.5. Sponzorovaný obsah 

Obsah na youtube kanále, nebo dalších jeho sociálních sítích, který je vytvářen na základě 

finančního nebo barterového protiplnění, je pro influencery velikou finanční příležitostí. Na 

základě vyjednávání a briefu společně vytváří obsah, který je atraktivní pro jeho publikum. 

Značka si u influencera v podstatě kupuje pozornost jeho publika, zároveň ale nezpracovává 

                                                 
8 Cost per mil: částka. kterou youtuber dostane za každý tisíc přehraných reklam 
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reklamu sama a dává určitou volnost jeho kreativitě. Ta v případě placených videí nebývá 

stoprocentní. Značky chtějí komunikovat hlavní sdělení, které jde často ruku v ruce 

s probíhající kampaní (Pebbles, 2019). Značky využívají parasociálního vztahu, který má 

influencer s publikem a faktu že právě on ví, jaký obsah bude fungovat nejlépe, jelikož má 

nejhlubší vhled do komunity.  Formy videí a jejich kreativní zpracování se liší, vše ale nakonec 

záleží na zákulisním vyjednávání mezi značkou a influencerem (Witton, 2019).  

Další formou sponzorování videí je i PR podpora. Ta funguje na klasickém principu, 

který známe z médií. PR zástupci poskytují produkty k testování a na základě jeho kvality či 

zajímavosti doufají v publicitu na kanálech influencerů. Produkty zdarma sice neznamenají pro 

influencera příjem, nicméně je třeba si uvědomit, že mu snižují náklady na podnikání, 

popřípadě vlastní život.  

 

 

 

1.2.4. Interní politika označování videí na YT 

Nejen z morálního ale i právního hlediska je velice důležité označovat reklamu. Reklama skrytá 

je zákonem zakázána.  Dle zákona č. 132/2010 Sb. je poskytovatel audiovizuální mediální 

služby povinen zajistit, aby reklama snadno rozpoznatelná. Sociální sítě však nejsou tradičním 

médiem, v zákoně nejsou explicitně zmíněny. Také si je třeba uvědomit, že sociální sítě, 

v případě sponzorovaných videí fungují jako poskytovatel serveru, ale příjem z inzerce v rámci 

obsahu na profilech, připadá influencerům. Ti svůj obsah mají plně pod kontrolou, zastupují 

několik nevyhraněných funkcí média, producenta, baviče a pohybují se v právním vakuu 

(Hejlová in Hořčica, 2017).  

  YouTube primárně vydělává na inzerci Google Ads9 ve formě reklamních formátů 

přehrávaných před nebo během videí a banerů v prostředí stránky (Dijck, 2013, s. 124.). 

Z etických ale i praktických důvodů má YouTube vlastní pravidla pro označování PP a obsahu 

produkovaného za podpory třetích stran. Youtuber je povinen označit takový obsah pomocí 

integrované funkce. Před sdílením videa v jeho nastavení zaškrtne box, kde deklaruje, že se 

jedná o sponzorované video. Motivací ze strany YouTube je zejména to, aby inzertní reklama 

před videem nebyla ve střetu zájmů se sponzorovaným obsahem ve videu. V rámci funkce může 

YouTuber přidat i upozornění o tom, že video obsahuje placenou propagaci. Ta se zobrazuje 

                                                 
9 Inzertní systém Googlu fungující na PPC (pay-per-click) využívající cookie soubory a 

remarketing (Ledford, 2008)  
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prvních pár vteřin videa jako překryvná textová vrstva, která je dobře viditelná, zároveň neruší 

obsah videa a lze ji přidat i zpětně. Jedná se o krok vstříc a zjednodušení, které nezaručuje 

soulad s právní legislativou jednotlivých států. Proto YouTube tvůrce smluvně zavazuje i 

k dodržování právních norem jednotlivých regionů. (YouTube, 2018b)  

1.2.5. Legislativa ČR 

Zákonná regulace a etika influencer marketingu je problémem mnoha států, zákonodárná moc 

rychlému tempu vývoje internetu nestíhá sekundovat a upravuje ho spíše obecně. Česká 

republika není výjimkou. Zákon č. 40/1995 Sb. o reklamě, který jsme zvyklí vykládat spíše pro 

tradiční média se ohledně reklamy v digitálním prostoru vyjadřuje jako o „reklamě šířené 

prostřednictvím služeb informační společnosti10“.  

To je sice obecný název, o to spíše si zde ale dokážeme spojit roli influencera s pojmem, 

který zákon sám definuje jako šiřitele reklamy. Tím je pro účely tohoto zákona „právnická nebo 

fyzická osoba, která reklamu veřejně šíří“. Není proto důvod, proč by se influenceři neměli řídit 

zákonem o reklamě, který upravuje mnohé její aspekty. Z praxe ale víme, že tomu tak není. 

SPIR konstatuje, že v oblasti influencer marketingu dochází k porušování zákona. Proto na 

základě odborné diskuse u kulatého stolu na Univerzitě Karlově, Fakultě sociálních věd, 

kterého se zúčastnili zástupci důležitých oborových asociací11,  vznikl soubor doporučení pro 

spolupráci zadavatele a influencera. SPIR vytvořil Doporučená pravidla, která slouží k 

zpřehlednění situace na trhu a jejichž cílem je jeho kultivace. Pravidla vycházejí ze Zákona o 

regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. (SPIR, 2018)  

Upozorňují na to, že „zvolí-li si zadavatel pro propagaci své značky (produktu, služby) 

formu spolupráce s influencerem, měl by mít na paměti, že za soulad reklamy se zákonem 

zodpovídají zpracovatel a zadavatel společně a nerozdílně, není-li stanoveno jinak. Adresát 

sdělení nesmí být uveden v omyl tím, že bude považovat příspěvek influencera za vyjádření jeho 

vlastního postoje, názoru.“ 

 

Dále SPIR definuje i protiplnění.  Nemusí mít formu pouze finančního obnosu, ale i 

barterové spolupráce ve formě produktů či služeb, nebo ve formě hrazené cesty s ubytováním 

                                                 
10 Tu podle zákona č. 480/2004 Sb. chápeme jako „jakoukoliv službu poskytovanou elektronickými prostředky 

na individuální žádost uživatele podanou elektronickými prostředky, poskytovanou zpravidla za úplatu“ 

 
11 FSV UK, AKA, Syndikát novinářů, APRA, RPR,  SPIR 

 

https://iksz.fsv.cuni.cz/IKSZFSV-277.html
https://aka.cz/kontakt/
https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/syndikat/gremium/
https://apra.cz/o-nas/#organy-apra
http://www.rpr.cz/cz/index.php
http://www.spir.cz/
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na akci, o které bude influencer dohodnutým způsobem informovat, možnost ponechat si 

testované produkty. Tato protiplnění naplňují znaky placené obchodní spolupráce a zavazují 

influencera k následujícím pravidlům: 

1. Informace o obchodní spolupráci musí být uvedena na začátku zveřejňovaného obsah, 

a to jednoznačně a srozumitelně tak, aby byl každý schopen rozpoznat, že se jedná o 

placenou reklamu. Například: Tento produkt k testování dodala firma XY..., Tento výlet 

platila společnost XY..., Toto oblečení mi bylo poskytnuto zdarma značkou XY apod. 

Spotřebitelům musí být zřejmé, že sponzoring byl poskytnut výměnou za vytvoření 

příspěvku a propagaci značky.  

2. Influencer musí přizpůsobit formu sdělení předpokládané cílové skupině, tzn. např. 

tvoří-li alespoň třetinový podíl předpokládaného publika mladší osmnácti let, musí být 

sdělení pochopitelné i jim. Označování se nelze vyhnout uváděním pouhých hashtagů 

#ad, #sponsored, #reklama apod., protože ty jsou spotřebitelům málo srozumitelné a 

zavádějící.  

3. Influencer nesmí o svých zkušenostech se službou či produktem lhát či je zamlčovat. 

4. Influencer zajistí, že způsob, jakým je označena informace o obchodní spolupráci, 

odpovídá podmínkám platformy, na které je sdělení umístěno. V případě video 

platforem (např. YouTube) ponechá influencer informaci o obchodní spolupráci v 

obraze dostatečně dlouho, aby ji mohl každý zaznamenat, tedy přečíst. 

5. Influencer či zadavatel vyslyší upozornění samoregulátora na případné porušování 

těchto pravidel a zjedná doporučenou nápravu. 

6. Influencer a zadavatel vezmou v úvahu inzerování cílovým skupinám, jejichž 

předpokládané publikum tvoří z jedné třetiny a více osoby mladší 18 let, nebo 

inzerování produktů či služeb, které jsou vyjmenovány v Zákoně o regulaci reklamy 

(např. reklama na tabákové výrobky, alkohol, humánní léčivé přípravky apod.). Budou 

se v tomto případě řídit regulací dle platných zákonů, zejména Zákona o regulaci 

reklamy 40/1995 Sb. 

Tato pravidla byla přepsána i formou webu ferovareklama.cz s infografikami, ze kterých 

mohou influenceři čerpat informace ve velice srozumitelné formě bez právních termínů.  

http://www.ferovareklama.cz/
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1.2.6. Legislativa UK 

Ekvivalent českého Zákona o reklamě existuje ve Spojeném království jako Consumer Rights 

Act. To je hlavní zákon upravující média a reklamu a z něj vychází i směrnice definující 

spolupráci značek a influencerů (Hosie, 2018). Tu společně vypracovalo několik subjektů: 

 

▪ ASA12: regulátor reklamy v Británii, dohlíží na dodržování Reklamního kodexu13.  

▪ CAP14:  samoregulační orgán který Reklamní kodex vytvořil 

▪ CMA15: nevládní orgán, který zodpovídá za dodržování spotřebitelského a tržního 

zákona. Pokud stanoví, že byly porušeny, má pravomoci vykonávat právní kroky.  

 

Směrnice se co nejsrozumitelněji snaží influencerům vyložit zákon a definovat 

problematiku jednotlivých oblastí influencer marketingu. Pro účely této práce byla přeložena a 

převedena z grafické formy do textové.  

Reklamu zde ASA (2018) definuje jednak jako prostor placený třetí stranou, který se užívá 

například pro bannery, ale i jako propagaci vlastních služeb. Může se jednat například o vlastní 

produktové řady influencerů. Zahrnuje sem i affiliate odkazy.  

Pokud influencer spolupracuje se značkou na výrobě obsahu, jedná se o reklamu, za 

předpokladu, že došlo k protiplnění a zároveň měla značka nad obsahem kontrolu. Reklama 

potom podléhá CAP Reklamnímu kodexu.  

Protiplněním směrnice rozumí jakoukoli materiální protislužbu, ať už ve formě peněz, 

produktů, placeného ubytování, cest, dárků.  

Kontrolu nad obsahem definuje jako jakékoli doporučení ohledně komunikace, vyžadování 

určitých sdělení, ale i specifikování kreativní formy obsahu, kterou vyžaduje po influencerovi. 

Četnost sdílení, časování příspěvků a schvalování příspěvků sem také patří.  

Pokud došlo pouze k darování produktu/služby bez kontroly ze strany značky, nejedná se 

přímo o reklamu, ale obsah podléhá Zákonu pro ochranu spotřebitele, jehož dodržování 

vynucuje CMA. Ta od influencerů vyžaduje transparentnost ohledně příspěvků, jejichž 

předmětem jsou takové dary.  

Za dodržování zákonů a směrnice je zodpovědný jak influencer, tak značka. Dodržování 

reklamního značení nemá ve směrnici přesně určenou formu, doporučuje se ale označení 

                                                 
12 The Advertising Standards Authority 
13 Ad Codes, volně přeloženo 
14 The Comitee of Advertising Practice 
15 The Competition and Markets Authority 
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advertisement a další slova od něj odvozená, protože jsou (pro anglofonní publikum) jasně 

srozumitelná. Obecně musí být spotřebiteli na první pohled zřejmé, že se jedná o reklamu. 

Prohlášení o reklamě musí být v části příspěvku, který spotřebitel vidí jako první, a to na všech 

typech zařízení, kde lze příspěvek konzumovat.  To může znamenat nadpis, náhled nebo 

samotný vizuál.  Každopádně se značení nesmí skrývat v záplavě hashtagů na konci příspěvku, 

které jsou navíc viditelné až po rozbalení plného textu popisku. Spotřebitel tím nebude ochuzen 

o informaci, a navíc může rozhodnout, zda sponzorovanému příspěvku vůbec bude věnovat 

další pozornost.  

Dále směrnice upozorňuje, že značení reklamy je pouze začátek a obsahově musí odpovídat 

zákonům o reklamě, platných ve Spojeném království. Tím jsou myšlena prohlášení o 

efektivitě, která musí být podložena a tematika alkoholu, hazardu, jídla a doplňků stravy (ASA, 

2019),  
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2. Obsahová analýza 

2.1.  Metodologie 

 

Metodou mého výzkumu je obsahová analýza, kterou Krippendorf (2004) definuje jako 

výzkumnou techniku, která nám dovoluje dělat odůvodněné logické závěry z textů nebo jiného 

obsahu v kontextu jeho užívání. Dále upozorňuje, že metoda čelí mnohem širšímu pásmu 

obsahů než dříve. Ty se od původních, vcelku malých, kolekcí tištěných dat posunuly do 

elektronických textů až k digitálním sdělením různých forem. Obsahová analýza se už tak 

nemusí vztahovat jen k textu ale i komplexně k prostředí, kde se sdělení šíří 

(Krippendorf, 2003, s. 20).  

Pro svoji práci zabývající se sponzorovaným obsahem na YouTube zvolila tuto metodu.  

Předmětem mého výzkumu jsou sponzorovaná videa v segmentu beauty a na českém a britském 

trhu. Vybraná metoda nám pomůže zjistit, jakou roli tato videa hrají na účtech největších 

influencerů na jednotlivých trzích. Jakou formou spolupráce probíhají a jak se zařazují do 

zbylého obsahu jednotlivých kanálů. Jedná se o výzkum exploračního charakteru, kdy si 

nestanovuji hypotézu, jelikož jsem nedohledala jiné vědecké výzkumy, které by se takto 

zabývaly obsahem na YouTube.  

 

Autoři Wimmer a Dominick (2010) doporučují při obsahové analýze postupovat těmito 

dílčími kroky: 

1. formulace výzkumné otázky či hypotézy 

2. definice výběrového vzorku 

3. výběr odpovídajícího vzorku z populace 

4. výběr definice a jednotky měření 

5. konstrukce kategorií obsahu 

6. ustanovení kvalifikačního systému 

7. trénink kódovačů a pilotní výzkum 

8. kódování obsahu 

9. analýza sebraných dat 

10. vyvození závěrů 

 

Autoři upozorňují, že fáze nemusejí být nutně dodržovány v uvedeném pořadí, lze je i 

kombinovat. Konkrétní kroky platné pro můj výzkum popíši v následujících podkapitolách.  
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2.2.  Formulace výzkumné otázky 

 

Pro svůj výzkum jsem si zvolila hlavní výzkumnou otázku (VO), kterou jsem doplnila čtyřmi 

vedlejšími (VVO). Za jejich pomoci zjistím konkrétní vlastnosti segmentu, odlišnosti na trzích 

a rozdíly v obsahu.  

 

VO: Využívá se sponzorovaných videí na YouTube kanálech českých a britských influencerů 

ze segmentu beauty? Pokud ano, jakým způsobem a jak se oba trhy liší?  

 

VVO1: Kolik obsahu na kanálech influencerů má reklamní charakter? 

VVO2: Jakým způsobem jsou značené spolupráce? 

VVO3: Jakou mají videa formát a vlastnosti? 

VVO4: Jakým způsobem je prezentován produkt, jež byl umístěn na základě placené 

spolupráce? Jedná se nutně o produkt z kategorie beauty? 

 

Vedlejší výzkumné otázky jsem formulovala tak, aby co nejlépe pomohly popsat 

problematiku a vlastnosti sponzorovaných videí. Na jejich základě jsem určila proměnné a 

jejich kategorie pro kódovací knihu.  První VVO nám poskytuje přehled na trhu 

sponzorovaných videí v segmentu. VVO2 se zabývá transparentností ohledně placeného obsahu 

a formou a umístěním označení. VVO3 se zabývá celkovým formátem videa, který může 

figurovat jako ukazatel nejčastějšího žánru pro propagaci. Sleduje také to, zda došlo například 

ke změně prostředí právě kvůli protiplnění ze strany značky, například o obsah z PR eventů atp. 

VVO4 se zaměřuje na produkt, jakým způsobem je zahrnut do videa, jak je zobrazován, je-li 

vidět jeho používání. Dále nás také zajímá, zdaje divákovi nabídnut nějaký incentiv v podobě 

slevy.  

 

2.3.    Definice výběrového vzorku 

 

Rozhodla jsem se postupovat pomocí porovnání těch nejúspěšnějších youtuberů beauty 

segmentu na jednotlivých trzích. To, zda youtuber spadá do segmentu, určuji podle 

převládajícího obsahu na jeho kanále, který by se měl zabývat zejména kosmetikou, líčením, 

často ho ale doplňuje i obsah týkající se módy a lifestyle. Pro vyhodnocení úspěšnosti jsem 

použila internetového nástroje Socialblade, který na základě atributů dokáže vyhodnotit veřejně 

přístupná data ze sociálních sítí a určit žebříček. Mezi tyto atributy ale nepatří žánrová 
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kategorie, proto jsem si data nechala nástrojem vyhodnotit pouze lokálně pro jednotlivé trhy. 

Klíčem pro určení úspěšnosti a ranking byl počet odběratelů. Jak bylo řečeno, dostupné 

datamining nástroje nezahrnují jednoznačně kategorii beauty. Proto jsem ji vyhodnotila ručně, 

dle obsahu na kanálech. Ze vzniklého žebříčku jsem vybrala pět nejúspěšnějších beauty 

vloggerů pro každý trh.  Zde je třeba si uvědomit, že počty odběratelů se neustále mění, nicméně 

ne tak skokově, aby výrazně změnily pořadí v krátkém časovém úseku. Žebříček pěti 

nejúspěšnějších českých a britských beauty vloggerů byl podle výše zmíněných pravidel 

sestaven takto:  

 

Velká Británie: 

Zoe Sugg, Tanya Burr, Wayne Goss, Pixiwoo, Lily Pebbles

 

Česká republika: 

Shopaholic Nicol, GetTheLouk, Petralovelyhair, NotSoFunnyAnny, Beauty by Katty 
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2.4.   Výběr odpovídajícího vzorku videí 

 

Při výběru vzorku videí jsem zvážila několik faktorů. Prvním z nich je počet videí, která 

podlehnou analýze. Ten jsem stanovila na 10 pro každého vloggera v žebříčku. Další z nich 

je četnost vydávání. Tu si každý youtuber řídí sám a často se mění. Může se tak pohybovat 

v řádech jednotek ale i desítek příspěvků za půl roku. Kanály tak nejde porovnat jednoduše 

na základě časového úseku, který by nebyl dále definovaný. Problém různorodé četnosti 

vydávání videí jsem vyřešila tak, že videa vyberu účelově, za posledních 10 měsíců, ve 

kterých Youtuber publikoval obsah. V každém takovém měsíci poté vyberu to video, které 

mělo nejvíc zhlédnutí. Pro influencer marketing je pak nejzajímavějším obsahem, protože 

mělo největší dosah. Tudíž analýze podlehne celkem 10 videí na profilech 5 českých a 5 

britských youtuberů za posledních deset měsíců. celkem tedy 100 videí. Což bylo, vzhledem 

k délce stopáže obsahu a počtu proměnných, vyhodnoceno jako dostačující vzorek pro 

bakalářskou práci.  

2.5.   Definice kategoríí a kvantifikačního systému 

K zodpovězení výzkumných otázek nám pomohou níže stanovené systematizující proměnné 

a jejich kategorie.  

▪ počet odběratelů 

Počet odběratelů konkrétního kanálu (vyjádřený čísly) nám pomůže nám videa 

zasadit do kontextu, rozklíčujeme podle něj také trend v zapojování menších 

youtuberů do kampaní.  

 

▪ délka videa 

Jedná se o další parametr technického rázu, pomůže nám blíže vyhodnotit faktory 

typické pro jednotlivé formy videí. 

 

▪ forma protiplnění 

Tato proměnná nám pomůže rozklíčovat, jakou hrají videa roli v příjmech youtuberů, 

jak je využito jejich reklamního charakteru. Zda jsou videa doplněna o affiliate 
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odkazy. Pokud je video sponzorováno, určíme si jak. Zda se jedná pouze o podporu 

ze strany PR ve formě daru, nebo vyloženě placenou reklamu. 

o nesponzorováno 

Tato kategorie byla přidělena, pokud se v popisku nebo kdekoli v obsahu 

videa autor explicitně vyjádřil, že video není sponzorované 

o PR 

Kategorie označuje, že k produkci videa bylo použity prostředky nabyté 

pomocí daru public relations  

o affiliate 

Jak jsme si popsali v teoretické části práce, z affiliate odkazů, přes které je 

uskutečněn nákup, získává youtuber provizi. Tato kategorie nám tak pomáhá 

určit, nakolik je tohoto způsobu výdělku využíváno.  

o product placement 

Pokud video obsahovalo PP,  nebo segment placený třetí stranou, byla mu 

přidělena tato kategorie.  

o nelze určit 

Pokud nešlo určit jinak, byla videím přidělena tato kategorie.  

 

▪ umístění označení o protiplnění 

Z etických závěrů, které jsme si představili v teoretické části práce zpracovávající 

legislativu vychází i proměnné týkající se značení. První je lokace označení reklamy. 

Kategorie pokrývají několik možností, jak mohou být videa značena. První z nich je 

oficiální nástroj YouTube, který jsme si popsali v kapitole 1.2.4. Dále označení 

v náhledu, titulku nebo popisku videa, která se divákovi zobrazí před otevřením 

videa.  

o titulek 

Kategorie byla přidělena, pokud video obsahovalo značení již v názvu videa, 

který zároveň funguje v prostředí YouTube jako odkaz. Titulek hraje stěžejní 

roli v rozhodovacím procesu o konzumaci obsahu uživatelem.  

o popisek 

Kategorie byla přidělena, pokud bylo značení popsáno v detailech videa, 

které si uživatel musí rozbalit pod přehrávací lištou.  

o video 
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Pokud spolupráce vyšla najevo v rámci obsahu videa, ať už popsána slovně 

youtuberem nebo grafickým označením, včetně banerového nástroje z dílny 

YouTube.  

 

▪ lexikum 

Ze legislativních východisek jsem určila i tuto proměnnou, která nám ukáže, jaká 

slovní spojení se používají pro označování reklamy. Uvidíme tak, jaká slovní spojení 

a typy značení jsou nejčastější na obou trzích. Těm jsem přiřadila stejné kategorie, 

protože jejich vzájemné překlady jsou vhodnými ekvivalenty.  

o Advertorial/reklama 

Pokud byla spolupráce popsána tímto výrazem, byla přidělena tato kategorie 

o Sponzorováno 

Nápodobně jako u první kategorie.  

o Affiliate pomocí * 

Affiliate odkazy sice není ani na jednom z trhů povinné značit, nicméně se 

jedná o zajímavý ukazatel transparentnosti. Není ale stanoven žádný úzus,  je 

tak na volbě autora, jak jej označí. Jedním z nich je i přidání hvězdičky před 

nebo za odkaz v popisku.  

o Affiliate slovně 

Jindy youtuber prohlásí jednotně pro celý popisek, že odkazy mohou být 

provizní.  

o PR pomocí * 

Hvězdička je oblíbeným značícím prvkem a vyskytuje se i v seznamech 

použitých produktů v popiscích videí, kde může označovat i produkt nabytý 

v rámci vztahu s konkrétní značkou či e-shopem. 

o PR slovně  

Podobně jako u značení u affiliate odkazů, popisek může obsahovat i obecné 

prohlášení o tom, že některé produkty byly darovány. 

o spolupráce  

Další výraz, který se používá jako označení různých protiplnění. 

o Product placement 

Kategorie explicitně označující, že proběhlo zařazení produkty výměnou za 

protiplnění. 
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▪ forma obsahu 

Je také zajímavé pozorovat, jak ovlivňuje sponzoring styl videa. Dva nejčastější 

formáty na kanálech beautyblogerek jsou buď statické, před kamerou v prostředí 

domova nebo forma vlogů. V tomto kontextu se jedná o časosběrné dokumentování 

každodenní činnosti (se změnou lokace) za určitý časový úsek. Někdy se ale stává, 

že značky platí youtuberovi i za obsah z tiskových konferencí nebo zájezdů.  

o statické 

Kategorie byla použita pro statická videa z prostředí domova. 

o vlog  

Pokud youtuber často měnil lokaci a videa tak měla i prvek zážitku, byla 

použita tato kategorie.  

o jiné 

Někdy se stává, že video na kanále úplně vybočuje z řady, může se jednat 

například o hudební obsah, proto byla přidána i tato kategorie.  

 

▪ zobrazení produktu 

Proměnná definuje, jak jsou produkt či služba představovány, zda jsou pouze 

ukázány, nebo i demonstrovány a použity přímo tak, jak by je měl užívat zákazník.  

o zobrazen 

Pokud byl produkt pouze zobrazen a popsán, byla přidělena tato kategorie.  

o demonstrován 

Kategorie byla přidělena v případě, že produkt byl i použit a ukázán uživateli 

tak, jak by ho mohl používat, pokud by ho sám vlastnil.  

o key message 

Kategorie byla použita pro případy, kdy inzerent v PP videu nechal 

komunikovat i sdělení, která by běžně nebyla součástí videí. Jednalo se 

zejména o statistiky a výzkumy, použité v souběžných kampaních.  
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▪ kontext produktu 

Proměnná zabývající se tím, zda influencer marketing využívá beauty segmentu 

pouze k propagaci kosmetiky, nebo cílovou skupinu youtuberek využívá i k jiným, 

neotřelejším formám PP.  

o beauty 

o móda 

o lifestyle 

o jiné 

 

▪ odkaz 

Popisky videí bývají plné odkazů. Zde si rozlišíme, jestli se jedná pouze o odkazy, 

sloužící divákovi jednodušší orientaci v trhu, tím, že vedou na e-shop nebo jsou 

zahrnuty i odkazy na značku či microsite.  

o e-shop 

o brand 

▪ přítomnost konkurenční značky  

Zajímavé je také pozorovat, jakou roli hrají konkurenti v obsahu. Pokud si někdo 

totiž zaplatil prostor ve videu je pravděpodobné, že ho nebude chtít sdílet s přímou 

konkurencí.  

o ano 

o ne 
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▪ podnět k nákupu 

Častou pomůckou influencer marketingu jsou i unikátní slevové kódy, které fungují 

jako podnět k nákupu. Zároveň značkám slouží jako vyhodnocovací nástroj toho, 

kolik jaký influencer přivedl zákazníků. Většinou se jedná o procentuální slevy, nebo 

dárky k nákupu. Kategorie byly určeny na procentuální škále a pro případ jiné 

výhody byla přiřazena kategorie „jíné“. 

 

o 5-10% 

o 11-20% 

o 21-30% 

o 41-51% 

o 51-60% 

o ne 

o jiné 

Dále jsem kódovala dvě identifikační proměnné, autora a video. Každému 

youtuberovi byla přidělena proměnná v podobě čísla. Youtubeři jsou řazeni sestupně, 

dle počtu odběratelů v rámci jednoho trhu. Co se týče videí nevypisovala jsem jejich 

názvy, ale označila jsem je na škále 1-100, přičemž byla řazena chronologicky od 

nejnovějšího po nejstarší, v rámci jednoho kanálu 
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2.6.   Kódovací kniha 

 

Tabulka č.1: kódovací kniha, část 1 

Pořadí Název proměnné 
Hodnota 
proměnné  Charakteristika proměnné 

1 kódovací jednotka  video 1-100 
konkrétní video podrobené 
analýze 

2 autor 1 Zoe Sugg 

    2 Wayne Goss 

    3 Tanya Burr 

    4 Pixiwoo 

    5 Lily Pebbles 

    6 Shopaholic Nicol 

    7 GetTheLouk 

    8 petralovelyhair 

    9 NotSoFunnyAny 

    10 Beauty by Katty 

3 počet odběratelů vypsáno čísly počet odběratelů YT kanálu 

4 počet shlédnutí vypsáno čísly 
počet shlédnutí konkrétního 
videa 

5 délka videa vypsáno čísly doba trvání konkrétního videa 

6 forma protiplnění  1 ne 

    2 PR 

    3 affiliate 

    4 Product Placement 

    5 nelze určit 

7 
umístění označení 
protiplnění 1 titulek 

    2 popisek 

    3 video 

8 lexika 1 advertorial 

    2 sponzorováno 

    3 Affiliate pomocí * 
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    4 Affiliate slovně 

    5 PR pomocí * 

    6 PR slovně  

    7 spolupráce 

    8 product Placement 

9 forma obsahu 1 vlog 

    2 statické 

    3 jiné 
 

Tabulka č.2: kódovací kniha, část 2 

Pořadí Název proměnné 
Hodnota 
proměnné  

Charakteristika 
proměnné 

11 kontext produktu 1 beauty 

    2 móda 

    3 lifestyle 

    4 jiné 

12 odkaz  1 brand 

    2 e-shop 

13 
přítomnost konkurenční 
značky 1 ano 

    2 ne 

14 promokód 1 5-10 % 

    2 11- 20 % 

    3 21-30 % 

    4 31-40 % 

    5 41-50 % 

    6 51-60 % 

    7 ne 

    8 jiné 
 

2.7.  Analýza sebraných dat 

 

Na základě kódovací knihy a proměnných jsem si sestavila kódovací arch a postoupila 

vzorek analýze.  

2.7.1. Reklamní charakter 

 

V první řadě mě zajímalo, jak se využívá reklamního potencionálu videí, která youtubeři 

připravují pro své věrné publikum. Do jaké míry se jedná o obsah tvořený pouze pro zábavu 
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a z jaké části na něm mohou vydělávat? Jak se vzájemně prolínají jednotlivé možnosti příjmů 

z videí? Na základě této úvahy jsem si definovala proměnné a odpovídala výzkumnou otázku 

VVO1: Kolik obsahu na kanálech influencerů má reklamní charakter? 

 

 
Graf 1: Prorovnání typu obsahu 

 

Z prvního grafu lze obecně vyvodit, že na obou trzích převažují videa, která mají 

reklamní charakter. Buď byla vyprodukována za pomoci poskytnutých produktů ze strany 

PR, obsahují možnost provizního příjmu z affiliate odkazů nebo přímo product placement. 

Pokud porovnáme trhy vzájemně vidíme značné rozdíly. Ve Velké Británii reklamního 

potencionálu využívá 94 % videí, zatímco v České republice pouze 44 %. Naopak 

v kategorii videí, která nebyla sponzorovaná vůbec, převládá český obsah a to 32 % oproti 

britským 2 %. Poměrně velká část (24 %) českého obsahu je nezařaditelná a jednoznačně 

nelze určit, do jaké kategorie se řadí, zatímco v Británii takový obsah činí pouze 2 %.  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

nesponzorováno

Nelze určit

reklamní charakter

Porovnání typu obsahu

ČR VB
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Graf 2: Konkrétní formy příjmů VB  

 

 

Konkrétní využití jednotlivých forem příjmů v rámci britského trhu můžeme vidět 

v druhém grafu. Hodnotou 56 % zde dominuje kombinace podpory ze strany public relations 

a využití affiliate odkazů. Pro youtubery se totiž jedná o ty nejpřístupnější možnosti příjmu. 

Druhou příčku v hodnotě 22 % zastává product placement, který byl exkluzivní bez 

kombinace s jinými formami monetizace obsahu. Tento fakt nám ukazuje, že většina 

značkou podporovaného obsahu je vyhrazena pouze jí a jejímu hlavnímu sdělení. U zbylých 

8 % obsahu, byl produkt placement doprovázen affiliate odkazy, nebo i PR podporou. 

Minimum (2 %) obsahu bylo produkováno pouze za podpory PR.  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

PR

PR, affiliate, PP

Affiliate, PP

Affiliate

Product placement

PR, affiliate

Konkrétní formy příjmů a jejich kombinace VB
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Graf 3: Konkrétní formy příjmů ČR  

 

Český trh je ohledně různých příjmů z videí mnohem méně různorodý. Ve 86 % 

případů jsou videa podpořena pomocí PR. To je pro značky vcelku jednoduchá forma 

spolupráce, protože z PR rozpočtu vykazuje dary ve formě produktů a nemusí investovat do 

placeného obsahu. Na druhou stranu nemůže počítat s tím, že jí v mediu (v našem případě 

ve videu youtubera) bude udělen prostor. Druhou nejčastěji používanou formou v českém 

prostředí je product placement. Ten byl v testovaném vzorku zastoupen 14 % a nachází se 

exkluzivně, bez přítomnosti ostatních příjmových kanálů. Zajímavé je, že se v českém 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PR, affiliate, PP

Affiliate

Affiliate, PP

PR, affiliate

Product placement

PR

Konkrétní formy příjmů a jejich kombinace ČR
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prostředí vůbec nevyužívá affiliate odkazů, které by mohly fungovat jako pasivní zdroj 

příjmů youtubera. 

 

 
Graf 4: Konkrétní formy příjmů VB a ČR 

 
 

Na čtvrtém grafu lze snadno mapovat rozdíly jednotlivých trhů, kdy největší propast 

tvoří nezapojení affiliate odkazů na českém trhu. Porovnáním hodnot příslušným product 

placementu vyšlo najevo, že v na českém trhu má, oproti britskému 30%, zastoupení 14 %.  

2.7.2. Značení spoluprací 

Dále mě zajímalo, jak jsou spolupráce značené. Pro diváka je totiž velký rozdíl, kdy vnímá 

informaci o tom, zda je video reklamní. Pokud je značena hned v titulku, může to hrát 

důležitou roli v rozhodování o tom, zda si divák video vůbec pustí. Pokud se informaci 

dozvídá zpětně nemohl si vybrat, zda reklamní sdělení vyslechne nebo ne. Případně pokud 

se informace nachází až v popisku, a pouze na základě vlastní iniciativy, kdy rozbalí jeho 

obsah se dozví tuto informaci. Na základě této domněnky jsem formulovala VVO2: Jakým 

způsobem jsou značené spolupráce? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PR

PR, affiliate, PP

Affiliate, PP

Affiliate

Product placement

PR, affiliate

Konkrétní formy příjmů - porovnání trhů
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Graf 5: umístění značení   

 

Z dat nám vyšlo, že nejčastějším místem, kde bývá značena spolupráce je popisek 

videa. V českém prostředí je to potom jediný způsob, jakým se videa označují. V rámci trhu 

anglického můžeme vyčíst trend několikanásobného značení hned ve vícero lokacích, 

přičemž nejčastější jsou kombinace značení v popisku a obsahu videa (19 %) a titulku a 

popisku videa (14 %).  

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

video
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popisek, video

popisek

Lokace značení spoluprací
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Graf 6: Značení PP videí  

 

Dále mě zajímalo, jak se značí videa obsahující PP. Ten je totiž dle legislativy 

nejjasnější formou reklamy, a měl by proto být značen co nejexplicitněji. Z dat nám vyplývá, 

že ve 60 % případů britského trhu bývá značen i v titulku, tudíž je divák obeznámen 

s reklamním sdělením, jak nejdříve je to možné. Takovéto značení nejlépe odpovídá 

nárokům britské legislativy.  Zatímco v Čechách jsou veškeré spolupráce značeny pouze 

v popisku.  

Zajímavou proměnnou je také slovní zásoba, jakou se různé formy spolupráce 

označují. Jak jsme si řekli v teoretické části, legislativně konkrétní forma značení ukotvena 

není, je pouze stanoveno, že placený obsah musí být přiznaný. To dává poměrně velký 

prostor kreativitě, vzniká hodně možností značení. Trh je potom nepřehledný divákovi, který 

se o problematiku vyloženě nezajímá.  Nevědomky tak může konzumovat reklamní sdělení.  
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Graf 7: Značení PP videí – lexikum 

Z grafu vidíme, že v Británii poměrem 82 % převažuje značení pomocí slova 

advertorial a jeho odvozenin. V Čechách se ale tento termín, ani jeho český ekvivalent 

reklama, pro označování videí podpořených třetí stranou, nevyskytuje vůbec. Rovnoměrně 

je zastoupeno označení product placement, reklama, spolupráce a to hodnotou 33 %.  

 

 

 
Graf 8: Značení affiliate a PR 
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spolupráce

product placement
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Affiliate *, PR slovně; 
39%

Affiliate slovně, PR *; 
25%

Affiliate slovně, PR 
slovně; 36%

Lexikum značení nejpopulárnější formy protiplnění VB
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Jak jsme si popsali ve VVO1, nejpopulárnější formou spolupráce se třetími stranami 

ve Velké Británii je kombinace affiliate odkazů a PR darovaných produktů. Značení 

takovýchto spoluprací ale není jednotné, využívá se buď znaku hvězdičky, která se uděluje 

za jednotlivé odkazy nebo produkty, nebo slovního popsání. K označování se používají tři 

mutace popisující tuto problematiku. Na výsečovém grafu č. 8 vidíme jejich zastoupení. 

Vedoucí postavení má kategorie, kde bývá affiliate odkaz značen hvězdičkou a PR 

spolupráce slovním prohlášením (39 %). Druhá nejoblíbenější forma značení je slovní 

prohlášení týkající se obou proměnných (36 %). Při kódování jsem vypozorovala, že 

většinou bývá uvedeno na konci popisku videa ve formě odstavce s vyjádřením o 

transparentnosti youtubera. Poslední kategorie zastoupená 25 % zastupuje případy, ve 

kterých byly affiliate odkazy popsány obecně slovně, ale jednotlivým PR výhodám je 

přidělena hvězdička.  

 

 
Graf 9: značení PR   

V českém prostředí byla nejpopulárnější formou protiplnění spolupráce na bázi PR. 

Tu čeští autoři označovali v 68 % případů pomocí hvězdičky přidělené darovaným 

produktům. Ve 32 % případů označovali výhody plynoucí z PR jako spolupráci. 

 

PR* 68%

spolupráce
32%

Lexikum značení nejpopulárnější formy protiplnění ČR
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2.7.3.  

2.7.4. Vlastnosti videí 

V této podkapitole jsem vyhodnotila více proměnných tak, abychom zjistili co nejvíce o 

formátu videí a jeho vlastnostech a odpovídám tak na VVO3: Jaký mají videa formát a 

vlastnosti? 

Nejprve jsem porovnávala stopáž videa, kde mě zajímalo, jaký dopad bude mít 

případný protduct placement délku trvání. Pro přehlednost porovnání jsem sestavila tabulku, 

kde jsou uvedeny průměrné délky stopáže videí, jež jsem rozdělila na ta, která obsahují PP 

a ta jejichž reklamní potenciál spočívá pouze na základě PR a affiliate, nebo ho nemají 

vůbec.  

 

Tabulka č. 3: Porovnání průměrné stopáže 

  Velká Británie Česká republika 

PP 19:24 17:16 

Nesponzorovaná 20:40 46:24 
 

Jak je vidět, průměrná délka videí se na britském trhu nijak výrazně neliší. Můžeme 

tedy odvodit, že PP ve videu neovlivňuje jeho délku. Za to na českém trhu je rozdíl 

markantní. V nesponzorovaných videích pozorujeme nárůst délky stopáže o 169 %.  

 

Co se týče další proměnné, formátu videa, zde jsem zkoumala vztah mezi celkovým 

obsahem a videy zahrnujícími PP. Z původního vzorku 50 videí v rámci britského trhu bylo 

24 charakteru časosběrného vlogu a 26 videí ve formě statické, kdy youtuber sedí před 

kamerou a prezentuje svoje sdělení. Při zaměření na 13 videí z britského vzorku, která 

obsahovala PP bylo 7 ve formě statické a 6 ve formě časosběrné. Při porovnání 

procentuálních zastoupení v tabulce lze jasně vyčíst, že mezi formátem celkového obsahu a 

formátem videí s PP nedochází k markantním rozdílům.  
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Tabulka č. 4: Typy formátů na jednotlivých trzích v procentech 

Trh Typ formátu  z celého vzorku PP 

Velká 
Británie 

Vlog 48 % 46 % 

Statické video 52 % 54 % 

Česká 
republika 

Vlog 12 % 33 % 

Statické video 86 % 67 % 

Jiné 2 % 0 %  
  

Na českém trhu ale vidíme rozdíly znatelnější. Z celkových 50 videí měla největší 

zastoupení ta statická, konkrétně se jednalo o 43 videí. Formát vlogu byl v české republice 

v rámci celkového vzorku využit 6x a v jednom případě se video vymykalo převládajícímu 

obsahu, jednalo se o hudební videoklip. Ani jedno z brandovaných Při porovnání celkového 

obsahu a obsahu s PP v rámci českého trhu bylo zjištěno, že v obou případech převládá 

forma statického videa.  

2.7.5. Prezentace produktu 

V této podkapitole si zodpovíme VVO4: Jakým způsobem je prezentován produkt, jež byl 

umístěn na základě placené spolupráce? Jedná se nutně o produkt z kategorie beauty?  

 

Na obou trzích byl v rámci videí s PP většinově produkt nejen ukázán, ale i 

demonstrován tak, jak by ho uživatel používal ve svém vlastním životě. Na českém trhu byla 

pro demonstrování produktu naměřena hodnota 67 %, zatímco pouhé ukázání produktu čítá 

33 %. V anglických videích je zastoupení demonstrace 60 % a zobrazování 33 %. Navíc zde 

sledujeme i 7% ukazatel keymessage, kdy youtuber komunikoval sdělení dané zadavatelem 

PP. Jednalo se o statistiky a fakta o produktech či produktové řadě, která měla být předána 

publiku a youtuber se o nich explicitně vyjádřil jako o informacích od dané značky.  
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Graf 10: představení produktu v rámci PP videa 

 

Po vyhodnocení dat bylo zjištěno, že značky a výrobky, jež byly součástí PP ve 

videích v segmentu beauty blogerů českého trhu, nutně nesouvisí s kategorií krásy. 

Nejčastějším zastoupením byla kategorie lifestyle s hodnotou 67 %. Mezi značky, které 

inzerovaly u největších českých beauty youtuberů patřila Coca-cola u Shopaholic Nicol. 

Dále také IKEA, která sponzorovala proměnu bytu youtuberky Beauty by Katty. Tento fakt 

poukazuje na trend otáčení pozornosti publika, které jde primárně konzumovat obsah 

týkající se kosmetiky a krásy, k dalším prvkům životního stylu. Zadavatel se tak zároveň 

vyhne sdílení prostoru s přímou konkurencí. Druhou kategorií v pořadí je móda s hodnotou 

33 %. Segment beauty neměl v českých PP videích zastoupení žádné. Oproti českému trhu 

je britský vyrovnanější, z kategorie beauty pochází 47 % produktů, stejné zastoupení má 

kategorie lifestyle. Zde se jednalo například o subskripční služby týkající se zdravého 

jídelníčku nebo služby týkající se bydlení.  
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Graf 11: Segmenty příslušné produktům v PP videích 

 

2.8.   Interpretace výsledků 

Na závěr je díky dílčím výsledkům analýzy možné zodpovědět hlavní VO: Využívá se 

sponzorovaných videí na YouTube kanálech českých a britských influencerů ze segmentu 

beauty? Pokud ano, jakým způsobem a jak se oba trhy liší?  

Obsahová analýza ukázala, že na obou trzích převažují videa s reklamním 

charakterem. Ten je definován buď pomocí PR, affiliate odkazů nebo sponzorovaných videí. 

Přímou spolupráci se značkou, která youtuberovi zaplatila za prostor ve videu, jsem 

zkoumala pod kategorií PP, který jsem definovala v teoretické části práce. Videa, která 

obsahovala PP zastávala na britském trhu celkem 30 %. V Čechách se jednalo o 14 %.  

Forma značení sponzorovaných videí se na trzích výrazně liší. Z legislativního 

rámce, který, jak jsme si popsali v kapitole 1.2.6., v Británii není zvláště direktivní, vychází 

roztříštěnost značení. To se liší, mnohdy i opakuje na různých místech videí, na druhou 

stranu takovýto postup pomáhá transparentnosti.  Celkem bylo označených 60 % PP videí 

v titulku, z toho 47 % i v popisku. Dalších 40 % obsahovalo informace o reklamě v popisku, 

a v polovině takovýchto případů byla reklama explicitně zmíněna v obsahu videa, buď 

graficky, nebo slovně. Český trh je oproti britskému jednotnější, značí spolupráce pouze 

v popisku. Nicméně zde záleží na iniciativě diváka, zda si popisek proaktivně rozklikne a 

informace o PP by mu mohla snadno uniknout.  
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Co se týká termínů, kterými autoři značí videa s PP v Británii naprosto převládá 

slovo advertorial a jeho mutace či zkratky, a to hodnotou 82 %. Zbytek doplňují termíny 

sponzorováno a spolupráce, každé ve shodném zastoupení 9 %.   

Průměrná doba trvání videí s nebo bez PP se na britském trhu nijak výrazně neliší. 

Můžeme tedy odvodit, že PP ve videu neovlivňuje jeho délku. Za to na českém trhu je rozdíl 

markantní. V nesponzorovaných videích pozorujeme nárůst délky stopáže o 169 %. Na 

základě logického pravidla o tom, že korelace nutně neznamená kauzalitu, z údaje 

nemůžeme vyvodit jasný závěr, jak PP přesně ovlivňuje délku trvání videa. Nicméně 

nepoměr na jednotlivých trzích je vcelku zajímavý. 

Dalšímu porovnání napříč trhy podlehla i role produktu v rámci PP videí. Ten byl ve 

videích pouze zobrazován (na obou trzích stejným zastoupením 33 %). K demonstraci 

produktu došlo v Británii v 60 % případů a v Čechách 67 %. Můžeme tak říci, že na obou 

trzích ve většině případů došlo k plnému využití potenciálu PP, kdy značka může ukázat 

produkt v prostředí, se kterým se divák ztotožní, dokáže si ho tak představit ve svém životě 

a případně ho tak spíš chtít zakoupit. 

Segment, ze kterého pocházel produkt, byl na českém trhu zejména lifestyle, 

zastoupený 67 %. Druhým segmentem byla móda v hodnotě 33 %. Paradoxně, dle mnou 

nasbíraných dat, vůbec nedošlo k PP kategorie beauty přímo na českých beauty kanálech. 

Segmenty na britském trhu jsou vyrovnanější, beauty i lifestyle jsou zastoupeny 47 %. 

Podstatně méně, než v Čechách pak docházelo k propagaci módy (6 %).  
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Závěr 

Tato bakalářská práce se věnovala participativní kultuře, zejména pak fenoménu YouTube. 

Z nich nově vykrystalizované společenské role youtubera a influencera hrály hlavní roli 

v pochopení problematiky sponzorovaného obsahu na řečené platformě, proto byly 

podrobně popsány.  

V teoretické části se text zabýval a popsal novomediální kontext vzniku YouTube 

jako společenské platformy. K tomu posloužil výklad problematiky participativní kultury, 

termínů Web 2.0 a user generated content. Dále práce zabývala pozicí influencera a jeho 

srovnáním s celebritou. Text také shrnul problematiku influencer marketingu takovým 

způsobem, aby došlo k co nejlepšímu navázání na praktickou část práce.  

Dále text vykládá historii YouTube. Neopomíná ani problematiku legislativy značení 

spoluprací na jednotlivých trzích. Práce si kladla za cíl popsat a porovnat obsah sdílený 5 

nejpopulárnějšími youtubery ze segmentu beauty na českém a britském trhu. K jeho naplnění 

byla v praktické části popsána metodologie analýzy. Pro účely práce byla zvolena 

kvantitativní obsahová analýza. Té byl definován vzorek 100 videí vycházející 

z nejpopulárnějších beauty kanálů na českém a britském trhu. Byly určeny jednotlivé 

proměnné, na základě kterých jsem vytvořila kódovací knihu (Tabulka č. 1, 2). Z té vycházel 

i kódovací arch (Příloha č. 1), do kterého jsem zanášela data k následnému vyhodnocení.  

Pomocí dat jsem zodpověděla vedlejší výzkumné otázky, i otázku hlavní.  

Obsahová analýza ukázala, že na obou trzích převažují videa s reklamním 

charakterem. Ten byl definován buď pomocí PR, affiliate odkazů nebo sponzorovaných 

videí. Po zkoumání přímé spolupráce se značkou, která zaplatila za prostor ve videu, byla 

zjištěna následující fakta. Videa, která obsahovala product placement, zastávala na britském 

trhu celkem 30 %. V Čechách se jednalo o 14 %. Dále se analýza podrobně věnovala typům 

značení a snažila se odhalit určité trendy. To se povedlo, obecně lze z dat vyčíst, že v británii 

jsou videa vznikající ve spolupráci se značkami nebo v rámci PR více značena, a to rozličnou 

slovní zásobou i lokací označení. Často na britském trhu také dochází k mnohonásobnému 

značení v různých oblastech obsahu. Oproti tomu čeští autoři značí zejména v popisku. Z dat 

bylo vyčteno mnohem více, proběhla i komparace napříč trhy.  

Závěry ale nemůžeme generalizovat kvůli poměrně malému vzorku videí. Analýza 

má tak spíš explorační charakter a může sloužit jako ukazatel trendů na jednotlivých trzích, 

které mohou být dále prozkoumávány.  
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Summary 

This bachelor thesis deals with participatory culture, especially the phenomenon of 

YouTube. From these, the newly crystallized social roles of youtuber and influencer have 

played a major role in understanding the issue of sponsored content on the platform, 

therefore have been described in detail. 

In the theoretical part, the text dealt with new media context of YouTube considering 

it as a social platform rather than just data sharing server. Explanation of participatory 

culture, Web 2.0 and user generated content took part. Furthermore, the work dealt with the 

position of influencer and comparison with role of classic celebrity. The text also 

summarized the issue of influencer marketing in such a way as to make the best possible link 

to the practical part of the work. 

Next, the text explains the history of YouTube. It also does not neglect the legislation 

of labelling by cooperating in individual markets. The aim of the thesis was to describe and 

compare the content shared by the 5 most subscribed youtubers from the beauty segment on 

the Czech and British markets. The methodology of analysis was described in the practical 

part. Quantitative content analysis was chosen for the purpose of the thesis. This was defined 

by a sample of 100 videos based on the most popular beauty channels on the Czech and 

British markets. Individual variables were determined. On that base I created the coding 

book (Table 1, 2). From this came the coding sheet (Appendix no.1), into which I entered 

the data for subsequent evaluation. 

Using the data, I answered secondary research questions and the main question as 

well. Content analysis has shown that both markets are predominantly promotional. It was 

defined either by PR, affiliate links or sponsored videos. Having examined the direct 

collaboration with the brand that paid for the video space, the following facts were found. 

Videos that included product placement held 30 % of the UK market. In the Czech Republic 

it was 14 %. Furthermore, the analysis focused in detail on the types of labelling and tried to 

reveal certain trends. In general, the data had showed following trend. In Great Britain, 

videos that are created in collaboration with brands or within the PR are marked, with various 

vocabulary and location labels. Also, there is often multiple labelling in different areas of 

content on the UK market. On the other hand, the Czech content creators disclaim uniquely 

in description box of the video.  
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Much more data was interpreted from the dataset, a comparison across the markets 

was made as well. But unfortunately, we cannot generalize the conclusions because of the 

relatively small sample of videos. The analysis is thus rather exploratory in nature and can 

serve as an indicator of trends in individual markets that can be further explored. 
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JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. I. vydání. 

Zlín: VeRBuM, 2013. ISBN 978-80-87500-38-5.  
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představám o kulturní produkci a konzumaci. Popisuje změnu, kterou společnosti přinesl a navazuje tzv. 

participativní kulturou, kdy člověk není jen konzumentem, ale i producentem a sám se účastní její tvorby. 
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Tabulka č. 4: Typy formátů na jednotlivých trzích v procentech 

 

Graf 1: Prorovnání typu obsahu 

Graf 2: Konkrétní formy příjmů VB  

Graf 3: Konkrétní formy příjmů ČR  

Graf 4: Konkrétní formy příjmů VB a ČR 

Graf 5: umístění značení   

Graf 6: Značení PP videí  

Graf 7: Značení PP videí – lexikum 

Graf 8: Značení affiliate a PR 

Graf 9: značení PR   

Graf 10: představení produktu v rámci PP videa 

Graf 11: Segmenty příslušné produktům v PP videích 
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Příloha č. 1 kódovací arch, část 1, Velká Británie  

kodovací 
jednotka autor odběratelů 

počet 
shlédnutí 

délka 
videa 

forma 
protiplnění 

umístění 
označení 
protiplnění  lexika 

forma 
obsahu zobrazení kontext link konkurence 

Video 1  1 4 874 291 99580 45:11 2, 3 2 3, 6 1 1 1 2 1 

Video 2  1 4 874 291 944627 43:08 4 2 7 2 2 1 1 1 

Video 3  1 4 874 291 1005201 54:49 4 1, 2 1 1 1 3 1 2 

Video 4  1 4 874 291 902175 30:31 2, 3 2 3, 6 1 1 2 2 1 

Video 5  1 4 874 291 1030187 19:56 2, 3 2 3, 6 1 1 2 2 1 

Video 6  1 4 874 291 1244345 41:10 2, 3 2 3, 6 1 1 2 2 1 

Video 7  1 4 874 291 1165765 34:00 4 1, 2 1 1 2 3 2 2 

Video 8  1 4 874 291 1 677 207 53:20 2, 3 2 3, 6 1 1 2 2 1 

Video 9  1 4 874 291 1 234 565  43:01 2, 3 2 3, 6 1 1 2 2 1 

Video 10  1 4 874 291 1 293 599 37:15 2, 3 2 3, 6 1 1 2 2 1 

Video 11  2 3 569 549 29432 04:22 2, 3 2 4, 6 2 1 1 2 2 

Video 12  2 3 569 549 81899 09:14 4 1, 2 1 2 1 1 2 2 

Video 13  2 3 569 549 200980 11:43 2, 3 2 4, 6 2 2 1 2 1 

Video 14  2 3 569 549 149489 04:57 2, 3 2 4, 6 2 2 1 2 2 

Video 15  2 3 569 549 144 927 02:11 2, 3 2 4, 6 2 2 1 2 1 

Video 16  2 3 569 549 719219 12:50 2, 3 2 4, 6 2 2 1 2 1 

Video 17  2 3 569 549 493923 03:30 2, 3 2 4, 6 2 2 1 2 1 

Video 18  2 3 569 549 120742 06:49 2, 3 2 4, 6 2 2 1 2 1 

Video 19  2 3 569 549 476395 15:03 2, 3 2 4, 6 2 2 1 2 1 

Video 20  2 3 569 549 437562 10:42 2, 3 2 4, 6 2 2 1 2 2 

Video 21  3 3 509 509 167 572 11:45 2, 3 2 4, 5 2 1 2 2 2 

Video 22  3 3 509 509 373 019 14:01 4 1, 2 1 1 2 3 1 2 

Video 23  3 3 509 509 534866 16:33 4 1, 2 1 1 1 3 1 2 

Video 24  3 3 509 509 573056 14:27 2, 3 2, 3 4, 5 2 1 1 2 1 

Video 25  3 3 509 509 560911 19:59 5     1         

Video 26  3 3 509 509 228880 13:19 4 1, 2 1 2 2 2 2 1 

https://www.youtube.com/watch?v=HsAdbBVIheE
https://www.youtube.com/watch?v=dQJ2mWeiMag&t=891s
https://www.youtube.com/watch?v=8MLf3ZeE5cg
https://www.youtube.com/watch?v=FtvsgRt5C2c
https://www.youtube.com/watch?v=DLZcprNndYw
https://www.youtube.com/watch?v=etYKm2Qefe8
https://www.youtube.com/watch?v=IHW2qu7X_pM
https://www.youtube.com/watch?v=tLnZ7q6iY_w
https://www.youtube.com/watch?v=HVqgncGtBQk
https://www.youtube.com/watch?v=akIYyeovSME
https://www.youtube.com/watch?v=IhcDjw_TXlM
https://www.youtube.com/watch?v=XGfnP0QppRA
https://www.youtube.com/watch?v=MLxZyGWjL-k
https://www.youtube.com/watch?v=XtJzw87gMmE
https://www.youtube.com/watch?v=8QfF8sr28Ds
https://www.youtube.com/watch?v=GIDTY9I4b08
https://www.youtube.com/watch?v=1q602J3F_r4
https://www.youtube.com/watch?v=sDTBViftsDc
https://www.youtube.com/watch?v=1PmlwFgUkqM
https://www.youtube.com/watch?v=lioIvByAKoE
https://www.youtube.com/watch?v=tVK6t2vfa6g
https://www.youtube.com/watch?v=nSTWRSB4M-Y
https://www.youtube.com/watch?v=ILxKi5gYLZk&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=tW47Fk_Ozv4
https://www.youtube.com/watch?v=JYHYaUvKWkk
https://www.youtube.com/watch?v=7Qkh7TBrP48
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Video 27  3 3 509 509 294694 22:33 2, 3 2 4, 5 1 1 1 2 1 

Video 28  3 3 509 509 340574 10:49 4 2 1 1 2 1 2 2 

Video 29  3 3 509 509 335260 17:01 2, 3 2 4, 5 1 1 1 2 1 

Video 30 3 3 509 509 455225 08:12 2, 3 2 4, 5 1 1 1 2 1 

Video 31  4 2 169 270 111 036 18:01 2, 3 2 3, 6 2 2 1 2 1 

Video 32  4 2 169 270 667103 13:43 4 1 1, 2  2 2 1 2 2 

Video 33  4 2 169 270 40151 12:30 4 1 1 2 3 1 2 2 

Video 34  4 2 169 270 127172 19:10 2 3 6 2 2 1 2 1 

Video 35  4 2 169 270 144875 16:28 5     2 2 1 1 1 

Video 36  4 2 169 270 169 763 26:44 3 2 4 2 2 1 2 1 

Video 37  4 2 169 270 31 563 06:47 4 2 1 2 2 1 2 2 

Video 38  4 2 169 270 272 144 19:11 3, 4 1, 2 1, 3 2 2 1 1 2 

Video 39  4 2 169 270 161 348 30:55 3 2 3 2 2 1 2 1 

Video 40  4 2 169 270 322 267 26:50 3 2 3 2 2 1 2 1 

Video 41  5 491 532 133 501 12:06 1     2 2 3   2 

Video 42  5 491 532 110 346 23:14 3, 4 2, 3 1, 3  1 1 3 2   

Video 43  5 491 532 143 071 26:53 2, 3 2, 3 4, 5 1 2 1 2 1 

Video 44  5 491 532 145 478 28:41 2, 3 2, 3 3, 6 1 2 3 2 2 

Video 45  5 491 532 71 177 25:50 2, 3 2 4, 5 1 2 3 2 1 

Video 46  5 491 532 113 062 21:46 2, 3, 4 2, 3 1, 2, 3 2 1 3 2 2 

Video 47  5 491 532 111 812 18:01 2, 3 2, 3 4, 6 1 2 1 2 2 

Video 48  5 491 532 86 094 12:33 2, 3, 4 2, 3 1, 2, 3 1 2 3 2 2 

Video 49  5 491 532 240 902 27:58 2, 3 2 3, 6 1 1 3   1 

Video 50  5 491 532 144 172 26:56 2, 3 2, 3 3, 6 1 1 3 2 1 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gg2lc8Heh5E
https://www.youtube.com/watch?v=KLerXV5p8_I
https://www.youtube.com/watch?v=v2gTVnlz6zc
https://www.youtube.com/watch?v=QgEJ4DAys-U
https://www.youtube.com/watch?v=X6D8k4uAXMI
https://www.youtube.com/watch?v=GTTAFeLzolc
https://www.youtube.com/watch?v=EyheVhqC7vw
https://www.youtube.com/watch?v=d0B4D9Y2G9c
https://www.youtube.com/watch?v=u6_7D0l1DR4
https://www.youtube.com/watch?v=pXsVHadtpR4
https://www.youtube.com/watch?v=hF8oWaK7eMc
https://www.maccosmetics.co.uk/whatsyourthing?gclid=Cj0KCQjwi8fdBRCVARIsAEkDvnInK8QCb0mKCX2v4FVTpwLyV8pWHoJ8sYg2WntaPf0mQqhF0HIhmUUaAuIPEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=COe9_Ymv5d0CFQ5x4AodtrwCiA?utm_medium=social&utm_source=youtube&utm_campaign=pixiwoo
https://www.youtube.com/watch?v=SSnLbYUcAB8&t=1113s
https://www.youtube.com/watch?v=FHugwRpZgeA&t=613s
https://youtu.be/73rryc9-ylA
https://www.youtube.com/watch?v=YVbIAJFDUOw
https://www.youtube.com/watch?v=5jjXpYbAMeE
https://www.youtube.com/watch?v=xzKJDV6ALEE&t=103s
https://www.youtube.com/watch?v=qoXUFDW7IUA&t=389s
https://www.youtube.com/watch?v=g-Qo2Ac8FYE&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=Pdbu8fMczsk
https://www.youtube.com/watch?v=eYcVqTsfR6Y
https://www.youtube.com/watch?v=G4er7tYykMM
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Příloha č. 1 kódovací arch, část 2, Česká republika 

kodovací 
jednotka autor odběratelů 

počet 
shlédnutí 

délka 
videa 

forma 
protiplnění 

umístění 
označení 
protiplnění  lexika 

forma 
obsahu zobrazení kontext link konkurence promokód 

Video 51  6 476 634 187 396 0:24:24 5     1         7 

Video 52  6 476 634 593 243 0:03:49 5     3         7 

Video 53  6 476 634 403 573 0:28:28 2 3 7 1 1 4 1 2 7 

Video 54  6 476 634 282 611 0:18:36 5     2         7 

Video 55  6 476 634 132 784 0:11:25 4 3 2 1 2 3 1 2 7 

Video 56  6 476 634 537 793 0:19:20 5     2         7 

Video 57  6 476 634 418 442 0:28:22 5     1         7 

Video 58  6 476 634 129 461 0:07:30 5     1         7 

Video 59  6 476 634 178 849 0:09:44 2 3 7 1   1     7 

Video 60  6 476 634 337 975 0:17:19 5     2         7 

Video 61  7 388 496 58 208 0:17:30 2 3 5 2 1 1 2 1 7 

Video 62  7 388 496 81 909 0:17:30 2 3 5 2 1 1 2 1 7 

Video 63  7 388 496 94 845 0:14:27 2 3 5 2 1 1 2 1 7 

Video 64  7 388 496 125 930 0:13:27 2 3 5 2 1 1 2 1 7 

Video 65  7 388 496 111 275 0:18:57 2 3 5 2 2 1 2 1 7 

Video 66  7 388 496 86 100 0:16:36 2 3 5 2 2 1 2 1 7 

Video 67  7 388 496 94 827 0:25:26 2 3 5 2 2 1 2 1 7 

Video 68  7 388 496 556 091 0:07:43 1     2           

Video 69  7 388 496 114 671 0:21:10 2 3 5 2 2 1 2 1   

Video 70  7 388 496 118 192 0:27:19 2 3 5 2 2 1 2 1   

Video 71  8 247 551 182 816 0:13:40 2 3 7 2 2 2 2 1 2 

Video 72  8 247 551 78 477 0:20:35 2 3 5 2 2 1 2 1 1 

Video 73  8 247 551 120 379 0:15:13 1     2         1 

Video74  8 247 551 109 966 0:12:34 1     2           

Video 75  8 247 551 118 881 0:19:06 2 3 5 2 2 1 2 1   

Video 76  8 247 551 110 222 0:20:00 1     2         1 

https://www.youtube.com/watch?v=_OXKvSfOaqA&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=JJcT6nqfkwY
https://www.youtube.com/watch?v=B7TB8yIfZO4
https://www.youtube.com/watch?v=oNnlM4qpnAg&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=zf6XANZPnDQ
https://www.youtube.com/watch?v=t494U3hsusU&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=33pNdZqugDo
https://www.youtube.com/watch?v=e-a1ALB31QQ
https://www.youtube.com/watch?v=QXQ8Dif8ywE
https://www.youtube.com/watch?v=9EFxPuDG3rQ
https://www.youtube.com/user/GetTheLouk/videos
https://www.youtube.com/watch?v=RYIZHAK3cek
https://www.youtube.com/watch?v=I23TXMK_5Hk
https://www.youtube.com/watch?v=I23TXMK_5Hk
https://www.youtube.com/watch?v=YIV-SPt9I8o
https://www.youtube.com/watch?v=N0mL3JfoDfo
https://www.youtube.com/watch?v=k4rF2r08OUU
https://www.youtube.com/watch?v=3PsL3xVf0VM
https://www.youtube.com/watch?v=vazzdUKC54k
https://www.youtube.com/watch?v=M8ri-mohi3I
https://youtu.be/FEm9NAU1TEY
https://www.youtube.com/watch?v=F7O626kjQwo&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=TIKQ2fJUo1A
https://www.youtube.com/watch?v=U580fcIBJFI
https://www.youtube.com/watch?v=GcuyAQwGFvE
https://www.youtube.com/watch?v=tAS0qEpmR64
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Video 77  8 247 551 96 062 0:14:50 2 3 5 2 2 2 2 2 1 

Video 78  8 247 551 162 816 0:18:49 2 3 5 2 2 1   1 7 

Video 79  8 247 551 210 850 0:19:30 1     2         7 

Video 80  8 247 551 188 033 0:13:05 1     2         7 

Video 81  9 215 722 198 445 0:15:12 1     2         7 

Video 82  9 215 722 261 009 0:17:32 1     2         7 

Video 83  9 215 722 249 697 0:14:12 4 3 7 2 2 2 1 2 1 

Video 84  9 215 722 800 532 0:13:36 1     2         7 

Video 85  9 215 722 230 857 0:13:09 1     2         7 

Video 86  9 215 722 159 773 0:10:06 1     2         7 

Video 87  9 215 722 101 884 0:13:26 1     2         7 

Video 88  9 215 722 139 705 0:05:09 1     2         7 

Video 89  9 215 722 163 029 0:15:45 1     2         7 

Video 90  9 215 722 133 405 0:08:43 5     2         7 

Video 91  10 43 748 28 426 0:33:16 5     2         7 

Video 92  10 43 748 39 405 0:23:10 5     2         7 

Video 93  10 43 748 35 589 0:21:53 5     2         7 

Video 94  10 43 748 39 906 0:36:46 2 3 7 2 2 1 2 1 1 

Video 95  10 43 748 24 203 0:05:32 2 3 7 2 1 1 2 2 7 

Video 96  10 43 748 43 409 0:28:09 5     2         1 

Video 97  10 43 748 82 269 0:16:46 2 3 7 2 2 1 2 1 7 

Video 98  10 43 748 43 161 0:25:56 4 3 8 2 1 3 2 2 7 

Video 99  10 43 748 44 229 0:25:39 1     2           

Video 100  10 43 748 38 486 0:19:38 1     2           

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MVDjLKilGgI
https://www.youtube.com/watch?v=JqhyhsfJO2c&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=gjgESjwLn4o
https://www.youtube.com/watch?v=Seaimt_X_do
https://www.youtube.com/watch?v=dzovw_bMu8Q
https://www.youtube.com/watch?v=PlEhUE80spc
https://www.youtube.com/watch?v=gYej1g5vdgY&t=482s
https://www.youtube.com/watch?v=aNxKtQ1__M8
https://www.youtube.com/watch?v=nhZguv3E_n0
https://www.youtube.com/watch?v=t6zGMCsG0y4
https://www.youtube.com/watch?v=M04Vwl2VRNo
https://www.youtube.com/watch?v=sYT_mzMuQ84
https://www.youtube.com/watch?v=OgqBSOAmTRg
https://www.youtube.com/watch?v=2JBr9bQMWn0
https://www.youtube.com/watch?v=s56TX2eFxww
https://www.youtube.com/watch?v=dE_7wujdi4Y
https://www.youtube.com/watch?v=qFsZ0XwBBII
https://www.youtube.com/watch?v=SPNLNGPVLJ4
https://www.youtube.com/watch?v=LFPTXJ8XmFU
https://www.youtube.com/watch?v=1gqEGtH4_VY
https://www.youtube.com/watch?v=x9nqFsbnqr0
https://www.youtube.com/watch?v=Zu-Ei9D9peA
https://www.youtube.com/watch?v=Lzti7TgXtcc
https://www.youtube.com/watch?v=eOVCEq2GOlM
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