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Anotace

Youtube  se  během  posledních  let  stal  jedním  z nejvýznamnějších  audiovizuálních  médií. 
Vznikl  tak  fenomén  youtuberů,  kteří  prostřednictvím  svých  videí  dosahují  nadprůměrné 
sledovanosti,  především  u  mladších  diváků.  Jaký  vliv  má  pravidelné  sledování  videí  na 
Youtube na žáky 2. stupně základní školy? A jakou pozici zastává Youtube v jejich životě ve 
srovnání s ostatními audiovizuálními médii? Tyto otázky se pokusím zodpovědět v této práci 
prostřednictvím analýzy vlivu videí tří Youtuberů, kteří patří mezi nesledovanější v Česku.

Annotation

Youtube has became one of the most significant audio-visual media in the past few years. 
Together with Youtube, the Youtubers phenomenon has occurred. Youtubers reach high 
viewing ratings with their videos, especially when it comes to younger audience. What impact 
does regular video watching on elementary school pupils? And what position does Youtube 
hold in their life compared to other audio-visual media? I will try to answer these questions in 
this thesis using an analysis of influence of three Youtubers, who are the most famous in 
Czechia.
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Vymezení tématu

Internetový server pro sdílení videí Youtube zažívá v posledních letech obrovský 

rozmach. S nástupem Youtuberů se výrazně změnila jeho podstata – z místa, kam lidé 

ukládali svá domácí videa se Youtube změnil v platformu pro autory-profesionály, kteří 

nabývají na popularitě. Největší část jejich publika tvoří děti, kteří si v Youtuberech hledají 

své potenciální vzory. Tato práce se tak bude zabývat zejména otázkami, jaký vliv mohou tito 

Youtubeři na mladé diváky mít, a jakou roli vlastně Youtube hraje v porovnání s ostatními 

audiovizuálními médii.

Pro pochopení celého fenoménu Youtuberingu je důležité se nejprve podívat na to, 

jakým způsobem se Youtube vlastně vyvíjel, a co vede mladé lidi ke sdílení často velmi 

osobních videí na internetu. V souvislosti s tímto se tato práce zaměří také na principy kultury 

spoluúčasti, jež tvoří základ pro šíření a popularitu tohoto jevu, a vysvětluje některé jeho 

charakteristiky. V další části se budu soustředit na samotné Youtubery, jejich činnost a vlivy, 

které mohou na svá dětská publika mít, ať už pozitivní, či negativní.

V rámci audiovizuálních médiích je Youtube poměrně specifická platforma. Podobně 

jako jiné internetové servery se vyznačuje velkým množstvím obsahu dostupným 

v libovolném čase, čímž se vymezuje vůči televizi či rozhlasu. Její obsah je však tvořen 

samotnými uživateli této platformy, ne jejími tvůrci, čímž se liší i od ostatních internetových 

platforem. Jedna z otázek, na kterou se tato práce pokusí odpovědět, je tak i postavení 

Youtube v kategorií audiovizuálních médií, jaká jsou jeho specifika a v čem jsou si naopak 

podobná.

Abychom pochopili, jakou roli hraje v životě dětí Youtube v porovnání s dalšími 

audiovizuálními médii, je nutné se zabývat také tím, jak děti k médiím obecně přistupují, 

kolik času  jim věnují nebo jaké sdělovací prostředky je vlastně zajímají. Důležitým bodem je 

také fakt, jaký vliv na děti média mají a co pro ně představují. V bližším pohledu se pak 

zaměřím i na to, jaký vliv na ně má konkrétně Youtube a jaké změny tento nový fenomén 

přinesl do jejich života. Uvedením příkladů tří nejpopulárnějších československých 

Youtuberů tato práce zanalyzuje, jakými příklady tito tvůrci pro děti mohou být, a v kterých 

oblastech představují rizika. V konečném důsledku se pak na všechny výše uvedené otázky 

zeptám i jejich diváků samotných.
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Teoretická část

Vznik a vývoj Youtube

Dříve, než se začnu věnovat tomu, jak děti vnímají Youtube a kdo jsou to Youtubeři, 

je nutné pochopit,  jak Youtube funguje sám o sobě a jaký byl jeho vývoj od prostoru pro 

sdílení  videí  po  miliardy  generující  byznys.  Platforma  pro  sdílení  videí  oficiálně  vznikla 

v dubnu roku 2005, kdy ji její zakladatelé Chad Harley, Steve Chen a Jawed Karim, bývalí 

zaměstanci  americké  společnosti  Paypal,  zpřístupnili  veřejnosti.1 Server  s doménou 

Youtube.com měl sloužit především jako prostor pro ukládání osobních videí,2 čímž se zařadil 

mezi podobné, již existující servery sloužící k nahrávání vlastního videoobsahu, kterými byly 

např.  Vimeo, DailyMotion nebo CastPost.3 První video, jež bylo na Youtube nahráno 23. 

dubna 2005, zveřejnil jeden ze zakladatelů webu Jawed Karim a nese název „Me at the zoo“ 

(v překladu „Já v zoo“).4 Amatérské video má přibližně 18 vteřin a záběr roztřesené domácí 

kamery se po celou dobu soustředí na muže v zoologické zahradě před výběhem slonů, který 

popisuje  fakt,  jenž  ho  o  těchto  zvířatech  zaujal.  Ještě  ten  samý den začaly  na  platformu 

přibývat další amatérské klipy a Youtube se tak postupně proměnil v server, který má více než 

miliardu  uživatelů  po  celém  světě,  a  na  nějž  je  dnes  nahráváno  přibližně  300  hodin 

videoobsahu denně.5

Oproti  již  existujícím  platformám  však  Youtube  zaznamenal  nebývalý  úspěch 

v poměrně  krátkém čase.  Již  v roce 2006 web odkoupila  společnost  Google za 1,65 mld. 

dolarů.6 Sám Karim má pro rychlé rozšíření používání Youtube vlastní vysvětlení. Podle něj 

hrály hlavní roli čtyři faktory: doporučování videí podle těch, které uživatel již dříve shlédl, 

možnost  sdílet  je  prostřednictvím  e-mailu,  fakt,  že  součástí  webu  byl  zabudovaný 

videopřehrávač, díky kterému nemuseli být uživatelé nikam přesměrováni a mohli očekávat 

stále stejné funkce, a možnost na videa reagovat pomocí komentářů a později dalších funkcí 

1 BURGESS, Jean, Joshua GREEN. Youtube: Digital media and society series. Cambridge, UK: Polity Press, 
2009. ISBN 978-0-7456-4478-3.
2 Později se tento účel změnil a z Youtube se stala zejména platforma pro sdílení obsahu za účelem získávání 
diváků. Osoby, které tato videa nahrávají pravidelně, a v některých případech za ně dostávají od společnosti 
Youtube i finanční ohodnocení, se nazývají Youtubeři. Více o této změně uvedu v další části práce.
3ARRINGTON, Michael. Comparing the Flickrs of Video. TechCrunch [online]. 2005, 11. 6. 2005 [cit. 2019-

01-31]. Dostupné z: https://techcrunch.com/2005/11/06/the-flickrs-of-video/
4 KARIM, Jawed. Me at the zoo [online]. In: . 23. 4. 2005 [cit. 2019-01-31]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw
5 Youtube pro tisk [online]. [cit. 2019-01-31]. Dostupné z: https://www.youtube.com/yt/about/press/
6 Google buys YouTube for $1.65bn. BBC News [online]. 10. 10. 2006 [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6034577.stm
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typických  především  pro  sociální  sítě,  jako  jsou  Facebook,  Twitter,  a  další.7 Ve  svých 

počátcích fungoval Youtube jako sociální síť a právě to podnítilo interakci mezi uživateli. 

Uživatelé si zakládali profily, ve kterých udávali své základní údaje (věk, pohlaví) a zároveň 

informaci o tom, koho a v jakém věkovém rozmezí hledají, resp. čí obsah je zajímá. Oproti 

dnešní podobě Youtube neexistovalo řazení obsahu podle témat (pouze vznikaly automaticky 

generované kategorie podle tagů, tedy klíčových slov používaných při vyhledávání, jež byla 

součástí  názvu videí),  uživatelé  vyhledávali  další  uživatele,  a  jejich  videa si  mohli  pouze 

uložit  mezi  oblíbené.  S autory  se  mohli  spojit  nejen  prostřednictvím  komentářů,  ale  také 

v soukromých zprávách, a existovala možnost si své oblíbené autory přidat mezi „přátele“, 

podobně, jako je tomu na jiných sociálních sítích. Co naopak chybělo, byla možnost videa 

ohodnotit. Ta přibyla až v pozdějších letech, a to v podobě palců směřujících nahoru a dolů.8

Koncept  doporučování  videí  zůstává  na  Youtube  dodnes,  pouze  se  změnil  princip 

fungování.  Ve svých počátcích doporučoval  web svým uživatelům videa především podle 

jejich popularity. V praxi tento způsob znamenal, že videa s nejvyšším počtem shlédnutí se 

uživatelům zobrazovala na nejvyšších příčkách vyhledávání, případně na nejvyšších příčkách 

v příslušné kategorii, např. „nejsledovanější“, „nejkomentovanější“ apod. Dnes pro tyto účely 

Youtube využívá technologii strojového učení, aby svým uživatelům doručil obsah přímo „na 

míru“.  Technologie strojového učení dokáže analyzovat  na základě zadaných kritérií,  jaká 

videa má sledujícím doporučit, a sama umí tato vyhodnocení měnit na základě nových situací. 

V případě Youtube se tak tato doporučení zakládají především na dříve shlédnutém obsahu 

uživatele,  podle  nichž  technologie  vybírá  podobná  videa,  popularitě  doporučených  videí 

(Youtube  doporučuje  opět  především  ta  videa  s vyšším  počtem  shlédnutí),  a  dalších 

odhadovaných hodnotách,  jako jsou shlédnutá  videa  uživatelů  s podobným obsahem nebo 

podobná témata videí.9 Jednoznačným výsledkem obou těchto principů doporučování obsahu, 

ačkoli u doporučování pomocí strojového učení to není tolik patrné, je pak především fakt, že 

populárnější videa se stávají ještě populárnějšími, zatímco videa s nízkým počtem zhlédnutí 

zůstávají nadále pozadu.

Síla třetího ze zmíněných faktorů se projevila ještě v roce 2005, krátce po založení 

Youtube, kdy se na platformě objevil krátký sketch s názvem Lazy Sunday (v překladu „Líná 

neděle“) z amerického zábavního pořadu Saturday Night Live. Lazy Sunday se stala prvním 

7 GANNES, Liz. Jawed Karim: How Youtube took off. Gigaom [online]. 2006, 26. 10. 2006 [cit. 2019-01-31]. 
Dostupné z: https://gigaom.com/2006/10/26/jawed-karim-how-youtube-took-off/
8 GREEN, Hank. A Look Back at 10 Years of Life on YouTube. Mediashift [online]. 26. 2. 2015 [cit. 2019-04-
07]. Dostupné z: http://mediashift.org/2015/02/a-look-back-at-10-years-of-life-on-youtube/
9 NADEEM, Moin. How Youtube Recommends Videos. Towards Data Science [online]. 2018, 8. 7. 2018 [cit. 
2019-01-31]. Dostupné z: https://towardsdatascience.com/how-youtube-recommends-videos-b6e003a5ab2f
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hitem na Youtube, který během prvních deseti dní získal 1,2 milionu shlédnutí10, a to zejména 

kvůli tomu, že jej uživatelé webu šířili právě prostřednictvím e-mailové komunikace. Tento 

fakt vedl nejen k rostoucímu počtu shlédnutí videa, ale také k vzrůstajícímu zájmu o Youtube 

samotný. Další známé značky nejen z televizního prostředí na server začaly nahrávat reklamy 

na své produkty a těžily z jeho popularity. Příkladem může být firma Nike se svou reklamou 

z roku 2005, které se stalo hitem.  11Prostor v mainstreamových médiích získala platforma i 

v únoru 2006, kdy začala televize NBC Universal, jež vlastnila práva k pořadu Saturday Night 

Live  a  tedy i  ke  zmíněnému klipu,  požadovat  stažení  nejen  Lazy Sunday z tohoto webu. 

Video v té době mělo již přes 5 milionů shlédnutí a média si začala všímat nejen popularity 

samotného  klipu,  ale  především potenciálu,  který  platforma  skýtala  pro  firmy a  televizní 

společnosti, jež skrze ni začaly oslovovat nové diváky. Zatímco NBC Universal požadovala 

stažení  svých  pořadů  z Youtube,  jiné  televizní  společnosti  a  producenti  naopak  na  web 

urychleně nahrávali svá videa, trailery a hudební klipy v naději, že dosáhnou stejné pozornosti 

jako Lazy Sunday.12

Po této události a následném odkoupení Youtube společností Google došlo k výrazné 

proměně platformy.  Z původní  myšlenky vytvořit  archiv  domácích  videí  pro lidi  z celého 

světa  se  Youtube  přesunul  k novému  cíli  pod  heslem  „Broadcast  Yourself“  (v  překladu 

„Vysílej sám sebe“, od toho hesla však Youtube upustil v roce 2012). Spolu se vzestupem 

Webu 2.0 13 se platforma stala aktivním podporovatelem vytváření nového obsahu určeného 

přímo ke sdílení. Na Youtube se tak začala objevovat nejen videa od komerčních vysílacích 

společností,  které  jejich  prostřednictvím  cílily  na  mladší  publikum,  ale  také  uživatelská 

zpravodajská videa a tzv. vlogy, tedy videa, na nichž autor natáčí sám sebe za účelem předat 

publiku nějakou informaci. Youtube své uživatele vybízel k aktivní tvorbě obsahu, sám však 

žádný neprodukoval. Napomohl tak rozmachu tzv. kultury spoluúčasti.  Henry Jenkins tuto 

kulturu charakterizuje jako „kulturu s relativně nízkými překážkami v uměleckém vyjádření a 

10 BURGESS, Jean, Joshua GREEN. Youtube: Digital media and society series. Cambridge, UK: Polity Press, 
2009. ISBN 978-0-7456-4478-3.
11 SMILEY, Minda. 2005: Nike video featuring Ronaldinho becomes first YouTube film to reach one million 
views. The Drum. [online]. 31. 3. 2016 [cit. 2019-04-09]. Dostupné z: 
https://www.thedrum.com/news/2016/03/31/2005-nike-video-featuring-ronaldinho-becomes-first-youtube-film-
reach-one-million
12 BIGGS, John. A Video Clip Goes Viral, and a TV Network wants to control it. The New York Times [online]. 
New York: The New York Times Company, 2006, 20. 2. 2006 [cit. 2019-02-01]. Dostupné z: 
https://www.nytimes.com/2006/02/20/business/media/a-video-clip-goes-viral-and-a-tv-network-wants-to-
control-it.html
13 Fáze webu, pro kterou je typické především sdílení a spoluvytváření. WITTEMAN, Holly O., ZIKMUND-
FISHER, Brian J. The defining characteristics of Web 2.0 and their potential influence in the online vaccination 
debate. Volume 30, Issue 25, 2012, ISSN 0264-410X, https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2011.12.039.
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občanské aktivitě a se silnou podporou tvorby a sdílení“.14 Pro její členy je podle něj typická 

neformální forma mentoringu směrem od starších a zkušenějších k nováčkům a víra, že na 

jejich  tvorbě  záleží.  Důležitou  roli  hraje  také  sociální  spojení  mezi  jednotlivými  členy.15 

Kulturou spoluúčasti se budu více zabývat také v následujících kapitolách.

S rozvojem Webu 2.0,  sociálních sítí  a mobilních technologií  se hlavními symboly 

života  ve  21.  prvním  století  staly  rychlost  a  potřeba  být  v neustálém  spojení  s okolním 

světem.16 To se promítá i do dnešní podoby Youtube.  Youtube je dnes dostupný na různých 

typech zařízení, tak, aby jej uživatel měl kdykoli po ruce, ať už ve svém počítači, v mobilním 

telefonu nebo chytré  televizi,  a byl  připravený shlédnutá  videa sdílet  a diskutovat  o nich 

s dalšími uživateli. Ideálními uživateli těchto platforem jsou pak zejména mladí mobilní lidé, 

kteří vnímají sociální sítě jako běžnou součást svého života. Právě ti mají tendenci opouštět 

tradiční média, jako je televize, ve prospěch webu.17 

Rychlosti  současného světa  se  kromě internetových  platforem přizpůsobují  právě i 

televizní  společnosti,  které,  podobně  jako  Youtube,  zveřejňují  svůj  obsah  na  vlastních 

webových stránkách a dávají svým divákům možnost interakcí v podobě komentářů, online 

hlasování a hodnocení. Především však tvoří obsah, který je následně k dispozici kdykoli a 

odkudkoli, a u kterého denní doba nehraje žádnou roli, tedy stejně jako na Youtube. Jonathan 

Dovey vidí revolučnost těchto platforem především ve svobodě, kterou divákům poskytují. 

Podle  něj  Youtube,  Vimeo  a  internetové  televize  vytvářejí  obsah,  který  mohou  diváci 

opakovaně sledovat a používat, čímž je osvobozují od rozvrhů klasických televizních stanic. 

Jeho dostupnost kdykoli odkudkoli je pro princip uživatelsky generovaného obsahu a jeho 

virtuálního způsobu přenosu klíčová.18

 Právě  kvůli  výše  uvedeným  výhodám  na  Youtube  často  směřují  i  televizní 

společnosti,  které  využívají  možnosti  rychle  zaujmou  mladší  diváky a  nalákat  je  na  svůj 

pořad. Jako první se na Youtube proslavila již zmíněná NBC Universal se svým úryvkem 

z pořadu Saturday Night Live, která odstartovala příliv dalších stanic na populární platformu. 

A navzdory tomu, že NBC Universal požadovala stažení tohoto a dalších 500 jejích videí 

14 JENKINS, Henry. 2006. Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st 
Century. John D. and Catherine T. MacArthur Foundation
15 JENKINS, Henry. Jenkins on Participatory Culture. New Learning: Transformational Designs for Pedagogy 
and Assessments [online]. [cit. 2019-02-01]. Dostupné z: 
http://newlearningonline.com/literacies/chapter-7/jenkins-on-participatory-culture
16 BAYM, Nancy K. (2015). Personal connections in the digital age (2nd Ed.). Cambridge, UK: Polity
17 DOVEY, Jon a Helen W. KENNEDY. Game Cultures: Computer Games as New Media. Berkshire, England: 
Open University Press, 2006. ISBN 978-0-335-21357.
18 DOVEY, Jonathan. Time Slice: Web Drama and the Attention Economy. GRAINGE, Paul. Ephemeral 
MediaTransitory Screen Culture from Television to Youtube: Transitory Screen Culture from Television to 
Youtube. Bloomsbury Academic, 2011, s. 138-153. ISBN 1844574342 9781844574346.
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z Youtube na základě porušení autorských práv podle zákona Digital Millenium Copyright 

Act,19 o několik let později je začala sama opět na platformu nahrávat. V roce 2009 Youtube 

zahájil spolupráci s kanálem VEVO, která umožnila nahrávacím společnostem zveřejňovat a 

propagovat hudební klipy umělců, se kterými spolupracovaly. Opět se tak Youtube odchýlil 

od  konceptu  online  archivu  domácích  videí.  Vznikly  tak  dvě  skupiny  autorů  obsahu: 

profesionální firmy, které se snaží zpropagovat své produkty, a amatérští tvůrci, jež však také 

nabývají  na popularitě,  a mohou se tak přesunout i do profesionální  roviny. Fakt,  že i  za 

amatérská  videa  mohou  jejich  autoři  dostávat  zaplaceno,  vyústil  ve  vznik  fenoménu 

Youtuberů,  tedy lidí,  kteří  na Youtube sdílejí  svá vlastní videa, ale kteří  se zároveň snaží 

dosahovat vyšší kvality své produkce.20

Mezi další  rozvojové milníky platformy Youtube patří zejména zvyšování rozlišení 

videí, nebo přidávání jazykových mutací portálu, kdy bylo v roce 2007 a 2008 25 jazykových 

mutací včetně české. V těchto letech Youtube také uděloval ceny Youtube Awards nejlepším 

autorským videím. Autoři s více než 10 000 odběrately svého kanálu mohou navíc využívat 

tzv.  Youtube Space,  tedy nahrávací  studia,  jež  se nacházejí  v 10 městech po celém světě 

(např. v Berlíně, Londýně, Dubaji nebo Los Angeles), a kde mohou autoři k natáčení svých 

videí  zdarma  využívat  profesionálních  nástrojů.  Youtube  tak  zároveň  podporuje  rozvoj 

uživatelských komunit, tedy autorů, kteří mají společná témata a vzájemně se podporují. 

Dnes Youtube především rozvíjí svůj systém doporučování videí a zdokonaluje systém 

Content ID, který vyhledává porušování autorských práv ve videích. 

Kultura spoluúčasti

Youtube se prosadil především mezi mladými lidmi, kteří se ukázali jako nejvhodnější 

cílová skupina pro nejvyšší počet osob využívajících on-line technologie.21 Ti se tak zároveň 

stávají  součástí  jedné  z  podob  kultury  spoluúčasti.  Kultura  spoluúčasti  je  opakem  tzv. 

konzumní kultury, jde tedy o kulturu, ve které se osoby nechovají pouze jako konzumenti, ale 

také jako aktivní producenti. Kultura spoluúčasti jim umožňuje spolupracovat.22 Jak jsem již 

uvedla, charakterizuje ji pět základních bodů: nízké překážky pro zapojení se, silná podpora 

19 BURGESS, Jean, Joshua GREEN. Youtube: Digital media and society series. Cambridge, UK: Polity Press, 
2009. ISBN 978-0-7456-4478-3.
20 KIM, J. (2012). The institutionalization of YouTube: From user-generated content to professionally generated 
content. Media, Culture & Society. https://doi.org/10.1177/0163443711427199
21 UNICEF. The State of the World’s Children 2017: Children in a Digital World [online]. 2017 [cit. 2019-04-
09]. ISBN 978-92-806-4930-7. Dostupné z: https://www.unicef.org/publications/index_101992.html
22 DELVICHE, Aaron a Jennifer Jacobs HENDERSON, ed. The Participatory Cultures Handbook. Taylor & 
Francis, 2013. ISBN 978-0-415-88223-1.
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při sdílení svých výtvorů s ostatními, neformální mentoring od starších, zkušenějších členů 

pro ty  mladší,  víra  členů,  že na jejich  přínosu společnosti  záleží  a velký zájem o názory 

ostatních na jejich práci, případně na jejich vlastní osobnost.23 Není nutné, aby každý člen této 

kultury něčím přispíval, ale je zásadní, aby věřili, že tak mohou učinit, kdykoli začnou chtít, a 

že jejich přínos bude dostatečně oceněn. Kultura spoluúčasti se v průběhu historie objevila 

s nástupem mnoha různých technologií.  Zatímco dříve jsme podobnou míru zapojení  se a 

sdílení  vlastní  práce  mohli  vidět  např.  u  amatérských  školních  rozhlasů,  dnes  se  mnohé 

projevy  kultury  spoluúčasti  přesunuly  na  internet  a  jeho  digitální  platformy.  Virtuální 

komunity  fungují  podobně,  jako  ty  v reálném  světě,  ale  často  nabízejí  více  možností,  a 

zároveň snižují další překážky, jako např. nutnost setkávání se. 

V rámci  kultury  spoluúčasti  mají  lidé  možnost  poznat  lidi,  kteří  jsou  jim  rovní. 

Zejména na internetových platformách v takových případech nehrají roli žádné jiné faktory, 

jako  je  sociální  status  nebo  věk.24 Podle  Jenkinse  je  zapojení  do  nějaké  formy  kultury 

spoluúčasti přínosné zejména pro děti a adolescenty. Ty z ní mohou těžit nové schopnosti. 

Doslova říká: „Skupiny kultur spoluúčasti mobilizují schopnosti, které děti mají, vědomosti, o 

které se zajímají a nadšení vůči novým věcem.“25 

Kultura spoluúčasti je fenomén obzvlášť typický pro stávající digitální éru. Umožňuje 

svobodné umělecké či občanské vyjádření skrze sdílení svých výtvorů s druhými26, čehož lze 

pomocí digitálních médiích snadno dosáhnout. Mezi nejčastější formy těchto výtvorů patří 

např. bloggování, tvorba a sdílení vlastní hudby, fanouškovské skupiny a v neposlední řadě 

také  publikování  na  Youtube  či  jiných  sociálních  sítích.  Z konzumentů  se  v této  kultuře 

stávají tzv. produsers (z angl. slov „producer“ a „user“), tedy producenti a uživatelé zároveň.27 

Spolu s  rozšiřováním kultury spoluúčasti se na Youtube objevil také fenomén Youtuberů.

23 TEDxNYED – Henry Jenkins. In: Youtube [online]. 13. 04 .2010 [cit.
2019-04-17]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=AFCLKa0XRlw&t=906s. Kanál uživatele TEDx.
24 TEDxNYED – Henry Jenkins. In: Youtube [online]. 13. 04 .2010 [cit.
2019-04-17]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=AFCLKa0XRlw&t=906s. Kanál uživatele TEDx.
25 TEDxNYED – Henry Jenkins. In: Youtube [online]. 13. 04 .2010 [cit.
2019-04-17]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=AFCLKa0XRlw&t=906s. Kanál uživatele TEDx.
26 JENKINS, Henry. Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st 
Century. Londýn: The MIT Press, 2006. ISBN 978-0-262-51362-3.
27 BRUNS, Axel. Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond: From Production to Produsage. Peter Lang, 2008. 
ISBN 978-0820488660.
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Fenomén Youtuberů

Youtuber je člověk, který na Youtube v rámci svého profilu (kanálu) aktivně nahrává 

svá autorská videa.28 Youtubeři  se začali  objevovat už v počátcích tohoto portálu a získali 

popularitu  především  u  generace  mileniálů.29 Pro  Youtubery  je  typická  zejména  určitá 

pravidelnost v nahrávání svých příspěvků a jejich úmyslné cílení na potenciální diváky. Nejde 

tak pouze o zveřejňování videí, která byla původně určená pro osobní účely a poté zveřejněna. 

Videa, jež natáčejí, se mohou zaobírat neomezenou škálou témat – může se jednat např. o tzv. 

let’s playe, tedy videa, v nichž jejich autor hraje počítačové hry, recenze různých produktů, 

zábavní  sketche  a  nebo  video  blogy  (zkráceně  vlogy).  Cílem  Youtuberů  není  primárně 

vytvářet umělecký obsah, jejich tvorba se zaměřuje především na technickou kvalitu, zábavní, 

případně  informační  funkci,  a  sdílení  sama  sebe  s diváky.30 Zejména  poslední  zmíněná 

položka je klíčová pro celou kulturu a generace uživatelů Youtube, tedy vytvářet a sdílet.31

Podle  Burgessové  a  Greena  se  Youtubeři  se  aktivně  zapojují  do  této  formy 

publikování zejména proto, že jim nabízí způsob jak komunikovat a sdílet své vlastní kulturní 

zkušenosti a zážitky, často ovlivňované komerčními médii.32 Tato teorie je zároveň v souladu 

s bývalým sloganem Youtube „Broadcast Yourself“ (v překladu „Vysílej se“). Youtube tak 

především mladým lidem poskytuje platformu, na které mohou prostřednictvím videí sdílet 

část  své  osobnosti  a  zároveň  poznávat  další  své  vrstevníky  a  jejich  tvorbu.  Díky  prvku 

sociálních sítí jim umožňuje se vzájemně propojit a spolupracovat a také kolem sebe budovat 

své vlastní  fanouškovské skupiny, které  je v tvorbě nadále podporují.  Vznikají  také různé 

komunity, tedy skupiny Youtuberů (odvíjející se většinou podle regionu, ve kterém žijí nebo 

témat,  kterým se věnují),  jež si  předávají  své znalosti,  zvyšují  jejich  popularitu  skrze své 

fanoušky  a  společně  pořádají  eventy  či  projekty.  Tím  nejznámějším  eventem  v České 

republice je pravděpodobně Utubering, což je jednodenní festival, který od roku 2015 probíhá 

každé  jaro  v Praze,  od  roku  2016  také  v Brně.33 V rámci  tohoto  festivalu  mají  fanoušci 

možnost vidět několik vybraných Utuberů mimo počítačové obrazovky nebo se s nimi potkat 

také  osobně.  Program  festivalu  je  koncipován  do  formy  zábavních  aktivit,  které  jsou 
28 Oxford dictionaries [online]. [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/youtuber
29 BLATTBERG, Eric. The demographics of YouTube, in 5 charts. Digiday [online]. 24. 4. 2015 [cit. 2019-04-
09]. Dostupné z: https://digiday.com/media/demographics-youtube-5-charts/
30 BURGESS, Jean, Joshua GREEN. Youtube: Digital media and society series. Cambridge, UK: Polity Press, 
2009. ISBN 978-0-7456-4478-3.
31 JENKINS, Henry. Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st 
Century. Londýn: The MIT Press, 2006. ISBN 978-0-262-51362-3.
32 BURGESS, Jean, Joshua GREEN. Youtube: Digital media and society series. Cambridge, UK: Polity Press, 
2009. ISBN 978-0-7456-4478-3.
33 Historie. Utubering [online]. [cit. 2019-04-15]. Dostupné z: https://brno.utubering.cz/historie/
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tematicky spjaté s Youtube nebo s konkrétními Youtubery. Kromě vystoupení jednotlivých 

Youtuberů tak mohou diváci vidět i let’s play naživo nebo si hry s Youtubery přímo zahrát. 

Vzhledem k tomu, že je celá akce cílená především na mladší účastníky,  je její  součástí i 

speciální program pro rodiče.34 Akce každoročně přiláká tisíce návštěvíků.

Že je Youtubering významný fenomén této dokazuje i fakt, že proniká i do mnoha 

dalších oblastí mimo internet. Kromě již zmiňovaných eventů se s Youtubery můžeme setkat 

na  filmových  plátnech  (např.  v dokumentárním  filmu  Nejsledovanější  z roku  2017)  nebo 

v knihkupectvích. Není totiž výjimkou, že Youtubeři vydávají své vlastní knihy.35 Tento trend 

sice  má své  kořeny v zahraničí,  i  na  československé  Youtube scéně36 však  můžeme najít 

mnoho  spisovatelů  z řad  Youtuberů.  Příkladem  může  být  např.  GogomanTV  se  svou 

autobiografickou knihou Gogo: kluk z internetu, Youtuberka Bé Hà Stylewithme, jež vydala 

vlastní  vietnamskou  kuchařku  nebo  bývalý  Youtuber  Jirka  Král,  který  dodnes  pravidelně 

publikuje vlastní komiks pod názvem Jirka. Mezi další aktivity  nad rámec produkce videí 

patří  také  prodej  předmětů  s potisky,  které  daného  Youtubera  charakterizují  (angl. 

merchandise). Těmito předměty mohou být např. oblečení, náramky, batohy a další. Prodej 

těchto  předmětů  nejenže  přibližuje  Youtubery  k jejich  fanouškům,  jde  také  o  způsob,  jak 

mohou Youtubeři  posílit  svou značku a získat další  příjem a především vystoupit  i  mimo 

prostředí internetových videí.37

Youtubeři a fanoušci

Právě  fanoušci  Youtuberů,  kteří  sami  ve  většině  obsah  pouze  přijímají,  ale 

neprodukují,  jsou důvodem rozmachu  jejich  popularity.  V druhém desetiletí  21.  století  se 

mnohé firmy začaly více zajímat o zisk, jaký jim potenciálně mohou přinést osoby, které mají 

v některých  případech  i  miliony  fanoušků.38 Z obyčejných  Youtuberů  se  tak  stali  tzv. 

influenceři, tedy osoby, které vytvařejí společenský nebo spotřebitelský vliv svým postavením 

ve společnosti, publicistikou nebo jiným faktrorem. Youtubering v dnešním pojetí proto již 

není vnímán pouze jako koníček či forma sebeprezentace, ale jako profese, která vytváří zisk 
34 Program. Utubering [online]. [cit. 2019-04-15]. Dostupné z: https://praha.utubering.cz/program/
35 ROBEHMED, Natalie. For Many YouTube Stars, Next Step Is An Old-Fashioned Book. Forbes [online]. 16. 
10. 2015 [cit. 2019-04-15]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/natalierobehmed/2015/10/16/for-
youtubers-books-still-hold-influence/#384fddc47de6
36 Youtube scéna je hromadné označení pro Youtubery, jejich publikovaný obsah a všeobecné dění v rámci 
komunit Youtuberů
37 MARTINEZ, Phillip. Surviving the Apocalypse: Why Youtube Creators Embrace Merch. Newsweek [online]. 
28. 6. 2018 [cit. 2019-04-15]. Dostupné z: https://www.newsweek.com/youtube-merchandise-trend-money-
adpocalypse-1000507
38 MARTINDALE, John. The most subscribed YouTube channels in 2019. Digital Trends [online]. 6. 4. 2019 
[cit. 2019-04-10]. Dostupné z: https://www.digitaltrends.com/web/biggest-youtube-channels/2/
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z příjmů z reklam umisťovaných společností Youtube do videí či jejich okolí a z placených 

spoluprácí, kdy Youtuber/influencer propaguje produkt nebo službu dané společnosti svým 

fanouškům (toto odvětví marketingu se nazývá influencer marketing).

Mnoho lidí se touto profesí doslova „provysílalo ke slávě a bohatství“.39 Youtubeři 

jsou totiž společností i médii vnímáni v jistém smyslu velmi podobně jako tradiční celebrity.40 

Jde o všeobecně známé osobnosti, jež mají velké množství fanoušků po celé zemi (v případě 

zahraničních Youtuberů mohou být fanoušci i z celého světa), a kteří profitují z toho, že je 

veřejnosti  odhalují  své  soukromí.  Oproti  hercům,  zpěvákům,  politikům  a  jiným  veřejně 

známým osobnostem mají však Youtubeři možnost budování si vztahu se svými fanoušky, a 

tím  se  jim  stát  bližší.  Zatímco  popularita  celebrit  vzniká  na  základě  jejich  publicity 

v mainstreamových médiích a jejich komunikace vůči fanouškům je tak pouze jednosměrná, 

Youtubeři si svou slávu vybudovali pomocí sociálních sítí, které jim umožňují nejen sdílet 

informace o sobě, ale také reagovat na komentáře svých diváků.41

Vztah  s fanoušky  si  Youtubeři  budují  dvěma  hlavními  způsoby.  Prvním  z nich  je 

autenticita  vytvářeného  obsahu.  Svou  popularitu  si  Youtubeři  získávají  především  svým 

způsobem sebeprezentace či originálním způsobem zpracování videí. Fanoušci mají možnost 

od samého počátku pozorovat jejich vývoj, považují je za podobné sobě a dokáží se s nimi 

ztotožnit, tudíž získávají dojem, že své oblíbené Youtubery znají.42 K tomuto pocitu přispívá i 

fakt, že Youtubeři sami odkrývají publiku části svého života,  ať už tím, že videa tvoří ve 

svých  domovech  nebo  v nich  aktivně  sdělují  své  pocity,  názory  či  zážitky.  Mezi 

nejrozšířenější  a  nejtypičtější  formu  příspěvků  na  Youtube  patří  vlogy,  které  tuto  teorii 

podporují.  Jejich základem je sdílení vlastního pozorování či prožitků autora týkajících se 

každodenního života, důraz kladou především na živost, aktuálnost a konverzační tón. Dovey 

se k tomuto tématu vyjadřuje takto: „Naše fotografie, grafiky, videa, podcasty a blogy sdílejí 

každodenní pocity, radosti, bolesti i nadšení. Toto sdílení přirozeně vytváří komunitu.“43

Autenticita je v tvorbě na Youtube klíčová pro zisk popularity, u mnohých autorů však 

mohou  videa  autenticky  pouze  působit,  což  neznamená,  že  autentická  skutečně  jsou.  To 

39 BURGESS, Jean, Joshua GREEN. Youtube: Digital media and society series. Cambridge, UK: Polity Press, 
2009. ISBN 978-0-7456-4478-3.
40 HOU, M. (2018). Social media celebrity and the institutionalization of YouTube. Convergence. https://doi.org/
10.1177/1354856517750368
41 JANDL, Silke. Negotiating Youth Cultures Intermedially: YouTubers, Vlogging and Teenagers. Publije, [S.l.], 
n. 1, duben. 2018. ISSN 2108-7121. Dostupné z: 
http://revues.univ-lemans.fr/index.php/publije/article/view/96>.
42 Defy Media, 2015; The Intelligence Group’s Cassandra report
43 DOVEY, Jonathan. Time Slice: Web Drama and the Attention Economy. GRAINGE, Paul. Ephemeral 
MediaTransitory Screen Culture from Television to Youtube: Transitory Screen Culture from Television to 
Youtube. Bloomsbury Academic, 2011, s. 138-153. ISBN 1844574342 9781844574346.
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dokazuje i případ uživatelky Lonelygirl15 z roku 2006, jenž se dostal i do povědomí médií. 

Dívka pod touto  přezdívkou sdílela  v sérii  vlogů úryvky ze  svého osobního života,  čímž 

přitáhla pozornost mnoha diváků a přiměla další autory k natáčení podobných vlogů. Videa se 

po čase ukázala jako smyšlená, za jejich vznikem stál menší tým scenáristů a postavy ztvárnili 

najatí herci.44 

Druhým způsobem, který napomáhá budování vztahu mezi Youtubery a fanoušky je 

oboustranná komunikace.  Díky prvkům sociálních  sítí,  které  jsou na Youtube k dispozici, 

mohou fanoušci reagovat na videa prostřednictvím komentářů (nebo palců nahoru a dolů pro 

jednoduché  vyjádření  míry  spokojenosti  s videem).  Autoři  videí  se  silnou  fanouškovskou 

základnou si často dávají záležet, aby na tyto komentáře odpovídali nebo jinak dávali najevo, 

že názory svých sledovatelů vnímají a případně reflektují.45 Pro influencery je navíc typická 

aktivita na vícero různých sociálních sítích, kde mohou se svými fanoušky sdílet „ještě něco 

navíc“, obsah, který nezařazují do svých videí, ale který ve fanoušcích udržuje dojem, že mají 

neustálý  vhled  do  jejich  života  a  jsou  jeho  součástí,  mohou  jej  sami  ovlivňovat  skrze 

komentáře.  Zmíněné vlogy také fungují  jako jistá  forma personalizované interakce.  Jejich 

cílení na diváka a vyvolávaný dojem konverzace směrem k blízkému člověku v divácích opět 

zanechává dojem, že se sledovaným Youtuberem mají nějaký vztah46.

Všechny tyto faktory pak spějí  k tomu,  že zejména mladší  diváci  Youtubery často 

vnímají  nejen jako pouhé tvůrce obsahu,  ale  jako své vzory,  které  mohou napodobovat.47 

Oproti celebritám působí kvůli výše uvedeným důvodům „lidštěji“ a více realisticky, a pro 

diváky je tak snazší se v nich vzhlédnout a v mnohém se je pokoušet napodobit nebo dokonce 

následovat jejich profesní dráhu. Tito fanoušci mají však často potíže s rozlišením toho, do 

jaké míry se jedná o skutečně autentický obsah autora,  a  kdy se jedná o nějaké úmyslné 

podsouvání názorů např. v podobě reklamy.48 Jejich „fanouškovství“ je navíc podporováno i 

prostřednictvím  fanouškovských  komunit,  předměty  s logy  jejich  oblíbených  tvůrců  nebo 

propagační  akce,  kde se mohou s tvůrci  setkat.  Tyto faktory tak dětem mohou ještě  více 

ztěžovat vyhodnocení informací, kterých se jim od Youtuberů dostává.

44 CRESCI, Elena. Lonelygirl15: How one mysterious vlogger changed the internet. The Guardian[online]. 16. 
6. 2016 [cit. 2019-02-13]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/technology/2016/jun/16/lonelygirl15-bree-
video-blog-youtube
45 RIHL, A., & WEGENER, C. (2017). YouTube celebrities and parasocial interaction: Using feedback 
channels in mediatized relationships. Convergence. https://doi.org/10.1177/1354856517736976
46 RIHL, A., & WEGENER, C. (2017). YouTube celebrities and parasocial interaction: Using feedback 
channels in mediatized relationships. Convergence. https://doi.org/10.1177/1354856517736976
47 MCLEOD, S. (2016). Bandura - Social Learning Theory. Dostupné z: 
http://www.simplypsychology.org/bandura.html
48 MOORE, E. S., LUTZ, R. J. (2000). Children, Advertising, and Product Experiences: A Multimethod Inquiry. 
Journal of Consumer Research
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Kritika Youtuberů

Fenomén Youtuberů provází i mnohá kritika pocházející především ze strany rodičů 

nezletilých  diváků,  která  většinou  souvisí  zejména  s bezpečím  mladých  lidí  v digitálním 

prostředí, rizikem kyberšikany, ale také s možnými nevhodnými vzory chování, které se na 

Youtube  vyskytují,  a  jejich  přejímání  v každodenním  životě.  Rodiče  mohou  na  internetu 

snadno ztratit  přehled o tom, koho jejich děti  sledují,  a tím těmto rizikům nemohou včas 

zamezit.49 Fakt, že děti pozorují např. agresivní chování nebo vulgární mluvu samo o sobě 

neznamená,  že  se  sami  stanou  podobnými  agresory,  nicméně  jsou  potvrzené  vazby  mezi 

sledováním takových  vzorů  a  vlivu  na  chování  dětí.  Pokud je  například  sledovaná osoba 

dostatečně atraktivní, mají lidé tendenci věnovat jí větší pozornost a spíše se s ní ztotožní.50 

Další  podmínkou  je  dostatečné  odůvodnění  agrese.  Výzkumy  potvrdily,  že  pokud  divák 

nevidí dostatečný důvod, proč se postava chová agresivně či jinak nevhodně, je téměř nulové 

riziko, že by se v něm vyvinuly podobné sklony, pokud je však odůvodnění dostatečné, může 

jej  snáz přejímat.51 Obecně pak platí,  že zejména děti  mohou přejímat  nevhodné chování, 

pokud jej provozují „hrdinové“ nebo jiné dobré postavy, a pokud toto chování je odměňováno 

nebo chváleno a netrestáno, je zobrazováno jako ospravedlnitelné nebo také vtipné a oběti 

nezpůsobí žádné velké poškození. Tyto tendence se pak nevztahují pouze na fyzickou agresi, 

ale  i  na psychickou,  tedy např.  na pomlouvání,  zlé  vyjadřování  o druhých nebo záměrná 

sociální izolace druhých.52

 Děti a dospívající jsou přitom v tomto směru nejrizikovější skupinou, zejména proto, 

že sami si své vzory teprve utvářejí. Internet a sociální sítě navíc fungují jako nástroj skrze 

který mohou být druhými hodnoceni. Pro adolescenty, kteří jsou ve věku, kdy svou osobnost 

stále ještě hledají,  mohou být tato hodnocení velkou podporou jejich sebevědomí,  což jen 

zvyšuje potřebu sociální sítě využívat, být na nich vidět, a získávat další a další zpětnou vazbu 

49 BURROUGHS, B. (2017). YouTube Kids: The App Economy and Mobile Parenting. Social Media + 
Society. https://doi.org/10.1177/2056305117707189
50 BANDURA, A., CERVONE, D. (1986). Differential engagement of self-reactive influences in cognitive 
motivation. Organizational Behavior and Human Decision Processes
51 BERKOWITZ, L. (1984). Some effects of thoughts on anti- and prosocial influences of media events: A 
cognitive-neoassociation analysis. Psychological Bulletin, 95(3), 410-427. http://dx.doi.org/10.1037/0033-
2909.95.3.410
52 STRASBURGER, Victor C., Barbara J. WILSON a Amy B. JORDAN. Children, Adolescents and the Media. 
3. vydání. Sage Publications, 2014. ISBN 978-1-4129-9926-7.
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na sebe.53 Automaticky se tak stávají náchylnější vůči všem rizikům, která využívání Webu 

2.0 přináší, jako je zneužití osobních dat, kyberšikana a další.

Negativní  názory  na  Youtube  a  Youtubering  často  propagují  také  mainstreamová 

média.  Mladí lidé, jakožto hlavní uživatelská skupina této platformy, jsou veřejností  často 

vnímaní jako svým způsobem nedisciplinovaná, aktivní skupina.54 Youtube jsou na základě 

toho  ve  veřejném  mínění  často  přisuzovány  podobné  vlastnosti,  a  to  zejména  kvůli 

jednotlivým případům dokazujícím tuto souvislost, která média veřejnosti prezentují. Takové 

případy najdeme i v českých médiích, kdy se některé servery, jako např. Blesk55 nebo Lidové 

noviny56, ale i jiné v minulosti soustředily především na negativní jevy spojované s Youtube, 

které zviditelňovaly prostřednictvím skandálně znějících titulků. Většina těchto kritizovaných 

videí však před uvedením v médiích dosahovala v porovnání s ostatními videi jen nízkého 

počtu shlédnutí, které narůstalo do vyšších čísel až po zveřejnění v médiích, a jejich vliv na 

chování  mladistvých  (a  případné  napodobování  nebezpečného  chování)  zatím nebyl  nijak 

prokázán. 

V neposlední  řadě  jsou  Youtubeři  kritizováni  také  pro  hodnoty,  které  zastávají  a 

prostřednictvím  svých  videí  propagují.  Tou  nejvýraznější  je  obrovský  důraz  na 

konzumerismus, tedy potřebu nadměrně nakupovat a hromadit předměty za účelem zvyšování 

svého štěstí. Jedním z oblíbených typů videí, se kterými se na Youtube můžeme setkat, jsou 

tzv. hauly, tedy videa, ve kterých Youtuber předvádí nově nakoupené předměty a následně je 

recenzuje.  Děti  jsou  tak  vystavené  vzoru  chování,  který  může  mít  negativní  ekonomický 

dopad,  pokud jej  děti  (s  využitím rodičů) začnou napodobovat,  ale  zároveň jim nepřinese 

uspokojení.  Podle  vědců  konzumerismus  nejen  že  nevyvolává  pocit  štěstí,  naopak  může 

způsobovat  deprese  a  úzkosti  a  celkovou  nespokojenost  se  životem.57 Vysoké  riziko 

v současnosti  představují  také  již  zmíněné  skryté  reklamy,  které  nepoučení  diváci  nejsou 

53 VALKENBURG, Patti M., Jochen PETER a Alexander SCHOUTEN. Friend networking sites and their 
relationship to adolescents' well-being and social self-esteem [online]. , 584–590 [cit. 2019-02-14]. Dostupné z: 
https://www.liebertpub.com/
54 BURGESS, Jean, Joshua GREEN. Youtube: Digital media and society series. Cambridge, UK: Polity Press, 
2009. ISBN 978-0-7456-4478-3.
55 Youtubeři se vloupali do Krejčířovy vily, zkusili trezor i záchod, hráli fotbal: Uvnitř pak policie zatkla jejich 
fanoušky. Blesk [online]. Czech News Center, 5. 6. 2017 [cit. 2019-02-14]. Dostupné z: 
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/473483/youtuberi-se-vloupali-do-krejcirovy-vily-zkusili-trezor-i-
zachod-hrali-fotbal-uvnitr-pak-policie-zatkla-jejich-fanousky.html
56 SATTLER, Robert. Youtubeři ‚recidivisté‘ využili hasiče pro své video s petardami. Šetří je policie. Lidové 
noviny [online]. MAFRA, 3. 1. 2018 [cit. 2019-02-14]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/domov/youtuberi-
zapalili-petardy-zavolali-hasice-setri-policie.A180102_160714_ln_domov_rsa
57 TAIT, Amelia. „Knots in my stomach”: How YouTube consumerism affects children and teens. New 
Statesman America [online]. 21. 2. 2018 [cit. 2019-04-15]. Dostupné z: https://www.newstatesman.com/science-
tech/internet/2018/02/knots-my-stomach-how-youtube-consumerism-affects-children-and-teens
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schopni rozeznat a vyhodnotit, a které prokazatelně vede ke změnám jejich spotřebitelského 

chování.

Využití Youtube

V současnosti je Youtube nejpopulárnější platformou pro sdílení videí všeho druhu, 

což ji mimojiné činí zároveň jedním z nejsilnějších marketingových nástrojů dnešní doby a je 

zvykem, že velké firmy běžně řadí Youtube do svého mediálního mixu při vytváření svých 

komunikačních strategií. Využívají jej jak běžní uživatelé pro publikování osobních videí, tak 

profesionální Youtubeři i televizní společnosti, které na platformu cíleně umisťují část svého 

vlastního obsahu a používají ji tak jako reklamní nástroj pro nalákání diváků ke sledování 

konkrétních pořadů. Novým trendem je vznik Youtube kanálů tradičních celebrit, jež na ně 

přispívají  vlastními  videi,  ať  už  jde  o  vlogy  nebo  obsah,  jehož  účelem  je  propagace 

obchodních značek dané osobnosti. Je tedy zajímavé, že do běžného komunikačního portfolia 

těchto lidí kromě ostatních sociálních sítí přibývá právě Youtube jako možnost, jak se velmi 

autenticky spojit se svými fanoušky.

V porovnání s ostatními druhy audiovizuálních médií slouží Youtube jako nástroj 

k doplňování informací o dění ve světě poté, co už základní informace získali např. z televize, 

rozhlasu nebo internetových portálů. Lidé většinou nesledují videa na Youtube pro to, aby se 

dozvěděli novinky či si pustili živě vysílané televizní zprávy, ale spíše proto, aby zjistili, jak 

se k dané situaci staví jejich oblíbená média či osobnosti. 58 V těchto případech se Youtube 

profiluje jako platforma vhodná ke sdílení reakcí.

Vymezení Youtube v rámci audiovizuálních médií

Ve skupině audiovizuálních médií Youtube v mnoha směrech vyniká. V rámci 

sociálních sítí je výjimečný svou dominancí v množství videí a způsobu jejich sdílení, kterou 

žádná jiná sociální síť zatím nepřekonala, ačkoli i zde pro Youtube existuje konkurence. 

Například Facebook integroval do své platformy videa v roce 2007,59 s čímž zároveň umožnil 

živé vysílání. V roce 2018 začala fungovat také IGTV, tedy platforma soustředěná pouze na 

58 BURGESS, Jean, Joshua GREEN. Youtube: Digital media and society series. Cambridge, UK: Polity Press, 
2009. ISBN 978-0-7456-4478-3.
59 CASHMORE, Pete. Facebook Video Launches: Youtube Beware!. Mashable [online]. 25. 5. 2007 [cit. 2019-
02-27]. Dostupné z: https://mashable.com/2007/05/24/facebook-video-launches/?europe=true#qH5DqPxrbGq1
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videa, již vlastní společnost provozující sociální síť Instagram.60 Ani jeden z těchto počinů 

však dosud nevyvolal vznik podobného fenoménu, jakým jsou Youtubeři.

Podobně odlišný je i v rámci videoplatforem, kterých existuje mnoho. Žádná z nich 

však nemá tak rozsáhlou uživatelskou základnu ani takové množství obsahu – přes miliardu 

uživatelů a na 300 nahraných hodin videa každých pět minut. V minulosti měli autoři videí 

důvod, proč svou tvorbu nahrávat i na jiné platformy než jen Youtube. Tím důvodem byly 

živé přenosy, které portály jako Twitch.tv nebo Livestream umožňovaly dříve než Youtube, 

čímž si přitáhly pozornost těch autorů, která svá videa chtěli publikovat živě a zároveň nepřijít 

o finanční ohodnocení. Od roku 2011 však Youtube svým uživatelům nabízí i tuto možnost, 

čímž se postupem času snižuje zájem o konkurenční platformy.61

Yotube je však specifický i v rámci kategorie audiovizuálních médií. Jakožto 

internetový portál vybočuje ve srovnání s tradičními médii, jako jsou televizní stanice nebo 

rozhlas. Kvůli své povaze portálu, jehož obsah netvoří jeho majitelé, ale jeho uživatelé, se 

odlišuje i od jiného současného trendu, jímž jsou internetové televize, jako je např. Netflix, 

Amazon nebo v Česku Mall.tv, nebo online platforem již existujících televizních společností, 

mezi které patří HBO Go či Voyo.cz. I přesto zde existuje několik společných znaků. V této 

kapitole bych proto ráda srovnala Youtube s dalšími audiovizuálními médii z tří hlavních úhlů 

pohledu: z marketingového pohledu, z pohledu konzumentů daných médií a z pohledu 

diváckých preferencí a zvyklostí.

Youtube a tradiční média z marketigového pohledu

V České republice je televize nejsledovanějším médiem, kterou sleduje až 93 % české 

populace. Suverénně tak na trhu dominuje před novinami, jejichž čtenost stále klesá, 

rozhlasem, jenž poslouchá 83 % osob, i nad digitálními médii, která zatím nemají dost velké 

množství příjemců. 62 Televizní reklama proto zůstává stále tou nejdražší, kterou si 

společnosti mohou zakoupit, což je dáno vysokým množstvím příjemců. Rozhlasová reklama 

je jí v mnoha ohledech podobná: je určena pro široké publikum a tím pádem využívá médií, 

která takové publikum mají, ale není možné ji nikterak zacílit.63 U televizní i rozhlasové 

60 Welcome to IGTV. Instagram Info Center [online]. 20. 6. 2018 [cit. 2019-04-11]. Dostupné z: 
https://instagram-press.com/blog/2018/06/20/welcome-to-igtv/
61 Streaming in 2018 — The State of the Stream. Stream Elements [online]. 1. 2. 2018 [cit. 2019-04-11]. 
Dostupné z: https://blog.streamelements.com/streaming-in-2018-the-state-of-the-stream-c460be8b1c5
62 IAB EUROPE. Mediascope Europe 2012: online media consumption in Europe. 2012. Dostupné z: 
https://www.i-scoop.eu/mediascope-europe-2012-online-media-consumption-in-europe/
63 VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: Jak dělat reklamu. 4. vydání. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-
80-247-5865-7.
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reklamy není možné ovlivnit, kdo bude jejím příjemcem podle informací, které o nich 

jednotlivé společnosti mají, čímž se snižuje její účinnost. Její další nevýhodou je také nízká 

míra interakce s příjemci. Tradiční audiovizuální média mohou inzerentům nabídnout pouze 

přehrání reklamy bez možnosti dále se s jejím příjemcem propojit. 

Internet a digitální média přinesly do marketingového světa nový nástroj. Internetová 

reklama obecně má klíčovou výhodu v tom, že ačkoli nedokáže oslovit takové množství osob 

jako televizní nebo rozhlasová, její cílení je mnohem přesnější.64 Tento typ reklam je pak 

k vidění napříč internetem, ať už v rámci vyhledávačů, webových stránek nebo i sociálních 

sítích, včetně Youtube.

Reklama na Youtube, podobně jako u jiných komerčních médií, tvoří příjem této 

společnosti. V rámci této platformy má mnoho podob, od tradičních bannerů, které se na 

stránce zobrazují, přes reklamy v jednotlivých videích. Specifickou podobou reklamy, která 

se na Youtube objevila zejména s příchodem druhého desetiletí 21. století, je reklama skrze 

influencery, již jsem už zmiňovala v předchozí kapitole. Na rozdíl od automaticky 

generovaných reklam, jejichž cílení určuje algoritmus, si tyto reklamy svou cílovou skupinu 

najdou skrze Youtubera, který je zprostředkovává svému publiku. Reklamy jsou obvykle 

koncipovány jako osobní doporučení produktu daným Youtuberem, a ačkoli 

z marketingového hlediska jde o výnosnou metodu, skýtá také několik problematických 

oblastí. Tou hlavní je zejména fakt, že diváky těchto Youtuberů často bývají děti, které 

neumějí rozlišit realitu od reklamy a snadno se tak nechají ovlivnit.65 Ačkoli zatím nebylo 

prokázané zýšené rizikové chování u dětí, jež sledují Youtubery s méně vhodným chováním,66 

jejich vliv na změnu spotřebitelského chování a tlak na rodiče, který pak děti v důsledku této 

změny vyvíjejí, je nepopiratelný. Dalším z problémům bývá také špatné nebo žádné označení 

reklamy, takže mnohdy i divák z méně rizikové skupiny, než jsou děti, nemůže rozeznat, zda 

se jedná o nějakou formu propagace nebo upřímné doporučení.67

64 VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: Jak dělat reklamu. 4. vydání. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-
80-247-5865-7.
65 MOORE, E. S., LUTZ, R. J. (2000). Children, Advertising, and Product Experiences: A Multimethod Inquiry. 
Journal of Consumer Research
66 BURGESS, Jean, Joshua GREEN. Youtube: Digital media and society series. Cambridge, UK: Polity Press, 
2009. ISBN 978-0-7456-4478-3.
67 Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Rozpravy 2018/04: Skrytá reklama na sociálních 
médiích. Youtube [online]. 26. 4. 2018 [cit. 2019-03-27]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?
v=pw_O5bZPgPg
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Youtube a tradiční média z pohledu konzumenta

Youtube a jemu podobné platformy změnily také způsob, jakým lidé sledují 

audiovizuální obsah. S nástupem online televizí se změnil přístup diváků např. k času, kdy 

mohou obsah sledovat – na internetu neexistuje žádný „prime time“, tedy čas, kdy se vysílají 

pořady s nejvyšší sledovaností, a také nejvíce reklam. A to samé platí i pro Youtube. Oproti 

tradičním médiím není ani na Youtube vysílací čas určován ani médiem, ani tvůrci obsahu. 

Obsah zůstává přístupný libovolně dlouhou dobu a diváci si jej tak mohou vyhledat, kdykoli 

se jim zachce.68 

Rozdílem je také množství obsahu, ale i jeho celková kvalita. V prostředí tradičních 

médií je zvykem investovat velké částky do co nejkvalitněji zpracovaného obsahu. Produkce 

je zcela profesionální, čímž je ovlivněna i její cena, a v důsledku toho, spolu s daným časem, 

kdy je možné jej vysílat, je vzniklého obsahu omezené množství. Svou roli hraje také 

tematické zaměření dané vysílací společnosti, které opět snižuje možnosti v produkci. Naproti 

tomu na Youtube o obsahu rozhodují obvykle jeho autoři (nebo případní distributoři), proto 

lze na této platformě najít jak vzdělávací a naučné segmenty, tak zábavní pořady a videa, či 

zpravodajské kanály. Většina videí (pokud nepočítáme nahraný obsah profesionálních 

televizních společností) však pochází z domácí produkce, a proto je často z hlediska 

technického i obsahového zpracování méně kvalitní. V poslední době však roste tlak na 

zvyšování úrovně publikovaných videí, který nutí již zkušenější Youtubery investovat více 

prostředků do jejich výroby. I na Youtube se tak můžeme setkat s obsahem, který se 

provedením přibližuje profesionálním produkcím.69

Výhodu oproti jiným médiím má Youtube v kontaktu se svými diváky. Autoři na 

Youtube mohou plně využívat jeho potenciálu jakožto sociální sítě, která se navíc neustále 

rozšiřuje o další funkce. Kromě přímých interakcí skrze hodnocení „líbí“ nebo „nelíbí“ a 

komentáře mají Youtubeři možnost se svými fanoušky komunikovat i skrze krátké příspěvky, 

ankety, apod., aniž by přitom museli opouštět tuto platformu.70 Diváci, pro které je důležité se 

s autorem toho, co sledují, nějakým způsobem ztotožnit nebo ho alespoň částečně poznat a 

vědět, od koho obsah pochází, mají k tomuto na Youtube větší příležitosti než u jiného 

audiovizuálního média. Ačkoli v televizi i rozhlasu diváci znají moderátory, jména autorů děl 
68 BURGESS, Jean, Joshua GREEN. Youtube: Digital media and society series. Cambridge, UK: Polity Press, 
2009. ISBN 978-0-7456-4478-3.
69 JANDL, Silke. Negotiating Youth Cultures Intermedially: YouTubers, Vlogging and Teenagers. Publije, [S.l.], 
n. 1, duben. 2018. ISSN 2108-7121. Dostupné z : 
>http://revues.univ-lemans.fr/index.php/publije/article/view/96>. 
70 JANDL, Silke. Negotiating Youth Cultures Intermedially: YouTubers, Vlogging and Teenagers. Publije, [S.l.], 
n. 1, duben. 2018. ISSN 2108-7121. Dostupné z : 
>http://revues.univ-lemans.fr/index.php/publije/article/view/96>.
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i jednotlivých aktérů, veškeré jejich působení je obvykle předpřipraveno podle daného 

scénáře, a divák tak vidí pouze jejich profesionální stránku, jež nepůsobí dostatečně osobně. I 

z tohoto důvodu se zaměřily, podobně jako i firmy z jiných profesních oblastí, i na sociální 

sítě, které jim umožňují s diváky přímo interagovat a získávat zpětnou vazbu.71 Tato 

komunikace je sice na rozdíl od běžného vysílání obousměrná, nicméně nedosahuje stejné 

autenticity, jakou si může vytvořit autor videí na Youtube, a to zejména proto, že je stále 

v podstatě anonymní. Navzdory snaze divákům ukázat jakési zákulisí tyto snahy stále 

přicházejí jménem celé společnosti, nikoli jednoho konkrétního člověka, a tak pro diváky 

vždy zůstanou svým způsobem cizí.

Youtube a tradiční média z pohledu přijímaných informací

V této oblasti se Youtube a tradiční média spíše vzájemně doplňují, než že by stála na 

opačných stranách spektra, jako tomu bylo u předchozích dvou pohledů. U médií i u Youtube 

jednoznačně převažuje zábavní funkce nad tou informativní, potažmo zpravodajskou, ačkoli 

obě formy sdělovacích prostředků je zvládají pokrývat. Televize a rozhlas v běžném životě 

člověka hrají především zábavní roli, ačkoli podle průzkumů patří oba tyto prostředky stále 

mezi nejsilnější média, co se týče počtu diváků.72 S rozmachem on-line zpravodajství, které 

klade důraz především na rychlost a aktuálnost, a které žádný ze zmíněných prostředků 

v těchto aspektech zatím nepřekonal, už však tyto zdroje nejsou tak silné, jako dříve. 

Youtube naproti tomu získal svou zpravodajskou funkci opět skrze jeho uživatele. 

Původně tato platforma nesloužila jako primární zdroj informací o dění ve světě, což se dosud 

příliš nezměnilo. Na rychlý přenos informací není tento server uzpůsoben, proto se k němu 

jeho návštěvníci uchylují spíše v případech, kdy hledají např. autentické záběry z různých 

situací, nebo, což je pro sociální sítě typické, hledají reakce jiných osob na aktuální dění73, 

jejichž relevanci si určují podle vlastních preferencí, nikoli podle jejich skutečného propojení 

s danou aktualitou. Videa na Youtube tak z větší části neposkytují objektivní informace či 

aktuality, ale nabízejí mnoho různých pohledů na ně, podle toho, kdo je jejich autorem. 

Můžeme se tak setkat s různými amatérskými záběry přírodních katastrof či jiných událostí, 

která zobrazují samotnou situaci, jež pak jiná média zasadí do kontextu dalších informací, 

71 DEMERS, Jayson. The Top 10 Benefits Of Social Media Marketing. Forbes [online]. 11. 8. 2014 [cit. 2019-
04-18]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2014/08/11/the-top-10-benefits-of-social-
media-marketing/#74b5b5741f80
72 MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Stará a 

nová média v každodennosti českých publik. Brno, 2015. Výzkumná zpráva. Masarykova univerzita.
73 BURGESS, Jean, Joshua GREEN. Youtube: Digital media and society series. Cambridge, UK: Polity Press, 
2009. ISBN 978-0-7456-4478-3.
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která videím mnohdy chybí. Na základě tohoto trendu v mnohých mediálních společnostech 

vznikl koncept „diváckých reportérů“, kdy si jednotlivá média vytvořila vlastní platformy, na 

kterých mohou jejich diváci sdílet podobná autentická videa pro další využití profesionálními 

novináři a reportéry74. Příkladem takových platforem může být iReportér České televize nebo 

CNN iReport stejnojmenné americké televize.

Mnohé vysílací stanice využívají Youtube jako druhotnou platformu pro publikaci 

svého obsahu. Kromě toho, že některé televizní stanice (zejména zahraniční) zveřejňují části 

svých pořadů jako součást strategie, jak nalákat více diváků k jejich sledování, můžeme na 

Youtube najít zejména zpravodajské relace, často i v přímém přenosu podobně, jako je 

vídáme v televizním formátu. Druhou možností jsou pak různé kratší informační segmenty 

jednotlivých stanic, jež jsou určené přímo pro shlédnutí na Youtube. 

Více možností pak Youtube představuje pro rozhlasové stanice, které, na rozdíl od 

těch televizních, z principu přenostu postrádají vizuální složku programu. Tu si však mohou 

nahradit právě skrze Youtube. Je tak trendem, že mnohé rozhlasové stanice již mají ve 

studiích kamery, a ke svým běžně vysílaným segmentům přidávají na Youtube i jeho 

obrazovou podobu, ať už jde o doprovodné záběry ze studia nebo i reportáže z terénu. Toto 

rozšíření pak může v posluchačích vyvolat větší zájem, ale zároveň stanicím umožňuje i větší 

kreativitu při tvorbě pořadů. Tento směr můžeme vidět např. u Českého rozhlasu, který na 

Youtube umisťuje zejména rozhovory z různými hosty z české společnosti. Zde není vizuální 

složka pořadu nezbytná, jde pouze o jakousi přidanou hodnotu. Naproti tomu britské 

rozhlasové stanice společnosti BBC využívají potenciál této platformy o něco více, a kromě 

běžných pořadů a rozhovorů přenášejí záběry z koncertů hudebníků nebo pozvané celebrity 

kromě rozhovorů zapojují i do méně obvyklých částí programu, jako jsou různé hry, úkoly 

apod. Tento styl je pak zvláštní kombinací mezi standardním rozhlasovým a televizním 

obsahem a tím, co autoři odvodili z aktuálních trendů na Youtube mezi jeho uživateli.

Vliv audiovizuálních médií na děti

V následující kapitole se zaměřím na to, jak jsou audiovizuální média podle 

dostupných průzkumů vnímaná dětmi. Důvodem, proč se zaměřuji právě na děti, je fakt, že 

děti jsou často těmi, kdo se nebojí využívat nové technologie a tráví na nich velké množství 

74 ALVARADO, Manuel, Milly BUONANNO, Herman GRAY a Toby MILLER, ed. The Sage Handbook of 

Television Studies. Sage Publications, 2015. ISBN 978-0-7619-4741-7.
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svého času.75 Díky tomu můžeme právě u této generace dobře pozorovat,  jak se jejich zvyky 

v oblasti médií liší od dospělých, jaké informace oproti nim vyhledávají, jaké nástroje k tomu 

používají a jak informace následně zpracovávají. 

Motivace ke sledování médií

Při zjišťování, jakou roli hrají audiovizuální média v životě dětí a adolescentů je 

nejprve nutné si uvědomit, co pro ně tato média představují, z jakého důvodu je mladí lidé 

vyhledávají a jakým způsobem je sledují. Tím nejvýznamnějším audiovizuálním médiem, se 

kterým děti přicházejí do styku již v útlém věku, je televize. Její rozmach a další rozvoj ve 40. 

letech minulého století způsobil zásadní obrat v tom, jak se utváří osobnost dítěte, a to 

zejména v oblasti určování si osobních vzorů. Zatímco do té doby byli hlavní inspirací dítěte 

v životním stylu, chování a dalších aspektech obvykle především rodiče, rodinní příslušníci 

nebo vrstevníci, s nástupem televize získali děti přístup k novým vzorům přímo z domova.76

Je však nutné podotknout, že tyto idoly, na rozdíl od těch z rodiny či z řad přátel, jsou 

smyšleným produktem, pokud jde o postavy z filmů či seriálů, nebo alespoň zdokonalenou 

verzí skutečných charakterů, pokud jde o další televizní osobnosti. Vzory, ke kterým se děti 

často upínají, tak nemusí být založené na skutečnosti a mohou v dětech vytvářet nerealistické 

představy o tom, jak se mají chovat nebo jak by měly vypadat. 

Hledání nových, atraktivnějších příkladů v televizním prostředí je sice zásadní zlom, 

který televize do dětských životů přinesla, není to však tak, že by děti cíleně sledovaly televizi 

proto, aby si našly nové idoly, kterými se chtějí inspirovat. To je spíše průvodní jev. 

V současné společnosti vědci pozorují především tři hlavní důvody, kvůli kterým se člověk, 

tedy také děti, věnuje sledování televize. Tím prvním je útěk z nedostatečně uspokojivého 

světa k příjemnější upravené realitě, kterou televize nabízí, či zkrátka vyhnutí se méně 

atraktivním možnostem trávení času. Tento jev je způsobený zejména stresem, kterému jsou 

lidé v běžném životě vystavováni.77 Televize představuje snadný únik od běžných starostí a je 

často vyhledávaná jako způsob odpočinku.78

75 MONK, Mary. The Influence of Modern Technology on Children. Reader supported news [online]. 24. 3. 
2017 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: https://readersupportednews.org/pm-section/186-186/42652-the-influence-
of-modern-technology-on-children

76 SINGER, Dorothy G. a Jerome L. SINGER. Handbook of Children and the Media. 2. vydání. Sage 
Publications, 2011. ISBN 9781483305714.
77 ANDERSON, D. R., COLLINS, P. A., SCHMITT, K. L., & JACOBVITZ, R. S. (1996). Stressful Life Events 

and Television Viewing. Communication Research, 23(3), 243–
260. https://doi.org/10.1177/009365096023003001
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Druhý důvod by se dal charakterizovat jako hledání spojení s dalšími lidmi za účelem 

utvrzování sebe samých. Televize lidem poskytuje široký prostor pro to, aby v zobrazovaných 

postavách mohli zkoumat společenské normy, nastavovat si nové a na jejich základě pak 

posuzovat své vlastní vlastnosti a jejich význam. Je prokázáno, že lidé věnují v televizi 

pozornost zejména postavám a charakterům, které jsou jim podobné, jelikož právě s nimi se 

mohou snadněji srovnat.79 

Zejména u dětí pak můžeme pozorovat větší rozdíly v typu postav, které pečlivěji 

sledují. Zatímco mladší děti vyhledávají charaktery, které jsou spíše roztomilé, a nějakým 

způsobem závislé na ostatních postavách, čím jsou děti starší, tím více věnují pozornost 

postavám, které jsou jim větší inspirací, tedy obecně těm, které jsou starší a mentálně 

silnější.80 Hledání sebeutvrzení ve sledování televize, společně s vyhledáváním úniku před 

stresovými situacemi, bývá nejčastější u mladistvých, kteří hledají svou identitu, a televizní 

postavy jim slouží jako potenciální zdroj.81

Třetím důvodem pro sledování televize je rozšiřování znalosti a celkové uvědomělosti. 

Skrze toto médium mohou lidé získávat nové informace o světě, aniž by přitom museli opustit 

domov. Televizní programy navíc tato data přinášejí srozumitelně a atraktivně zpracovaná. 

Tento důvod je důležitý zejména pro dospělé diváky,82 prokázalo se však, že i děti se při 

sledování mohou učit a rozvíjet své schopnosti, ačkoli to pro tuto věkovou skupinu to nemusí 

být primární motivací ke sledování televize, a převažují ty uvedené výše.83

Čas strávený sledováním médií

Děti a dospělí se od sebe liší nejen motivy, které je ke sledování televize vedou, ale 

také tím, jak k jejímu sledování přistupují. Podíváme-li se na tuto problematiku z pohledu 

časové dotace, výzkumy ukazují, že v minulém desetiletí tohoto století už i děti ve věku od 2 

78 ALBARRAN, Alan & UMPHREY, Don. (1993). An Examination of Television Motivations and 
Program Preferences by Hispanics, Blacks, and Whites. Journal of Broadcasting & Electronic Media. 37. 
95-103. 10.1080/08838159309364206.
79 HARWOOD, Jake (1997) Viewing age: Lifespan identity and television viewing choices, Journal of 
Broadcasting & Electronic Media, 41:2, 203-213, DOI: 10.1080/08838159709364401
80 COMSTOCK, George & PAIK, Haejung. (1995). Television and the American Child.
81 SINGER, Dorothy G. a Jerome L. SINGER. Handbook of Children and the Media. 2. vydání. Sage 
Publications, 2011. ISBN 9781483305714.
82 ALBARRAN, Alan & UMPHREY, Don. (1993). An Examination of Television Motivations and 
Program Preferences by Hispanics, Blacks, and Whites. Journal of Broadcasting & Electronic Media. 37. 
95-103. 10.1080/08838159309364206.
83 POOL, M. M., VAN DER VOORT, T. H. A., BEENTJES, J. W. J., & KOOLSTRA, C. M. (2000). 
Background Television as an Inhibitor of Performance on Easy and Difficult Homework 
Assignments. Communication Research, 27(3), 293–326. 
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do 5 let trávili sledováním televize v průměru 32 hodin týdně, děti ve věku od 6 do 11 

přibližně 28 hodin týdně. Počet hodin se zvyšuje teprve ve věkovém rozmezí 8 – 18 let, kdy 

sledování televize dosahuje až 5 hodin denně,84 tedy přibližně stejného čísla, jako je tomu u 

dospělých osob.85 Doby, kdy televizi dospělí sledují, se pak liší méně, u obou skupin je 

nejvyšší sledovanost zejména odpoledne a večer (tedy po práci a po škole), u mladších dětí 

také ráno. K rozdílům dochází spíše na základě ročních období, kdy např. v létě roste 

sledovanost u dětí, a to zejména proto, že mají prázdniny, a tudíž i více volného času.86

Výzkumy ukazují, že odlišné je i „televizní chování“ dětí a dospělých. Současné děti 

přirozeně zahrnují zvyk sledování audiovizuálních médií již od nízkého věku. Jako malé 

vyhledávají spíše dětské zábavní pořady, u kterých je láká především jejich zpracování, tedy 

fakt, že jsou např. poutavě barevné, postavy v pořadech jsou líbivé apod., ale nedokáží se plně 

koncentrovat na samotnou dějovou linku příběhu nebo jednotlivé programy cíleně sledovat 

právě kvůli ději, jako je tomu u dospělých. Tuto schopnost získávají kolem 12. roku věku, kdy 

se jejich televizní návyky začnou podobat těm u dospělých.87

Způsoby sledování médií

 Množství hodin, které děti stráví u televize, jsou dané především rozmachem 

moderních technologií a jejich dostupnosti. Nejen, že většina domácností vlastní televizor, až 

90 % domácností má těchto přístrojů hned několik. Sledování audiovizuálních médií 

podněcují také nové přístroje, jako jsou mobilní telefony, tablety, apod., jež zpřístupňují 

digitální obsah, a také internet a internetové platformy.88 Velký podíl na tom, kolik času děti 

médiím věnují, ale také jak k nim přistupují, má i finanční situace rodičů, která podmiňuje 

množství mediálních nosičů v domácnosti. Pokud mají děti možnost vlastní televize, 

notebooku nebo tabletu, mají větší tendenci média konzumovat odděleně od zbytku rodiny, ať 

84 Kaiser Family Foundation. (2010). Generation M2: Media in the lives of 8- to 18-year-olds. The Henry J. 
Kaiser Family Foundation. Dostupné z: 
https://kaiserfamilyfoundation.files.wordpress.com/2013/04/8010.pdf
85 The Total Audience Report: Q1 2016. The Nielsen Company [online]. 27. 6. 2016 [cit. 2019-04-05]. Dostupné 
z: https://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2016/the-total-audience-report-q1-2016.html
86 SINGER, Dorothy G. a Jerome L. SINGER. Handbook of Children and the Media. 2. vydání. Sage 
Publications, 2011. ISBN 9781483305714.
87 SINGER, Dorothy G. a Jerome L. SINGER. Handbook of Children and the Media. 2. vydání. Sage 
Publications, 2011. ISBN 9781483305714.
88 Kaiser Family Foundation. (2010). Generation M2: Media in the lives of 8- to 18-year-olds. The Henry J. 
Kaiser Family Foundation. Dostupné z: 
https://kaiserfamilyfoundation.files.wordpress.com/2013/04/8010.pdf
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už sami nebo se svými vrstevníky, což má zároveň i vliv na program, který si vybírají, když 

jsou bez dozoru.89

Z tohoto faktu také vyplývá, že silnou roli u dětského sledování audiovizuálních médií 

hraje i pozornost rodičů a to, jak často jsou se svými dětmi v kontaktu. Čím méně rodiče 

interagují se svými dětmi, tím více roste počet hodin, které děti tráví u televizních (či jiných) 

obrazovek.90 Časté sledování televize podporuje vyhledávání činností, které vyžadují méně 

koncentrace, např. u čtení mají se děti přiklánějí spíše k jednodušším textům a nenáročným 

obrazům, jaké najdeme třeba v komiksech.91 Naopak pozitivně se projevuje, pokud rodiče 

s dětmi pořady nejenom sledují, ale následně s nimi o nich rozmlouvají, doplňují své vlastní 

poznatky a celkově vyvíjejí snahu se zapojit do života dítěte i v této sféře. Podle průzkumů 

přispívají tyto činnosti k tomu, že si dítě následně samo vybírá ke sledování takové programy, 

jež zobrazují konstruktivnější vzorce chování, a dítě je schopné je také lépe chápat.92 Výměny 

názorů mezi rodičem a dítětem pak vede i ke snižování potřeby sledování televize a 

k častějšímu vyhledávání psaných informací a zpráv.93 

V rámci pochopení toho, jak děti ke sledování audiovizuálních médií přistupují, je 

potřeba se zabývat i možnými způsoby sledování a zjistit, který z nich je častěji přisuzován 

mladší věkové kategorii a proč. Vědci obecně rozlišují dva základní přístupy ke sledování 

televize a jiných médií. První přístup je nazýván rituální.94 Pro rituální sledování televize či 

jiných médií je charakteristické sledování ze zvyku, bez zájmu o konkrétní pořad. V rámci 

rituálního sledování se lidé dívají spíše na nenáročné zábavní programy, u kterých dokáží 

strávit mnoho hodin. Sledování programů však věnují jen málo pozornosti.95

Druhým typem je sledování instrumentální,96 jež je přesným opakem rituálního. 

Instrumentální přístup spočívá ve vyhledávání konkrétních pořadů či programů za účelem 

89 SINGER, Dorothy G. a Jerome L. SINGER. Handbook of Children and the Media. 2. vydání. Sage 
Publications, 2011. ISBN 9781483305714.
90 BROWN, Jane & WALSH-CHILDERS, Kim & BAUMAN, Karl & G. KOCH, Gary. (1990). The 
Iduence of New Media and Family Structure on Young Adolescents' Television and Radio Use. 
Communication Research - COMMUN RES. 17. 65-82. 10.1177/009365090017001004.
91 KOOLSTRA, C. M., & VAN DER VOORT, T. H. A. (1996). Longitudinal effects of television on children's 
leisure-time reading: A test of three explanatory models. Human Communication Research, 23(1), 4-35. http://
dx.doi.org/10.1111/j.1468-2958.1996.tb00385.x
92 ABELMAN, Robert. (1985). Styles of parental disciplinary practices as a mediator of children's 
learning from prosocial television portrayals. Child Study Journal. 2. 131-146.
93 McLeod, J. M., & Chaffee, S. H. (1973). Interpersonal Approaches to Communication 
Research. American Behavioral Scientist, 16(4), 469–499. https://doi.org/10.1177/000276427301600402
94 Anglicky Ritualistic viewing.
95 SINGER, Dorothy G. a Jerome L. SINGER. Handbook of Children and the Media. 2. vydání. Sage 
Publications, 2011. ISBN 9781483305714.
96 Anglicky Instrumental viewing
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získání nějakých informací, což znamená, že při instrumentálním přístupu divák věnuje tomu, 

co sleduje, dostatečnou pozornost. Právě z tohoto důvodu jsou však lidé schopni 

instrumentálně sledovat pořady pouze po omezenou dobu, v průměru jen několik hodin 

týdně.97 Tento přístup je častěji viditelný u adolescentů a starších dětí. Důvodem pro to se 

váže k jednomu z již zmíněných motivů pro sledování audiovizuálních médií, a sice k potřebě 

utvrzení sebe samých. Na základě této potřeby mají adolescenti tendenci vyhledávat si nové 

idoly a favority, v televizním prostředí se tak mohou stát fanoušky vysílaných programů. 

V takovém případě pak pořadům věnují maximální možnou pozornost. U dospělých diváků 

tato tendence klesá nebo úplně mizí, proto je pro ně typičtější rituální přístup.98

Vlivy moderních technologií na sledování audiovizuálních médií

S nástupem nových technologií, jako jsou notebooky a tablety, a webu 2.0 se 

proměnilo mnoho aspektů lidského života, přístup k médiím nevyjímaje. Zatímco dosud jsem 

se zabývala především rolí vysílaných médií, jež mají nastavený čas i program, který divák 

nemůže sám ovlivnit, je důležité se zaměřit na to, jak děti a adolescenti přistupují k moderním 

médiím, jako je internet a nové internetové platformy, mezi něž můžeme zařadit i Youtube.

Jak jsem již uvedla v předchozích kapitolách, děti do svých životů zařazují moderní 

technologie zcela přirozeně, a toto platí i pro média, jde tedy především o to, jakým způsobem 

je zakomponovávají mezi ta ostatní. Podle dostupných průzkumů totiž dětem čas strávený u 

televize zatím nová média nenahrazují, ale pouze ho doplňují. Pokud tedy sečteme konečný 

čas, který děti věnují sledování televize i nových médií, vyjde nám pro věkovou kategorii 8 – 

18 let přibližně 7 hodin 38 minut denně. Oproti pouhému sledování televize tak nová média 

dětem ubírají o více než hodinu času.99 Toto číslo však není konečné. Život v digitálním 

prostředí totiž u dětí přispívá k rozvoji multitaskingu, tedy schopnosti dělat více činností 

najednou.100 Zejména dospívající tak dokáží svou pozornost rozdělit mezi několik aktivit 

v digitálním prostředí naráz – zatímco sledují televizi, mohou se zároveň věnovat procházení 

97 SINGER, Dorothy G. a Jerome L. SINGER. Handbook of Children and the Media. 2. vydání. Sage 
Publications, 2011. ISBN 9781483305714.
98 ANDERSON, Joan W. (1986) Cognitive training using self-discovery methods. Educational gerontology. 
12:139-171
99 Kaiser Family Foundation. (2010). Generation M2: Media in the lives of 8- to 18-year-olds. The Henry J. 
Kaiser Family Foundation. Dostupné z: 
https://kaiserfamilyfoundation.files.wordpress.com/2013/04/8010.pdf
100 COURAGE, Mary L. , BAKHTIAR,  Aishah, FITZPATRICK, Cheryll, KENNY, Sophie, BRANDEAU, 
Katie. Growing up multitasking: The costs and benefits for cognitive development,
Developmental Review, Číslo 35, rok 2015, ISSN 0273-2297, 
https://doi.org/10.1016/j.dr.2014.12.002.
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internetu, sociálním médiím nebo si pouštět on-line dostupné pořady. Celkově tak zkonzumují 

v průměru až 10 hodin a 40 minut obsahu denně.101

Svou nepopiratelnou roli ve sledování obsahu hrají i mobilní telefony, ačkoli jim děti 

v této oblasti nevěnují tolik času, jako ostatním zmíněným možnostem. Například v roce 2010 

trávily děti sledováním pořadů a jiného obsahu na mobilních telefonech v průměru 6 hodin a 

30 minut měsíčně, což je znatelně nižší doba, než je tomu u ostatních zařízeních. Stále je to 

ale více času, než kolik na telefonech kvůli sledování médií trávili dospělí – u těch můžeme 

mluvit přibližně o 3 hodinách a 30 minutách za měsíc. Jako důvod pro užívání mobilních 

telefonů ke sledování obsahu uváděli děti především dvě možnosti, a sice, že si tak nahrazují 

zmeškané pořady nebo je to pro ně vhodná alternativa v případě, že televize a jiné možnosti 

nejsou dostupné.102

Zvláštní sekcí, které se děti ve volném čase také věnují, jsou sociální média. Těmi se 

mohou zabývat v průměru až 7,5 hodiny denně (jde o časové množství zkonzumovaného 

obsahu, nikoli o čistý čas, který děti u sociálních médií tráví. Prostřednictvím zmiňovaného 

multitaskingu se děti při procházení sociálních sítí věnovat i jiným činnostem nejen 

z digitálního prostředí).103 Důvodem, proč jsou i pro mladší děti sociální média tak atraktivní, 

je především pozitivní vliv na jejich sebevědomí, jež jim interakce na sociálních sítích 

poskytují. Ačkoli existují i rizika v používání sociálních médií (jako jsou kyberšikana, 

zneužití osobních údajů, vznik závislostí a další), pozitivní zpětná vazba zejména ve formě 

komplimentů či pochvalných komentářů, kterou děti na sítích dostávají, může jejich 

sebevědomí výrazně posílit.104 Na sociálních sítích mají děti navíc možnost svobodně projevit 

samy sebe, aniž by je omezovaly aspekty jejich života, které jim brání ve vyjádření nebo 

zapadnutí do skupin v reálném světě, jako např. sociální status, vzhled apod. V neposlední 

řadě pro děti představují sociální média místo, které mohou sami libovolně využívat a 

přizpůsobit si jej, aniž by k tomu potřebovali schválení od dospělých.105 U kreativních 

101 Kaiser Family Foundation. (2010). Generation M2: Media in the lives of 8- to 18-year-olds. The Henry 
J. Kaiser Family Foundation. Dostupné z: 
https://kaiserfamilyfoundation.files.wordpress.com/2013/04/8010.pdf
102 How teens use media. The Nielsen Company [online]. 10. 7. 2010 [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: 
https://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2009/How-Teens-Use-Media.html
103 Kaiser Family Foundation. (2010). Generation M2: Media in the lives of 8- to 18-year-olds. The Henry J. 
Kaiser Family Foundation. Dostupné z: 
https://kaiserfamilyfoundation.files.wordpress.com/2013/04/8010.pdf
104 JACKSON, Linda A., VON EYE, Alexander, FITZGERALD, Hiram E., ZHAO, Yong, WITT, Edward A. 
Self-concept, self-esteem, gender, race and information technology use. Computers in Human Behavior, Volume 
26, Issue 3, 2010. ISSN 0747-5632. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.chb.2009.11.001.
105 SINGER, Dorothy G. a Jerome L. SINGER. Handbook of Children and the Media. 2. vydání. Sage 
Publications, 2011. ISBN 9781483305714.
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platforem pro sdílení obsahu s prvky sociálních sítích, jako je např. Tumblr nebo také 

Youtube, je pak tato svoboda ještě znásobena množstvím možností, které děti k sebevyjádření 

mohou použít.

Děti a Youtube

S růstem času, který děti tráví na sociálních sítích, se prodlužuje také doba, již děti 

stráví i na Youtube. Podle průzkumů začínají děti v Evropě používat internet dříve než kdy 

předtím. Jedna z nejčastějších aktivit, pro kterou jej využívají, je pak sledování on-line 

videí.106 Až 81 % dětí ve věku od 8 do 11 let tato videa pravidelně vyhledává na Youtube, 

starší děti (od 12 do 18 let) sledují Youtube videa téměř v 90 % případech.107 Obě tyto 

skupiny také uvádějí, že mezi videa, jež sledují nejčastěji, patří zábavní sketche a vlogy, 

žertovná videa, nebo hudební klipy.108 Z těchto statistik však jednoznačně vyplývá, že 

sledování videí je neodmyslitelnou součástí dětského života, a časově je již téměř srovnatelné 

se sledováním televize. 

Podle studie provedené v Nizozemsku se děti Youtube věnují každý den, nejčastěji 

ihned po škole a také večer před spaním. Časy sledování také z části ovlivňují samotní 

Youtubeři, kteří mají v některých případech pevně stanovené dny v týdnu a hodiny, kdy svá 

videa publikují. Děti se těmto časům přizpůsobují tak, aby videa svých oblíbených Youtuberů 

viděly co nejdříve.109 V této variabilitě, kdy mohou sledovat co chtějí, a kdy chějí, spatřují 

jednu z hlavních výhod této platformy. Stejná studie také potvrzuje, že Youtube hraje 

v dětských životech významnou roli, jelikož mají potřebu shlédnutá videa a své oblíbené 

Youtubery denně probírat se svými kamarády nebo sourozenci. Rodiče však do této aktivity 

zahrnují jen zřídka.

Čas strávený u obrazovky však není jediný aspekt, který z Youtube tvoří tak důležitou 

součást života. Tím dalším jsou samotní Youtubeři a to, jak je děti vnímají. U mileniálů a 

mladších generací můžeme vidět, že Youtubeři nejen že fungují jako vzory, ale že v této 

106 Ólafsson, K., Livingstone, S., & Haddon, L. (2013). Children’s Use of Online Technologies in Europe. A 
review of the European evidence base. LSE, London: EU Kids Online.
107 OFCOM. Children and parents: Media use and attitudes report 2018. 2019. Dostupné z: 
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0024/134907/Children-and-Parents-Media-Use-and-Attitudes-
2018.pdf
108 OFCOM. Children and parents: Media use and attitudes report 2018. 2019. Dostupné z: 
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0024/134907/Children-and-Parents-Media-Use-and-Attitudes-
2018.pdf
109 WESTENBERG, Wilma. The influence of YouTubers on teenagers. Enshede, Nizozemí, 2016. Diplomová 
práce. University of Twente.

32

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0024/134907/Children-and-Parents-Media-Use-and-Attitudes-2018.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0024/134907/Children-and-Parents-Media-Use-and-Attitudes-2018.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0024/134907/Children-and-Parents-Media-Use-and-Attitudes-2018.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0024/134907/Children-and-Parents-Media-Use-and-Attitudes-2018.pdf


funkci nahradili tradiční celebrity, jako jsou např. herci nebo zpěváci.110 Přesto, že děti 

vnímají Youtubery jako své idoly a obecně vlivné osobnosti, podobně jako klasické celebrity, 

není jejich postavení v dětském životě srovnatelné. Podle průzkumu společnosti Google až 70 

% mladistvých diváků Youtube tvrdí, že se s Youtubery dokážou ztotožnit lépe, než s jinými 

známými osobnostmi.111 Některé děti dokonce tvrdí, že jim jejich oblíbený autor videí rozumí 

lépe než někteří rodinní příslušníci nebo přátelé.112 Vytvářejí si tak tzv. parasociální vztah, 

tedy vazbu s člověkem, kterého považují za blízkého, ačkoli jej doopravdy neznají a nestýkají 

se.113

Důvodem, proč tyto vazby vznikají s takovou četností, je zejména způsob, jakým 

Youtubeři se svými diváky komunikují. Oproti tradičním celebritám mají Youtubeři 

publikum, které se mnohem více do této komunikace zapojuje. Youtubeři mají v průměru 

třikrát více shlédnutí, dvakrát více reakcí a až 12x více komentářů u svých videí.114 Přátelský a 

poněkud familiérní tón komentářů či jednotlivých videí vede ke vzniku fanouškovských 

komunit, které mnohdy vyvolávají dojem spíše skupin přátel, ačkoli tento dojem je 

nesprávný.115 Vznik silných vazeb dítěte na influencera je také podporován dalšími aspekty, 

které jsem zmínila již v předchozích kapitolách, jako je snazší ztotožnění se s nimi, nebo i 

materiálními prvky, jako je merchandise, jejž si mohou děti zakoupit, a mít tak něco od svého 

oblíbeného Youtubera doma.

Youtubering nepřepsal jen žebříček dětských idolů, ale také vysněných povolání. 

Kromě toho, že děti věnují stále více času sledováním on-line videí a napodobováním svých 

oblíbených autorů, se také ukazuje, že mnoho z nich by rádi v pozdějším věku zahájili stejnou 

kariéru. V dostupných studíích odpovědělo až 50 % dotazovaných dětí, že by se chtěli živit 

buď přímo Youtuberingem, nebo jinou formou bloggování či vloggování.116 Jejich hlavní 

110 NAGESH, Ashita. Children now more likely to want to become Youtubers than actors. Metro [online]. 19. 1. 
2018 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z:
https://metro.co.uk/2018/01/19/children-now-more-likely-to-want-to-become-youtubers-than-actors-7241396/

111 Google-commissioned Ipsos Connect, "The YouTube Generation Study," U.S., teen YouTube channel 
subscribers who agreed that YouTube creators are “more like one of us” than traditional celebrities, n=433, Nov. 
2015.
112 Why children are set on becoming Youtubers when they grow up. Mediakix [online]. [cit. 2019-04-17]. 
Dostupné z: http://mediakix.com/2018/03/percent-children-becoming-a-youtuber/#gs.5nvv19
113 GILES, David. Psychologie médií. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3921-2.
114 Google/Visible Measures, “The New Influencers: How Fans Interact with Celebrity Video Online,” U.S., Feb. 
2016.
115 O'NEIL-HART, Celie a Howard BLUMENSTEIN. Why YouTube stars are more influential than traditional 
celebrities. Think with Google [online]. červen 2016 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: 
https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/youtube-stars-influence/
116 DIRNHUBER, Jacob. Vlog's a job: Children turn backs on traditional careers in favour of internet fame, study 
finds. The Sun [online]. 22. 5. 2017 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: 
https://www.thesun.co.uk/news/3617062/children-turn-backs-on-traditional-careers-in-favour-of-internet-fame-
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motivací však není vysoký výdělek Youtuberů, jak by se mohlo zdát. Největší roli v tomto 

směru hraje možnost kreativního povolání a zajímavého způsobu sebevyjádření. Další 

důležitou položkou je v tomto ohledu také sláva, která se Youtuberům dostává.117

Jak jsem uvedla v kapitole „Kritika Youtuberů“, Youtube může pro děti představovat 

mnohá rizika. Sledování on-line videí a chuť stát se jedním z jejich autorů však může mít i 

pozitivní dopady. Ukazuje se, že děti mají touhu se i v této oblasti vzdělávat. Průzkum 

společnosti First Choice uvádí, že mladí diváci by sami uvítali více mediálně zaměřených 

předmětů ve škole nebo výuku práce s příslušným softwarem.118 Dalším pozitivem je pak 

zdokonalování cizích jazyků, ke kterým mají na Youtube neomezený přístup. Mnoho dětí 

totiž sleduje také zahraniční, většinou anglicky mluvící Youtubery, a tak si děti 

prostřednictvím jejich videí zlepšují své schopnosti.119 Je tedy nutné chápat Youtube jako 

nástroj, který může děti rozvíjet, prohlubovat jejich sociální schopnosti a bavit je, pokud je 

dítě dostatečně informované i o jeho možných rizicích. 

Praktická část

Analýza videí tří vybraných Youtuberů

V následující  části  této práce se zaměřím na konkrétní Youtubery z československé 

scény (GogomanTV, Jirka Král a Kovy) a jejich videa. Analýzou jejich kanálů ukážu příklady 

tří různých typů obsahu, který mohou děti na Youtube sledovat, a jaké vzory pro ně mohou 

tito Youtubeři představovat. 

GogomanTV

Kanál GogomanTV existuje  od roku 2010, kdy jej  založil  Daniel  Štrauch (24.  11. 

1996),  jenž na něm od té doby vystupuje pod přezdívkou Gogoman (zkráceně Gogo). Ačkoli 

se jedná o slovenský kanál, kvůli nízké jazykové bariéře si získal mnoho fanoušků i v České 

study-finds/
117 DIRNHUBER, Jacob. Vlog's a job: Children turn backs on traditional careers in favour of internet fame, study 
finds. The Sun [online]. 22. 5. 2017 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: 
https://www.thesun.co.uk/news/3617062/children-turn-backs-on-traditional-careers-in-favour-of-internet-fame-
study-finds/
118 DIRNHUBER, Jacob. Vlog's a job: Children turn backs on traditional careers in favour of internet fame, study 
finds. The Sun [online]. 22. 5. 2017 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: 
https://www.thesun.co.uk/news/3617062/children-turn-backs-on-traditional-careers-in-favour-of-internet-fame-
study-finds/
119 WESTENBERG, Wilma. The influence of YouTubers on teenagers. Enshede, Nizozemí, 2016. Diplomová 
práce. University of Twente.
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republice.  GogomanTv  má  v současnosti  přes  1,8  milionu  odběratelů,  což  jej  činí 

nejpopulárnějším Youtuberem na československé scéně.120

Videa na kanále GogomanTV jsou zaměřena primárně na mladší publikum, než je 

jejich autor. Mezi jeho první videa patří zejména let’s playe, tedy videa, na kterých autor hraje 

a  komentuje  různé  počítačové  hry  (zejména  Minecraft,  The  Sims  3,  Amnesia  a  další).121 

Dalším typem videí na tomto kanále byly také krátké vlogy, ve kterých se Gogoman obracel 

ke svým divákům s různými tématy ze svého života. Oba tyto formáty jsou na kanále k vidění 

dodnes. V průběhu let k těmto typům obsahu přidával také videa z cest, svou vlastní domácí 

talkshow či jiná zábavní videa s dalšími Youtubery. Dnes tak pravidelně publikuje týdenní 

pořad  Hashtag,  ve  kterém  prezentuje  své  názory  na  události  uplynulého  týdne.  Videa 

zveřejňuje několikrát do týdne.

Navzdory tomu, že odběrately Gogomana jsou především děti, obsah tohoto kanálu ne 

vždy této věkové skupině odpovídá. Mnohá z let’s play videí, která na svém kanále Štrauch 

publikoval,  zobrazovala  hry,  jejíchž  součástí  bylo  často  až  brutální  násilí,  vulgarismy, 

sexuální  tématika  nebo  jiné  nevhodné  chování  (např.  GTA  V,  Luciusa  a  další),122 které 

dětskému publiku neslouží jako dobrý vzor (hry často zobrazují např. krádeže, rychlou jízdu 

či  zdraví  nebezpečné  praktiky).  Pouze  u  některých  videí  však  autor  doporučil  vhodnou 

věkovou hranici pro sledování či alespoň upozornil na nevhodný obsah. Žádné ze svých videí 

pak  nezabezpečil  prostřednictvím  Youtube,  jež  nabízí  zámek  na  videa  pro  všechny 

nepřihlášené uživatele.123 Tito uživatelé jsou pak na přítomnost nevhodného obsahu předem 

upozorněni a mohou si vybrat, zda video i přesto shlédnou či nikoli.

Se  vzrůstem  popularity  Youtuberů  i  v našem  prostředí  vznikal  také  větší  tlak  na 

bezpečnost  videí,  jež  čeští  (a  případně  slovenští)  autoři  publikují.  Proto  se  i  Štrauch 

v pozdějších letech začal více soustředit na vhodnost svých videí. U některých (zdaleka však 

ne u všech) tak můžeme vidět cenzuru přílišného násilí nebo sexuálních záběrů z her.124 Po 

120 GogomanTV je nejpopulárnější z česky nebo slovensky mluvících Youtuberů. Více odběratelů má česká 
dvojice ViralBrothers, ti však natáčejí videa zejména v angličtině, čímž získávají publikum i za hranicemi Česka 
a Slovenska. 
121 Kanál uživatele GogomanTV: [cit. 2019-04-22]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/user/GoGoManTV/videos?view=0&sort=dd&flow=grid
122 Lucius – [Slovenský let‘s play] – Part. 1 – Diablove dieta!. In: Youtube [online]. 19. 10. 2013 [cit. 2019-05-
03]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=dzMykvhXgzc.
Kanál uživatele GogomanTV.
123 Každý uživatel s vlastním profilem musí být dle pravidel Youtube starší 13 let, čímž Youtube zamezuje 
sledování nevhodného obsahu mladšími uživateli.
124 Mafia 2 – Gogo – Part. 4 – Kozičky predĺžujú život !!!. In: Youtube [online]. 30. 5. 2013 [cit. 2019-05-03]. 
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=rL0kwJfNiIQ&list=PLVMhFoeC2Mnqz_3yQ-
r4x_8l4VuwFRhyW&index=4. Kanál uživatele GogomanTV.
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jazykové stránce se Gogova videa také zlepšila, sám vulgarismy neužívá nebo je nahrazuje 

jinými slovy.125 Žádné další bariéry však ve videích ze strany autora nepřibyly. Youtube však 

nabízí tvůrcům přidat k videím popisy některých známějších her. Tyto popisy pak obsahují i 

doporučenou věkovou hranici pro hraní dané hry.

Součástí  videí  na  kanále  GogomanTV bývá také  reklama,  ať  už na Gogův vlastní 

merchandise nebo na produkty jiné společnosti v rámci placené spolupráce. Zde se opět liší 

přístup v době, kdy Youtube v Česku nebyl tolik populární, a v pozdějších letech, kdy začalo 

publikum klást větší důraz na rozlišování osobních doporučení od reklamy. Ve svých starších 

videích  Štrauch  obvykle  placené  spolupráce  neoznačoval  (ať  už  v popisu  videa  nebo 

prostřednictvím nástroje, který pro tyto účely Youtube nabízí).126 V současnosti spolupráce 

uvádí ústě ve videu a v jeho popisu, oficiálních nástrojů však nevyužívá.127

Jirka Král

Jirka  Král  (celým jménem Jiří  Král)  založil  svůj  kanál  v srpnu  2012.  S celkovým 

počtem 1,1 milionu odběratelů128 se jedná o jeden z nejpopulárnějších českých kanálů, jež se 

svým obsahem zaměřuje především na mladší děti.  Původní cílová  skupina tohoto kanálu 

však byla jiná. Jednalo se především o fanoušky reality show Farma, ve které Král v roce 

2012 účinkoval.129 Jeho první videa tak byly vlogy určené zejména jim. S postupem času se 

však začal věnovat hraní her (především Minecraf a League of Legends), jež mu přivedly i 

dětské diváky.

Mezi  Královy  nejčastěji  natáčené  formáty  patří  již  zmíněné  let’s  playe  a  vlogy, 

podobně, jako jiní Youtubeři však natáčel i různé zábavní sketche, výzvy a žertovní videa. Od 

svých kolegů se však liší svým uvědomělejším přístupem ke zmíněnému dětskému publiku. 

Ačkoli se neomezuje pouze na dětem přístupné hry, právě tyto na jeho kanále převažují, a i 

další témata videí jsou dětem přístupná. Z videí je patrné, že dbá na to, aby svým odběratelům 

125 Outlast 2 - Part. 2 – MÁME SPOJENCE. In: Youtube [online]. 27. 4. 2017 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=R7iYkWz3IqI. Kanál uživatele GogomanTV.

126 PLAYSTATION 4!. In: Youtube [online]. 31. 12. 2014 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=9hKP5U77BDg. Kanál uživatele GogomanTV.
127 GoGo vydal vlastný DIÁR!. In: Youtube [online]. 12. 8. 2018 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=lDf5TcHw3lY. Kanál uživatele GogomanTV.
128 Kanál uživatele Jirka Král: [cit. 2019-04-22]. Dostupné z: https://www.youtube.com/user/jirkakral/videos?
view=0&sort=da&flow=grid
129 KOVAČEVIČ, Vedran. Reality show Farma zná vítěze, milion získal Michal Páleník. iDNES.cz [online]. 
2012-08-26 [cit. 2019-04-22]. Dostupné z: 
http://revue.idnes.cz/farma-reality-show-pozna-viteze-dad-/lidicky.aspx?c=A120826_191904_lidicky_ved

36

http://revue.idnes.cz/farma-reality-show-pozna-viteze-dad-/lidicky.aspx?c=A120826_191904_lidicky_ved
https://www.youtube.com/user/jirkakral/videos?view=0&sort=da&flow=grid
https://www.youtube.com/user/jirkakral/videos?view=0&sort=da&flow=grid
https://www.youtube.com/watch?v=lDf5TcHw3lY
https://www.youtube.com/watch?v=9hKP5U77BDg
https://www.youtube.com/watch?v=R7iYkWz3IqI


šel dobrým příkladem i vyjadřováním – Král ve svých videích používá jen minimální nebo 

žádné množství vulgárních či jinak nevhodných slov.

Král  se  však  věnuje  dětem  i  mimo  Youtube.  Příkladem  může  být  jeho  dětský 

komiksový časopis s názvem Jirka, který vychází jednou za měsíc, a ve kterém se mohou 

mladí  čtenáři  dozvědět  více  o  jeho  životních  příhodách.130 V rozhovoru  pro  iDNES Král 

uvedl, že chtěl především vytvořit časopis, který by byl zcela bez reklam a obsahově vhodný 

právě pro děti.131 Jeho další aktivitou je také provoz kavárny Zetko, kde mohou návštěvníci 

(především děti  z tzv.  generace  Z,  odtud název Zetko)  kromě jiného hrát  počítačové  hry, 

využívat profesionální nahrávací studio nebo se setkat s některými Youtubery.

Kromě svého působení na Youtube i mimo něj se v minulosti věnoval také natáčení 

charitativních živých přenosů, jejichž prostřednictvím od diváků vybíral prostředky na různé 

dobročinné účely.132 Sám také uvádí, že se setkává s pozitivními reakcemi i od rodičů jeho 

diváků. Ti podle jeho slov nemají obavy, že se jejich děti dostanou k nevhodnému obsahu  při 

sledování  jeho  videí.133 I  Král  umisťuje  do  svých  videí  či  příspěvků na  sociálních  sítích 

produkty jako součást propagace, podobně, jako GogomanTV je však označuje pouze ústně 

nebo v popisku příspěvku. Oficiálních nástrojů těchto sociálních sítí na označování product 

placementu a reklamy nevyužívá.

V roce 2018 Král ukončil publikování na svém kanále, na Youtube se tak vyskytuje již 

jen pouze jako host jiných Youtuberů. Jeho videa jsou však nadále přístupná, stejně jako jeho 

komiks nebo merchandise.

Kovy

Youtuber Karel Kovář, vystupující pod přezdívkou Kovy má svůj stejnojmenný kanál 

nejkratší  dobu  z těchto  tří  autorů,  konkrétně  od  roku  2014.134 Před  jeho  založením  však 

publikoval již několik let videa na kanále Gameballcz, kde zveřejňoval především let’s playe 

130 Komiks Jirka Král. Jirka Král [online]. [cit. 2019-04-22]. Dostupné z: http://www.jirkakral.cz/komiks.html
131 NOVÁ, Magdalena. Je českou internetovou hvězdou. S Jirkou Králem o povolání 
youtuberů. IDNES.cz [online]. 16. 3. 2018 [cit. 2019-04-22]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/finance/prace-a-
podnikani/rozhovor-jirka-kral-ceska-hvezda-youtube.A180315_389333_podnikani_sov
132 Youtuber Jirka Král vybral na charitu přes 733 tisíc korun. Hrál a streamoval přes 11 hodin. O 
technice.cz [online]. 13. 11. 2017 [cit. 2019-04-22]. Dostupné z: https://otechnice.cz/youtuber-jirka-kral-vybral-
na-charitu-pres-733-tisic-korun-hral-a-streamoval-pres-11-hodin/
133 VESELOVSKÝ, Martin. Jirka Král a GoGoMan: Youtubery jsme 24 hodin denně, děláme, co nás baví, 
televizi nepotřebujeme. DVTV [online]. 7. 5. 2016 [cit. 2019-04-22]. Dostupné z: 
https://video.aktualne.cz/dvtv/jirka-kral-a-gogoman-youtubery-jsme-24-hodin-denne-delame-co/
r~0dd447e6139a11e6888a0025900fea04/?redirected=1555942340
134 Kanál uživatele Kovy: [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: https://www.youtube.com/user/TadyKovy/about
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nebo parodie na různé známé televizní pořady.135 Na svém současném profilu se pak věnuje 

tvorbě zábavních skečí, hudebních parodií a informativních videí či vlogů.

Kovyho se od Gogomana nebo Jirky Krále liší zejména typem vydávaného obsahu. 

Zatímco v dřívějších letech se jejich kanály obsahově podobaly (priorita všech tří kanálů byla 

především bavit diváky), od roku 2016 se začal věnovat také více informativním tématům, 

která  zahrnovala  např.  zběžné  shrnutí  aktuálního  politického  dění  nebo  komentování 

některých společenských jevů.136 Tato videa pojímá zábavním způsobem, často svou formou 

připomínají  některé z jeho sketchů,  zároveň jsou však jejich  součástí  i  podložené údaje  a 

informace. Podle svých slov se Kovy ve videích snaží mladé lidi, kteří sledují jeho videa, 

přimět  zamyslet  nad tím,  co se kolem nich děje a poskytnout jim i  svůj,  byť subjektivní, 

názor.137 Ve stejném rozhovoru také uvedl, že by rád zvýšil zájem mladých lidí o politiku.

Z těchto  vyjádření  mimojiné  vyplývá,  že  jeho  fanouškovská  základna  bude 

pravděpodobně starší než u předchozích uvedených Youtuberů, jelikož právě pro ni budou 

více relevantní a uchopitelná zmíněná témata. Tomuto odpovídají také Kovyho další aktivity, 

jež jsou opět zaměřené na starší fanoušky. Mezi ty patří např. moderování pořadu talk-show 

V centru  televize  Seznam138,  spolupráce  s neziskovou  organizací  Člověk  v tísni  na 

youtubovém pořadu Kovyho mediální ring139, kde se snaží tvořit osvětu o sociálních sítích a 

dalších médiích  a nebo nový, zatím nespecifikovaný projekt s Českou televizí, jenž se zaměří 

na výuku moderních dějin ve školách.140

Kovyho kanál však nevylučuje ani přítomnost mladších diváků. Oproti předchozím 

dvěma Youtuberům je obsah videí téměř úplně bez nevhodného obsahu, ať už se jedná o 

vulgarismy nebo jiné vizuální prostředky. Minimální je i přítomnost product placementu ve 

videích.  Kovy  je  navíc  jeden  z Youtuberů,  který  mezi  prvními  poukazoval  na  nutnost 

135 Kanál uživatele Gameballcz: [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: https://www.youtube.com/user/Gameballcz
136 Šmejdi|Kovy. In: Youtube [online]. 12. 06. 2016 [cit.
2019-04-27]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=xxh6P1lpYGI. Kanál uživatele Kovy.
137 HORKÝ, Filip. Youtuber Kovy: Chci přivést mladé k politice, teď o ni nemají zájem, to je 
problém. DVTV [online]. 20. 5. 2016 [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: https://video.aktualne.cz/dvtv/youtuber-
kovy-chci-privest-mlade-k-politice-ted-o-ni-nemaji/r~b3701cde1e8011e682380025900fea04/
138 V centru. Seznam Zprávy [online]. [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/sekce/v-
centru
139 Jeden svět na školách a youtuber Kovy - Kovyho mediální ring. Člověk v tísni [online]. 28. 1. 2019 [cit. 2019-
04-27]. Dostupné z: https://www.clovekvtisni.cz/jeden-svet-na-skolach-a-youtuber-kovy-kovyho-medialni-ring-
5604gp
140 Dějepis má problém|instaforum|Kovy. In: Youtube [online]. 26. 04. 2019 [cit.
2019-04-27]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=uJ8SakTv584. Kanál uživatele Kovy.
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dostatečně výrazného označování reklam nebo placených spoluprací, sám tak ve videích také 

činí.141

Průzkum role Youtube v životě dětí

V rámci lepšího porozumění tomu, jak české děti přistupují k audiovizuálním médiím, 

jakou roli hrají v jejich životech a jaká konkrétní média sledují, je součástí této práce také 

průzkum prostřednictvím dotazníku.  Cílem tohoto  dotazníku je  získat  souhrnný přehled  o 

tom, jaké postavení zaujímá v životě dětí Youtube v porovnání s ostatními audiovizuálními 

médii a jaký význam přikládají děti fenoménu Youtuberů.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 77 respondentů z řad žáků 2. stupně základní školy 

nebo nižšího stupně víceletého gymnázia, tedy ve věkových kategoriích od 11 do 15 let. Mezi 

respondenty  bylo  celkem 28 mužů a  49  žen.  Většina  dotázaných  (celkem 73)  navštěvuje 

základní školu, zbylí 4 víceleté gymnázium.

Sledovaná média

První část dotazníku se zaměřovala na určení, které typy médií děti ve svém volném 

čase sledují. Množství sledovaných médií se různí, většina dětí však pravidelně sleduje více 

různých  typů.  Dotazník  rozlišoval  možnosti  sledování  televize,  poslouchání  rozhlasových 

stanic a sledování internetových platforem, jako jsou např. Voyo, HBO Go apod. Youtube 

v nabídce figuroval jako samostatná možnost, aby bylo možné porovnat rozdíl mezi časem 

stráveným u této platformy a časem stráveným u jiných portálů.

Z dotazníku vyplynulo, že nejsledovanějším médiem je právě Youtube, který označilo 

82 % respondentů. Významná část dětí, které sledují videa na tomto serveru se také vyjádřila,  

že sledují i jiné internetové platformy (53 %), ale často už žádné další médium. I přesto je 

však druhým nejsledovanějším médiem televize, kterou využívá 66 % vyzpovídaných dětí. 

Rozhlas je u dětí nejméně populární, z odpovědí vyplývá, že jej neposlouchají vůbec, nebo 

pouze v malém množství, např. když cestují autem, kde jej mají puštěný jejich rodiče. Ve 

volném čase však tuto možnost spíše nevyhledávají. Pouze jeden respondent se vyjádřil, že 

nesleduje ani neposlouchá žádná média.

141 MARKOVÁ, Barbora. Český internet našel nejlepší blogery a youtubery. Zazářila devatenáctiletá Šulcová a 
Kovy. Seznam Zprávy [online]. 6. 12. 2018 [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/
cesky-internet-nasel-nejlepsi-blogery-a-youtubery-zazarila-sedmnactileta-sulcova-a-kovy-61951
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Sledování médií je pro děti téměř každodenní náplní času. Většina z nich se jim věnuje 

každý nebo téměř každý den,142 menší skupina pak uvádí, že se na televizi či jiné platformy 

dívají alespoň tři nebo čtyři dny v týdnu.143 V denním měřítku pak děti tráví nejméně času u 

televize, kterou sledují 1 – 2 hodiny (38 % respondentů) nebo méně. Internetové platformy 

naproti tomu sledují mnohem déle, a sice až 4 hodiny denně (30 % respondentů). 

Mezi nejsledovanější pořady pak patří zejména filmy a seriály, na druhé příčce jsou 

téměř  shodně zprávy a naučné pořady nebo dokumenty.144 Kanály a  stanice,  které  si  děti 

vybírají, jsou různé. Mezi nejčastěji zmiňované odpovědi patří např. TV Nova, Prima, Prima 

Cool,  Prima  Comedy  Central,  ve  výjimečných  případech  také  Česká  televize.145 

Z internetových platforem sledují děti zejména Netflix, HBO Go, Twitch, Stream nebo Tik 

Tok.  Menší  podíl  odpovědí  tvořily  také  hudební  platformy,  jako  je  Spotify  nebo 

Soundcloud.146 Výsledky dotazníku také ukázaly, že tato média děti sledují nejčastěji  sami 

(80,5 % respondentů) nebo s kamarády (36 % respondentů). Nejméně dotázaných se na ně 

dívá nebo je poslouchá s rodiči či jinými rodinnými příslušníky.

Youtube v životě českých dětí

Druhá část dotazníku se zabývala zejména tím, jakou roli zaujímá Youtube v životě 

dětí jak samotný, tak i ve srovnání s výše uvedenými médii. Jako jeden z prvních rozdílů se 

ukázala pozornost, kterou děti sledování věnují. Zatímco většina respondentů (76 %) uvedla, 

že televizi, rozhlas či internetové platformy sledují spíše pasivně,147 často se k tomu věnují i 

nějaké jiné činnosti a dané médium používají spíše jen jako zvukovou kulisu k této činnosti, 

mluvíme-li o Youtube, je tato tendence nižší (61 %). Neúplnou pozornost věnuje Youtube o 

15 % méně dětí,  než je tomu u tradičních médií.  Jedno z možných vysvětlení tohoto jevu 

může být kratší stopáž Youtube videí, u kterých děti snáze udrží pozornost, než u delších 

televizních či rozhlasových pořadů.

Liší se i množství času, který děti na Youtube tráví. Dotázaní žáci nejčastěji uvádí (40 

% dotázaných), že u internetových videí tráví 0 – 1 hodinu denně, tedy o něco méně, než 

kolik tráví u televize, a výrazně méně než u jiných internetových platforem. I zde může být 

příčinou kratší délka videí, kdy děti stihnou shlédnout více videí od více autorů v kratším čase 

142 66 % respondentů
143 19,5 % respondentů
144 Pro filmy a seriály se vyslovilo 88 % dotázaných, zprávy, naučné pořady a dokumenty označilo shodně 21 % 
respondentů
145 Pouze 7 dotázaných (9 %) uvedlo některý z kanálů České televize mezi těmi, které sledují
146 Hudební platformy uvedly mezi svými vyhledávanými 3 respondenti.
147 Známé také jako rituální sledování, o kterém jsem psala v kapitole Způsoby sledování médií.
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a ukojí tak svůj zájem, zatímco u filmů, seriálů či jiných televizních pořadů toto možné není. 

Jen nepatrně menší skupina (39 % dětí) pak uvedla, že se Youtube věnuje 1-2 hodiny denně, 

tedy  stejně  jako  je  tomu  u  televize.  Důležité  je  také  zmínit,  že  čtvrtina  respondentů 

v dotazníku  odpověděla,  že  sleduje  pouze  internetová  média  a  Youtube,  a  televizi  se  ve 

volném čase vůbec nevěnuje.

Téměř  všechny  dotázané  děti  uvedly,  že  sledují  Youtubery  (97  %  dotázaných). 

Případy,  kdy dítě  sleduje videa na Youtube spíše namátkově a nemá žádného oblíbeného 

autora, byly výjimečné, v řádu jednotek. Jako důvody, proč děti Youtubery sledují, nejčastěji 

uváděly, že jejich videa jsou pro ně zdrojem zábavy a v mnoha případech také ponaučení (55 

% respondentů). Zde však respondenti rozlišovali různé „typy“ ponaučení. Jedním z nich je 

získání  nových  schopností  či  znalostí,  což  se  vztahovalo  zejména  k herním videím.  Děti 

uváděli let’s playe a jejich autory jako přínosný zdroj informací ve chvíli, kdy se chtějí samy 

v dané hře zdokonalit, či se o ní něco nového dozvědět. Druhým typem je pak zisk vědomostí  

z oblasti,  kterou se  běžně  nezabývají,  jako jsou  různá  společenská  nebo politická  témata. 

V této  souvislosti  byl  také  zmiňován  Youtuber  Kovy,  jež  se  zejména  v posledních  letech 

právě takovým tématům věnuje ve svých videích a srozumitelně je zprostředkovává mladším 

divákům. Mezi další častěji uváděné důvody pro sledování a případné odebírání Youtuberů 

patřilo také sdílení stejných názorů nebo originální obsah.

S výše  uvedenými  důvody  pak  úzce  souvisejí  i  témata  videí,  která  děti  nejvíce 

vyhledávají.  Těmi  jsou  zejména  videa  zábavní,  tedy  různé  sketche  nebo  výzvy  (54,5  % 

respondentů),  vlogy (35 % respondentů),  zmíněné  let’s  playe  (34 % dotázaných),  naučná 

videa (32,5 % dotázaných) a recenze produktů (27 % dotázaných). Mezi druhy Youtuberů, 

které děti nejčastěji sledují pak patří let’s playeři,148 tzv. beauty vlogerky,149 Youtubeři, kteří 

se věnují vlogům a zábavním videím a v neposlední řadě také hudební kanály. Mezi prvními 

zmíněnými  druhy  Youtuberů  můžeme  také  pozorovat  rozdíly  v publiku,  které  je  sleduje. 

Zatímco let’s playe označili chlapci i dívky, beauty vlogerky sledují pouze dívky. 

Důkazem, že Youtubeři a fenomén Youtuberingu hrají u dětí významnou roli ukazuje 

zejména způsob, jakým se tento jev promítá i do dalších aspektů jejich každodenního života. 

Přes 70 % dotázaných žáků uvedlo, že Youtube a Youtubery běžně probírají s kamarády. Své 

oblíbené autory zároveň ve většině případů nesledují pouze na této platformě, ale také alespoň 

148 Let’s playery uvedlo mezi sledovanými 47 % dotázaných. 
149 Youtuberky, které se zabývají především tématy spojenými s krásou, módou a zdravím. Mezi sledovanými 
Youtubery je uvedlo 21 % respondentů, z toho vše pouze dívky.
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na některých sociálních sítích, na nichž mají profily.150 Že je nesledují na žádných sociálních 

sítích se vyjádřila přibližně čtvrtina dotázaných. 

Životy dětí ovlivňují Youtubeři i v dalších aspektech. Někteří z oslovených studentů 

uvedli, že sami by v budoucnosti chtěli být Youtubery (27 %), a část z nich už také publikuje 

vlastní veřejně dostupná videa na internet (21 %). Videa však publikují i ti, kteří se vyjádřili 

tak, že nechtějí být Youtubery. Tito respondenti svá videa zveřejňují na jiných platformách, 

jako je např. Tik Tok nebo Instagram. Významným aspektem Youtuberingu jsou také veřejné 

akce a organizovaná setkání s populárními tvůrci. Přes 27 % dotázaných odpovědělo, že na 

nějaké takové akci  v minulosti  již byli,  dalších 23 % pak uvedlo,  že žádné setkání dosud 

nenavštívili, ale mají o to zájem. 

Tři čtvrtiny žáků odpověděly, že v rámci školní výuky absolvovaly hodiny mediální 

gramotnosti. Na základě toho si pak téměř všichni (86 % respondentů) myslí, že dokáží vždy 

nebo  téměř  vždy  rozpoznat,  kdy  jim  Youtuber  doporučuje  produkt  na  základě  placené 

spolupráce. Dotazník však nijak neověřoval, zda tomu tak skutečně je.

Vzhledem k tomu, že hovoříme o dětech ve věku 11-15 let, je důležité do průzkumu 

zahrnout také vliv rodičů. Ukazuje se však, že většina dětí necítí potřebu se s rodiči o Youtube 

příliš  bavit.  Více než polovina respondentů (58 %) uvádí,  že  jejich  rodiče Youtube příliš 

nezajímá, a podle dětí rodiče ani neví, jaké Youtubery sledují. Pokud to vědí, většinou s jejich 

sledováním ale souhlasí. 

Dotazník  neprokázal  žádný  vliv  vzdělání  rodičů  na  typ  médií,  která  si  jejich  děti 

vybírají, ani dobu, kterou tráví jejich sledováním. Jisté rozdíly jsou však patrné u dětí rodičů 

s vyšším vzděláním. Ty kromě zábavních pořadů často uvádějí mezi sledovanými také naučné 

pořady,  dokumenty  a  zprávy.  Tito  rodiče  se  s dětmi  na pořady také  častěji  dívají.  Určité 

rozdíly jsou pak viditelné také u jednotlivých věkových skupin, kdy mladší děti (11 – 12 let) 

více sledují televizi. Starší děti (13 – 15) pak častěji dávají přednost moderním internetovým 

platformám před televizí.

Vyhodnocení výsledků

Provedené šetření potvrdilo základní nastíněnou myšlenku této práce, a sice, že média 

nepopiratelně hrají v životě dětí významnou roli, s nástupem webu 2.0 a nových digitálních 

technologií,  jež média zpřístupňují, možná větší, než kdy dříve. V oblasti využívání těchto 

technologií  jsou  totiž  děti  tou  nejprogresivnější  skupinou,  která  nejčastěji  zkouší  veškeré 

150 Youtubery sleduje na jiných sociálních sítích 72 % dotázaných dětí.
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novinky, a stejně je tomu i v případě médií, kde jsou to právě děti, které nejvíce využívají 

nové možnosti.

V rámci  audiovizuálních  médií  stále  platí,  že  nejvíce  děti  sledují  televizi.  Naopak 

rozhlasové stanice poslouchají spíše namátkově, nebo vůbec. Dominantní postavení televize 

však začínají  ohrožovat  nová média,  jako jsou různé internetové  platformy.  Ty se stávají 

populární  i  u  dětí,  které  se  jim  věnují  většinu  dní  v týdnu,  a  to  i  několik  hodin  denně. 

Nejčastěji je hlavním důvodem pro jejich sledování hledání zábavy, v menším měřítku také 

získávání nových informací.

Novinkou, která v poměrně krátkém čase nabyla velkých rozměrů,  je pak fenomén 

Youtuberů  a  Youtuberingu.  Youtubeři  představují  pro  děti  nové vzory,  tak,  jako je  dříve 

představovaly tradiční celebrity, jako herci, zpěváci, nebo sportovci. Z dotazníku vyplynulo, 

že Youtubeři  jsou pro děti  atraktivní  nejen kvůli  zábavnému obsahu, ale také kvůli  svým 

názorům a informacím, které jim přinášejí. Sledování Youtuberů se děti věnují několik hodin 

denně, a to nejen na serveru Youtube, ale i na dalších sociálních sítích. Kromě toho se také 

účastní  organizovaných  setkání  se  svými  oblíbenými  autory,  nebo  o  taková  setkání  mají 

alespoň zájem. Youtubeři se stávají nedílnou součástí jejich života, kterou pak např. probírají 

se  svými  přáteli.  V některých  případech  si  děti  samy  chtějí  toto  povolání  vyzkoušet  a 

v budoucnosti  se  Youtuberingu  aktivně  věnovat.  Většina  z nich  však  preferuje  zůstat  na 

divácké straně obrazovky, a pokud publikují vlastní videa na internet, činí tak spíše mimo 

Youtube.

Rodiče  těchto  dětí  zatím  zůstávají  z tohoto  fenoménu  spíše  vyčleněni.  Výsledky 

dotazníku ukázaly, že rodiče se o oblíbené Youtubery spíše nezajímají a děti necítí přílišnou 

potřebu je s tímto svým koníčkem seznamovat. V tomto směru se ukazuje výraznější rozdíl 

oproti televizi, kterou rodiče s dětmi sledují častěji. Průzkum také ukázal, že děti s rodiči, jež 

dosáhli vyššího vzdělání, mají větší tendenci sledovat vzdělávací pořady nebo zprávy.

Závěr

V této práci jsem ukázala, jak významná jsou pro děti audiovizuální média. Kromě 

toho,  že  tím  nejsledovanějším  je  stále  televize,  přichází  do  jejich  života  také  modernější 

platformy, které jsou dostupné na internetu.  Tyto platformy jsou pro své diváky atraktivní 

zejména kvůli neomezenému přístupu k velkému množství obsahu v libovolném čase. Jednou 

z těchto  platforem,  která  patří  u  dětí  k těm nejpopulárnějším,  je  Youtube.  Youtube  začal 
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fungovat v roce 2005 jako server pro sdílení domácích videí, dnes je však místem, kde se 

mohou amatérští autoři měnit v profesionály, a získávat až milionová publika.

Tito autoři,  Youtubeři,  se  stali  zejména dětem novými ideály,  které  mají  na jejich 

životy silný vliv, a to jak v utváření názorů a rozšiřování si vlastních obzorů, tak i např. ve 

spotřebitelském chování. Youtubeři dětem nahradily tradiční celebrity, čehož dosáhli zejména 

intenzivní interakcí se svými fanoušky a dojmem, že jsou „jedněmi z nich“. Svou roli sehrává 

také silná podpora kultury spoluúčasti, kterou Youtube, jakožto server s prvky sociálních sítí, 

přináší.  Pro autory představuje  tato  platforma místo pro sebevyjádření  a  sdílení.  Již  dnes 

můžeme pozorovat,  že Youtube se promítá  do různých aspektů dětského života a nabývá 

podobné,  ne-li  větší  důležitosti,  jako  jiná,  tradiční  audiovizuální  média.  Navíc  se  tato 

platforma rozšiřuje i do jiných odvětví, jako např. marketing či zpravodajství, čímž nabývá na 

důležitosti a Youtubeři sami přejímají ve společnosti i jiné role. Dá se tedy předpokládat, že 

Youtube  se  může  v budoucnosti  stát  jedním  z nejsilnějších  sdělovacích  prostředků,  který 

zahrne veškerá odvětví tradičních médií, který budou považovat za relevantní nejen děti, ale i 

dospělí.

Summary

In this work I showed how important the audio-visual media are for children. Besides 

the fact that the most watched medium remains to be television, children are accepting new 

modern  platform  into  their  life,  which  are  accessible  via  internet.  These  platforms  are 

attractive mainly because of the unlimited access to a huge amount of content in literally any 

time. One of the most popular platform of today, which is also very popular with children is 

Youtube. Youtube started off in 2005 as a site for sharing home videos, however, it has grown 

into a place where amateur creators become professionals with millions of viewers.

These creators, known as Youtubers, have become the new idols to children. They 

have a very strong impact on their life, being it in shaping their opinions, expanding their 

horizons  or  simply  influencing  their  consumer  behaviour.  Youtubers  have  replaced  the 

traditional celebrities, in which they succeeded mainly by maintaining an intensive interaction 

with their fans and by being perceived as „one of them“. An important part plays also the 

participatory culture, which Youtube as a website with social networking aspects, strongly 

supports. For the creators, Youtube is a place to express themselves. We can see how Youtube 

gets more involved in children’s life and becomes of the same or even bigger importance as 

other,  more  traditional  audio  visual-media.  Furthermore,  Youtube  is  also  expanding  into 
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different  areas,  such  as  marketing  or  news  broadcasting,  which  makes  it  even  more 

significant. Youtubers themselves are taking different roles in the society. It can be assumed 

that Youtube can one day become one of the strongest media, which will cover all aspects of 

traditional media and will be relevant to both children and adults.
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