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PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1: Rozhovory s mikro-celebritami 

Otázky: 

1. Co je podle tebe hlavní důvod toho, že tvůj obsah odebírá tolik lidí? 

2. Jak vnímáš svoji popularitu mezi odběrateli? 

3. Stejně jako celebrity z řad herců, muzikantů či moderátorů talk show máš velkou a mezinárodní 

základnu fanoušků. V čem myslíš, že se odlišuje vztah mezi těmito celebritami a jejich fanoušky 

od vztahu, který máš ty se svými fanoušky? 

4. Jak důležité jsou pro tebe vlogy odhalující tvůj každodenní život a jak myslíš, že ovlivňují tvůj 

vztah s fanoušky? 

5. Jak důležitá pro tebe je upřímnost, pravdomluvnost a otevřenost vůči tvým divákům? 

6. Co myslíš, že zvyšuje tvoji důvěryhodnost v očích tvých fanoušků? 

 

Odpovědi:  

ASHLEY ANN LAZ 

1. Většina lidí odebírá můj obsah proto, aby se naučili, jak dělat nové projekty, nebo jen jako na 

zdroj inspirace. Spousta lidí mi řeklo, že také rádi slyší o mém životě. 

2. Vnímám své odběratele jako přátele. Mám tisíce přátel, kteří mě podporují a mají stejné zájmy. 

3. S celebritami se nelze ztotožnit. Když přemýšlíš o Hollywoodu, máš v hlavě glamour, peníze, auta, 

honosná sídla atd. Zatímco obdivujeme mnoho hvězd, obvykle se s nimi neztotožníme. Jejich 

vzhled obvykle není pro průměrné lidi dosažitelný a oni se se svými “fanoušky” nespojují tak, jako 

to dělá youtuber. / Youtubeři odpovídají na komentáře a ukazují své každodenní životy, 

komunikujeme s našimi odběrateli každý den. Když vidíš youtubera, můžeš si říct: “když to zvládla 

ona, můžu taky!” nebo zavrhnout koupi nějakého produktu, prostě protože, že to youtuber 

nedoporučil. Je v tom víc důvěry. Nemyslím si, že jsem si někdy koupila produkt podporovaný 

celebritou, ale určitě jsem si koupila stovky produktů schválených youtuberem. 

4. Na YouTube postuji téměř všechno, co se děje v mém skutečném životě. Lidé si o tobě spoustu 

věcí pamatují a skutečně s tebou prostřednictvím těchto vlogů vytvářejí pouto. Lidé, kteří sdílejí 

více ze svých životů, mívají loajálnější publikum než, řekněme, kanál, který neukazuje svoji tvář. / 

Současně to ale přináší problémy, nebudu lhát. I přesto, že sdílím velkou část svého života, 
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nesdílím všechno. Když brečím, když se hádám se svým přítelem, když mám špatné dny. Lidé 

tohle vůbec nevidí a někdy mohou být velmi kritičtí. 

5. Musíš být upřímný. Vždycky. Nesnaž se hrát, říkat nebo dělat věci, které neodpovídají tomu, kdo 

jsi. Lidé to prokouknou a budou ti nadávat. Snažím se být o tématech v mém životě upřímná a 

otevřená. Myslím si, že je to opravdu důležité. 

6. Je pro nás důležité být upřímný a ne neustále tlačit produkty nebo “využívat” odběratele. Jakmile 

se pár lidí začne cítit tak, že k nim nejsi upřímný, půjde to z kopce. Viděla jsem spoustu kanálů, 

které začaly ztrácet odběratele, protože dělali příliš mnoho sponzorovaných videí nebo reklam na 

produkty. / Je také velmi důležité být sám sebou. Neříkej lži jen proto, že chceš být blíž svému 

publiku. 

 

CARAH AMELIE 

1. Myslím si, že důvod, proč lidé mají tak rádi youtube videa, je ten, že se mohou s lidmi ve videích, 

kteří je vytvářejí, ztotožnit. To je to, co je odlišuje od TV nebo celebrit. Jsme normální lidé s 

normálními životy. Myslím si, že důvod, proč lidé odebírají můj kanál, je ten, že ve mně vidí něco, 

s čím se mohou ztotožnit. Taky si myslím, že inspirace je něco, z čeho hodně lidí žije... a lidé 

mohou prostřednictvím videí najít inspiraci ze SKUTEČNÉHO ŽIVOTA. Nikoliv nerealistickou 

inspiraci. 

2. Určitě mám odběratele, kteří jsou velmi loajální, a některé kteří se jen sem tam zastaví. Myslím si, 

že to zcela závisí na té osobě a na tom, jak moc se se mnou ztotožňují. 

3. Youtubeři jsou ROZHODNĚ schopni a ochotni mluvit a komunikovat se svými odběrateli o dost 

víc. Myslím si, že jsme dosažitelní. U celebrit... Nemůžeš jim ani zatweetovat, protože jejich twitter 

je často provozován mediální společností. Youtubeři odpovídají na komenty, na tweety a na 

zprávy... A máš pocit, že s těmi lidmi, které každý den sleduješ, skutečně můžeš komunikovat. 

Vytváří to pocit přátelství... A opětovaného přátelství. 

4. Myslím si, že lidé se cítí trochu osamělí v rozhodnutích, která v životě dělají.. Nebo v pocitech, 

které v životě mají. Ve vlozích mohou nakouknout do tvého života... A když se mohou ztotožnit se 

záležitostmi, které řešíš, nebo s pocity, které o něčem máš, necítí se tak osaměle. Zjišťuji, že se 

ztotožňuji se spoustou matek, které jsou třeba ve stresu nebo se cítí špatně kvůli situacím 

spojeným s mateřstvím a když vidí mě, cítí se o něco lépe, že v tom nejsou samy. Myslím si, že se 

s tím ztotožňují trochu jako přátelé, na rozdíl od toho, když sledují upravenou epizodu z Keeping 

up with the Kardashians. Nicméně... Když má někdo na něco velmi silné názory a nesmýšlí stejně 

jako ty, můžeš lidi odradit a ztratit fanoušky. Občas je to riskantní, ale myslím si, že lidé nás prostě 

tak vnímají... jako LIDI, kteří dělají chyby a mají odlišné způsoby, jak něco dělat. 
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5. Je to velmi důležité. Myslím si, že vlogy by nebyly tak populární, kdyby byly jakkoliv odlišné. 

Myslím si, že někteří lidé, kteří vlogují, zkoušejí ukazovat jen to DOBRÉ a POZITIVNÍ… Což pro ně 

možná funguje skvěle. Ale já si myslím, že upřímnost je nejlepší způsob, jak vlogovat, protože to 

ukazuje, že jsme jen normální lidé jako každý jiný. 

6. Vždy uvádím, jestli je něco sponzorováno či zasláno... Vysvětluji lidem, jak věci fungují, a jsem 

transparentní. Nedávno jsem udělala vlog, kde jsem vysvětlila, jak moje sponzorovaná videa 

fungují, a myslím si, že lidé to ocenili, protože to předtím nevěděli. Teď jsou schopni pochopit, 

čím procházím jako ČLOVĚK a tvůrce, pokud jde o YT sponzoring... Všechno je to o 

transparentnosti. Lidé tě budou víc respektovat, když budeš upřímný a otevřený. 

 

DONAL SKEHAN 

1. Myslím si, že lidé odebírají můj kanál proto, že nabízím přístupný, jednoduchý obsah a recepty, 

které lidé chtějí vařit. Moje teorie je taková, že když lidem něco dáte, ať je to recept, nebo tipy, 

které si mohou odnést po tom, co se podívají na video, znovu a znovu se budou vracet a budou, 

doufám, klikat na odběrové tlačítko. 

2. Komentářová sekce je typicky velmi pozitivním místem a nic mě nedělá šťastnějším než vidět 

komentář po komentáři o tom, že zkusili můj recept a měli s ním úspěch. Pokud by lidé to jídlo 

nevařili, měl bych obavy! 

3. Typicky pokud jde o herce, celebrity atd., drží své soukromí v soukromí, ale pokud jde o 

youtubery, všechno pouštíme ven! Myslím, že to je to, co přitahuje lidi k videím a co dělá ten 

vztah odlišným. Také jsi se svými fanoušky mnohem více spojený. Ptám se, co by chtěli vidět, a 

dělám to, a mí odběratelé mi velmi často dávají vědět, co se jim na kanálu líbí/nelíbí, což je skvělé. 

4. Byl jsem neustále žádán o vlogy a záběry ze zákulisí, tak teď uploaduji vlogy jednou týdně. 

Obvykle ukazují, co jsem dělal o víkendu, co jsem natáčel nebo i jen procházky se psem, ale 

youtube publikum miluje pozorovat životy jiných lidí, takže ty týdenní vlogy mají obrovský 

úspěch. Diváci vlogů jsou odlišného charakteru než ti, kteří se jen chtějí naučit, jak upéct kuře, ale 

nabídka obou typů obsahu je důležitá. 

5. Myslím si, že tu je rovnováha. Nechceš si znepřátelit diváky sdílením příliš mnoha informací, ale 

taky si myslím, že být otevřený, upřímný a pravdomluvný, je velmi důležité. Youtube publikum 

prokoukne neupřímnost hrozně rychle a řeknou ti to, takže bys měl radši být sám sebou a být k 

nim otevřený. 

6. Nevnucuji jim reklamy. Pokud spolupracuješ s nějakou značkou, řekni jim to. Velmi mi záleží na 

tom, abych používal pouze ty produkty, které bych opravdu doporučil nebo měl ve své vlastní 

kuchyni. Taky si myslím, že velký dopad má odpovídání na komentáře. Moji odběratelé milují 
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dávat mi otázky, takže se co nejvíce snažím odpovídat na tolik, kolik je možné. 

 

EMILY EDDINGTON / EMILYNOEL83 

1. Myslím si, že lidé odebírají můj/mé kanál(y) kvůli informacím souvisejícím s makeupem, primárně 

upřímným a nepředpojatým recenzím produktů, které představují širokou paletu značek. 

2. Myslím si, že existují konkrétní i ne tak konkrétní způsoby, jak to posoudit. Například se můžeš 

podívat na celkový počet odběratelů a pak se podívat, kolik shlédnutí mají tvá videa v průměru. 

Ve většině případů mají lidé o mnoho více odběratelů než shlédnutí na video. A to dává smysl... 

Myslím si, že když produkuješ širokou škálu videí, ne každé video se bude zamlouvat všem 

divákům. Ale když se podíváš do komentářů u jednotlivých videí, jsi schopna si udělat lepší 

představu o tom, co si diváci myslí. Jsem neustále ohromována milými a duchaplnými komentáři 

od diváků. Mám YouTube kanál víc než sedm let a jsem vděčná za tolik loajality. Předpokládám, 

že by se to dalo přeložit do toho být “populární”. 

3. Myslím si, že lidé mají větší pocit propojenosti s YouTube osobností, jako jsem já, protože tam je 

více skutečné interakce. Zatímco většina velkých celebrit má sociální média, nemyslím si, že jejich 

fanoušci nějak více očekávají oboustrannou interakci. Ale na mém kanále neustále odpovídám na 

komentáře u videí a na příspěvky na sociálních médiích. Diváci mohou vidět, že jejich otázky a 

požadavky se skutečně odrážejí v mém obsahu... nápady na video, s nimiž přišli, často na svém 

kanálu používám. Myslím si, že když jsi svůj „celebrity status“ postavil na sociálních médiích, je to 

předpokladem pro to, že tyto platformy budeš používat pro kontakt s diváky. 

4. Sice si myslím, že je lidskou přirozeností být trochu zvědavý a chtít vědět, co se děje “v zákulisí” 

videí, na která se můžeš dívat, ale nemyslím si, že je nutné ukazovat fanouškům všechno z mého 

osobního života. Některé YouTube kanály jsou skutečně věnované denním vlogům, které 

jednoduše dokumentují každodenní aktivity toho člověka... Za těchto podmínek předpokládám, 

že být otevřený o všem ve tvém životě dává smysl. Ale pro tematicky zaměřená videa (jako moje 

makeup videa) si nemyslím, že jsou důležité detaily z mého osobního života. Většina lidí sleduje 

má videa kvůli určitému druhu informací, ne proto, aby věděli, co jsem měla ten den k snídani, 

nebo jak velký bordel můžu mít v obýváku. 

5. Znovu, obsah mých videí není takový, že by ukazoval velkou část mého každodenního života 

mimo toho konkrétního tématu, kterým se zabývám, které často souvisí s krásou. Ale u těch věcí, 

o kterých mluvím, je upřímnost vším. Pokud nemůžu dát lidem své pravdivé názory na produkty, 

o kterých mluvím, nemám nic. Navíc jsem vždy “sama sebou”, pokud jde o osobnost, nikdy se 

nesnažím kopírovat někoho jiného... A myslím, že diváci to oceňují. Také jsem poznamenala ve 

svých videích, že je natáčím doma, ne ve studiu. Mohou se dít skutečné věci – slyšíš v pozadí 
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plakat dítě, kočka mi skočí na klín... Mám ráda “přirozené” prostředí a nepokouším se to nijak 

změnit nebo to dělat něčím, čím to není. Tu stejnou kvalitu oceňuji i v jiných videích, na která se 

dívám. 

6. Všechno je o důslednosti. Nestačí dát v jednom videu upřímný názor a pak udělat něco, co není 

tak transparentní, v dalším. Diváci musejí vidět, že máš ten stejný, upřímný přístup ke všemu, o 

čem mluvíš. Osobně, ačkoliv dostávám nespočet nabídek, nepřijímám platby od značek za to, 

abych ve svých videích mluvila o jejich produktech. Dávám tuto skutečnost na vědomí v 

prohlášení v description boxu každého videa, a myslím, že diváci oceňují, že se “neprodávám” 

žádné značce. Chci být vždy nepředpojatá a mluvit o všech značkách stejně – bez žádných 

tajných výdělečných dohod. Miluju točit videa a začala jsem s tím ještě před tím, než “YouTube 

partnerství” a vydělávání peněz na reklamě bylo vůbec možné. Nikdy nebylo mým cílem nějakým 

způsobem pobláznit mé diváky... Chci být tím typem člověka, na kterého bych se sama ráda 

dívala. 

 

ENTERTAINING WITH BETH / BETH LE MANACH 

1. Myslím si, že je to proto, že moje recepty jsou pro lidi inspirativní, ale pak také zjistí, že jsou 

snadné. Přidej k tomu “přístupnou” osobnost a myslím, že tím přitažlivým na tom je ta třístranná 

kombinace inspirativních, snadných receptů, sdílená “skutečnou osobou”, se kterou se můžou 

ztotožnit. 

2. Jako kdyby všichni byli kamarádi :) Lidé, které každý týden poslední 2 roky poznávám, jsou jako 

staří přátelé. Kteří mě podporují způsobem, jakým to nedělá ani moje vlastní rodina. Myslím, že 

protože jsou to původní obyvatelé “YouTube”, “rozumí” té platformě a mému místu na ní. 

Chápou ta “velká vítězství” a milníky způsobem, který je těžké pochopit pro lidi vně YT prostředí. 

3. Skutečnost, že je to dvousměrný dialog. Je to výměna, která jde oběma směry. Zatímco si myslím, 

že sláva v pravém slova smyslu je nastavena tak, aby vytvářela bariéru mezi fanoušky a celebritou 

s omezeným přístupem, YouTube fanoušci mají mnohem větší přístup k tvůrcům a tvůrci jsou 

mnohem více spojeni s fanoušky, protože jsou to fanoušci, kdo vytvořil jejich “YT slávu”, nikoliv 

nahrávací společnost, rozhlasová stanice nebo televizní stanice. Uživatelé skutečně rozhodují o 

tom, kdo se proslaví, a tvůrci jsou díky tomu svým fanouškům neskutečně oddaní. 

4. Právě jsem začala na svém kanálu dělat vlogy o zahrádkaření. Myslím, že fanoušci mají rádi, když 

tito lidé ukazují skutečnou stránku sebe sama, která je méně editovaná, méně připravená a méně 

kontrolovaná. A díky tomu se každý cítí více lidsky. A myslím si, že tohle je základ popularity na YT, 

lidé prostě hledají “lidské spojení” a čím lidštěji tvůrce působí, tím větší propojení vůči té osobě 

fanoušci cítí. 
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5. Velmi důležité, musí to být autentické a upřímné. YT fanoušci velmi dobře vnímají, co je falešné a 

co skutečné. 

6. Když zkoušejí mé recepty a práci! Vracejí se a říkají mi, jak moc si to jejich rodina užila nebo jak z 

nich ten dezert v očích jejich tchýně udělal hvězdu, nebo jim pomohl udělat z rande něco 

speciálního. Je to tato validace, která nastavuje očekávání toho, že “mi lze věřit”, a to je pro mě 

jádrem věci. To je ta nejdůležitější část, že lidé zkoušejí recepty a ty, které něco znamenají pro mě 

a moji rodinu, začnou něco znamenat pro ně a jejich rodiny. 

 

EVA ADAMCOVÁ / FLABGEE 

1. Myslím si, že hlavním důvodem je, že je prostě moje videa baví. Po stránce líčení a oblékání jsou 

na youtube mnohem větší odborníci. 

2. Nevím, jestli se tomu dá říct popularita. Sem tam mě někdo někde pozná a přijde si pro fotku, to 

není nic tak velkého, ale každopádně to vnímám pozitivně a moc mě to těší. 

3. Podle mě mám s fanoušky o dost bližší vztah než herec nebo zpěvák, protože moje videa jsou 

hlavně o mě, ukazuji v nich svou osobnost a sděluju i věci ze svého soukromí. Některé slečny mi i 

řekly, že když koukají na moje videa, mají někdy pocit, jako by mě znaly a jako by si povídaly se 

svojí kamarádkou. Často mi třeba i píšou a já odepisuju. Kdežto o hercích nebo zpěvácích, které 

vidí jen podiu, jevišti, nebo v televizi, se toho tolik nedozví a nemají moc šanci si k němu vytvořit 

takový vztah. Ale samozřejmě je spousta youtuberů, kteří si zachovávají anonymitu a spousta 

herců a zpěváků, kteří s fanoušky komunikují hodně. Nedá se to úplně zobecnit. Ten vztah je 

prostě obousměrně o dost bližší. Tím, že mají fanoušci mnohem větší šanci se mnou 

komunikovat přes různé sociální sítě, tak si troufám tvrdit, že je více znám, znám jejich názory a 

postoje. Ke každému videu si přečtu jejich komentář. Pro mě fanoušci nejsou anonymní dav, 

který mě nezajímá. Mám je ráda. 

4. Takhle jsem nad tím nepřemýšlela. Nikdy mě nenapadlo řešit, jestli je důležité odhalovat 

soukromí. Je hodně věcí, které bych nezveřejnila, ale pokud někoho baví třeba sledovat co jsem 

ten den dělala a mě to baví točit, tak proč ne… Žádné soukromé věci a intimity ve videích 

neodhaluju. 

5. Upřímnost je pro mě hodně důležitá. Přijde mi hloupé si něco vymýšlet a lhát, ale že jsem 

upřímná a mluvím pravdu neznamená, že řeknu všechno. Pokud mi někdo položí otázku, na 

kterou nechci odpovídat, tak na ní neodpovím. Nemám potřebu lhát a ani to nedělám, ale žádné 

informace o svém životě divákům nedlužím. Ukazuju svůj život tak jak je v tom smyslu, že ho nijak 

nepřikrášluju. Nedělám se hezčí, chytřejší a bohatší, ale každý má své osobní věci, které sdílí jen 

s rodinou a nejbližšími. 
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6. Asi to, že jsem opravdu upřímná a na nic si nehraju. Pokud se někdo ve videích přetvařuje, dříve 

nebo později se to projeví. 

 

HILAH JOHNSON / HILAH COOKING 

1. Myslím, že moje ochota být na kameru sama sebou je to, co oslovuje většinu lidí, ať se jim líbím, 

nebo ne. 

2. (Nejsem si jistá, jestli chápu tuhle otázku.) Je těžké o sobě přemýšlet jako o “populární”, v 

jakémkoliv smyslu toho slova. Myslím, že slovo populární vnímám negativně v tom, že to tak 

nějak implikuje banalitu, něco, co se líbí každému. Nemyslím si, že se každému líbím. Někteří lidé 

mi dávají v komentářích jasně vědět, že se jim nelíbím. Takže, pokud rozumím otázce, vnímám ji 

jako smíšenou. Lidé, kterým se líbím, mě mají rádi hodně; lidé kterým ne, nemají. Možná trošku 

polarizuju. 

3. Obří rozdíl. Po tom, co dělám YT videa víc než 5 let, existuje spousta lidí, u nichž mám pocit, že je 

znám, ačkoliv jsme se nikdy nepotkali. Rozpoznávám stejné avatary a jména, objevující se týden 

co týden, a v komentářích na YT a na mé stránce konverzujeme o jídle. Takový druh osobní 

interakce nemůžeš mít u televizních hvězd. Neznají ani tvé jméno. Můj vztah k mým divákům je 

zábavnější a více uspokojivý než to, co si představím pod vztahem tradičních celebrit k jejich 

publiku. Kromě toho, že jsem poznala mnoho z těchto lidí po celém světě, také dostávám na moji 

práci okamžitý feedback. Když přidám video, které skutečně koresponduje s tím, co lidé chtějí, 

hned se to dovím. Když dám nějaké, které lidi štve, taky to hned vím. Je zajímavé to sledovat. Je 

těžké dostávat negativní feedback, protože to působí hodně osobně. Myslím si, že tradiční 

celebrity, jako jsou herci a tak, tráví měsíce prací na filmu, ten se pak měsíce po tom, co skončila 

jejich role, dostane ven, pak dostanou kritický feedback, pak feedback od publika. Všechno se to 

zdá být příliš daleko od práce, kterou dělali. 

4. Čím déle dělám videa, tím více má mé publikum pocit, že mě zná osobně, a tím více chtějí vědět. 

Nevadí mi sdílet mé vlastní pocity a příběhy, které se týkají pouze mě, ale jsem opatrnější u 

sdílení věcí o mém manželovi a dítěti. 

5. Do určité míry to důležité je. U videí vlogů mi nevadí sdílet to, co zrovna cítím. Ale u videí s 

recepty, které lidé budou moci najít ještě za několik let, si nemyslím, že by měly být přehnaně 

plné emoci. Myslím si, že by měly být užitečnější a více “evergreenové” než to. Ale je opravdu 

těžké to před kamerou skrýt. Někdy je to otravné, protože když točíme video v den, kdy se 

necítím 100%, lidé si toho všimnou a komentují to.  Píší třeba že “Vypadáš unaveně” nebo 

dokonce i hrubější věci, jako “Proč děláš videa, když to celkem jasně nenávidíš?” a tak podobně, 
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téměř vždycky ti YouTubeři, jejichž jména nepoznávám. Náhodný divák o mě často nepřemýšlí 

jako o skutečné lidské bytosti. Moji skuteční fanoušci ano, jsou shovívaví, prostě jako bys byl vůči 

svému příteli, který má špatný den. Úžasné je ale to, že mě moji fanoušci brání před lidmi, kteří 

mají zlé komentáře. 

6. Upřímná reprezentace mě samotné, nesnažit se chovat jako televizní osobnost. Ukázat, když se 

věci v kuchyni nedaří, spíš než je vystřihávat, aby to vypadalo perfektně. Pečlivý výběr společností, 

se kterými spolupracuji na sponzorovaných videí, abych diváky ujistila, že produkty, které 

používám, bych použila, i kdybych nedostala zaplaceno. 

 

CHRISTINE KOBZEFF 

1. Všichni rádi rosteme, rozvíjíme se a učíme se... A já se snažím z mého kanálu udělat místo, kde se 

lidé mohou cítit inspirováni. Chci lidem otevřít dveře k tomu, aby objevili věci, které je předtím 

možná nezajímaly. 

2. Vůbec nevnímám sama sebe jako populární. Jen si opravdu užívám dělání videí a vždycky 

doufám, že si je bude užívat i někdo jiný. 

3. Myslím si, že hlavní rozdíl je v tom, že lidé se s námi mohou ztotožnit na osobnější úrovni (se 

mnou a jinými youtubery), protože nejsme rockové hvězdy nebo celebrity. Všechno, co děláme, 

je mnohem přístupnější i pro kohokoliv jiného. 

4. Vlogging má překvapivě obrovský dopad a je pro mě opravdu pozitivní zkušeností. Pomáhá ti 

zůstat se všemi ve spojení, dokonce i přátelé ze skutečného života a rodina rádi vidí, co děláme, a 

sledují naše cestovní zážitky. Lidé, které jsme nikdy nepotkali, přijdou a řeknou ti, jak moc rádi s 

námi jezdí za našimi zážitky, jak rádi s námi zprostředkovaně žijí na Maui, cestují do zámoří, nebo 

jen vidí teplé slunečné pláže, což jim pomáhá na chvilku uniknout. A dokonce i když jsme se 

zrovna poznali, připadáme si jako přátelé. 

5. Být naprosto upřímný, pravdomluvný a otevřený je vším. Tvoje čestnost je naprostým základem 

nejen tvého YouTube kanálu, ale všeho, co děláš v životě. Nemělo by smysl dělat vlog a být 

falešný, lidé to hned prokouknou. 

6. Být sám sebou, být skutečný, nohama na zemi, upřímný a otevřený. A upřímně, nedělat pořád jen 

sponzorovaná videa. Taky nikdy nedělám placené sponzoringy. Příležitostně přijímám od 

společností vzorky produktu, abych je vyzkoušela, ukázala vzorník nebo udělala recenzi. Ale 

opravdu dávám přednost tomu být nezávislá, hledat si nové produkty a oblíbence sama a 

kupovat je sama. Jsem vůči svým divákům velmi starostlivá, nechci, aby byli vtaženi do 

sponzorovaných videí a přehnaně medializovaných produktů. A myslím si, že oni vědí, že mi na 

nich opravdu záleží. 
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KRISTÝNA TŘEŠNIČKOVÁ / TÝNUŠ TŘEŠNIČKOVÁ 

1. Beauty vloggerky teď začínají být populární a já jsem začala s videi v dobrý čas. Snažím se dělat 

kvalitní a zajímavá videa, příjemně vystupovat a být na fanoušky milá, odpovídat na všechny 

zprávy a na většinu komentářů jak pod videi, tak třeba i na instagramu nebo na facebooku. 

Rozhodně si na nic nechci hrát a být přirozená. Možná právě tohle všechno je ten důvod :) 

2. Vnímám se jako taková starší sestra nebo kamarádka. 

3. Youtubeři jsou na rozdíl od celebrit více osobnějšího charakteru. Videa natáčíme většinou doma 

o sobě, o svých nákupech, pocitech a dalších osobních věcech. Jsme proto fanouškům blíže než 

celebrity. Pořádáme různé youtuberksé akce, kde se všichni navzájem můžeme poznávat. 

4. Určitě je to důležité. Fanoušci jsou zvědaví a chtějí taková videa vidět. Hodně si píší například o 

room tour, což je natočení celého mého pokoje. Když nás fanouškům toto odkryjeme, mohou k 

nám mít o to blíž. 

5. Rozhodně je to důležité ! Někdy si naši fanoušci myslí, že jsme nadlidi a že jsme dokonalí. Proto 

někteří dokonce i závidí a myslí si, že máme dokonalý život. To ale určitě není pravda, nikdo není 

dokonalý a my bychom jim měli ukázat, že i my jsme obyčejní lidé a také máme své chyby. Více 

fanoušků se pak s námi může ztotožnit a říct si, že když i my máme problémy a zvládáme je, tak i 

oni to mohou dokázat. 

6. Těžko říct. Asi právě to sdílení svého soukromého života, různé osobní vlogy a právě ukazování 

toho, že i my máme chyby. 

 

MELISSA BENDER 

1. Důsledně vydávám nový a relevantní obsah. Jsem nadšená do informací, které sdílím, a věřím, že 

to působí na lidi, kteří můj kanál odebírají. 

2. Myslím si, že lidé se se mnou ztotožňují a jsou motivováni tím, že jsem ochotna se zpotit zároveň 

s nimi. Mě nemotivuje vypadat perfektně, ale dosáhnout cílů pro zdraví a fitness prostřednictvím 

tvrdé práce, a tuhle cestu s nimi sdílím. 

3. Pokud jde o celebrity, lidé jsou často okouzleni představou toho, kým jsou, a kouzlem jejich 

životního stylu. Myslím si, že moji fanoušci se se mnou ztotožňují a důvěřují mi v tom, že jim 

nabízím informace a cvičení, které můžou použít ve svých vlastních životech. Je to více 

komunikativní vztah, než obvykle máš s celebritou. 

4. Myslím si, že mé vlogy ukazují důslednost a průhlednost toho, co dělám. Nechávají lidi vidět to, 

že nejen sdílím informace, ale taky ten životní styl dodržuju a dělám stejná cvičení jako oni. 

Nedávno jsem potkala některé mé fanoušky na Arnold Fitness Expo a říkali, že mají pocit, že mě 
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znají, mě, Jesse a našeho kocoura Gambita (který se rád sem tam objevuje v mých videích). 

5. Velmi důležité. Myslím si, že je to velká část důvodu, proč se se mnou publikum spojuje. 

6. Skutečnost, že bloguji důsledně už skoro 4 roky. Nevystřihávám z mých cvičení ty momenty, kde 

s tím trochu bojuji nebo potřebuji pauzu. Když udělám chybu, nebo když udělám cvik špatným 

způsobem, omluvím se a sdílím správnou informaci/formu cviku na blogu. 

 

RUNTASTIC FITNESS 

1. V mém případě si myslím, že je to směs lidí, kteří důvěřují a mají rádi značku Runtastic a kterým se 

líbí mé poselství – co říkám, jak žiju a co sdílím. 

2. Myslím, že moji odběratelé mají radost z informací, které pouštím ven – mám pocit, že mnoho 

lidí, kteří sledují má videa pravidelně, důvěřují tomu, co říkám, mému poselství a tomu, jak je to 

propojeno s Runtastic jako značkou. 

3. Moje interakce a komunikace s followery je to, co ten vztah usnadňuje. Stejně jako u herců, 

hudebníků atd. komunikace vychází z umění, mým “uměním” je mluvit k lidem skrz videa a 

komentovat věci spojené se zdravím, fitness, pozitivitou a rovnováhou. Snažím se zůstat ve 

spojení s těmi diváky, kteří se rozhodnou zůstat ve spojení se mnou. 

4. Moji diváci milují VLOGovací typ videí. Je to o dost osobnější, skutečnější a podněcuje to více 

diskuze. Je jedna věc učit je to, co vím (fitness), a zcela jiná, když divák může zjistit to, kdo 

skutečně jsem a všechno o mně prostřednictvím toho, co jim o sobě řeknu (VLOGŮ). 

5. Moje VLOGY ve skutečnosti neodhalují můj každodenní život – odhalují ale mé skutečné životní 

výzvy a zápasy a to, jak jsem schopna jimi procházet, zatímco zůstávám věrná svým hodnotám co 

se týče fitness, zdraví, pozitivity a rovnováhy. Samozřejmě že můj život není perfektní a mám 

různá životní dilemata, stejně jako každý jiný – snažím se dávat lidem snadné a zvládnutelné 

způsoby jak se vypořádat s běžnými věcmi, které nám život klade do cesty. Snažím se být ve 

všech videích tak otevřená a upřímná, jak jen umím – to je opravdu důležité. Ve skutečnosti je 

mnohem snadnější dělat videa založená na tom, kdo skutečně jsem, takže to je mým hlavním 

cílem ve všech videích. 

6. Čím více videí dělám a čím více takových těch „já taky!“ momentů u mě diváci zažijí, tím lépe. Už 

mohou věřit tomu, že důsledně přidávám týdenní obsah, a pak když vyzkouší některé z mých 

cvičení/receptů a líbí se jim, důvěřují mi ještě víc – a pak se, doufám, každý týden vracejí. Myslím 

si, že pouze být sám sebou a transparentní je nejlepší způsob, jak získat důvěru od nových i 

starých odběratelů. 
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SONJDRA DELUXE 

1. Beauty průmysl roste hrozně rychle a myslím si, že odběratelé přicházejí na můj kanál kvůli 

makeup tutorialům, ale zůstávají pro moji osobitou a skromnou osobnost a jedinečný make-up 

styl! 

2. Když jsem doma na počítači a koukám na počet shlédnutí a odběratelů, jediné, co vidím, jsou 

čísla. Když čtu komentáře, jsem ohromena tím, jak podporující a neuvěřitelně velkorysá moje 

základna followerů je. Co mě opravdu dojímá, je to, jak často mě někdo zastaví na ulici, nehledě 

na to, kde na světě se zrovna nacházím, a řekne mi, jak moc je inspiruji nebo jak jsem je naučila 

konturovat atd. Takovéhle zkušenosti mi vhání slzy do očí, protože opravdu vidím, co ta čísla 

znamenají. Je to jako mít tu nejvíc milující fandící četu, která oceňuje to, co dělám, jako nikdo jiný. 

Miluji každého jednoho diváky za těmi čísly a myslím si, že oni to cítí. 

3. Celebrity se obvykle ukazují jen když mají něco k propagaci, jako nový song nebo film nebo 

sportovní událost, a jejich prezence je většinou založena na reklamě. Jako youtuber si můžeš 

vybrat, jaký obsah chceš sdílet. Samozřejmě že některé věci jsou reklama, ale protože nahráváme 

tak často, odběratelé nebo fanoušci mají skutečný pocit propojenosti. Když dostaneš upozornění 

na nové video, je to skoro jako vidět se s přítelem a mluvit o oblíbených věcech. Já ráda mluvím 

se svými diváky – popisuji produkty a dávám jim vědět, co dělám. Jako že hubnu, že mám 

kocovinu, že se cítím tlustá, že mám vyrážku a alergii, o mých párty a cestování… Mluvím na své 

odběratele, jako by každý z nich byl můj nejlepší přítel. Když mě zastavíš na ulici, popovídám si s 

tebou, vyfotím se, obejmu tě. S celebritami je to myslím tak, že hodně z toho, co dělají, je 

chráněno a působí to více nedotknutelně. Lidé na youtube jsou normální lidé s publikem a lze se 

s nimi lépe ztotožnit. Je prostě lidské chtít s někým komunikovat a cítit se přijatě a pohodlně a 

chtít se vyjádřit... Nejsem perfektní a ráda vytvářím bezpečné místo, kde může každý být sám 

sebou – každý je vítán. 

4. Přisuzuji velkou váhu tomu být vůči lidem pravdivá a otevřená. Procházím spoustou potíží a 

prošla jsem v životě spoustou devastujících situací. Vím, že bolest nebo jakékoliv negativní pocity 

či myšlenky jsou všechny jen dočasné a nechci s lidmi sdílet ty potíže, chci sdílet spíš ty lekce, 

které dostávám. Každý má potíže nebo nějakou bolest, a tomu nechci dělat reklamu. Chci být 

bezpečným místem, kde se lidé budou cítit dobře a pozvednutě, a kde můžou vzít zodpovědnost 

za svůj život a byli šťastní! Pokud jde o jiné věci, jako kde žiju, nebo o moji rodinu, nikdy nevíš, kdo 

se dívá a musíš v tomhle ohledu myslet na soukromí – kvůli bezpečnosti. Pokud jde o soukromí 

třeba v tom, jestli se ukážu v tutorialu bez nasazené paruky, to bych neudělala stjně, jako bych 

nešla na youtube nahá! Lidé se mě na mém kanálu můžou zeptat na jakoukoliv otázku, stejně 

jako já si můžu vybrat, na co odpovím. 
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5. Tohoto jsem se dotkla už v předchozí otázce, ale abych to rozšířila, nejsem člověk, který  by něco 

zveličoval. Nebudu vydávat svůj život za perfektnější, než je, nebo za těžší, než je. Když něco 

nestojí za sdílení, nebudu to sdílet, ale taky nebudu lhát. Radši to řeknu tak, jak to je, nebo budu 

mlčet, když to není důležité. Jakmile lžeš nebo předstíráš, zahájíš tím celoživotní akt snahy držet s 

těmi nesmysly krok. A řeknu ti, že na to nemám čas a ani nechci. Jak jsem řekla, chci být 

bezpečným místem, kde lidi mohou být sami sebou, a to neexistuje, když nedělám to samé. Lidé 

tě tak jako tak budou nesnášet, tak můžeš taky být sám sebou a užívat si život. 

6. Dříve jsem neukazovala svoji osobnost, dělala jsem čistě jen makeup tutorialy a voice-overy, 

nikdy jsem se neusmívala a bylo jsem to striktně jen o makeupu. Hrozně jsem se bála, že si lidé 

budou myslet, že jsem divná, že se jim nebudu líbit, že nebudu perfektní. Můj kanál se nikdy 

skutečně nerozjel, dokud jsem se neotevřela a neukázala svým divákům, kdo jsem! Rozhodla jsem 

se, že jsem, kdo jsem, a budu si to užívat s lidmi, kteří odebírají můj kanál. Makeup tutorialy jsou 

všude, ale JÁ a moje osobnost a make up jsou jen na MÉM kanálu. To je to, co odlišuje každého 

jedince od milionů beauty kanálů. Protože všechno ukazuji a říkám tak, jak to je, a nedělám show, 

lidé se tu cítí pohodlně. 

 
 
Příloha č. 2: Rozhovory s odběrateli 

Otázky: 

1. Jaké jsou tvé nejoblíbenější kanály na YouTube z těch, jejichž videa se týkají módy, krásy, 

životního stylu, vaření, DIY či fitness? 

2. Jaké charakteristiky musí youtuber splňovat, abys začal/a odebírat (nebo pravidelně sledovat) 

jeho kanál? 

3. Jak bys popsal/a svůj vztah k tvým oblíbeným youtuberům? Co pro tebe znamenají a co přinášejí 

do tvého života? 

4. Co si myslíš o vlozích odhalujících každodenní život youtuberů? Jak ovlivňují tvůj vztah k nim? 

5. Proč a jak moc důležité pro tebe je to, aby youtuber byl skutečně upřímný, pravdomluvný, 

otevřený a aby ukazoval svůj život tak, jak skutečně vypadá? 

6. Jaký je podle tebe rozdíl mezi tzv. „YouTube hvězdami“ a tradičními celebritami, jako jsou herci, 

zpěváci či moderátoři? 

7. Čím může youtuber ztratit tvojí přízeň? 

 

 



 86 

Odpovědi:  

Lucie, 21 let, studentka 

1. AnnieJaffrey, Claudia Sulewski (BeyondBeautyStar), Tone It Up, Freelee the Banana Girl, 

Duriandrider, bananiac, plantbased athlete, vogue, nina and randa, withwendy 

2. Jestli mají podobný životní styl (vegan HCLF), musím se s nimi ztotožnit, musejí být erudovaní, 

nadšení do toho, co na YouTube dělají a pravdomluvní. 

3. Miluju ten obsah. Je velmi inspirativní a motivující a pomáhá mi s veganstvím, cvičením a 

zdravým a vyváženým životním stylem. Také se od nich učím mnoho nových věcí, a to je pro mě 

velmi důležité – jinak mě mohou opravdu rychle začít nudit. 

4. Mám ráda vlogy, protože se pro mě stávají skutečnějšími. Videa jako make up tutorialy, jsou 

instruktážní, zatímco vlogy ti ukáží jejich osobní stránku, kde se můžeš ztotožnit s tím, co dělají, a 

s jejich osobností. Ve většině případů jsou vlogy hlavním druhem videí, která sleduji, protože 

hledám inspiraci a motivaci a nejlepší forma je ta od “skutečných lidí”. 

5. Je to velmi důležité, protože jsou vzorem a kdokoliv v jakémkoliv věku může jejich videa sledovat. 

YouTubeři by měli být tak upřímní a pravdomluvní jak dokážou a dělat to, co káží. Nemyslím si, že 

by bylo správné říkat “takto to dělám” na videu jen proto, že to vypadá dobře, a pak mimo 

kameru dělat něco úplně jiného. Tím nás klamou.. 

6. Myslím, že YouTube hvězdy svého úspěchu dosáhly opravdu samy, zatímco některé tradiční 

celebrity se celebritami staly přes postel a dalšími nemorálními věcmi. Neříkám, že všechny 

tradiční celebrity to tak udělaly, ale některé ano. Jako YouTube hvězdy začaly z ničeho, jen 

s kamerami zabudovanými v notebooku, a v mnoha případech jim zabralo roky, stát se YouTube 

hvězdami. Myslím, že to je čestnější a “skutečná” cesta. 

7. - 

 

Pavlína, 22 let, vlasová stylistka a břišní tanečnice 

1. LuxyHair, MimiIkonn, DulceCandy a CambiraJoy 

2. Pozitivní energie. Můžu se s nimi ztotožnit. Můžou něco významného nabídnout (životní rady 

atd.), jiného než jen beauty-tutorialy. 

3. Povzbuzují mě k následování mých snů. Inspirují mě tím, že mi dokazují, že ať jste kdo jste, 

můžete se v životě dostat tam, kam chcete. Přijde mi, že jsou skoro mými virtuálními mentory či 

přáteli, protože ty, které jsem uvedla výše, jsem začala na youtube sledovat už v době, kdy začali 

dělat videa. 

4. Vlogy mám ráda, ačkoliv občas dávám přednost how-to videím. Taky záleží na obsahu vlogu. :) 
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5. Je to extrémně důležité a určující pro to, jestli budu pokračovat ve sledování jejich videí, protože 

nechci podporovat nebo plýtvat časem na něco nebo někoho, kdo není autentický. 

6. Myslím, že je to větší přístupnost. 

7. Falešnost. Přístup. Příliš povrchní. Nedostatek konzistentního obsahu. 

 

Jana, 19 let, studentka 

1. Cvičební videa – pokud možno ta kratší, jsou mými nejoblíbenějšími, protože je můžu rychle 

zkouknout z pohodlí vlastního domova. Videa o vaření – nacházet nové zdravé recepty je 

vždycky zábavné a když vidím na videu, jak podle toho receptu vaří, je pro mě pak jednodušší to 

uvařit. Módní videa – inspirují mě, co nového si koupit. Makeup tutorialy.  

2. Když jsou mi sympatičtí v tom, že nejsou hrubí. Stojí nohama na zemi a můžu se s nimi ztotožnit.  

3. Přinášejí mi zábavu a sledováním YouTube se můžu na konci odreagovat. 

4. Umožňují mně, coby divákovi, vidět více z jejich života a cítit se, jako jako bych je znala lépe. 

Nicméně mám za to, že ne všechno ve svých životech by měli natáčet a že soukromí je 

hodnotné. 

5. Upřímnost v zobrazování jejich života je cennou vlastností, zejména u negativnějších aspektů 

jejich životů. Dělá je to skromnější, obyčejnější. 

6. Rozdíl je malý v tom, že obě poskytují zábavu masovému publiku. Větší rozdíl je v tom, že 

prezentují sami sebe jako obyčejné lidi, a to je ten aspekt YouTuberů, díky kterému jsou 

atraktivnější pro diváky, protože (hlavně mladí diváci) k nim mohou vzhlížet, učit se od nich a 

nechat se jimi inspirovat. Zatímco to platí i pro herce, hudebníky atd., myslím, že ti reprezentují 

budoucnost, kterou lidé mohou vnímat jako méně dosažitelnou. 

7. Když ve svých videích používají příliš velké množství sponzorských produktů/reklam, vede mě to 

k pocitu, že jejich obsah je méně skutečný/originální. 

 

Nina, 19 let, studentka 

1. Móda, DIY a kanály o zdravém stravování a vaření. 

2. Obvykle je to to, jak snadno se s nimi můžu ztotožnit, musejí to být lidé, kteří přijali své 

nedostatky a svéráznou osobnost a nesnaží se to skrývat, lidé, kteří nedávají příliš okázale najevo 

to, že jsou super moderní nebo že vědí, jak dělat makeup jako profesionál. 

3. Obvykle je vnímám jako inspiraci. Zapínám si tenhle typ videí, když potřebuju nával kreativity. 

Když se dívám na vlogy, přijde mi to trošku, jako když žiju život, který ve skutečnosti nežiju, což je 

příjemná změna. Nemůžu jich ale sledovat až moc, protože pak je to trochu přetlak a začnu se 
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cítit nejistě. :) 

4. Začneš je znát osobně, což je opravdu pěkné a ocenitelné. Často dostáváme tipy a doporučení, 

takže je fajn znát, odkud pocházejí a osobu, která je dává. 

5. Opravdu důležité, protože chci vědět, na koho se dívám. Dělají je skutečnější a je to taky jako když 

buduješ osobní vztah, ačkoliv tě neznají. 

6. YouTube hvězdy nemají paparazzi, takže nevidíš jejich “špatné” stránky. Je to více o tom, že 

komunikují přímo se svými diváky, zatímco tradiční celebrity mají se svými fanoušky abstraktní 

vztah. 

7. Když postují jednou za měsíc. Postování 3minutových videí, která nemají žádnou myšlenku nebo 

do kterých nevložili žádné úsilí. YouTube je služba, proto chci něco dostávat, ať je to zábava, 

doporučení atd. 

 

Olina, 25 let, web designérka 

1. HeyClaire, Annalee & Jesse, Soothing Sista, Gigi Gorgeous, Essie Button, Annie Jaffrey, Manny 

MUA, Teni Penosian, Chloe Morello, Nikkie Tutorials, & TheLineUp 

2. Musí se jim dát věřit, musí být sympatičtí a profesionální… a přesto nohama na zemi. Dá se 

poznat, když někteří lidé prosazují věci jen proto, že za to dostávají peníze. 

3. Já se moc do YouTube nezapojuju cestou komentářů, ale likuju videa a doporučuji je přátelům. 

Videa mi pomáhají vidět jiné úhly pohledu a jiné styly oblečení/makeupu a jiné způsoby, jak žít 

život. Ráda se připojuji ke kanálům lidí žijících na západním pobřeží, protože já žiju na východním 

pobřeží. Annie Jaffrey cestuje po světě, takže je to rychlý způsob, jak se kultivovat a dovědět se 

víc o věcech vně mojí vlastní malé bubliny. 

4. Mám ráda, když YouTubeři dělají vlogy. Jak jsem uvedla dříve, je zajímavé vidět, jak jiní lidé žijí své 

životy a jak dělají věci, které dělají. Já nemám prostředky na to, abych všude cestovala, takže ráda 

sleduji jejich cestování, zejména když jsou dobří v úpravě videí. Myslím, že někdy se díky vlogům 

cítím, jako kdyby byli mými skutečnými přáteli, na kterých mi záleží, ale někdy toho vlogy ukazují 

příliš moc, nebo věci, o které se prostě nezajímám. 

5. Myslím, že pro vloggery je velmi důležité, aby ukazovali své skutečné životy. Mně je 25, takže 

chápu, že některé věci jsou jen maska a na efekt, ale vím, že velká část YouTube komunity je plná 

mladších náctiletých holek, které se mohou cítit špatně, když nežijí perfektní život jako lidi, které 

sledují online. 

6. YouTube hvězdy dělají všechno samy, přicházejí s nápady, natáčejí videa, upravují videa a pak 

komunikují s diváky. Líbí se mi to, že je všechno (z jejich strany) osobní a že můžete skutečně 
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vzájemně komunikovat. 

7. Odrazuje mě nedostatek uploadů a otravné je také to, když všechny uploady jsou sponzorované. 

 

Adéla, 18 let, servírka 

1. Blogilates, Bubzbeauty a Tati. 

2. Rozhodně je budu odebírat, když budou pozitivní a zábavní. Když pravidelně přidávají obsah, 

který je pro mě nový nebo který mě něco naučí, budu je při nejmenším důsledně sledovat. 

Dalším velkým faktorem v tom, co budu nadále sledovat, je, jestli jsou jejich videa stručná a 

komplexní. Jinými slovy, když jim trvá příliš dlouho dostat se k pointě, mám pocit, že mám lepší 

věci na práci. 

3. Moje oblíbené YouTuberky jsou jako kamarádky na jednosměrné dopisování. Mám pocit, že o 

nich vím hodně, ale ony i mně nevědí nic. Kdybych přestala sledovat YouTube, bylo by mi trochu 

smutno z toho, že bych nemohla být dál součástí jejich životů. Líbí se mi pocit, že přispívám k 

jejich štěstí (shlédnutím, likováním a odebíráním). Youtuberky, které pravidelně sleduji, jsou ty, 

které mě hodně inspirují. Po tom, co se kouknu na YouTube, je můj den o něco jasnější. 

4. Miluju vlogy. Když vidím, s čím lidi každý den bojují, pomáhá mi to se s nimi propojit a ztotožnit. 

Chápu ale, že vlogging je obtížný, a chápu, když si na něj nedokáží najít čas. Měli by respektovat 

své vlastní potřeby před potřebami diváků, a pokud potřebují o něco víc soukromí a pauzu, měli 

by dělat, co je pro ně správné. 

5. Je to velmi důležité. Kdybych zjistila, že v něčem nebyli upřímní, byla bych velmi zklamaná a na 

základě toho, jak by se s tím vypořádali, bych je možná přestala sledovat. Kouzlem YouTuberů je 

to, že jsou upřímní a stojí nohama na zemi. Každý o nich ví všechno a to pro ně může znamenat 

velký tlak. Ale kdyby tu upřímnost porušili, bylo by těžké je i nadále sledovat. Polovinou půvabu 

YouTuberů je jejich otevřenost. Kdyby zmizela, co by nám zbylo? Nějaký lehce zajímavý obsah, 

který vždycky můžeš vygooglit. 

6. Přijde mi, že většina celebrit staví mezi sebe a veřejnost bariéru. Média mohou sloužit jako jedna z 

těch bariér. Nic se o nich nedovíme bez toho, aby nám to řekly zprávy. YouTubeři se s námi na 

druhou stranu spojují každý den na osobní úrovni. Věnují čas tomu, že sami natáčejí, upravují a 

postují videa, jen aby nám dali vědět, co se u nich děje. Navíc se s YouTubery můžeme mnohem 

lépe ztotožnit. Protože na ně nemíří média, mohou být sami sebou a nestarat se o to, co si lidé 

myslí. Naopak tradiční celebrity pociťují velký tlak na to, aby byly v očích veřejnosti perfektní, což 

je pro mě míň zajímavé. Například Jennifer Lawrence směřuje k tomu, že bude pro mnoho lidí 

nejoblíbenější celebritou, prostě proto, že říká a dělá divné věci. Většina YouTuberů je v denním 

životě jako ona, což je to, proč je miluju. 
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7. Přestávám je sledovat když začnou být příliš negativní, hrubí nebo necitliví atd. Nebo bych je asi 

přestala sledovat kdyby spáchali nějaký šílený trestný čin, ale to se nikdy nestalo. 

 

Josefína, 24 let 

1. V podstatě jen Blogilates and Bubzbeauty. 

2. Většinou mě přitáhnou svojí osobností. Pokud jde o Blogilates, Cassey je hrozně pozitivní, 

povzbudivá a inspirativní osoba. A je asi nejnadšenějším člověkem, jakého jsem kdy viděla. 

Přesně to potřebuji! Bubzbeauty je také velmi pozitivní a zábavná. Takže ano, je to jejich 

osobnost. Užitečnost a důležitost jejich videí jsou pro mě osobně hned na druhém místě. 

3. Cassey naprosto rozjasňuje můj život. Obzvlášť hodně si jí cením, když mám špatný den nebo se 

děje něco opravdu špatného. Povzbuzuje mě k tomu být lepší, k cvičení (které pomáhá k dobré 

náladě) a k tomu zůstat pozitivní. Dává mi naději. Nejen že se snažím být více jako ona, ale už ta 

skutečnost, že někdo jako ona existuje v tak šíleném, temném světě, mi umožňuje udržet si 

nějakou důvěru v lidskost. 

4. Vlastně je mám opravdu ráda. Cassey je jedním z mých největších vzorů a inspiruje mě, když 

vidím, jak žije svůj život. Řeknu si třeba, že to nebo to bych taky jednou mohla dělat. Nebo si 

řeknu: wow, to běhání venku vypadá jako skvělý nápad! 

5. Je to velmi důležité. Myslím tím to, že nikdo nemá rád faleš. Myslím, že je OK některé věci 

přikrášlit a opravdu osobní věci vynechat. Na druhou stranu ráda věřím tomu, že sleduji 

autentickou osobu. 

6. Myslím, že youtube hvězdy jsou více spojeny se svými fanoušky (nebo mám alespoň takovou 

iluzi). Nejsou tak nedotknutelné. A nejsou tak falešné a nablýskané jako tradiční celebrity. 

7. Když přestanu být schopna se s nimi nebo s jejich videi ztotožnit (Bubzbeauty se narodilo dítě, 

což je samozřejmě skvělé, ale všechno pak začalo být o dětech a s tím se ztotožnit nemůžu, takže 

ji teď sleduji jen zřídka). Když mi přijde, že mě totálně ignorují, kdykoliv napíšu koment nebo 

položím otázku. Příliš mnoho sebepropagace. 

 

Kristýna, 27 let, Youtuberka 

1. Makeup a krása, DIY, technologie, zpravodajství, vaření, cvičení, ať se chceš naučit/zjistit cokoliv, 

existují pravděpodobně na to téma YouTube videa, od očních linek po photoshop atd. 

2. Autenticita, osobnost, inteligence, logické a věcné informace, kvalitní produkce a dobrá hudba. 

3. Inspirují mě k práci na mém vlastním YouTube kanálu, k šíření pozitivity a novým způsobům 

života. 
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4. Ráda se dívám na to, jak lidé, které respektuji, žijí, co dělají, a na to, jací skutečně jsou. Je to velmi 

zajímavý způsob spojení s lidmi. Vlogy jsou tím, co lidé chtěli mít z reality show. 

5. Velmi důležité. Autenticita je něco, čeho chci v životě víc. Lidí sdílejících s ostatními skutečné 

lidské příběhy. Pečovat o své odběratele ve špatných i dobrých časech je to, co vytváří spojení. A 

já velmi respektuji ty, kteří na to mají odvahu. 

6. YouTube hvězdy jsou mnohem autentičtější než tradiční celebrity. Podle mého názoru si zaslouží 

mnohem více respektu než někteří z těchto lidí. 

7. Když dělají hnusné věci jako Sam Pepper, jehož fanynkou jsem nikdy nebyla. Když začnou být 

příliš podnikaví a zapomenou, odkud pocházejí. 

 

Karolína, 18 let 

1. Blogilates, Spoon University, XHIT Daily, POPSUGAR Girls’ Guide, and Buzzfeed blue (life hack 

videa) 

2. Zajímají mě Youtubeři, kteří jsou energetičtí, vřelí a mají smysl pro humor. 

3. Na své oblíbené Youtubery se dívám, když se chci naučit nebo zjistit něco nového, ať je to 

cvičení, nový recept nebo nějaké obecné věci. Taky mě hodně baví sledovat Youtubery, kteří se 

svými videi baví a povzbuzují své fanoušky, aby měli stejně pozitivní pohled na život (jako Cassey 

Ho, která je úžasná!) 

4. Sleduji jen how-to a cvičební videa. Denní vlogy pro mě opravdu nejsou zajímavé, pokud je 

nedělá nebo v nich nevystupuje celebrita. Jelikož nesleduji jejich každodenní život, můj vztah k 

nim končí sledováním jejich videí. 

5. Myslím, že je důležité, aby Youtubeři byli ve svých videích upřímní, pravdomluvní, otevření a 

skuteční, protože publikum tuhle stránku nevidí u lidí, které sleduje v TV. Youtube je místo, kde 

mám pocit, že můžu Youtubery znát způsobem, jakým to u herců a celebrit nebo postav v 

seriálech/filmech opravdu nejde. 

6. Některé celebrity jako Justin Bieber, Bethany Mota nebo členové spousty slavných kapel (jako 

5SOS) byly objeveny na Youtube, takže bych řekla, že je to dobré místo, kde se talentovaní lidé 

mohou ukázat a prosadit. Bo Burnham je dalším příkladem youtubera, ze kterého se stala 

celebrita (on je herec/komik/a spisovatel). Myslím, že Youtubeři mají potenciál stát se celebritami 

velkých jmen, protože jejich odběratelé je mohou na tu úroveň hnát. 

7. Youtubeři, kteří mluví s fanoušky povýšeně a nekomunikují s nimi na sociálních sítích, moji 

náklonnost ztrácejí. Taky je otravné, když se youtuber neustále snaží prodat mi nějaký produkt. 

Když se Youtubeři zaměřují více na to, aby na svých divácích vydělali peníze, než na obsah svých 

videí, přestávám jejich kanál odebírat. 
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Sylvie, 25 let, studentka práv 

1. Mám ráda Rachel Talbott, Evelinu Barry, KellyLovesBeauty, Michelle Phan, Fleur de Force, Ingrid 

Nilsen, Carli Byble, Jaclyn Hill, etc. Sleduji toho na Youtube dost! 

2. Někdo, kdo se zdá být přátelský a jehož styl obdivuji. 

3. Popsala bych svůj vztah jako vzdálené přátelství. Sleduji je všechny i na Instagramu a vážně je to 

jako by to byli mí přátelé, protože svoje přátele taky sleduji na Instagramu a všechny ty fotky mě 

baví; jsem za ně ráda, když se jim dějí dobré věci, a je mi smutno, když se jim dějí špatné věci. 

Pokud jde o to, co přinášejí do mého života, je to prostě zábavný způsob, jak strávit čas, když se 

nudím, nebo něco holčičího, s čím si můžu hrát, když se připravuji a dělám si makeup. Je to 

hlavně o inspiraci na nové tipy na účes nebo makeup nebo jak zůstat zdravý. 

4. Mám ráda ty vlogy díky kterým je vidět, že stojí nohama na zemi. Mám moc ráda vlogy 

KellyLovesBeauty (KeepinUpWithKell), protože hodně mluví o svém zdravém životním stylu a o 

cvičení, jaké dělá, a ukazuje, jak uvařit recepty, které dělá. Také dává aktualizace o svém 

milostném životě a o pracovních pohovorech a vždycky mi přijde, že jí jakoby držím palce. 

Rozhodně mi díky tomu připadá, že jsme kamarádky, protože ona mluví na kameru jako 

kamarádka, i když vím, že ona mě nezná nebo tak něco lol. Dřív jsem měla moc ráda vlog 

NikkiPhilippi, ale už se na ně nemůžu dívat, přijde mi teď vážně nesnesitelná. 

5. Nemusejí být 100% upřímné, protože pak ty vlogy a videa jsou strašně nudné a neinspirativní. 

Youtube je o inspirování lidí a nikdo se nechce dívat na někoho, jak se jen válí někde celý den v 

teplákách. Proto nemám ráda vlogy Zoelly, půlka z nich je jen o tom, jak leží na gauči a mluví. 

Miluju vlogy Fleur de Force, protože ukazuje sebe při zajímavých věcech a když je to něco 

nudného, jako polehávání na gauči, trvá to jen pár vteřin. Myslím, že je fajn, když se vloggeři 

nezdráhají říkat, že mají špatný den, a když jsou upřímní, ale myslím, že toho může být trochu 

moc, když se to děje příliš často a když každou chvíli brečí na kameru…. 

6. O tomhle taky hodně přemýšlím! Nejsem si jistá, myslím, že ta hranice se víc a víc rozmazává. 

Prostě když hvězdy reality show můžou být neskutečně slavnými a obřími celebritami jen za to, 

že nechají kamery, aby je natáčely (např. Kim Kardashian), proč by nemohli být obřími celebritami 

tihle YouTubeři? Myslím, že to určitě zabere nějaký čas, ale že by k tomu mohlo dojít. Zoella je už 

teď v Británii slavná. Začíná to být stále více o sledování sociálních sítí než o čemkoliv jiném. 

Dřívější hvězdy reality show jako Kristin Cavallari nebo Lo Bosworth můžou díky YouTube a 

Instagramu zvyšovat počet svých příznivců a zůstat tak slavnými a je to skoro jako uzavřený kruh. 

Myslím, že to říká hodně o společnosti, že oslavujeme lidi, kteří ve skutečnosti nic nedělají; 

ukazuje to spíš na to, jak povrchními se stáváme. Lidé jsou idolizováni ne proto, že jsou obzvláště 

talentovaní, ale proto, že jsou hezcí a protože působí tak, že mají své záležitosti v pořádku. Když 
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tohle máš a k tomu velké množství followerů na sociálních sítích, dohody o vydání knihy nejsou 

daleko. 

7. Když se začnou chovat povýšeně nebo falešně; spoustu lidí rozčiluje sponzoring, ale mě to 

zdaleka tolik neštve, protože chápu, že je to práce. Trošku mě naštve, když je to jako reklama za 

reklamou. Taky mě naštve, když mám pocit, že se někdo snaží předstírat, že jeho život je perfektní, 

protože myslím, že ničí život takový není a něco to o tobě vypovídá, když chceš, aby ti lidi 

neustále pochlebovali a aby ti říkali, jak jsi hezká a šťastná atd… Taky mě naštve, když jsou názvy 

videí jasným pokusem nalákat lidi, aby klikli na video. 

 

Alžběta, 24 let, počítačové vědy 

1. How to cook that, everyday food, gemma stafford, yoyomax 12, shaytards 

2. Mám na sledování videí málo času, takže je pro mě důležité to, jak jsou dlouhá. Obsah je 

samozřejmě také důležitý. Nerada poslouchám nadávky, takže když jich na nějakém kanálu je 

moc, nebudu ho sledovat. Pokud jde o videa o vaření, začnu je odebírat, když jsou to recepty, 

které bych já ráda udělala, a když prezentují videa příjemným způsobem. 

3. Já komentuji jen zřídka a youtubeři jen zřídka na moje komentáře odpovídají, takže zcela zjevně 

nejde o žádnou “přímou” interakci. Naopak jsou ty interakce docela odlišné od těch, které máme 

v reálném životě. Já podporuji je a oni podporují mě, ale ani jeden z nás nezná toho druhého 

osobně. Přesto to současně je jako kdybychom ZNALI jeden druhého osobně, zvláštním 

způsobem, který nás oba dělá šťastné. Dokonce půjdu tak daleko, že řeknu, že někteří z 

youtuberů, které sleduji, JSOU mí přátelé, i ačkoliv mě v reálném životě nikdy nepotkali, což je 

něco, co je skutečně možné pouze s médiem jako youtube. 

4. Myslím, že tohle je zajímavé téma. Zdá se, že čím více youtuber odhalí o svém životě, tím blíže je 

divákům. Umožňuje to divákům téměř žít s nimi jejich životy, umožňuje nám to cítit se jim blíž, 

jako kdyby byli blízkými přáteli. 

5. To vážně záleží na tom, co je to za kanál. Pro kanály o vaření a how-to tohle moc důležité není. 

Myslím, že velmi důležité je to pro vloggovací kanály. Důvodem, proč si myslím, že vloggovací 

kanály jako Shaytards jsou tak populární, je to, že Shay je vůči svým divákům velmi SKUTEČNÝ. 

Říká věci tak, jak jsou, říká nám o některých nepříjemných záležitostech v jeho životě a můžeme 

vidět, jak ty problémy překonává a zůstává šťastný. Mnoho vloggerů vynechává své životní 

problémy, což je samozřejmě pochopitelné, ale také se kvůli tomu zdají být svým divákům 

vzdálenější. Je to jako zatajovat něco před nejlepším přítelem. Toho přítele pak může ranit, když 

zjistí, že jsi před ním něco zatajoval. To stejné může platit pro youtubery. 

6. Rozhodně. Jedním z hlavních rozdílů mezi nimi je to, že youtubeři bývají ve zcela odlišném 
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vztahu vůči svým “fanouškům”. Youtubeři jsou zřejmě svým fanouškům blíže, dostávají od nich 

přímější feedback. Dalo by se dokonce tvrdit, že jejich obsah je téměř řízen jejich diváky. Zatímco 

tradiční celebrity jsou často na svoji práci najímáni, youtubeři si tvoří všechno sami. 

7. Když se snaží prosazovat názory nenávistnou nebo zastrašující formou, ztratí moji náklonnost. 

Když se díky sledování jejich videí cítím smutně nebo když mám díky nim sama ze sebe špatný 

pocit, ztratí moji náklonnost. Sleduji youtube videa proto, abych se cítila šťastná. Když se díky nim 

cítím nešťastně, přestanu je odebírat. 

 

Anna, 22 let, studentka 

1. Ráda sleduji denní vlogy, videa, jako je ranní/noční péče o pleť, a také komická a zábavná videa. 

2. Musejí být pravdomluvní a odrážet na internetu svoji skutečnou povahu. Nechtěla bych sledovat 

někoho, kdo je kopií někoho jiného. Jaký by to mělo smysl? Když jsi ujetý a zvláštní, přijmi to! Rádi 

sledujeme tvé skutečné já. 

3. YouTube sleduji denně a ta videa jsou jedním z nejdůležitějších aspektů mého života, protože 

přinášejí do mého denního života spoustu radosti a štěstí! Řekla bych, že můj život by byl nudný, 

kdybych neviděla jedno nebo dvě videa denně. 

4. Vlogy jsou jedny z mých nejoblíbenějších videí a cítím se díky nim k nim být blíž, protože vidím 

jejich denní aktivity. Samozřejmě že můžeme vidět pouze útržky z jejich životů, ale myslím, že je 

od nich bezva, že je s námi sdílejí. 

5. Myslím, že tyto vlastnosti jsou velmi důležité, protože se díváme na jejich videa a oni nám v nich 

ukazují své povahy a my předpokládáme, že takoví jsou i ve svém skutečném životě. Pokud by se 

nějak ukázalo, že jsou hodně odlišní od toho, co nám ukazují ve svých videích, cítili bychom se 

samozřejmě zrazeni, protože by to bylo všechno jen přetvářka. 

6. YouTube hvězdy jsou na vzestupu, zatímco herci a hudebníci už na vrcholu nějakou dobu jsou. 

Myslím, že jsou odlišní, protože mladé generace dnes tráví ohromné množství času na internetu 

a existuje mnoho YouTuberů, kteří jsou především mladí dospělí jako my a tak nějak se cítíme být 

spojeni alespoň s jedním z nich. Je to proto, že možná sdílíme stejné zájmy nebo stejné názory a 

tito lidé vyjadřují své názory online. Tradiční celebrity se fanouškům nevěnují, ne všechny 

samozřejmě, protože některé jsou na sociálních sítích celkem aktivní, ale myslím, že diváci 

YouTube se cítí být více ve spojení s YouTube hvězdami, protože mají pocit, že jsou stejné jako 

oni. Trávíme čas v našich ložnicích sledováním videí, zatímco oni “vytvářejí” videa pro nás. 

7. Když se chovají způsobem který se někoho může dotknout v širším smyslu slova, jako je rasismus, 

sexuální zneužívání nebo hrubost. 
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Aneta, 26 let, poradce 

1. Blogilates, Yoga by Candace, Sara Beth Yoga, LeanSecrets, Tone It Up 

2. Záleží, s kolika videi se můžu ztotožnit a z kolika můžu těžit. Také jejich osobnost a to, jestli věří, 

řídí se či podporují názory, se kterými se často v životě setkávám. 

3. Vzhledem k tomu, že je osobně a fyzicky neznám, neznamenají příliš, ale znamenají dost na to, 

abych ocenila jejich názory a to, co mohou nabídnout. Dělají ze mě lepšího člověka tím, co jsem 

získala a co jsem se naučila z jejich videí a osobních blogů/webů, což je to, co chtějí, a za to jsem 

vděčná. 

4. Zdají se díky nim být skutečnější a přístupnější. Díky nim si jich více vážíš a ceníš. 

5. Je to důležité, protože to vzbuzuje důvěru. 

6. Jsou přístupnější a můžeš z nich skvěle vytěžit, více než z typické celebrity. Také se zdají být více 

nohama na zemi. 

7. Když začnou sami sobě odporovat nebo když změní své názory od těch, které ukazují ve videích, 

a když si přestanou vážit svých podporovatelů. 

 

Eliška, 22 let, studentka 

1. Viviannalovesmakeup, Lily Pebbles, Camiloveskiwi, Chelseawears, A Model Recommends, Yoga 

with Adrienne, Blogilates, Lisa Eldridge, Amelia Liana, Essie Button a Beauty Broadcast 

2. To, jak příjemné jsou. Myslím, že dobrým kritériem pro to, jestli jejich videa začnu odebírat, je to, 

jak moc “zjevně” jsou jejich videa sponzorovaná. Když se na někoho dívám a jeho sponzorovaná 

videa jsou příliš chladná a ve stylu prodejce, nebudu je odebírat. Když vidím, že se té osobě 

skutečně ten sponzorovaný produkt líbí a je upřímná, pak je asi odebírat budu. Obecně, mimo 

tohle, to většinou závisí na jejich povaze a na tom, jak sympaticky působí. 

3. Nemyslím si, že mám něco jako vztah s YouTubery, které sleduji. Používám Youtube jako způsob, 

jak strávit čas a relaxovat. Když jsem ve stresu a potřebuji na nějaký čas vypnout, pustím si možná 

video Lisy Eldridge, protože její videa jsou tak uklidňující. V zásadě pro mě YouTube a YouTubeři, 

které sleduju, fungují jako únik, když život začne být příliš hektický. 

4. Mám ráda vlogy, myslím si, že je fajn zjistit víc o životech lidí, kteří dělají videa. Vlogy pomáhají 

opravdu porozumět jim a tomu, proč dělají to, co dělají. 

5. Je to pro mě neskutečně důležité. Naprostá transparentnost je vlastnost, kterou je stále složitější 

najít, obzvláště v beauty komunitě. Pokud jde o to, proč, přijde mi, že když nejsou otevření a 

upřímní, je o dost těžší věřit jim i jejich názorům. Když říkají o všem, jak moc tohle nebo tamto 

milují, způsobuje to, že je stále těžší věřit těm skutečným. 

6. Ten rozdíl je stále těžší vidět a popsat. YouTubeři se stávají ikonami pro spoustu lidí, obzvláště 
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teď, když někteří mají TV show (Grace Helbig), knihy a mnoho z nich jezdí na mezinárodní turné. 

Myslím si ale, že “YouTube hvězdy” jsou mnohem více sebemotivované a že se samy vypracovaly, 

narozdíl od tradičních celebrit. Většina YouTuberů dělá svá videa bez jakéhokoliv týmu a téměř 

všechna svá rozhodnutí dělají sami bez vnějších vlivů. Naproti tomu tradiční celebrity sotva 

někdy pracují samy. Mají manažery a produkční týmy a několik skupin lidí, kteří jim organizují 

životy. Takže si myslím, že tohle je hlavní rozdíl mezi nimi: sebemotivovanost vs. motivace jinými. 

7. Příliš mnoho sponzorovaných videí. Obecně to, když ukazují, že se zajímají pouze o svoji výplatu 

namísto jejich publika. Odhlásila jsem se od spousty lidí, protože jsem si všimla, že jediná videa, 

která postují, jsou sponzorovaná, a že už dále se svými diváky nekomunikují. 

 

Michaela, 20 let, studentka 

1. HeyClaire, jennim, frmheadtotoe, essiebutton 

2. Směřuji k lidem, kteří působí skutečně. Neodebírám moc beauty kanálů, protože mi přijde, že 

spousta z nich je falešných a že se snaží využívat své publikum tím, že jim tlačí tuny reklam. 

Myslím, že tohle se taky mění s tím, jak stárnu, protože dřív na střední škole jsem sledovala 

bubzbeauty a megan phan(?), ale tyhle kanály už mě dál nezajímají. 

3. Ráda se dívám na videa HeyClaire, protože ačkoliv jsou to střípky ze života, jsou profesionálně 

upravované. (Tím chci říct, že budu radši sledovat smysluplné 10-minutové video než 30-

minutový vlog s minimálními úpravami a spoustou blábolení.) Ačkoliv jsem si jistá, že YouTube je 

něco, co prostě miluje, její videa působí promyšleně a tak, že nechce plýtvat časem lidí. Videa 

Jenn Im také působí velmi promyšleně. 

4. Myslím, že čím více mají každodenních videí, tím opravdověji působí a tím snadněji se s nimi lze 

ztotožnit. Nicméně si myslím, že by to mělo být relevantní a zajímavé. 

5. Velmi důležité. Po pravdě, nečekám od nikoho, že bude celý život nabízet lidem ke koukání, ale 

čím “skutečněji” působí, tím spíše budu věřit jejich doporučením na produkty. 

6. Myslím, že tradiční mediální celebrity působí falešněji. S YouTube hvězdami se jde lépe ztotožnit, 

protože jsou to jen běžní lidé, na rozdíl od filmových hvězd. 

7. Nejdůležitější je to, že nechci ztrácet čas. Sleduji videa pro zábavu, takže pokud celé to video není 

příjemné, přestanu se dívat. Nemyslím si, že je zábavné sledovat reklamy. Spíše budu sledovat lidi, 

ke kterým se můžu nějakým způsobem vztáhnout. To pro mě nějakou dobu byla EssieButton, ale 

zdá se, že začala být hnána penězi. (Konkrétní příklad: nedávno propagovala placení za službu, 

která ti poskytne “předčasný přístup” k videím youtuberů. Mně se to nezdá jako výhoda, která by 

za to stála, ale spíš jako trestání dlouhodobých odběratelů tím, že bude dávat videa “později”)  
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Tereza, 18 let, studentka 

1. Mám ráda Jaclyn Hill, Carli Bybel, Kathleen Lights, Desi Perkins, Meghan Rienks, 

clothesencounters, Chriselle Lim, Nicole Guerriero, Shaaanxo, Casey Holmes, Tati, Carly Cristman 

a mnoho dalších, pokud jde o beauty a módu. Pokud jde o DIY tutorialy, ráda sleduji LaurDIY. 

Ráda se dívám na Laura in the Kitchen, pokud jde o vaření. 

2. Vždycky hledám někoho, kdo vždy sdílí své upřímné názory na produkty či služby, nebojí se být 

sám sebou a působí, že je nohama na zemi, a opravdu mu záleží na jeho divácích. Také vždy 

beru v úvahu to, jestli si užívám videa, která tvoří, a to, jak dobrou kvalitu mají (jako úprava.) 

3. Pomáhají mi rozjasnit den! Miluju to, že když jsem v náladě, kdy se mi nechce ani s nikým mluvit, 

tak se stačí kouknout na video na YouTube a nálada se zlepší a najednou je to jako když si 

povídám s některou z mých kamarádek. Vždycky mi dávají dobrá doporučení, když je potřebuji, 

a prostě tu pro mě vždycky jsou, ačkoliv to může znít divně. 

4. Je pro mě velmi zvláštní říct, že miluju se na tyhle videa dívat. Nevím proč, ale hrozně mě baví 

pozorovat něčí běžné dny, je to pro mě prostě velmi poutavé. Když jsem třeba neměla zrovna 

skvělý den, je velmi pěkné vidět, že někdo jiný ho měl, může mi to zlepšit náladu. Mnohem víc je 

respektuju, když vidím, že denně vloggují nebo prostě jakkoliv vloggují, protože to rozhodně 

není jednoduchý úkol. Někteří z mých oblíbených vloggerů jsou Roman Atwood, BFvsGF, 

JoshuaDTV atd. 

5. Je to pro mě dost důležité. Určitě bych se nechtěla dívat na někoho, kdo tyto kvality nemá. 

Samozřejmě že především musejí být samy sebou, ale moc oceňuji, když mají tyto vlastnosti. 

6. Myslím, že rozdíl mezi nimi je, že “YouTube hvězdy” začaly ze svých vlastních domovů a 

pravděpodobně byly docela vystrašené, když to poprvé spouštěly, ale jejich kanál nakonec stále 

rostl a rostl, zatímco většina celebrit, které znám, se ustálila na jednom místě a jejich kariéra 

neroste. Taky se mi moc líbí to, že Youtubeři jsou jen běžní lidé, co jen dělají něco zábavného a 

někteří vydělávají peníze, ale někteří z nich ne, ale dělají to prostě proto, že je to naplňuje. 

7. Nechci je chtít odebírat hlavně když nesouhlasím s jejich přístupem nebo když nejsou svým 

odběratelům vděční za to, co mají. Přestanu je odebírat, když se mi už jejich obsah nelíbí, 

protože už nedávají do svých videí tolik času, kolik dávali dřív. Vždycky mě naštve, když někdo, 

kdo začal na YouTube a stal se úspěšným, si přestal uvědomovat, odkud skutečně začal. 

 

Diana, 18 let, studentka 

1. Cassy Ho- Blogilates. Zoe Sugg- Zoella. Jenna Mourey – Jenna Marbles 

2. Vždy by měly být pozitivní a veselé. Když mám pocit, že mě můžou motivovat, pak se 
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pravděpodobně k odběru přihlásím. Videa by také měla být k věci a neměla by být příliš dlouhá. 

Když video přetahují na příliš dlouho, začnu se nudit. Takže by je měly udržovat krátké a k věci. 

3. Cassy Ho je moje nejoblíbenější YouTuberka, protože je hrozně motivující a pozitivní a šťastná. 

Kdykoliv dělám některé z jejích cvičení nebo sleduji nějaké její video, vždycky skončím s 

úsměvem na rtech a jsem pozitivnější vůči lidem kolem mě. Také mi pomohla dovědět se víc o 

mém těle a o fitness. Jennu Marbles sleduji proto, že mě opravdu umí rozesmát. Taky si myslím, 

že je to milý, normální člověk, který všechno vždy říká tak, jak to je, a to na ní obdivuju. Miluji 

Zoellu, protože je osobitá a skvělá. Miluju styl, jakým se obléká, a sleduji ji, abych viděla, jaké 

oblečení je v kurzu. 

4. Miluju vlogy, protože ukazují skutečný život “za oponou”, mohou nám ukázat, že jejich životy 

nejsou vždy perfektní a že mohou být také třeba ve stresu. Nemám ráda, když na nás jsou ve 

vlozích hrubí. 

5. Miluju, když můžu vidět tuhle jejich stránku. 

6. Myslím, že jsou více jako normální lidé a že mají své fanoušky rádi. 

7. Když se začnou hádat s jinými youtubery na twitteru nebo na dalších sociálních sítích, může mě 

to od nich odradit. Taky když nejsou milí ke svým fanouškům a když nedávají najevo, jak jsou 

vděční, že nás mají. My jsme ti, kdo tyto lidi udělali slavnými tím, že jsme sledovali jejich videa, a 

když si nás nebudou vážit, nebudu je sledovat. 

 

Edita, 21 let, studentka 

1. Patricia Bright, Shirley B. Eniang 

2. Povaha. Musím být schopna se s nimi ztotožnit. Díky osobitému styl a chování Patricie Bright 

mám pocit, jako bych ji znala jako sousedku nebo tak něco. Vím, že když ji sleduji, jsou některá z 

jejích doporučení cenově dostupná a její životní styl je dosažitelný. Ne jako Beyoncé a podobně, 

kde si můžu jen těžko představit, že létám všude osobním letadlem a podobně. 

3. Youtubeři především působí mile… Ale nemám k nim žádnou citovou vazbu, jako jsem si všimla 

u jiných diváků. Občas od nich pociťuji trochu zradu. Osobně je neznáš, ale oni jdou za své 

hranice, aby se spojili se svým publikem, ale jakmile dosáhnou určitého stupně popularity, 

chovají se jako neviditelní. Tím nechci říct, že každý je každému dlužen. Cítíš se ale trochu trapně, 

když jen najednou začnou odpovídat jen jiným slavným youtuberům, kteří si jich všimli, a tak 

trochu ignorují své publikum. 

4. Jsou velmi zábavné. Nicméně si myslím, že to pro ně může být celkem nebezpečné, protože na 

webu je spousta různých divných lidí. Ačkoliv musím říct, že díky vlogům mám pocit, že jsem o 

něco víc součástí jejich cesty. 
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5. Nemyslím si, že by měli ukazovat svůj život tak, jak skutečně vypadá. Myslím, že musejí mít na 

paměti, že mají právo na soukromí a neměli by podléhat tlakům, kterým čelí. Myslím, že na 

YouTube to působí tak, že mají všechno pod kontrolou, ale ve skutečnosti se někdy cítíš jako 

loutka, protože se ze všech sil snažíš zůstat “relevantní”, takže se někdy nutíš do show. Jinými 

slovy, pokud CHCEŠ ukazovat svůj život: buď pravdomluvný. A když cítíš, že nechceš, nedělej to. 

Nepřekračuj své hranice tak, že budeš lhát a snažit se, aby všechno vypadalo super a nóbl – 

protože lidi nakonec tvoje kecy prokouknou a zkritizují tě. 

6. Můžu si to představit jen z pohledu YouTubera. Zdá se to být fajn v tom smyslu, že jsi dostatečně 

známý na to, abys začal budoval kontakty nebo aby tě začali zdravit sousedi, ale sláva na 

YouTube asi není otravná do té míry, kdy si ani nemůžeš koupit mlíko v krámu na rohu bez toho, 

aby tě sledovalo 100 000 lidí. Zdá se být kontrolovatelná. (Zatím. Hollywood vždycky najde 

způsob, jak věci zkomplikovat. Cítím, že se Youtube pomalu změní k horšímu – doufám, že se 

mýlím). 

7. Když se chovají snobsky a dívají se na jiné spatra. 

 

Klára, 27 let, bankovní úřednice 

1. Amelia Liana, Vivianna does Makeup, Lily Pebbles, Essie Button, Fleur de Force, Wayne Goss, Tati 

2. Kvalita videí je hlavní důvod. Ale u YouTuberů samotných bych řekla, že je to nadšení a když jsou 

opravdoví. 

3. Nemám pocit, že bych s nimi měla vztah. Řekla bych, že je to jako dívat se na filmy tvých 

oblíbených herců/hereček. Cítím se od nich být oddělená. 

4. Nemyslím si, že ovlivňují můj vztah k nim jako takový. Ale často zvyšují moji zálibu v jejich videích, 

protože můžeš vidět dál za jejich postoje a pocity nebo zkušenosti s produkty, o kterých mluví ve 

svých beauty videích. 

5. Myslím, že je to extrémně důležité. Pro mě tolik ne, ale myslím si, že YouTube sleduje mnoho 

velmi mladých lidí, kteří si mohou říkat, že životy těchto skutečných lidí jsou tak úžasné, tak proč 

můj život takový není? Youtube zabírá jen útržky z něčího dne, je to osekáno na 10 až 15 minut z 

24 hodin, a může to být jen v den, kdy dělají něco zajímavého, tak se rozhodnou o tom vlogovat. 

Mám pocit, že spousta lidí srovnává s Youtubery sebe sama, takže jsem opravdu ráda, když jsou 

skutečně upřímní a ukáží jak to dobré, tak to špatné. 

6. Myslím si, že rozdíl je v tom, že (YouTube hvězdy) jsou slavné proto, že otevřely své životy světu, 

ale také mají hodně kontroly nad tím, co se zveřejní. Například, když se ti video nelíbí, nedívej se 

na něj. Zatímco movie stars atd. často sledují paparazzi a nemají žádnou kontrolu nad tím, co se o 

nich řekne.  YouTubeři si navíc sami zvolili odhalit tímhle způsobem své životy, zatímco mnoho 
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herců atd. chce jen ukázat svůj talent a toť vše. 

7. Když nejsou opravdové. Např. Blair Fowler poslední dobou neudělala jediné video, které by 

nebylo sponzorované. Ačkoliv mi sponzorství nijak nevadí, připadá mi nepoctivé, když vždycky 

zmíní třeba nějakou appku nebo něco, co s videem vůbec nesouvisí. 

 

Veronika, 26 let, trenérka 

1. Viviannadoesmakeup, Lily Pebbles, Pixiwoo a Harry Makes it up. Pokud jde o cvičení, mám ráda 

Do You Yoga a Fitness Blender. 

2. Povaha a sympatičnost. Také zjišťuji, že spousta youtuberů stále cílí na teenagery, ale v 26 letech 

mi spousta z toho přijde otravná. Také upřímnost ohledně produktů, nesnáším, když do svých 

“oblíbených” dají to, co za peníze zrecenzovaly. 

3. Nemyslím si, že s nimi mám vztah. Sleduji jejich videa, když sedím ve vlaku do práce nebo když se 

nudím. Pokud jde o mě, sleduji videa proto, abych věděla, co si myslí o produktech, které bych si 

chtěla koupit, nebo o cvičeních/zdravých potravinách, které chci vyzkoušet. Chápu je jako 

způsob, jak neplýtvat časem a penězi na neužitečné věci. 

4. Mívala jsem moc ráda vlogy Viviannadoesmakeup, protože ona často jedla venku a bylo to 

celkem dost zaměřené na zdraví. Ze stejného důvodu sleduji blog Lily Pebbles. Myslím si, že 

spousta vlogů vzbuzuje až příliš moc pozornosti. Soukromí je důležité pro každého – myslím, že 

vlogy, obzvláště denní vlogy a výzvy, jsou až příliš, a jsou důvodem, proč se dnes tolik youtuberů 

potýká s poblázněnými diváky. 

5. Upřímnost je velmi důležitá, obzvlášt pokud jde o recenze apod. Mě vážně nezajímá, jaký jejich 

život opravdu je, myslím, že je důležité mít hranice a nevyvolávat příliš mnoho pozornosti. 

6. Není v tom rozdíl. Celebrity se asi lépe potýkají s pozorností, mají bodyguardy apod. Myslím si, že 

obě skupiny stejným způsobem usilují o pozornost. Obojí lační po slávě. Jediným rozdílem mezi 

youtubery a Kardashianovými je médium, na němž získali svoji slávu. 

7. Když cílí příliš moc na mladší generaci, když neuploadují často nebo když se ukáží být falešní. 

Také mě opravdu otravují narcistické povahy některých youtuberů. 

 

Zuzana, 27, studentka PhD 

1. Vivianna Does Makeup, Lily Pebbles, I Covet Thee, Hello October, Fleur De Force, Fleur De Vlog, 

Essie Button, Essie Button Vlogs, Tanya Burr. 

2. Jejich povaha. Obvykle se brzy “odpojím”, když narazím na YouTubera, který selže v udržení mého 

zájmu. Myslím, že se musejí cítit komfortně ve své vlastní kůži a sebejistě ve svých vlastních 

názorech. Moje názory na ně se nicméně mohou měnit, začala jsem sledovat Annu (VDM), když 
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začala v roce 2011 videa dělat a pak se mi přestal líbit jejich formát, ale od té doby se to ohromně 

zlepšilo. Teď je jednou z mých nejoblíbenějších! Taky si myslím, že je důležité, aby měly dobrý 

obsah, dobrou kameru a aby bylo vidět, že vědí, o čem mluví. A konečně, ačkoliv to zní šíleně, 

nesmějí mít nepříjemný hlas. Zjistila jsem obzvláště u některých amerických bloggerek, že se na 

jejich videa nedokážu dívat – jejich přízvuk mi trhá bubínky! 

3. Zjistila jsem, že mám rituály, když se dívám na jejich obsah a sleduji jejich blogy. Beru jejich 

názory na vědomí, když si něco nového kupuji. Často tě to zbaví nepříjemností při rozhodování, 

co koupit, protože oni to předtím často vyzkoušely. 

4. Mám ráda vlogy. Ale taky mě někteří z vloggerů postujících každý den vůbec nezajímají. Dobré 

týdenní vlogy mě často zaujmou, ale musím nejdříve vědět, že ten YouTuber je sám o sobě 

zajímavý. 

5. Jo, myslím si, že je to celkem důležité. Je mi jasné, že často vlogují jen o zajímavých částech svých 

životů. Myslím, že dělám to samé, nedám na Instagram nebo Facebook věci, o kterých budu 

vědět, že pro toho, kdo to uvidí, to nebude zajímavé. 

6. YouTubeři nejsou celebrity. Jsou to internetové osobnosti. 

7. Když přestanou nahrávat! Nedávno jsem zjistila, že Anna (VDM) přestala nahrávat týdenní vlogy. 

Ty mě opravdu bavily, ale zdá se, že svůj obsah změnila. A to není nic moc… 

 

Helena, 18 let, studentka 

1. Móda, make up tutorialy 

2. Když jsou vtipné, milé a přispívají pravidelně (ne příliš moc ani příliš málo), ale hodně pomáhá, 

když mají stanovený rozvrh videí. 

3. Jsou mi bližší než někteří přátelé! Vím toho o svých oblíbených youtuberech tolik, že se cítím 

skoro jako když s nimi jsem (to je děsivé!). Někteří sdílejí více o svých životech než jiní, ale myslím, 

že ti, kteří jsou opravdu otevření, jako Shani Grimmond a Amelia Liana, mají více odběratelů. 

4. Miluju vlogy! Je hrozně zajímavé vidět život někoho jiného jeho očima, je to jako žít spoustu 

různých životů a porovnávat to sama se sebou. Když sleduji vlogy, přijde mi, že jsme si blízké, 

protože se toho o té osobě dovídám mnohem víc, než kolik se můžu dovědět v normálních 

jiných blozích. 

5. VELMI důležité. Nemá cenu nechat nás nakouknout do jejich životů, pokud je to všechno falešné.. 

6. Youtube hvězdy nejsou díky povaze jejich práce “tolik slavné”. Asi bych je neoznačila za celebrity. 

7. Kdybychom museli za sledování videí platit. 
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Eva, 23 let, projektová manažerka 

1. Ingrid Nilsen, Lisa Eldridge, ViviannaDoesMakeup, Megan Rienks, Allison Anderson, Paulas Choice 

2. Dovednost v jejich oboru (hlavně makeup a péče o pleť), originalita tipů, upřímnost (alespoň to, 

co já chápu jako upřímnost), povaha, skromnost, nepropagují samy sebe, nedělají příliš 

sponzorovaného obsahu. 

3. Jsou to lidé, které obdivuji a respektuji, jak pro jejich oddanost tomu, co je zajímá, tak pro jejich 

povahu. Mám ráda lidi, kteří jsou zábavní a osobití a milí. Sleduji YouTubery, u kterých si umím 

představit, že by byli mými přáteli, kdybych je potkala v jiném kontextu, nebo lidé, jejichž životy 

mě inspirují k tomu žít minimalistickým a zdravým způsobem. 

4. Celkem vzato, YouTubery, jejichž vlogy sleduji, mívám ještě radši. Je zábavné vidět s těmi lidmi i 

jejich přátele a věci, které dělají mimo jejich YouTube obsah. Našla jsem tak nové druhy jídel, 

které chci ochutnat, zkušenosti, které chci zažít, a získala jsem sledováním malých útržků z životů 

těchto lidí hlubší pochopení přátelství a vztahů. Navíc je prostě zábavné sledovat 10 minut ze 

života jiného člověka a přemýšlet, jaké by to bylo být někým jiným. Myslím, že to zvýšilo 

schopnost empatie :) 

5. Mám to tak 50 na 50. V těch útržcích z jejich životů, které ukazují, spíš doufám, že chovají a 

vystupují tak, jak to dělají i mimo kamery. YouTubeři jsou ale taky jen lidi a každý člověk má nárok 

na soukromí a na to, sdílet to, co chce. Nikdy bych nechtěla ani po svém nejlepším příteli, aby 

odhalil něco, co on či ona neměl v úmyslu odhalit, tak proč bych to měla očekávat od člověka, 

který ani nezná moje jméno? Pro mě je to spíš o tom, aby nedávali nepravdivý obsah než aby 

dávali úplně všechno. 

6. Je tam rozdíl. Je těžké říct proč. Myslím, že zveřejnění něčeho na YouTube tě udělá veřejným, ale 

je to také hobby, kterého se člověk může účastnit bez jakékoliv touhy stát se známým. Myslím, že 

každý větší „úspěch“, kterého YouTuber může dosáhnout, musí něčím vykoupit (ztrátou 

soukromí, větším dohled a nenávistí). Ale nikdo, tradiční celebrity ani YouTubeři, si nezaslouží 

kruté a bezdůvodné soudy, kterým často čelí, které se snaží je, jako lidi, ponížit. Takové vypočítavé 

a slepé urážky nikomu nic nepřinesou. 

7. Musíš těchhle odpovědí dostávat tuny, ale existuje spousta YouTuberů, obzvláště z makeup 

branže, kteří byli na začátku opravdu zábavní a opravdoví a pak začali dělat v podstatě jen 

sponzorovaná videa. Dokonce i když říkají, že “toto je můj upřímný názor na tento produkt”, není 

žádná 100% cesta, jak jim věřit. Vypadá to, že všechno dělají spíš jen pro svůj finanční prospěch, 

než pro prospěch z vytváření komunity a spojení s diváky. Také jsem přestala odebírat videa těch 

lidí, ze kterých jsem buď vyrostla, nebo kteří s tím, jak šli nahoru, změnili svoji povahu nebo obsah 

– není to o jejich obsahu. Už to prostě jen nebylo pro mě :) A nakonec, určitě jsi slyšela o mnoha 
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skandálech týkajících se sexuálních napadení na YouTube. To je celkem dobrá cesta, jak ztratit 

moji náklonnost. Dříve jsem sledovala Sama Peppera (který se mi nikdy nelíbil – prostě je jen 

velmi charismatický). S ním jsem skončila. A sledovala jsem Luka Conarda, prostě proto, že jsem 

sledovala Ingrid (oni spolu dlouho chodili). Od něj jsem se taky odhlásila. 

 

Kateřina, 20 let, studentka 

1. Zoella, Sprinkle of Glitter, ChewingSand 

2. Když se s nimi můžu ztotožnit, když jsou zábavné/vtipné, působí jako příjemní lidé, jsou dobrým 

vzorem, mají podobný vkus nebo hodnoty jako já, když jsou někým, koho si umím představit jako 

svého přítele ve skutečném životě, když jsou originální/kreativní. 

3. Je to jako když s nimi mám nějaký druh osobního vztahu, i když to tak samozřejmě není. Je to 

jako mít přítele, i když je osobně neznám, sledování jejich videí působí, jako bych je znala. 

Sledování jejich videí mě povzbudí, když mám špatnou náladu, a zabaví mě, když jsem v dobré 

náladě. Dávají mi nápady na to, jaké věci vyzkoušet (makeup, vaření atd.), myslím, že je to trochu 

jako mít starší sestru. Učí mě dovednostem, které bych jinak nikdy neovládala (jako třeba co je 

konturování). Představují pro mě dobré chování a hodnoty. 

4. Vlogy sleduji ráda, protože díky nim YouTubeři působí více jako přátelé a pomáhají mi poznat 

jejich povahu. Je snazší se s někým ztotožnit, když je vidíte, jak vaří snídani a chodí na procházky, 

než když je vidíte jen sedět pod profesionálním světlem s perfektním makeupem a připravenými 

tématy, o kterých budou mluvit. Cítím se jim díky nim bližší, což znamená, že tím spíše budu 

sledovat všechna jejich videa. Někdy se obávám, jestli sledování vlogů není trochu invazivní a 

jako slídění v něčím osobním životě, ale doufám, že kdyby se kdokoliv cítil nekomfortně, tak by 

prostě nevlogoval. Sleduji i YouTubery, kteří nevlogují, takže to rozhodně není nutné, ale je fajn 

se na ně dívat. 

5. Rozhodně neočekávám, že YouTubeři budou ukazovat své životy přesně tak, jak jsou, každý si 

chce zachovat některé věci v soukromí. Nemám žádný problém s tím, když některé věci zůstanou 

za kamerou a divákům o nich neřeknou. Měla bych ale větší problém s otevřeným lhaním. 

Například kdyby někdo říkal, že není ve vztahu, když ve skutečnosti je, by byl pro mě problém, 

přišlo by mi to jako když nemůžu věřit ničemu, co řeknou. Ale když někdo jen neprobírá vztahy 

na kameru nebo o nich nic neříká, je to v pořádku, soukromí je důležité – jen nelhat, protože to 

ničí pocit přátelství. (To byl mimochodem naprosto hypotetický příklad). 

6. U tradičních celebrit jsi jejich fanouškem, protože se ti líbí, co dělají – líbí se ti jejich hudba nebo 

filmy, ve kterých hrají. Je to míň o tom, kým jsou. YouTubery máš rád proto, že máš rád osobnost, 

kterou vidíš na kameře, a přesná témata jejich videí nejsou zase tak důležitá. Pokud YouTuber, 
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kterého mám ráda, dělá videa na téma, o které se nezajímá, budu ho i přesto sledovat, protože 

ho mám ráda jako člověka (nebo alespoň to, co z nich vidím). Ale když hudebník dělá album, 

které se mi nelíbí, nebudu ho poslouchat jen proto, abych ho podpořila. 

7. Když Youtuber působí tak, že se na kameru chová falešně, prostě když se jejich osobnost nezdá 

být skutečná, nebudu ho dál sledovat, protože už se s ním neztotožním. Taky kdyby Youtuber 

udělal něco ilegálního nebo něco, co bych považovala za morálně špatné. Nebo kdyby začali být 

příliš komerční a sledovat jejich kanálu by začalo být jako sledovat reklamu. 

 

Linda, 23 let, studentka 

1. Viannadoesmakeup, Lilypebbles, beautycrush, essiebutton, FeurDeForce, icovetthee, 

HelloOctoberxo, Amelia Liana, A Model Recommends 

2. Zajímavý a originální obsah, sebevědomí, různorodost témat, pravidelný rozvrh uploadování, 

neotravná/neafektovaná osoba, a hlavně upřímnost, čestnost a úcta vůči publiku. 

3. Většina z těch, které nazývám “nejoblíbenějšími”, jsou těmi, které mám ráda jako podkres, když se 

připravuji do školy nebo do práce. Dříve jsem měla cítila vůči tvůrcům obsahu, které jsem 

sledovala, náklonnost, ale v průběhu času a s tím, jak jsem si začala být vědoma toho, jak 

neupřímní youtubeři často jsou, tohle zmizelo. Určití youtubeři jako Fleur a Sammy působí 

dojmem, že jsou mnohem upřímnější, přičemž udržují svoji profesionalitu, a to velmi respektuji. 

4. Myslím si že pro youtubery, kteří přistupují k té platformě jako k businessu/práci, je důležité 

udržet si nějakou úroveň soukromí a nedovolit, aby se každý detail jejich života dostal ven. Když 

se podíváš na situaci “Zalfie”, s diváky kempujícími před jejich domem, je jasné, proč jsou tyhle 

hranice potřeba. Ráda nahlížím do životů jiných lidí a je to důvod, proč se dívám na vlogy, ale 

nepotřebuji znát adresu jejich domu. 

5. Upřímně to záleží na youtuberovi. Sleduji lidi, kteří každou chvíli vlogují o svých bláznivých 

aktivitách a zážitcích a vím, že to není jejich každodenní život, že je to přehnané a pečlivě 

vybrané – a to je v pořádku! Je to únik před skutečností, stejně jako když se dívám na Made in 

Chelsea. Ale pak máte youtuberky jako Tanya Burr, Zoella a Gabriella Lindley, které neustále 

vytvářejí montáže ze všech těch “báječných”, “rozkošných” a exkluzivních eventů, na které se 

dostanou, a ze soukromých spa, která navštěvují každý druhý den, vše zabalené do přeslazeného 

zvuku ukulele a okořeněné záběry na kytky a západ slunce… No tak! Existuje jediný důvod, proč 

jejich videa prezentují tento “ideální” život, který samozřejmě není pravdivým zobrazením reality, 

a to je prodat produkty. Není náhodou, že si osvojují vysoko posazený, sladký hlásek, mluví ke 

svým fanouškům spatra nebo odkazují na One Direction. Je tu jasné cílové publikum, a to to se 

slušnou výší disponibilního příjmu/rodičů, kteří jim koupí plnou loď Zoellina předraženého a 
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upřímně i nebezpečného zboží. /// Je to odporné a velmi nečestné, obzvlášť když to velmi zřídka 

přiznají. A to není jen Zoe nebo Tanya – stává se to normou napříč youtube, dokonce i u těch, 

které jsem jmenovala jako své “oblíbené” – jsou jen těmi nejviditelnějšími pachatelkami. Celkově 

vzato, většina youtuberů ztratila svoji morální zásadovost a můj respekt. Kdybych chtěla sledovat 

dvacet minut reklam, půjdu do kina. 

6. Youtubeři zobrazují sami sebe jako velmi otevřené a skutečné – komunikují se svými fanoušky 

prostřednictvím sociálních médií a aktivně prodávají sami sebe spíše jako “přátele” (viz Jim 

Chapman) než jako idoly. Ve spojení s vlogováním – těžce pančovanými verzemi jejich životů – 

youtubeři působí mnohem přístupněji a osobněji. Chápeme jejich vtípky, víme o tom komickém 

příběhu, který se stal minulý čtvrtek, viděli jsme přihlouplé fotky z jejich střední školy. Měli 

bychom mít pocit, že je ZNÁME. /// Tohle není případ tradičních celebrit. Nejblíže se k nim 

dostaneme v časopiseckých rozhovorech, ale všichni víme, že dotazovaní nám budou říkat to, co 

chtějí, abychom věděli. Není to ta samá úroveň intimity dosažená prostřednictvím vloggingu a 

interakcí s diváky na twitteru nebo instagramu – nebo na “setkáních” (za která často nechají své 

fanoušky zaplatit). Nehledě na to, že youtubeři jsou dnes tak či tak často představováni i v 

tradičních médiích. Když prolítneš teen magazíny, MUSÍŠ narazit na “exkluzivní” interview s 

Casperem Lee nebo na plakát polonahého Alfie Deyese nebo na článek o Zoelliných top 10 toho 

či tamtoho. Jsou taky v televizi, v rádiu, ve filmech, na plakátech na autobusových zastávkách. 

Youtubeři nevyhnutelně překročí most do tradičních médií a své hromady fanoušků přivedou s 

sebou. Tedy pardon, své “přátele”. Je hezké mít pocit, že někoho znáš na tak velkou vzdálenost, je 

hezké mít někoho, s kým se ztotožníš a někoho, ke komu budeš vzhlížet. Ale je to taky 

potenciálně velmi nebezpečné. Youtubeři, kteří sami sebe prodávají tímto způsobem, musejí 

jednat čestně a zodpovědně. Neměli by brát své mladé diváky jako další výplatu. Jsou to jen děti. 

7. Nečestnost, prodej produktů bez toho, aby to přiznaly, neustálé reklamy, prodávání sebe samých 

jako neinteligentních nebo dětinských, aby přitáhli mladší publikum (ehm tanyaburr, ehm zoella), 

umělé vytváření idealizované a nedosažitelné verze svých životů, která je prezentována jako 

norma a je často přikrášlována velmi drahým zbožím a produkty, které jsou strategicky zahrnuty 

do “vlogů” tak, aby donutily publikum si je koupit. 

 

Hana, 23 let, projektová manažerka 

1. Sprinkle of Glitter, Zoella, Jim Chapman (mám ráda hlavně jeho vlogy o pečení), Niomi Smart, 

Tanya Burr 

2. Mám ráda, když to působí “normálně a ne až příliš přikrášleně. Dívám se na youtube videa proto, 

abych si večer oddychla, a mám ráda ten pocit, že youtubeři, na které se dívám, jsou jen obyčejní 
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lidé, kteří mi ukazují, jak dělat věci, které mě zajímají. 

3. Řekla bych, že jsou něco jako přátelé. Těším se, až uvidím, co dělají, a nechávám se inspirovat 

jejich projekty a životním stylem. Nicméně jsem si samozřejmě zcela vědoma toho, že pohled do 

jejich životů, který nám poskytují, není v žádném případě vyčerpávajícím svědectvím jejich životů 

a povah – vždycky si dávám pozor na to, abych si je a jejich často “perfektně” vypadající životy 

příliš neidealizovala. 

4. Vlogy mám opravdu ráda, jsou mým nejoblíbenějším typem youtube videí, protože se ráda 

dívám na to, s čím se lidé setkávají ve svých každodenních životech. Jsou pro mě velmi 

inspirativní a taky si myslím, že je používám jako formu úniku od všednosti každodenního života: 

jejich dny často působí mnohem zajímavěji než mé vlastní. Nicméně jsem si vědoma toho, že to 

může být nebezpečné, obzvláště pro mladé diváky, kteří mohou srovnávat své vlastní životy s 

těmi, které vidí ve vlozích, příliš moc, a mohou mít pocit, že jejich vlastní životy nebudou moci 

nikdy dostát zdánlivě perfektním životům, které spousta youtuberů zobrazuje ve svých vlozích. 

5. Znovu, myslím si, že je důležité, aby youtubeři objasnili to, že jejich životy jsou komplexnější a 

rozmanitější než jak zobrazují jejich vlogy, aby si je a jejich životní styl lidé nebudou neidolizovali. 

Také by měli chápat, že ačkoliv neznají členy svého publika osobně, vytvářejí iluzi přátelství s 

publikem, a když vyjde najevo, že něco zatajují nebo překrucují pravdu, lidé se budou 

pravděpodobně cítit zrazeně a rozladěně, zejména ti členové jejich publika, kteří jsou buď hodně 

mladí, nebo nějak zranitelní. Tím chci říct, že si taky myslím, že každý má právo na soukromí, a 

youtubeři by neměli cítit povinnost sdílet o svých soukromých životech úplně všechno, když se 

tak necítí pohodlně. 

6. Myslím, že “Youtube hvězdy” jsou odlišné od tradičních celebrit jen v tom, že je můžeme včetně 

okolí, které je obklopuje. Ve skutečnosti si myslím, že tato mezera se den ode dne uzavírá. 

Youtube se posunulo od velmi specifického druhu média – a tudíž jeho hvězdy jsou velmi 

specifickým druhem celebrit – k mnohem obecněji známějšímu, například moje matka slyšela o 

některých youtuberech, které sleduji, zatímco třeba před rokem nikdo, koho znám v reálném 

světě, nevěděl, kdo tito lidé jsou. 

7. Já jsem vlastně ráda, když YouTubeři dělají, cokoliv chtějí, a to z tohoto důvodu: ráda se dívám na 

ty části jejich životů, které se rozhodnou sdílet, ale nemyslím si, že jakýmkoliv způsobem musejí 

dodržovat nějaký určitý způsob chování a sdílení. Jediní, kteří opravdu ztratí moji náklonnost, jsou 

ti, u kterých se prokázalo, že udělali něco velmi špatného nebo bolestivého někomu jinému, jako 

např. Alex Day, kterého jsem mívala hodně ráda, ale už ho nesleduji. 
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Iva, 23 let, studentka 

1. Easyneon, peachmilkytea, annikavictoria, klairedelysart, madeyewlook, quorterlifecrisis, 

themakeupchair, kimdao, supersugarbubble, derpinamode, sasakiasahi, pbunniep, 

jungsaemmool, cloudyapples, beautifymeeh, lisaeldridgedotcom, sharonmakeupartist, viiixxxen, 

letrasdepapel, eppcoline 

2. Upřímnost, originalita, vlídnost, erudovanost 

3. Někdy působí jako vzdálení přátelé nebo lidé, jejichž názorům můžu věřit. Někdy mi přidání 

nového videa může zlepšit den a často kvůli tomu aspoň trošku zapomenu na svoje problémy. 

4. Ve skutečnosti se na vlogy moc ráda nedívám. Dívám se na ně občas, když se třeba chystají jet na 

místo, které bych ráda navštívila, jako třeba Japonsko. Je to proto, že nemám čas sledovat 

youtube každý den, a některé vlogy bývají vážně dlouhé a únavné. Jediný vlog kanál, který 

sleduji, který dělá videa každý den, je cadeachave od brazilského páru, který spolupracuje 

s youtube a žije v Kanadě, ale je to jen proto, že jejich vlogy jsou opravdu krátké a oni jsou hodně 

osobití a charismatičtí. 

5. Je to pro mě velmi důležité, ale myslím si, že může být poměrně těžké ukazovat, kým skutečně 

jsou, protože oni sami jsou těmi, kdo natáčejí a upravují svá vlastní videa a vystřihávají některé 

aspekty, které nechtějí ukázat. Ale je něco jiného, když postuješ jen veselá videa, zatímco ve 

skutečném životě jsi smutný či v depresi, než když měníš svoji osobnost proto, abys přitáhl 

specifické publikum (jako když se třeba někteří youtubeři začnou chovat jako děti a chovat se o 

dost jinak než když začali, protože jejich publikum se skládá z větší části z mladých teenagerů a 

oni na ně musejí dělat dojem…). 

6. Myslím, že rozdíl je v uznání, ale myslím si, že i to se mění, protože teď můžeš vidět mnohem víc 

youtuberů i v tradičních médiích, jsou mají spoustu fanoušků, uvádějí své vlastní produkty (jako 

makeup a knihy) a další věci, které obvykle dělají tradiční celebrity. Ale já je přesto nevnímám tak, 

jako vnímám tradiční celebrity, dokonce ani ty youtubery, kteří mají miliony odběratelů, protože 

mi přijde, že jsou mi tak nějak bližší, dokonce i když mají obrovskou základnu fanoušků a už ani 

nedopovídají (ani nemohou) na mé komenty, což nedává úplně smysl, haha. 

7. Když začnou být placenou službou nebo když zjistím, že youtuber, kterého sleduji/mám ráda, 

není upřímný, jako třeba když dělají sponzorované recenze, aniž by to dali vědět, když šikanují 

někoho, kdo si dovolí je kritizovat, nebo když změní své chování, aby přitáhli mladší publikum. 

Ráda si čtu fóra gurugossiper a prettyuglyliars, abych o youtuberech zjistila víc, jestli třeba dělají 

věci, které netoleruji atd. (Ačkoliv se mi opravdu nelíbí, že tato fóra občas jsou plná nenávisti…) 
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Simona, 24 let, studentka PhD 

1. So Sue Me, Sprinkle of Glitter, Pixie Woo, Alli Speed, Zoella 

2. Když jsou nějak odlišné, nenásledují typické video trendy týdne, jsou milé, zábavné, dělají 

dostatečně krátká videa, zaměřují se na “jak na to a styl” (tj. nedávají tolik videí ze svých 

každodenních životů) 

3. Nepřemýšlím o tom jako o “vztahu”, je zábavné se na to dívat a skvělé učit se od nich nové věci. 

Pokud jde o youtubery, které sleduji pravidelně, důvěřuji jejich radám. 

4. Není to nic pro mě, takže je nesleduju. 

5. Když doporučují věci k použití/koupi, je velmi důležité, aby byly pravdomluvné a upřímné, např. v 

tom, jestli dostali za propagaci toho zboží zaplaceno. To je proto, že v průběhu let si získali moji 

důvěru a myslím si, že se lépe než já vyznají v určitých oblastech, jako je styl/make up, takže si 

vážím jejich názoru na ty produkty, ale když jsou falešné a dělají to jen proto, že jim někdo 

zaplatil, pak jejich schopnosti vůbec nejsou využity a je to prostě stejné jako dostat radu z 

televizních reklam, k čemuž jsem obvykle velmi skeptická. Pokud jde o jejich osobní život ve 

videích, vždycky to beru trochu s rezervou, my všichni, včetně mě, postujeme na 

Facebook/Instagram světlé chvilky, takže předpokládám, že oni dělají to samé. 

6. Za youtube hvězdami obecně existuje spousta záhad. Tradiční celebrity musejí procházet 

konkurzem nebo kamerovými zkouškami, aby získali práci nebo se stali veřejnými, zatímco 

youtubeři si mohou dělat cokoliv chtějí, kdekoliv chtějí, sami, nebo pod vlivem skupiny 

neviditelných, a myslím si, že někdy to může vést k podkopnutí jejich důvěryhodnosti. 

7. Když se zapojují do drbů, když nejsou skromní, když se trochu moc předvádějí nebo dělají příliš 

mnoho reklam. 

 

Lenka, 20 let, studentka 

1. Moje nejoblíbenější kanály na YouTube jsou Zoella, Ingrid Nilsen a Essie Button. Taky mám 

momentálně ráda Claudii Sulewski. 

2. Unikátnost a upřímnost. Existuje tu spousta you tuberů, kteří dělají stejný typ videí “Get the look”, 

“Morning routine”, nákupy atd., takže pro mě je to o osobnosti. Spousta z nich se snaží být před 

kamerou perfektní, ale pak působí falešně nebo příliš upraveně. Začnu odebírat ty, u kterých vím, 

že jsou samy sebou, jsou sympatické a mají smysl pro humor. Taky odebírám you tubery, kteří 

mají podobný styl jako já a kteří mě inspirují k rozvoji a více riskují, například v módě. 

3. Neřekla bych, že s nimi mám “vztah”. Prostě jen sleduji lidi, kteří nabízejí svůj pohled na produkty, 

značky, oblečení atd. Respektuji jejich názory, protože oni spoustu produktů zkoušejí a vědí toho 

hodně o kráse, módě atd. Přinášejí do mého života nápady, inspiraci a zábavu. 



 109 

4. Pro mě osobně je to tak, že nepotřebuji vědět všechno, co tito you tubeři dělají během dne, kde 

žijí a co jedí a tak. Myslím, že ani já bych nechtěla být v situaci, kdy by lidé na internetu mohli 

sledovat osobní věci z mého života. Občas se cítím provinile, že ty vlogy sleduji, ale jsou fakt 

zábavné a zajímavé. Na jednu stranu si myslím, že je dobré, když se diváci mohou podívat na to, 

jací ti youtubeři jsou v každodenním životě, takže je nestaví na piedestal, protože nepodlehnou 

iluzi, že mají perfektní život. Můžeš vidět, že jsou to “normální” lidé, kteří také mají špatné dny. 

Nicméně mě dost děsí, jak někteří diváci, hlavně náctileté holky, začali být you tuberům oddané, 

nebo dokonce posedlé. Protože toho you tubeři dnes ukazují ze svého života tolik, diváci 

nechápou význam soukromí a dokonce se naštvou, když you tubeři nevlogují každý den. Myslím 

si, že je důležité najít rovnováhu. 

5. Je opravdu důležité, aby you tubeři byli otevření a pravdomluvní, pokud jde o jejich životy. Kdyby 

nebyli upřímní, tolik lidí by jejich videa nesledovalo. Nemusejí ale sdílet všechno, některé věci 

mohou zůstat v soukromí. Je to jejich rozhodnutí. 

6. Vůči tradičním celebritám máme odstup, zatímco you tubery můžeme vnímat jako “přátele”. 

Namísto dělání rozhovorů můžou ve skutečnosti mluvit přímo k tobě a ty s nimi můžeš 

komunikovat, což ti umožňuje v podstatě budovat “vztah”. 

7. …možná kdybych musela za sledování youtube platit. 

 

Petra, 26 let, - 

1. Amenakin – Youtube. Hudabeauty – Youtube. Amenakin provozuje Amena Khan, je to britsko-

pákistánská muslimka, která dělá všechno od hidžáb tutoriálů po makeup tutoriály, nákupy 

makeupu a oblečení a také dělá videa o tom, jak žít zdravě a pozitivně. Mám ji ráda, protože 

působí velmi mile a téměř mateřsky, nikdy není neomalená nebo příliš ambiciózní, miluju, miluju, 

miluju její kanál. / Hudabeauty provozuje Huda Kattan, profesionální make-up umělkyně z 

Dubaje. Zaměřuje se pouze na beauty produkty. Mám ji moc ráda, protože je hodně osobní a 

přátelská. Myslím, že pro ženy pocházející z jakéhokoliv prostředí je snadné se s ní ztotožnit. 

2. Dvě velmi důležité věci. Zaprvé nemůžu vystát, když se YouTubeři začnou prodávat sponzorům. 

Ani Huda ani Amena to nedělají. Dokonce i když jim dodavatel nějaký produkt pošle, vždycky 

řeknou, že jim to bylo posláno, a řeknou upřímný názor. Příklad někoho, kdo se prodal, je Irene 

Mahmud Khan, její YouTube jméno je geekchich01. Dříve jsem ji sledovala moc ráda, ale teď je 

každé její video sponzorované, takže její recenze neberu vážně, protože podle toho, co říká, je 

doslova každý produkt úžasný a skvělý, a pod videem pak máte titulek, že toto video je 

sponzorované tím a tím. Navíc začala působit snobsky a skoro jako by ji štvalo, že musí dělat 

videa. Nevím, jak to popsat, ale je to prostě energie, kterou YouTuber vyzařuje, a já dám přednost 
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upřímné osobě před někým, kdo na to kouká jen jako na byznys. To mě přivádí k další 

YouTuberce, kterou nemám ráda, která to taky dělá jen pro peníze, a to Faryal Makhdoom. Ta 

začala dělat skoro výhradně sponzorovaná videa, sotva začala s YouTube. Také působí pedantsky, 

chová se k divákům, jako by byli hloupí. Je velmi povýšená. Amena ani Huda nikdy na své diváky 

nekoukají spatra a vždy vyzařují úžasnou osobnost. Takže povaha a upřímnost jsou dvě 

nejdůležitější věci, které u YouTuberů hledám. Nejnovější YouTuberkou, kterou jsem začala 

sledovat, je Sharifa Easmin. Je extrémně milá a taky skutečně nadšená do líčení. Jde poznat, kdy 

někdo opravdu miluje to, co dělá, oproti někomu, kdo jen miluje vydělávat peníze. 

3. Amena byla první YouTuberka, kterou jsem začala před 6 lety sledovat, a ať to zní jakkoliv divně, 

cítím se s ní hluboce propojena. Myslím, že když toho člověka sleduješ tak dlouho, tak ti prostě 

začne připadat, že ho znáš, podobně jako postavu v televizním seriálu, jen je to lepší, protože ten 

člověk nehraje žádnou roli, prostě je sám sebou. Pokud jde o makeup, nevěděla bych o něm 

naprosto nic, kdyby neexistovaly Amena a Huda. Ony dvě, společně s dalšími beauty guru na 

YouTube a Instagramu, jsou důležitými spojkami mezi zákazníky a beauty průmyslem. Protože 

reklama v televizi nebo v časopisu prostě nemůže oslovit zákazníka tak jako upřímná osoba. 

Protože vím, že reklamy jsou určeny jen ke generování peněz, zatímco YouTuber mi může ukázat, 

jak ten produkt funguje, a říct, co je podle něj jeho pro a proti. 

4. Myslím si, že v některých ohledech není odhalování každého aspektu života dobré. Trošička je 

super, protože je to víc spojuje s divákem, ale když se to stane vším, co ukazuješ, je to už moc. 

Například Amena dělá cestovní vlogy, ale ty nejsou hlavní oporou jejího kanálu a ona dodržuje 

pravidlo, že nikdy ve videích neukáže své děti, což je, podle mě, chvályhodné. Jedna YouTuberka 

– Nuralailaluv – neustále ve videích ukazuje svoji dceru, a osobně to nemám moc ráda, prostě 

proto, že si myslím, že některé věci by v jejich vlastním zájmu měly zůstat v soukromí. 

5. Je to extrémně důležité, celý ten vztah je podle mého názoru budován na důvěře. Např. když 

vidím Sofii Vergaru v reklamě na Pantene, tak mě to nepřinutí věřit tomu, že opravdu miluje 

Pantene, protože vím, že jí vypsali obrovský tučný šek, aby tu reklamu udělala. Ale na 

YouTuberovi, který nemá finančně nic v sázce a říká mi svůj názor, mi záleží a něco pro mě 

znamená. 

6. YouTube hvězdy stojí více nohama na zemi, jsou to skuteční a čestní lidé. Vybudovaly si svoji 

fanouškovskou základnu od nuly tím, že dělaly něco, co lidi skutečně zajímá, a dělají to bez 

agentů a dalších věcí typických pro Hollywood. S YouTuberem se lze snáze ztotožnit než s 

tradiční celebritou, ze spousty důvodů. 

7. Už jsem to asi zodpověděla, ale řeknu znovu, že je to to, když se prodají sponzoringu a začnou 

být povýšené vůči divákům. 
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Renata, 25 let, bioložka 

1. Moje oblíbené kanály o vaření jsou Maangchi a “You eat what I cook you” George Rossiho. Beauty 

kanálů odebírám víc. Ráda se dívám na Leighannsays, TheFancyFaced, LustreLux a další pro 

obsah týkající se krásy, recenze a ryzí pobavení. Nicméně pro všechny beauty tipy a jak na to 

tutorialy sleduji Lisu Eldridge. 

2. Rozhodně si myslím, že nejdůležitější věcí, kterou by člověk měl dělat, abych ho odebírala, je 1) 

být upřímný! a 2) mít zajímavý a rozmanitý obsah. Neexistuje žádná jistá cesta, jak zjistit, jestli 

lžou, nebo nelžou, ale když youtubeři jen ukazují produkty s affiliate odkazy a neprozradí to, 

obvykle je vnímám jako nečestné. Taky když pořád opakují jen smokey-eye tutoriály, nákupy a 

videa o nejoblíbenějších produktech. Takový obsah pro mě není dostatečně rozmanitý. 

3. Mí nejoblíbenější youtubeři mi přinášejí potěšení, dokáží mě rozesmát, taky mi přinášejí spoustu 

skvělých informací. Například sleduji každé video od Maangchi, ale nikdy jsem nezkoušela 

korejské jídlo, ani jsem ho nevařila. Jen mě baví ji sledovat, protože je živá a veselá, dělá vtípky a je 

vtipná. Její znalost vaření je podle mě velmi hluboká a neocenitelná. 

4. Rozhodně se s nimi díky vlogům můžeš více ztotožnit. Vidíš youtubera v odlišném prostředí a 

můžeš se toho o nich samotných víc dovědět. Ale je to také dvousečné, protože to, co se o nich 

samotných dovídáš, se ti může líbit, ale taky nelíbit. Dříve jsem hodně sledovala Jaclyn Hill, ale po 

tom, co jsem viděla její snapchaty, kde pořád jen nadávala a celkově se jen flákala a nedělala 

žádnou práci, začala jsem její povahu vnímat jinak. 

5. Je to extrémně důležité, protože ony všechny ve svých videích říkají, že milují své odběratele, váží 

si jich a tak. Jejich odběratelé, kteří sledují jejich videa a kupují produkty, které doporučují, jsou 

těmi, kdo jim vydělává peníze. Někteří z těchto lidí mají youtube jako jedinou práci. Takže když 

jsou neupřímné, nalomí důvěru, kterou k nim odběratel má. / Youtubeři mají jedinečnou 

možnost spolupracovat s firmami a nechat si zdarma posílat produkty k recenzím. Já tyhle 

možnosti nemám a chci si kupovat jen ty produkty, které jsou kvalitní a budou pro mě funovat. 

Pokud youtuber lže, pak mi to opravdu v ničem nepomůže. 

6. Youtube celebrity jsou slavné v mnohem menší míře. Mnohem méně lidí ví, kdo jsi, nejsi tolik 

vystaven veřejnosti. Ale jsou si v mnoha směrech podobní, řekla bych, že být youtube celebritou 

je mikrokosmem toho, co znamená být skutečnou celebritou. 

7. Když začnu zjišťovat, že jsou neupřímné. To nemám ráda! Taky když jsou falešné nebo jen mají 

špatný přístup. Dříve jsem měla pár youtuberů, které jsem MILOVALA, třeba KathleenLights, ale 

jakmile jsem ji začala sledovat na jiných sociálně-mediálních platformách a viděla jsem některé 

její komenty a osobnost, zjistila jsem, že je negativnější, než jsem si při sledování jejích videí 

myslela. Také jsem viděla pár youtuberů, jak byli ve svých komentech zlí ke svým věrným 



 112 

odběratelům, protože si jejich otázku/kritiku špatně vyložili jako něco zlého. 

 

Sandra, 30 let, vývojářka mobilních aplikací 

1. Mám ráda Rachel Talbott – její videa mají vysokou kvalitu. Je velmi milá, má příjemná témata v 

rozmezí od krásy k videím stylu “jak na to”. Je velmi stylová. / Pokud jde o jídlo, sleduji Rachelina 

manžela Byrona Talbotta – znovu vysoká kvalita, extrémně talentovaný kuchař, jehož recepty 

nejsou náročné. / Andreaschoice je hezká a má zábavná DIY – je také velmi zábavná / Pro rady 

z fitness sleduji Yo Elliota. =) 

2. Musejí mít vysokou kvalitu videí, 720p a vyšší / Dobré světlo – preferuji přírodní světlo / témata, 

která lze vztáhnout k mému věku a zajímavá – praktické, použitelné, inteligentní informace. / 

dobrá kvalita zvuku – žádné ozvěny, žádné pokroucení zvuku, stabilní a rovnoměrné audio – jinak 

je to otravné. / dávám přednost YouTuberům, kteří komunikují s odběrateli v komentářích. 

Nezajímají mě YouTubeři, kteří jsou k odběratelům hrubí, jako třeba Hollyannaeree. Je jednou z 

YouTuberek, které osobně vnímám jako velmi hnusné vůči odběratelům. =/ To není nic moc. 

3. Rachel Talbott je moje nejoblíbenější. Je jako nejlepší kamarádka nebo sestra, aniž bych ji musela 

kdy potkat. Komunikuje se svými odběrateli a stojí nohama na zemi. 

4. Pokud mám nějaké YouTubery skutečně ráda, sleduju ráda i jejich vlogy, protože chci získat lepší 

představu o jejich povaze a osobním stylu, což nemůžu v jejich ostatních videích. 

5. 100% důležité. Diváci se nejsnadněji spojí s lidmi, kteří jsou skuteční a lze se s nimi ztotožnit. Lidé 

chtějí být schopni vidět trochu ze sebe samých v You Tuberech, které sledují. 

6. You Tubeři jsou přístupnější v reálném světě, ať už prostřednictvím komentářové sekce, twitteru, 

faceboku nebo osobních setkání. Komunikují a nejsou mimo dosah. Také jsou to průměrní lidé, 

kteří sdílejí běžná témata a zájmy, což by mohl dělat skoro každý, kdyby chtěl. Každý může mít 

YouTube kanál. =) 

7. Když jsou hrubí, chovají se příliš vulgárně, příliš nadávají, mají nízkou kvalitu videa či audia, když 

jejich videa odbočují od tématu, mají dlouhá období bez přidání videí, hádají se s diváky v 

komentářové sekci, když dělají recenze a nejsou důkladné a dostatečně nepopíší produkt a jeho 

pro a proti nebo když neposkytnou vzorky (tedy neukáží barvy samy na sobě) nebo demo 

daného produktu, když chrlí nepřesné informace. 

 

Martina, 22 let, vizážistka 

1. Nicole Guerrero, Megan-ciaoobelllax0, zoella, missglamorazzi- Ingrid Nilson, Jaclyn Hill, Megan 

Rosette, Bethany Mota, Casey Holmes a pro mě osobně nejoblíbenější SophistiKaited Beauty :) 

2. Je velmi důležité být odlišný a vytvářet unikátní obsah. Důležitá je editace, protože lidé se rádi 
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dívají na vizuálně působivé věci. Realistická videa jsou také velmi důležitá, protože když někdo 

ukazuje příliš moc přehnaně drahých produktů, nikdo s omezeným rozpočtem se na to dívat 

nebude. Klíčová je určitě povaha! Dobrá povaha lidi přitahuje a nutí je se vrátit. 

3. Ráda sleduji videa, která mě inspirují k rozšíření mé znalosti toho, co hledám. Moc ráda se dívám 

na lidi, ke kterým můžu vzhlížet. 

4. Zaujmou mě, když jsou sympatičtí, skuteční/pravdomluvní, pozitivní a inspirativní. Když používají 

jen sponzorované produkty nebo každou chvíli mluví příliš negativně, tak mě odradí. 

5. Cosi na sledování vlogů mi pomáhá relaxovat. Prostě miluju sledovat životy jiných lidí, je to jako 

sledovat reality show, s tím rozdílem, že tady víš, že to je všechno pravda. 

6. Myslím si, že je to důležité, protože ti přijde, že jsi si vytvořila důvěru v tu osobu a že ji vnímáš jako 

vzor a když jsou k tobě upřímní, udrží to to pouto. 

7. Ano, z některých se staly celebrity… Bethany Mota. Ta je neskutečně úspěšná. 

8. YOUTUBE hvězdy mají alespoň nějaké soukromí a lidé je vnímají jako skutečné, zatímco skutečné 

celebrity většinu svých životů schovávají a nejsou vnímány jako normální lidské bytosti. Skutečné 

celebrity mají vyšší standardy. 

9. Schopnost skončit, když už ten “celebrití” život dál nechceš. 

 

Barbora, 29 let, produkční 

1. Yoga With Adriene, Patricia Bright 

2. Musí být šikovní v tom, co dělají, musejí mě nějak zaujmout. Musí být sympatičtí a nesmí mít 

nepříjemný hlas, co tahá za uši. Nesmí být afektovaní. 

3. Vnímám je jako šikovné lidi, kteří se nebojí ukázat se světu. Znamenají pro mě svým způsobem 

inspiraci. 

4. Vlogy mě občas baví, ale nesmí být úplně nudné, přehnaně dlouhé a o ničem. Díky vlogům mám 

pocit, že ty lidi líp znám, ale je mi jasné, že je to jen jednostranná známost. Často se mi ale stává, 

že vlogy nedokoukám – opravdu záleží na tom, co je jejich obsahem. Když někdo uveřejňuje 

každý den video z toho, co ten den dělal, přijde mi to nudné, nezajímavé. Když je tam něco, co je 

nějakým způsobem inspirativní, dá se na to koukat. 

5. Je to důležité, v podstatě je to to, čím se odlišují od toho, co nám přináší televize, která mě 

osobně už nebaví. Je mi ale jasné, že ačkoliv se YouTubeři snaží, abychom si mysleli, že o nich 

víme všechno tak, jak to skutečně je, je to ve skutečnosti jen taková iluze. Snažím se být v tomhle 

ohledu realista :) 

6. YouTube hvězdy jsou nám přece jen o něco blíž než tradiční celebrity, které se často zdají, že jsou 

úplně z jiného světa. Jejich životy jsou podobnější našim životům než životům celebrit. 
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7. Už jsem to psala dříve. Vadí mi, když jsou afektovaní, když se zdají být v křeči (jako třeba Melissa 

Autry nebo grav3yard girl), když mají nepříjemný a neposlouchatelný hlas (třeba Trisha Paytas). 

To jsou kanály, jejichž odběr jsem odhlásila, protože se to prostě nedá poslouchat. Jinak mi 

celkem nic nevadí, jsem tolerantní i k tomu, že YouTubeři dělají sponzorovaná videa. Z něčeho žít 

musejí. Neměli by ale zapomínat na tu původní filozofii a neměli by se upínat ryze k byznysu a 

zapomínat na to, že ta videa dělají také pro své odběratele, ne jen pro sebe. Taky mi vadí výrazně 

nekvalitní produkce. 

 

Monika, 24 let 

1. Moje nejoblíbenější kanály jsou: Michelle Phan, Wengie, Bubzbeauty, Clothesencounters, 

iiSuperwomanii, Blogilates a Wongfu Productions 

2. Myslím, že nejdůležitější vlastností youtuberů, která rozhoduje, jestli je začnu odebírat, nebo ne, 

je kvalita jejich videí (úprava, světlo atd.) a jejich osobnost. 

3. Moji oblíbení Youtubeři jsou pro mě neustálou inspirací a někteří jsou dokonce trochu jako starší 

sourozenci. 

4. Miluju vlogy! Umožňuje to nám, odběratelům, poznat je na osobnější úrovni a můžeme díky nim 

vidět úryvky z jejich životů. Když se na to podíváš jinak, díky vlogům Youtubeři působí více jako 

normální lidé, což je důvod, proč je tolik miluju. Zmenšuje to vzdálenost mezi námi. 

5. Je to pro mě velmi důležité. Je to proto, že mám pocit, že si Youtubeři a jejich odběratelé v 

průběhu času vypěstovali velmi pevné pouto. Kdyby Youtubeři nebyli upřímní a skuteční, bylo by 

to jako být podváděný ve vztahu. Samozřejmě, vždycky jsou důvody skrýt některé věci, protože 

konec konců jsou to jejich vlastní osobní životy, takže si myslím, že to záleží na důvodu. 

6. “Youtube hvězdy” stojí více nohama na zemi. Jsou to “normální” lidé a jsou velmi otevření. 

Celebrity musí udržovat image a jsou kontrolovány teamem, jako jsou jejich manažeři a 

společnosti. 

7. Možná když začnou dělat opravdu špatný obsah… ale záleží na situaci. 

 

 



	  


