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Abstrakt 

Tato práce se zabývá otázkou, jakou roli hraje autenticita, její prvky a projevy v procesu 

vytváření vztahu mezi mikro-celebritami a jejich fanoušky. Problematika je ilustrována na 

příkladu nejvýznamnější platformy pro sdílení videí YouTube. Součástí otázky je to, zda mezi 

tvůrci obsahu na YouTube a jejich odběrateli vznikají parasociální vztahy tak, jak je definovali 

Horton a Wohl (1956), a pohled na autenticitu coby prvek odlišující vztah fanoušků k mikro-

celebritám od jejich vztahu k tradičním celebritám. Teoretická část práce přibližuje koncepty, 

které jsou spojeny s vývojem fenoménu mikro-celebrita, dále se zabývá samotnými pojmy 

mikro-celebrita a autenticita a přibližuje teorii parasociálních vztahů. Analýza role autenticity 

při vytváření vztahu mezi mikro-celebritami a jejich fanoušky vychází z kvalitativního 

výzkumu, který čerpá z rozhovorů s mikro-celebritami a jejich fanoušky a z analýzy videí a 

komentářů, kterými na ně diváci reagují. 

    

Abstract 

This thesis examines the role of authenticity, its elements and manifestations in the process 

of developing a relationship between micro-celebrities and their fans. The issue is 

demonstrated by the example of YouTube, the most important video-sharing site. Part of 

the issue is whether the YouTube content creators and their subscribers develop parasocial 

relationships as defined by Horton and Wohl (1956), and authenticity as an element that 

sets the relationship between micro-celebrities and their fans apart from the relationship 

between traditional celebrities and their fans. The theoretical part of the thesis deals with 

concepts that are associated with development of the micro-celebrity phenomenon, 

discusses the concepts of micro-celebrity and authenticity themselves, and expounds the 

parasocial relationships theory. Analysis of the role of authenticity in the process of 



developing the relationship between micro-celebrities and their fans is based on qualitative 

research that draws from interviews with micro-celebrities and their fans and the analysis of 

videos and comments by which viewers respond to them. 
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1 ÚVOD 

V dnešní generaci lidí, která bývá označována za tzv. generaci Y nebo C neboli internetovou 

generaci, je asi málo těch, kteří zůstávají nedotčeni možnostmi danými nástupem Webu 2.0. Tato 

etapa vývoje internetu, která se od předchozí fáze a možností dostupných před jeho rozšířením 

odlišuje vyšší mírou konektivity, interaktivity, komunikace či sdílené kreativity, dala vzniknout 

sociálním médiím, kde se všechny tyto a další podobné vlastnosti mohou naplno uplatňovat. 

Sociální média jako blogy, Facebook či YouTube a celá řada dalších dala uživatelům větší možnost 

veřejného sebevyjádření a komunikace směrem k potenciálně velmi rozsáhlému publiku, a to bez 

potřeby zásadní finanční, časové či jakékoliv jiné investice. Lidé pohybující se daleko mimo rámec 

publicity tak, jak byla známa do doby vzniku sociálních médií, mají díky nim dnes možnost sdílet 

svoji tvorbu a potažmo si na těchto platformách založit svůj vlastní byznys, který tak často může být 

a je provozován takřka “z obýváku”. Toto je něco, co už delší dobu poutá moji pozornost – to, že i 

člověk bez možnosti, ambicí či osobnostních vlastností nutných pro prosazení se v zábavním 

průmyslu má možnost sdílet s potenciálně velmi početným publikem své nadání a na této možnosti 

dále stavět, rozvíjet ji a využívat pro svůj vlastní osobnostní či kariérní růst. 

Jedním z určujících předpokladů pro úspěch těchto tvůrců je podle mého názoru talent alespoň 

v určitém směru. I když zaměření, obsah či forma jejich tvorby může pro většinovou část publika 

postrádat smysl, nelze těmto, zpravidla velmi mladým lidem upřít, že k získání desítek či stovek tisíc 

odběratelů musejí mít něco, čím toto publikum dokáží zaujmout – nemůže to přitom být “jen” 

inteligence nebo “jen” atraktivita a podobné vlastnosti. Takoví tvůrci musejí alespoň něco umět 

(anebo být schopni zdatně předstírat, že umí), ať už jde o nějakou manuální zručnost (jako např. v 

případě DIY tvorby, make-up tutoriálů), schopnost poutavě zachytit střípky ze života (např. 

prostřednictvím fotek na Instagramu), nebo o umění zajímavě a zábavně se vyjadřovat na nějaké 

téma (např. recenze videoher, komici apod.). A pokud jde o mikro-celebrity, které jsou předmětem 

výzkumu v této práci – tedy tvůrce obsahu z kategorie „How To & style“, hraje významnou roli také 

umění vyvolat ve svých divácích iluzi vzájemné blízkosti, spřízněnosti a přátelství. 

Zdá se, že tvorba vycházející z těchto možností daných nástupem webu 2.0 si získává čím dál větší 

přízeň, jak z pohledu potenciálních tvůrců, tak z pohledu publika. Dnes už je naprosto běžné, že 

tvůrci tzv. user-generated obsahu skutečně disponují takovým množstvím fanoušků, že je lze svým 

způsobem, ve vztahu k virtuálnímu světu YouTube a dalších sociálních sítí považovat za celebrity – 

někteří autoři pro ně razí termín mikro-celebrity, případně DIY celebrity apod. Trend se v posledních 

letech začíná výrazně prosazovat i v českém prostředí, kde je pro tyto tvůrce organizováno například 

i výroční předávání cen,  a kde – stejně jako například američtí či britští tvůrci – posouvají svoji 
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tvorbu i za hranice světa virtuální komunikace – například vydávají knížky, jsou obsazováni do 

reklamních spotů (např. jedna ze sester z blogerského dua „A Cup of Style“ v reklamě na fotoaparáty 

Olympus) a začínají se objevovat v televizních obsazích (např. bloggerka Shopaholic Nicol, která 

v roce 2015 získala ocenění Blogerka roku, spolu s dalším úspěšným youtuberem Jirkou Králem 

předávali cenu v kategorii „Hvězda internetu“ v anketě Zlatý slavík). S přihlédnutím ke spíše klesající 

tendenci atraktivity televizní tvorby pro mladé internetové publikum by se dalo usuzovat, že 

producenti televizních obsahů využívají tyto tvůrce jako jakousi spojku mezi televizním programem 

a právě tímto segmentem publika (již zmíněné sestry z dua „A Cup of Style“ například 

prostřednictvím vlogů přibližovaly svým divákům zákulisí televizní taneční soutěže Star Dance, kam 

byly – možná právě pro tento účel – producenty pořadu pozvány). V poslední době lze pozorovat 

dokonce i příklon celebrit v tradičním slova smyslu k těmto novým formám komunikace. Můžeme 

tak sledovat světové modelky, jak k nám prostřednictvím YouTube videí promlouvají ze svých 

domovů (např. Karlie Kloss) či herečky píšící blog (v českém prostředí např. herečka Marie 

Doležalová). 

Rostoucí vliv mikro-celebrit neboli tzv. influencerů samozřejmě neunikl pozornosti zadavatelů 

reklamy, kteří jejich tvorbu dnes již běžně využívají pro propagaci svých výrobků a služeb; za účelem 

koordinace a zefektivnění těchto forem spolupráce dokonce vznikají specializované agentury (ve 

Velké Británii funguje např. agentura Gleam Futures, v Čechách agentura Get Boost). Spolupráce 

tvůrců s firmami, které je tímto způsobem využívají, je dalším faktorem, jenž mikro-celebrity 

připodobňuje k tradičním celebritám. Pro velkou část z nich představuje tato činnost dokonce hlavní 

zdroj příjmů a je také faktorem, který může v očích diváků ovlivnit to, do jaké míry je vnímají jako 

autentické. 

Ani přes tyto a celou řadu dalších společných rysů nelze tvůrce sdílející s širokým publikem svoji 

tvorbu prostřednictvím sociálních médií zcela srovnávat s celebritami, jaké známe z tradičních médií. 

Mimo jiné proto, že jejich vztah s fanoušky a proces jeho vytváření se v mnoha ohledech odlišují. 

Vztah mezi mediálními postavami a jejich fanoušky popsali již v roce 1956 Horton a Wohl, kteří pro 

popis tohoto jevu razili koncepty „parasociální interakce“ a „parasociální vztahy“. Jejich teorie se 

týkala televizních osobností typu hlasatelů a moderátorů a tvrdila, že mezi těmito postavami a jejich 

diváky, resp. fanoušky postupem času vzniká vztah podobný interpersonálním vztahům typickým 

pro primární skupiny – tj. pro rodinu, nejbližší okruh přátel apod. Jejich teorie se poté ujala celá řada 

vědců, kteří – zpravidla prostřednictvím kvantitativních výzkumů, což bylo následně jinými autory 

kritizováno – se ji pokusili rozpracovat a aplikovat na různé typy mediálních produktů a postav 

objevujících se v televizním, filmovém, seriálovém či dokonce rozhlasovém obsahu. 
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Cílem této práce je zjistit, jak do vytváření vztahu mezi mikro-celebritami a jejich publikem vstupuje 

autenticita, která se zdá být jednou z klíčových vlastností tvorby produkované těmito tvůrci – 

zjednodušeně tedy to, že tito tvůrci vystupují sami za sebe, alespoň zdánlivě se nestylizují do 

žádných rolí a snaží se dbát na publikem oceňovaný požadavek po tom “být sám sebou”, dbají na to, 

aby ve svých divácích vzbuzovali dojem, že jim ukazují svůj život tak, jak skutečně vypadá, a že vůči 

němu uplatňují principy jako upřímnost, pravdomluvnost či otevřenost. Součástí otázky je to, zda 

vztahy, které mezi mikro-celebritami a jejich publikem vznikají, lze nazvat parasociálními vztahy tak, 

jak je definovali Horton a Wohl (1956). 

Práce je vymezena na mikro-celebrity, které ke své činnosti využívají YouTube a jejichž tvorba je na 

YouTube řazena do kategorie “How To & Style”. Jedná se tedy o tvůrce, resp. tvůrkyně věnující se 

tématům, jako je móda, životní styl, DIY tvorba, fitness a podobně. Pro svůj výzkum jsem zvolila 

kombinaci kvalitativních metod výzkumu, a to rozhovorů s tvůrci i jejich diváky a analýzu videí a 

komentářů, které se k těmto videím vztahují. Odpovědi pak byly zpracovány za použití tematické 

analýzy. 
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2 VÝVOJ FENOMÉNU MIKRO-CELEBRITA 

2.1 Web 2.0 

2.1.1 Zrod a filozofie webu 2.0 

Počátek vývoje fenoménu mikro-celebrita lze dát do souvislosti s počátkem tzv. Webu 2.0. Termín 

poprvé použila Darcy DiNucci v roce 1999 ve svém článku Fragmented Future v souvislosti s 

designem a estetikou1. Průkopníkem pojmu a tím, kdo jej poprvé použil v souvislosti s novými 

technologiemi a novým přístupem k užívání internetu, je ovšem zakladatel společnosti O’Reilly Media, 

Inc. Tim O’Reilly, jenž v roce 2004 organizoval konferenci, která se tomuto tématu věnovala 

(Macnamara, 2010) a který na toto téma v roce 2005 napsal hojně citovaný text s názvem What is 

Web 2.0. O’Reilly označuje příchod Webu 2.0 za jakýsi důsledek krachu nebo prasknutí tzv. 

“internetové bubliny” (dotcom bubble collapse), k němuž došlo v roce 2001 a které podle něj značilo 

“moment, v němž jsou vzrůstající technologie připraveny přijmout své místo v centru dění” (2005). 

Macnamara k dnešnímu chápání pojmu píše, že “Web 2.0 tak, jak je používán dnes, odkazuje k druhé 

generaci na internetu založených služeb (informací a aplikací), které jsou otevřeny spolupráci a vysokému 

stupni interaktivity, aniž by bylo nutné ovládat počítačové programování” (2010, 33). Theresa M. 

Harrison a Brea Barthel píší, že tyto aplikace “vyzývají, usnadňují, povzbuzují či umožňují uživatelům 

interagovat, vzájemně sdílet znalosti a informace a vytvářet obsah” (2014, 159). Power a Kirwan vidí za 

pojmem Web 2.0 “kumulativní změny ve způsobu, jímž vývojáři softwaru a koncoví uživatelé interagují s 

webem” (2014, 15). Nástup Webu 2.0 je sice spojen s novými technologiemi a aplikacemi, za jeho 

hlavní význam je ale považována změna celkové filozofie a přístupu k užívání internetu, které se více 

blíží vizi zakladatele webu Tima Bernes-Leeho, podle jehož slov “web nikdy neměl být o doručování 

obsahu pasivnímu publiku, nýbrž o “sdílené kreativitě”“ (Macnamara, 2010, 33). Web 2.0 umožnil to, co 

Jenkins nazývá “participační kulturou”, což je pojem odkazující ke “spojení mezi dostupnějšími 

digitálními technologiemi, user-created obsahem a nějakým způsobem posunu mocenských vztahů mezi 

mediálním průmyslem a jeho spotřebiteli” (Burgess a Green, 2009, 10).  

  

                                                             

1 Článek byl určen web designérům, kteří podle autorky měli při kódování brát v úvahu rostoucí užívání mobilních zařízení. 
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2.1.2 Rekonceptualizace uživatele, publika, identity 

Nástup nových technologií výrazně změnil status uživatele internetu. Harrison a Barthel  (2014) 

například píší, že zajímavější než to, k čemu byly nové technologie původně určeny, je spíše to, k 

čemu se je uživatelé rozhodli využívat (2014). Web 2.0 je tak podle nich “založen na radikální 

rekonceptualizaci uživatele ze spotřebitele online produktů a informací tvořených obchodními 

společnostmi na tvůrce online produktů a informací, které sdílejí s ostatními, včetně společností” (2014, 

160). V této souvislosti je na místě zmínit pojem “produsage”, který použil Axel Bruns k popisu 

transformace uživatelů z konzumentů obsahu s omezenými možnostmi ke sdílení vlastních 

myšlenek a tvorby na uživatele využívající nových technologií a aktivně spoluvytvářející obsah 

internetu. Funk (2009) na toto téma uvádí, že aktivita uživatelů na internetu nyní zdaleka přesahuje 

rámec pouhé vzájemné interakce, jelikož lidé dnes touto vzájemnou interakcí modifikují celé web 

stránky například vkládáním komentářů či nahráváním a hodnocením obsahu. Cross (2011) říká, že se 

změnil směr toku informací, který nyní proudí “ze spodu”, jelikož je produkován také obyčejnými 

lidmi, zatímco dříve měli tuto možnost v rukách pouze zavedení gatekeepeři a experti. Podle 

Theresy Senft (2009) přinesl Web 2.0 změnu také do pojetí online identity, která byla v dřívějších 

dobách internetu spojena spíše s anonymitou než se sebepropagací a veřejným sebevyjádřením. 

Tvrdí, že naši online identitu dnes určují spíše naše blogy, fotky a počty odběratelů našich příspěvků 

na sociálních sítích a naše videa na YouTube. 

Důležitým posunem v souvislosti s nástupem Webu 2.0 je skutečnost, že uživatelé nepotřebují 

ovládat programování k tomu, aby mohli plně využívat možností, které jim nové technologie 

poskytují. Web 2.0 nabízí prakticky každému uživateli, nehledě na jeho technickou zdatnost, 

možnost tyto technologie využívat aktivněji než dříve, tvořit obsah a sdílet jej např. prostřednictvím 

sociálních sítí. Lze konstatovat, že dnešní, především mladí uživatelé internetu této možnosti 

využívají ve značné míře a podle některých autorů tuto aktivní roli přijímají raději než pasivní 

konzumaci obsahu předkládaného někým jiným (Harrison & Barthel, 2014). Na aspekt nepotřebnosti 

technické zdatnosti poukazují i Cochrane a Barton, které vidí význam změn spojených s novými 

médii také v jejich všudypřítomnosti, uživatelské vstřícnosti a nezávislosti na platformě. Píší, že nová 

média jsou: 

“všudypřítomná v tom, že mladí i staří si našli aplikace, které vyhovují jejich potřebám. Jsou 

uživatelsky vstřícná v tom, že se od softwaru a jeho funkcí očekává, že budou intuitivní … Jsou 

nezávislá na platformě nejen mezi výrobci zařízení – aplikace jsou stejně dostupné na počítačích, 

mobilních telefonech, tabletech a všech myslitelných přístrojích.” (2014, 17) 
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2.1.3 Změny ve způsobu komunikace 

Web 2.0 přinesl obrovské změny do způsobu mezilidské komunikace a vzájemné spolupráce. 

Mnohem více než jeho předchůdce, retrospektivně označovaný jako Web 1.0, je založen na aktivitě 

publika, na vícesměrném toku informací2, na původním obsahu, který není jen opakováním toho, co 

se již dříve objevilo v tradičních médiích, na vzájemné interakci uživatelů, otevřenosti a autenticitě, 

která je jednou z vysoce ceněných charakteristik Webu 2.0. Tyto vlastnosti podle Macnamary 

“představují základní hodnoty a charakter dnešního mediálního online prostředí a prostupují 

komunikačními praktikami” (2010, 36). Spolupráce, konektivita, komunikace, společná kreativita, 

komunita a konverzace – to jsou nejčastěji skloňované pojmy v souvislosti s nástupem Webu 2.0.3 

Tom Funk považuje za nejdůležitější atribut Webu 2.0 interaktivitu (2009, 2). Macnamara nabízí 

shrnutí definice Webu 2.0, který podle něj představuje: 

“…stále více rozšířenou konektivitu prostřednictvím neustále běžících otevřených sítí, které 

umožňují lidem, dříve vymezeným jako “publikum”, stát se tvůrci i spotřebiteli (někteří toto nazývají 

jako produsers či prosumers), což vede ke kreativitě, diverzitě a pluralitě obsahu a což usnadňuje 

interaktivitu včetně dvousměrné mezilidské interakce, spolupráce s ostatními při tvorbě a sdílení 

nápadů a duševního vlastnictví (Pierre Lévy toto nazývá kolektivní inteligencí) a zapojení do 

společné kreativity, budování komunity a komunikace prostřednictvím konverzace a dialogu 

mezi lidmi interagujícími autenticky.“ (2010, 38) 

 

2.2 User-generated Content 

Pojem “user-generated content” (UGC), označovaný jinak také jako “user-created content” (UCC), v 

překladu “obsah vytvářený uživateli”, odkazuje k internetovému obsahu, který je vytvořen 

spotřebitelem nebo koncovým uživatelem internetu a zároveň je veřejně dostupný dalším 

uživatelům internetu. V roce 2007 vydala OECD report, v němž se zabývá vývojem user-generated 

obsahu a jeho rolí v globální komunikaci. Zpráva definuje UGC jako na internetu publikovaný obsah, 

který zahrnuje určitou míru kreativity a který je vytvořen mimo rámec profesionální praxe. 

 

                                                             

2 Web 1.0 např. podle Macnamary nabízela pouze velmi malý nebo žádný prostor k vlastnímu sebevyjádření (2010, 33) 

3 Označení všech těchto vlastností v angličtině začínají písmenem “C”; proto, jak uvádí Macnamara, Zoe Khor a Peter Marsh z 

Centra výzkumu sociálních otázek (Social Issues Research Centre) označují současnou mladou generaci za “Generaci C”. 
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2.2.1 Definice a princip UGC 

Tvorba a sdílení obsahu jsou podle reportu OECD časté hlavně u mladších věkových skupin, přičemž 

většina uživateli vytvářeného obsahu je tvořena bez očekávání odměny či zisku. “Motivační faktory 

zahrnují propojení s vrstevníky, možnost sebevyjádření a dosažení určité úrovně slávy, proslulosti či 

prestiže” (2007, 10). Hodnotový řetězec UGC je odlišný od hodnotového řetězce tradičních médií, 

kde závisí na výběru, vývoji a distribuci dané tvorby, často za vysoké náklady, přičemž kvalita je 

zajišťována prostřednictvím “gatekeeperů”. Výsledkem je relativně malé množství distribuovaného 

obsahu.  

Pro tvorbu a sdílení UGC jsou využívána zařízení jako digitální kamery, software jako např. programy 

pro editaci videí, platformy pro obsah vytvářený uživateli a poskytovatel přístupu na internet. Ačkoliv 

kvalita obsahu může být nižší než v případě tradičních médií, existuje relativně větší množství tvůrců 

a výstupů jejich tvorby. “Uživatelé vybírají, co funguje a co ne, například prostřednictvím doporučování a 

hodnocení, což může vést k uznání tvůrců, kteří by nebyli vybráni tradičními médii” (2007, 10).  

OECD jmenuje pět základních modelů zpeněžování UGC: dobrovolné příspěvky, zpoplatnění služeb, 

licencování obsahu a technologií třetím stranám, prodej zboží a služeb komunitě a model založený 

na reklamě. Pro tvůrce, kteří jsou předmětem této práce, je typický především posledně jmenovaný 

model. Ve videích kategorie “How To & Style” se často objevují recenze produktů poskytnutých jejich 

výrobcem, doporučení zboží konkrétních značek, product placement atd. 

Jednou ze současně nejvýznamnějších platforem pro sdílení a konzumaci uživateli tvořeného 

obsahu v audiovizuální formě je YouTube (viz kapitola 2.4). Podle studie Burgessové a Greena (2009), 

kterou autoři provedli v roce 2007, je UGC nejen nejvíce zastoupenou skupinou na YouTube, ale 

vyvolává také nejvíce aktivního zapojení ve formě video odpovědí a komentářů ze strany publika, a 

to ve srovnání především s obsahem tvořeným tradičními médii, který na YouTube tvoří druhou 

nejpočetnější skupinu4. V době studie dominovali tvůrci UGC první desítce nejvíce odebíraných 

kanálů na YouTube. V den, kdy jsou psány tyto řádky, tomu tak už není, v první desítce najdeme 

pouze tři takové kanály, zbytek tvoří kanály automaticky generované YouTube 5 , nicméně při 

zběžném pohledu na první padesátku lze konstatovat, že uživateli tvořený obsah převažuje, přičemž 

                                                             

4 Ze zkoumaného vzorku tvořil UGC 50,4 %, obsah tvořený tradičními médii 41,9 %; zbytek představuje obsah, jejž se nepodařilo 

zařadit ani do jedné ze skupin. 

5 Zdroj statistik: http://vidstatsx.com/youtube-top-50-most-subscribed-channels. Kanály automaticky generované YouTube jsou 

“kanály vytvořené algoritmy, které sbírají populární videa podle témat”  

(zdroj: https://support.google.com/youtube/answer/2579942). 
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jeho formátová škála zahrnuje nejčastěji krátké komické skeče a vlogy zabývající se počítačovými 

hrami či módním stylem. 

Burgess a Green (2009) zjistili, že nejčastějším formátem uživateli tvořeného obsahu na YouTube 

jsou právě tak zvané “vlogy” neboli “video blogy”. Ty jsou zároveň již vnímány jako legitimní žánr 

kulturní produkce a současně jsou formou participace charakteristickou pro YouTube, která má své 

kořeny v kultuře web kamer, osobním bloggingu a v talk- či reality shows založených na pozorování 

každodenního života. 

 

2.2.2 Dopady UGC na tradiční poskytovatele obsahu 

OECD se zabývá také ekonomickými dopady uživateli tvořeného obsahu, který označuje za důležitý 

ekonomický fenomén. “Rozšíření UGC a množství pozornosti, které se mu dostává ze strany uživatelů, se 

jeví jako významná síla narušující to, jak je obsah tvořen a konzumován, a znepokojující tradiční 

dodavatele obsahu. Toto narušení představuje příležitosti i výzvy pro zavedené hráče na trhu a jejich 

strategie” (2007, 11). S těmito posuny v oblasti inovací digitálního obsahu směrem k médiím na bázi 

internetu se musejí vypořádat tradiční vydavatelé a vysílatelé, pro které UGC může z několika 

důvodů znamenat konkurenci. Může vést ke snižování příjmů z reklamy, jelikož uživatelé tvoří a 

konzumují tento obsah na úkor obsahu tradičních médií, uživatelé (především mladší) si čím dál více 

vybírají, jakému obsahu budou věnovat pozornost, a konečně, některé platformy pro šíření UGC bez 

povolení nabízejí obsah spadající pod autorská práva tradičních médií. 

 

2.3 Blogosféra 

O‘Reilly specifikoval celou řadu vlastností odlišujících Web 2.0 od jeho předchůdce. Vezmeme-li v 

úvahu problematiku mikro-celebrity, má ze všech těchto přínosů největší význam důraz na využívání 

kolektivní inteligence a vzestup bloggingu. V souvislosti s tím O’Reilly (2005) napsal: 

“Je-li základní částí Webu 2.0 využívání kolektivní inteligence, která dělá z webu cosi jako globální 

mozek, je blogosféra ekvivalentem neustálého duševního klábosení v předním mozku, hlasem, jež 

slyšíme ve všech našich hlavách. Možná že neodráží hloubkovou strukturu mozku, kterou si často 

neuvědomujeme, ale je ekvivalentem vědomých myšlenek. A coby ekvivalent vědomých myšlenek a 

pozornosti začala mít blogosféra silný vliv.” 
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Ke dni, kdy jsou psány tyto řádky, je v kategorii YouTube videí “How To & Style” více než stovka 

kanálů s počtem fanoušků nad jeden milion6. Z tohoto počtu naprostá většina jejich vlastníků 

provozuje navíc vlastní blog. Dá se proto konstatovat, že blogy jsou jednou z významných součástí 

cesty, kterou musí tvůrce ujít, aby se stal tzv. mikro-celebritou. 

 

2.3.1 Stručná historie bloggingu 

Pojem blogosféra se používá pro síť blogů, které jsou vzájemně propojeny pomocí odkazů, přičemž 

její struktura je kombinací sítě informací a sítě lidí, které se tvoří obvykle na základě nějakého 

společného rysu, například zájmu či geografie7 (Cochrane a Barton, 2014). Za původce termínu “blog” 

je označován blogger Peter Merholz, jenž jej roku 1999 poprvé použil jako zkratku odvozenou z 

pojmu “WebLog” – termínu, který používal programátor Jorn Barger od roku 1997 (Macnamara, 

2010). Do roku 1999 je tak podle některých autorů datován počátek bloggingu (Cross, 2011). 

Například služba Blogger, nabízející bezplatný hosting a šablony, byla spuštěna právě v tomto roce. 

Je patrné, že blogy jsou dnes jedním z nejvýznamnějších elementů Webu 2.0. Na sílu tohoto 

fenoménu poukázal v roce 2006 i časopis Time svým vydáním oslavujícím osobnost roku, když na 

obálce vyobrazil počítač, na jehož monitoru stálo slovo “You” (Vy) a pod ním text “Ano, vy. Vy 

ovládáte informační věk. Vítejte ve vašem světě”. Time toto speciální vydání a “ocenění” věnoval právě 

uživatelům zapojujícím se na internetu do tvorby a sdílení user-generated obsahů. 

 

2.3.2 Charakteristika a princip blogu 

Blogy jsou jednoduché web stránky, často osobního charakteru, jejichž prostřednictvím jejich autoři 

sdílejí se svými čtenáři své myšlenky, názory, znalosti, svoji tvorbu nebo obsah spjatý s nějakou 

oblastí jejich zájmu, přičemž škála tématik, jimž se blogy věnují, se zdá být prakticky nekonečná – od 

politiky, přes společenskou problematiku, celebrity, životní styl, po módu, rodičovství a všechny 

možné druhy zálib, jako je hudba, počítačové hry nebo třeba design. Možnost sebevyjádření 

prostřednictvím blogu je dostupná prakticky každému, kdo má přístup k internetu a kdo disponuje 

několika málo určitými dovednostmi, od laiků publikujících zde bez nutnosti ověřování informací, po 

odborníky přes všemožné oblasti života, od středoškolských studentů po penzisty. To je jedna z 

                                                             

6 Zdroj: vidstatsx.com 

7 Někteří autoři naznačují, že blogging tímto může zvyšovat tzv. sociální kapitál (Cochrane a Barton, 2014). 
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hlavních vlastností, která blog odlišuje od možností vyjádření dostupných před nástupem Webu 2.0. 

Gauntlett k tomu píše: 

“Měli bychom si uvědomit, že pro ty, kdo se chtějí vyjádřit a být slyšet, je tohle všechno velmi odlišné 

od předchozí situace, jen 20 let zpět, kdy jste museli patřit k absolutní elitě, zaměstnané mediální 

organizací a vybrané k vytváření obsahu, abyste vůbec dostali možnost promluvit. Dnes vytváří a 

sdílí média mnoho lidí, kteří nepatří k elitě ani nejsou profesionály, zanechávajíc tak za sebou stopu 

na tomto světě a sdílejíc to, co chtějí říct, v neskutečně rozmanité škále oblastí zájmu a témat … 

Tito lidé také tvoří věci, které prostě jen mají být krásné, inspirativní nebo zábavné.” (2011, 233) 

Charakteristickým prvkem blogů je možnost pro čtenáře komentovat příspěvky, což je jedna z 

vlastností, kterou blogy korespondují s povahou Webu 2.0 – tedy s větší mírou komunikace, 

interaktivity, otevřenosti. Bradley (2010) říká, že tato možnost je základním prvkem bloggingu, bez 

něhož není blog ničím jiným než veřejně dostupným online deníkem. Právě v této skutečnosti podle 

něj spočívá rozdíl mezi blogy a tradičními modely, jako jsou televize, knihy či deníky, jejichž 

publikum nemá možnost jakkoliv reagovat. Ačkoliv se v důsledku této otevřenosti a možnosti 

komentování mohou bloggeři potýkat s “nezvanými hosty” v podobě tzv. trollů, zdůrazňuje Bradley 

důležitost vyzývání čtenářů ke komentování a zpětné vazby ze strany autorů. Bloggeři by podle něj 

měli být nejčastějšími komentátory svých blogů, jelikož tím napomohou tomu, aby publikum 

udrželo pozornost a vracelo se na jejich blog. Získání publika a udržení jeho pozornosti je podle 

Bradleyho klíčem k úspěšnému bloggingu. Charakteru Webu 2.0 odpovídá i skutečnost, že 

blogosféra není regulovaná (Cross, 2011, 47).  

Aby si blog mohl vytvořit stabilní základnu čtenářů, musí na něj jeho autoři přispívat pravidelně a 

často (Cross, 2011) a měli by také být schopni rozdmýchat debatu zajímavou pro lidi ze všech konců 

názorového spektra. Bradley (2010) říká, že pro úspěšné fungování blogu je nutná nejen poutavá 

forma sebevyjádření, ale také dobrá strategie, a umění nalákat čtenáře na blog přirovnává k “vědě”, 

nezávislé na umění psát. Téma, jemuž se autor věnuje, musí být natolik široké, aby byl schopen v 

jeho rámci soustavně psát relevantní příspěvky a zároveň natolik soustředěné na jednu konkrétní 

oblast, aby udržel pozornost čtenářů, které toto téma zajímá. Důležité je podle Bradleyho také to, 

aby autor znal své publikum, resp. aby věděl, jakým způsobem své příspěvky psát, přičemž formou 

vhodnou pro blog je konverzační tón, který více než styl příznačný pro tradiční média vybízí ke 

komentování. 
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2.3.3 Vliv blogosféry na společnost a na možnosti uživatelů internetu 

Pozoruhodnou vlastností blogosféry je její propojenost, Funk (2009) to nazývá “pavučinou vztahů” 

mezi blogy, mezi autory vzájemně a mezi autory a jejich čtenáři. Autoři věnující se problematikou 

nových médií se shodují, že blogy mají značný vliv. Ačkoliv velká část z nich zůstává po svém vzniku 

“bez života”, existuje celá řada příkladů toho, že blogy mohou mít pozoruhodný dopad na dění na 

světové politické, společenské i obchodní scéně 8 . Podle Funka je dnes úloha blogů natolik 

akceptovaná, že novináři často oslovují bloggery coby odborníky, aby komentovali aktuální události. 

Podle Crossové (2011) jsou blogy novodobou verzí kavárenských rozhovorů typických pro 18. století, 

nebo dokonce prastarých jeskynních nástěnných kreseb. Poukazuje ovšem na to, že ačkoliv 

blogosféra nabízí širokou škálu názorů a směrů, máme sklon tíhnout k těm jejich 

zprostředkovatelům, kteří jsou nejblíže našim vlastním postojům a dochází tak k ideologické 

polarizaci našeho pohledu na svět. Podle Technorati jsou blogy pátou nejvyužívanější online 

službou9, kterou používá 45 % uživatelů internetu (2013 Digital Influence Report). 

Cross (2011) přirovnává způsob, jímž dnes využíváme možnosti dané nástupem nových médií, k 

McLuhanově představě digitální vesnice a předpovědi návratu ke kořenům. Tím má na mysli to, že si 

každý jednotlivec může zvolit mezi obrovskou škálou i zcela okrajových tematik tu, kolem níž se 

budou točit jemu podobní a stejně smýšlející lidé, s nimiž bude moci trávit čas on-line. Jeden ze 

zásadních rozdílů mezi publikováním prostřednictvím blogu a skrz tradiční média tkví v odlišné roli 

gatekeepera při tomto procesu, respektive ve skutečnosti, že při publikování na blogu jeho role zcela 

chybí. Blogy tak otevřely možnost sebevyjádření a sdílení prakticky každému od veřejně známých 

celebrit, přes talentované a kreativní lidi, jejichž tvorba by se jinak na veřejnost možná nikdy 

nedostala, po jedince vyčleněné ze společnosti, kteří prostřednictvím blogu a dalších sociálních 

médií mají šanci promluvit k veřejnosti10. “Teď tomu šéfuje běžný občan, nikoliv ten, co je na vrcholu” 

(2011, 6). Podobně je blog díky absenci gatekeepera ideální platformou pro prezentaci myšlenek, 

názorů a “klepů” bez příkras a “bez servítek”, tak, jak by se do tradičních médií skrz vydavatele a 

editory nemusely dostat. 

  

                                                             

8 Macnamara (2010) uvádí např. skandál Billa Clintona s Monikou Lewinskou, který byl spuštěn prostřednictvím blogu The Drudge 

Report. 

9 Používanější než blogy jsou jen YouTube (80 %), Facebook (74 %), e-shopy (50 %) a Google+ (47 %). 

10 Přesto je podle Crossové (2011) blogosféra, stejně jako sociální sítě, doménou elitní skupiny mladých, bílých, dobře situovaných 

a vzdělaných uživatelů. 
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2.3.4 Motivace 

Provozování a sledování blogu může být motivováno celou řadou faktorů. V případě bloggerů to 

může být potřeba vyjádřit a popsat své myšlenky či pocity směrem k – byť třeba malému – publiku. 

Publikum je naproti tomu možná motivováno čirou zvědavostí, ale také důvěryhodností, kterou v 

něm autoři blogů vyvolávají, což může mít souvislost právě s vědomím “obcházení” zavedených 

autorit a gatekeeperů; díky dojmu oboustranné konverzace mohou bloggeři ve svých čtenářích 

vyvolávat pocit blízkosti a přátelství. Podle Bradleyho (2010) čtenáře motivuje hledání jakési 

“emocionální výměny”. Pro autory blogů může být motivátorem možnost snadno, neomezeně a 

spontánně se vyjadřovat o všem, co je zrovna napadne, a skutečnost, že jejich tvorbu někdo sleduje, 

jinými slovy to, že mají publikum. Gauntlett k tomu píše: 

“Lidé nepotřebují nutně obrovské publikum nebo síť k tomu, aby cítili podporu a povzbuzení pro své 

kreativní snahy. Potěšení ze spojování se s dalšími lidmi prostřednictvím kreativity, a tím pocit 

většího propojení se světem – toho, že začnou být slyšeni a uznáváni a začnou cítit, že může 

existovat smysl ve snaze něco změnit – může vzniknout prostřednictvím interakcí s malým počtem 

podobně smýšlejících lidí.” (2011, 232) 

Cochrane a Barton (2014) zjistily, že provozování blogu se může pozitivně odrazit nejen na 

sociálních životech bloggerů, kteří se díky němu mohou seznámit s novými lidmi, získat kontakty a 

dokonce si vytvořit nová přátelství, ale i na jejich profesní kariéře. Necelá čtvrtina bloggerů uvedla 

jako svoji motivaci osobní důvody, zatímco profesionální důvody uvedlo necelých 80 procent 

respondentů. Jednou z motivací tak může být i otázka financí.11 Ty mohou plynout například z 

reklamy nebo ze spolupráce s nějakou společností/značkou (sponzorovaný obsah, sponzorované 

recenze produktů apod.), další možností je rozšířit okruh svých činností spojený s bloggingem a 

vydat třeba knihu, anebo svůj obsah zpoplatnit. Jen malé procento bloggerů je ovšem schopno se 

touto činností plnohodnotně živit, ačkoliv například už i v českém prostředí lze sledovat určitý posun 

ve vnímání tzv. influencerů12 ze strany velkých firem, které začínají tyto tvůrce využívat pro své 

propagační účely. Podle výroční zprávy 2013 Digital Influence Report vydané společností Technorati 

využívá tzv. influencer marketing 65 % značek. Někteří bloggeři provozují blog za tím účelem, aby 

přivedli pozornost ke svému dalšímu podnikání (Bradley, 2010). 
                                                             

11 Cross (2011) nabízí výsledky statistik společnost Technorati, podle níž si bloggingem vydělává 64 % influencerů, a to 

bannerovou reklamou (61 %), placenými texty (51 %) a affiliate programy (41 %). 

12 Pojem “social media influencer” lze chápat podobně jako pojem “opinion leader”. Jedná se o jedince, kteří pomocí blogů a 

dalších sociálních médií dokáží formovat postoje publika (Freberg, Graham, McGaughey a Freberg, 2011). Podle zprávy o 

digitálním vlivu, vydané společností Technorati, 86 % z těchto lidí provozuje jeden či více blogů. 
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2.4 YouTube 

Předmětem této práce jsou tvůrci obsahu, kteří ke své činnosti využívají mimo jiných platforem i 

YouTube, patrně nejvýznamnější a nejrozšířenější web stránku určenou pro nahrávání a sdílení videí, 

která je pro mnohé z těchto jedinců místem, kde nastoupí svoji cestu za statusem “mikro-celebrita”. 

Ti, kteří mají zájem přilákat pozornost ke své tvorbě a získat publikum, tak mohou zkusit využít tento 

distribuční kanál, aniž by museli překonávat komplikovanou cestu typickou pro tradiční média. 

YouTube bylo oficiálně spuštěno v červnu 2005, v říjnu 2006 bylo za 1,65 miliard USD koupeno 

společností Google a již roku 2008 se dostalo celosvětově mezi 10 nejvíce navštěvovaných webů 

(Burgess a Green, 2009), čímž si mezi weby určenými pro sdílení videí vybudovalo vedoucí postavení 

na trhu. Dnes má YouTube podle statistik uvedených na svých stránkách více než miliardu uživatelů 

a je vnímáno jako plnohodnotná součást mainstreamové mediální krajiny (Burgess a Green, 2009). 

Podle Burnsové (2009) vychází atraktivita user-generated videí z popularity televizních reality show 

typu Big Brother, jejichž průběh ovšem diváci vnímají, na rozdíl od uživateli tvořeného obsahu, stále 

jako uměle vytvořený, a touží tak po něčem skutečnějším a přirozenějším. Průběh reality show 

většinou následuje nějaký předem vytvořený scénář, který odráží hodnoty vlastní tradičním médiím, 

resp. televizi, a popularita jejich účastníků má tendenci po skončení série upadat, jelikož tito lidé 

povětšinou nemají tradičním médiím dále co nabídnout a již nejsou pod “dohledem” producentů. 

Co se stane populárním na YouTube naproti tomu nemusí nutně odpovídat hodnotám typickým 

pro dominantní média a popularitu si tvůrci zpravidla udržují soustavnou prací ve formě 

průběžného přidávání obsahu (Burgess a Green, 2009, 24). 

 

2.4.1 Definice a obchodní model YouTube 

Status YouTube je podle Burgessové a Greena komplikován jeho dvojitou funkcí coby distributora 

populární kultury a zároveň platformy pro lidovou kreativitu: 

“[YouTube je jednak] vnímáno jako distribuční platforma, která může výrazně zpopularizovat 

produkty komerčních médií, přičemž představuje výzvu pro reklamní dosah, jemuž masová média 

přivykla díky monopolizaci, a současně jako platforma pro uživateli vytvářený obsah, který se může 

stát výzvou pro komerční populární kulturu díky uživateli tvořenému zpravodajství či typickým 

formátům, jako je vlogging – které mohou být na oplátku převzaty a využity tradičním mediálním 

průmyslem.” (2009, 6) 
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YouTube, jež slouží jako vysílací platforma, mediální archiv i sociální síť (Burgess a Green, 2009), 

nabízí uživatelům jednoduché rozhraní, v jehož rámci mají možnost prohlížet či nahrávat videa a 

sdílet je se svými blízkými nebo s celou YouTube komunitou, a to bez nároků na technickou kvalitu. 

Tato možnost je tak, opět v souladu s filozofií Webu 2.0, otevřena prakticky každému, kdo disponuje 

byť tou nejdostupnější technikou. Například videa je dnes možné točit prakticky na každý mobilní 

telefon a v éře tzv. smart-phonů je tato možnost brána za samozřejmost, editační software pro 

úpravu videí pak lze zdarma stáhnout z internetu. S určitou dávkou talentu a kreativity tak mohou 

uživatelé takřka z pohodlí svého domova tvořit zábavná, poutavá a technicky relativně kvalitní videa, 

která jim mohou přinést potenciálně obrovské množství fanoušků. Možnosti publikovat videa 

prostřednictvím YouTube tak využívají jak naprostí amatéři, tak velké produkční společnosti, které tak, 

v důsledku obrovské a neustále rostoucí popularity YouTube, často činí.  

V obchodním modelu YouTube se přitom střetávají zájmy těchto dvou protichůdných skupin – 

tradičních poskytovatelů obsahu a amatérských producentů. První skupina bojuje se ztrátou 

kontroly nad distribucí svého obsahu, poukazuje na problematiku porušování autorských práv ze 

strany YouTube a zároveň vyjadřuje nespokojenost s podmínkami spolupráce, které jim YouTube 

nabízí; druhé skupině nevyhovuje prosakování velkých mediálních hráčů do prostoru, jenž 

považovali za svým způsobem komunitní (Burgess a Green, 2009). Podle Burgessové a Greena je 

ovšem jádrem obchodního modelu YouTube spíše sdílení obsahu, byť amatérského, než 

poskytování vysoce kvalitního, profesionálního videa. Kulturní, sociální a ekonomickou hodnotu 

YouTube tvoří kolektivní práce uživatelů “prostřednictvím jejich konzumace [obsahu], hodnocení a 

podnikatelských aktivit. Uživatelská spolutvorba je základem pro hodnotové propozice YouTube, stejně 

jako pro jeho rušivý vliv na zavedené obchodní modely médií” (2009, 6). Burgess a Green poukazují na to, 

že ačkoliv YouTube představuje určité kulturní a ekonomické narušení, nemělo by být chápáno jako 

součást radikálního historického zlomu, ale spíše jako vývojový spolučinitel v rámci koexistence 

starých a nových médií. 

 

2.4.2 YouTube jako prostředek k sebevyjádření 

Stejně tak jako blogy blogerům, nabízí i YouTube tvůrcům videí – pro které se vžilo označení 

„youtubeři“ – možnost sebevyjádření, ovšem v audiovizuální formě, která je pro mnohé diváky 

atraktivnější a stravitelnější než forma textová. Pokud jde o tvorbu, jež je předmětem této práce, 

může na vytváření vztahu mezi tvůrci a jejich publikem navíc působit skutečnost, že diváci vidí tvář a 

mimiku tvůrců, slyší jejich hlas a tón řeči, což může společně s vnímáním dalších výrazových 

prostředků přispívat k většímu pocitu vzájemné blízkosti a autenticity. Jako další výhodu lze vnímat 
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skutečnost, že jedno video pojme nepoměrně větší množství informací než jeden příspěvek na 

blogu. To je ovšem vykoupeno také nepoměrem ve složitosti produkce. 

Tvůrci videí na YouTube mohou napomáhat atraktivitě a přehlednosti například řazením videí do 

seznamů, přidáváním popisů do tzv. “description boxu” či dodatečným doplňováním poznámek 

přímo do videa. V informační sekci svého YouTube kanálu mohou uvést bližší info o sobě i o své 

tvorbě, kontaktní údaje a odkazy na své profily na dalších sociálních sítích, jako je Facebook, 

Instagram, Twitter a další, stejně jako na svůj blog. Tímto dále podporují expanzi své popularity mezi 

potenciální publikum. Stejně jako v případě blogu je i zde důležitým prvkem komunikace s diváky. 

Publikum má možnost přihlásit se k odběru videí svých oblíbených tvůrců, rozřazovat videa do 

vlastních “playlistů”, hodnotit je, sdílet je prostřednictvím svých profilů na sociálních sítích nebo 

třeba vlastních blogů. Diváci mohou vkládat tzv. videoodpovědi, čímž mohou snadno přitáhnout 

pozornost ke své vlastní tvorbě, a samozřejmě mohou obsah komentovat. Posledně jmenovaná 

možnost v sobě pro youtubery skrývá i určitou nevýhodu. Jelikož tvůrci videí jdou prostřednictvím 

audiovizuálního produktu takzvaně “s kůží na trh”, vystavují se riziku negativních reakcí včetně 

vulgárních, nenávistných či zcela nevybíravých poznámek ze strany uživatelů skrytých pod rouškou 

anonymity. 

Podle statistik, které uvádí YouTube na svých stránkách, je každou minutu nahráno 300 hodin videa, 

z čehož vyplývá, že chce-li se tvůrce prosadit a stát se tzv. mikro-celebritou, musí být jeho tvorba pro 

publikum poutavá, zajímavá a např. Burns (2009) poukazuje také na užitečnost marketingové 

strategie. Stejně jako v případě blogu mohou i pomocí YouTube tvůrci obsahu vydělávat peníze. 

Aby odradilo úspěšné tvůrce videí od spolupráce s konkurenčními službami, přišlo YouTube s 

programem zvaným “YouTube Partners”, v jehož rámci vyplácí těmto autorům podíl z příjmů za 

reklamu. Řada z nich má navíc dohody se společnostmi, jež prostřednictvím jejich tvorby propagují 

své výrobky.13  

 

2.4.3 Motivace k tvorbě a sdílení videí 

Podle Burgessové a Greena (2009), kteří chápou každého uživatele YouTube, který nahrává, sdílí, 

hodnotí či komentuje videa a využívá dalších nabízených interaktivních prvků, jako „účastníka“, 

někteří kritici tuto účast vnímají spíše ve smyslu „práce“, která je prováděna zdarma a za podmínek, 

                                                             

13 V případě videí spadajících do kategorie “How To & Style”, jež je předmětem této práce, jsou to například kosmetické, oděvní či 

potravinářské firmy. 
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jež vycházejí pro tvůrce nepříznivě ve prospěch YouTube. Pravdou ovšem je, že uživatelé, kteří 

vytvářejí a sdílejí svůj obsah na YouTube, jsou hnáni celou řadou různých důvodů, jako je čisté 

potěšení z toho, že se mohou věnovat a veřejně vyjadřovat v oblasti, která je zajímá, zvyšování 

sociálního statusu v komunitě nebo snaha o získání obchodních příležitostí. Tito účastníci jsou navíc 

těmi, kdo vytvářejí kulturní, sociální a ekonomickou hodnotu YouTube. 

Za jednu z hlavních motivací k činnosti na YouTube je považována individualistická sebepropagace, 

kdy tvůrce zajímá především vlastní sebevyjádření a “vysílání sebe sama”. To podle Burgessové a 

Greena vede k tomu, že diskurz YouTube klade důraz na individuální příběhy tzv. DIY celebrity a 

sebevyjádření, spíše než na kolektivní praxi uživatelské tvorby obsahu, což brání “porozumění tomu, 

jak amatérské video jako celek … přispívá k vytváření hodnoty YouTube prostřednictvím jeho naprosté 

všudypřítomnosti a každodennosti” (2009, 29-30). Pravdou ovšem je, že architektura YouTube je 

uzpůsobena spíše pro individuální účast než pro kolaborativní aktivitu, která je typická pro sociální 

sítě typu Facebook. Navíc skutečnost, že se někteří tvůrci na YouTube mohou stát svým způsobem 

celebritami, vede k tomu, že YouTube je stále více vnímáno jako mainstreamový a komerční prostor 

a méně jako komunitou poháněná platforma.  

YouTube, v souladu s charakterem Webu 2.0, podle některých autorů “demokratizuje zábavní průmysl 

a snižuje dominanci Hollywoodu při určování toho, kdo se může a kdo se nemůže stát hvězdou” (Burns, 

2009, 61). Toto tvrzení je navíc podloženo předpokladem, že kombinace talentu a digitální distribuce 

může vést k úspěchu a mediální slávě (Burgess a Green, 2009). Podle Turnera (2010, 2014) je ovšem 

představa o demokratizaci zábavního průmyslu příliš nadnesená a pro rostoucí míru přítomnosti 

“běžných lidí” v mediálních obsazích, ať už jde o reality show, nebo platformy založené na UGC typu 

YouTube či blogy apod., razí pojem „demotizace“ neboli “posun k lidovosti”. 

 

2.4.4 Video blogy 

Video blogy jsou oblíbenou disciplínou youtuberů z kategorie “How To & Style” a o jejich divácích to 

platí dvojnásob. Pomocí video blogů neboli vlogů tvůrci ukazují publiku svět kolem nich, to jak žijí, 

co dělají, co mají rádi, jací jsou. Je-li autenticita opravdu úzce spjata s nějakým formátem, jsou to 

právě tyto vlogy “ze života”, které se těší skutečně vysoké oblibě publika. Někteří autoři dávají 

autentický a otevřený charakter vlogů do srovnání s punk rockem, což Strangelove vysvětluje takto: 

“Punk rock je charakteristický nedostatkem technické propracovanosti a působí jako výzva 

přehnaně upravené “falešnosti” populárnějších rockových kapel. Podobným způsobem se tvůrci 

video deníků vzdávají sofistikovaných forem vyprávění příběhu a produkce tak, aby byli 
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opravdovější. Stejně jako v případě punk rocku část publika přitahuje surová a skutečnější povaha 

video deníků. Punk rock podkopal pozici rock and rollu coby skutečné hudby pro rebely. Tvůrci video 

deníků a růst kultury videokamer … podobně pomohli demystifikovat techniky televizní produkce 

reality. To zase … podkopalo atraktivitu a sílu mainstreamového televizního vysílán.í” (2010, 64) 

Podle Jenkinse (2006) mají vlogy svůj původ v estrádách či kabaretech. Podobnost vidí v důrazu na 

stručnost (videa jsou obvykle relativně krátká, tak, aby udržela pozornost diváků), v zaměření na 

účinkujícího, resp. tvůrce, či v absenci režiséra: “Herci si sami vybírali materiál, pilovali své vlastní 

dovednosti a žili a umírali zcela v závislosti na své schopnosti vzájemně se propojit s publikem. Šlo o formu, 

která kladla velký důraz na dovednost – na schopnost umělce zapůsobit na diváka svým mistrovstvím. 

Podobně je YouTube prostorem pro individualizované vyjádření. Video je o ničem, není-li o mistrovství a 

virtuozitě těchto mladých umělců” (2006). Svým způsobem mají vlogy s estrádami společný také důraz 

na autenticitu. Jak píše Jenkins, televizní estrádní představení měla tendenci k dlouhým záběrům, tak, 

aby se diváci mohli přesvědčit, že vidí to, co účinkující skutečně dělá. Ze stejného důvodu je v obou 

případech patrný také důraz na spontánnost například v případě ponechání (či dokonce sehrání) 

nečekaných narušení plánovaného projevu. 

Tvůrci videí jsou zpravidla osoby hovořící přímo do kamery (jev občas zvaný jako “mluvící hlava”), ale 

není to pravidlem; často lze vidět místo postavy tvůrce prostředí, v němž se zrovna nachází a které 

natáčí ruční kamerou, přičemž jeho v reálném čase prováděný komentář vychází jakoby “zpoza” 

kamery. Další častou formou je tzv. “voice-over” neboli mluvený komentář, který tvůrce do videa 

přidal až po editaci vizuální stránky. Kontext vlogů je obvykle zasazen do určitého reálného prostředí, 

často domácího (v případě tvůrců, jimž se věnuje tato práce, jde nejčastěji o vlastní byt, pokoj, 

kuchyň apod.). Ne výjimečně ovšem tvůrci natáčejí vlogy i mimo domácí prostředí, dalo by se říci, že 

s sebou diváky berou z různých důvodů na všechna možná místa, kde se sami pohybují. Vlogy a 

další formáty spadající do UGC na YouTube se vůči kategoriím videí spadajícím pod produkci 

tradičních médií liší také svým konverzačním stylem, připomínajícím komunikaci tváří v tvář. Vlogy 

mnohem více než tvorba vycházející z tradičních médií vyzývají publikum k interakci v podobě video 

odpovědí, komentářů a hodnocení (Burgess a Green, 2009). 

 

2.4.4.1 Video blogy jako on-line zpovědnice 

Skutečnost, že vlogy nabízejí publiku na rozdíl od televize pohled do autentických životů reálných 

lidí, je podle Strangelovea (2010) jedním z důvodů, proč se z YouTube stalo masové médium. Tvůrci 

obvykle cítí vůči svým divákům potřebu být naprosto autentičtí, často se tak objevují videa, kde 
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autoři mluví o tom, jací opravdu jsou a jak se jejich autentická „já“ liší od jejich image na obrazovce, 

resp. monitoru; někteří tvůrci jdou dokonce tak daleko, že na YouTube odhalují opravdu ryze 

soukromé skutečnosti, jejichž přiznání může potenciálně vyvolat problém, kontroverzi či negativní 

odezvy. Podle vlastních slov se ovšem vloggeři setkávají spíše s pochopením ze strany publika, 

mnohdy dokonce s větším než ze strany svých blízkých. Strangelove nabízí názor, že současný příval 

sebereflexe a přiznání prostřednictvím internetu je reakcí na krizi autenticity, která vychází z toho, že 

současná kultura upřednostňuje “falešné” před skutečným. Píše, že “současná záplava 

sebeodhalování na blozích a ve video denících může být odpovědí na fragmentaci a nejistotu, o nichž se 

tvrdí, že charakterizují současnou postmoderní dobu. … Paradoxně je Internet, preferované médium 

sebevyjádření a konstrukce identity, právě tím médiem, které identitu destabilizuje” (2010, 68). 

Odhalování mnohdy nepříjemných či kontroverzních skutečností Strangelove považuje za největší 

změnu oproti původní myšlence psaných deníků, které naopak sloužily k ryze osobním účelům a 

jejichž obsah měl být určen pouze a jen jejich autorům. YouTube se podle jeho slov stalo “obří 

virtuální zpovědnicí”, kde lidé neváhají hovořit o svých soukromých životech. Ve stejném duchu se 

vyjadřuje i Michael Wesch: 

“Ačkoliv je [YouTube] pravděpodobně nejveřejnějším místem na světě, je s ním často zacházeno 

jako se soukromou zpovědnicí a částečně je to dáno tím, kde jsou tyto věci produkovány … což je 

obvykle prázdný pokoj s kamerou.” (2008) 

Sklon ke zpovídání se cizím lidem někteří psychologové připisují tomu, že sociální instituce a 

byrokratický aparát od starověku pěstovaly v lidech potřebu říkat o sobě pravdu.14 Podobný dopad 

má trh a reklama a média jako televize či internet. Přítomnost video kamery coby naslouchajícího 

přitom lidem usnadňuje nejen odhalování skutečností, které by možná před skutečným člověkem 

neodhalili, ale také projevování jinak možná potlačovaných emocí (Strangelove, 2010). Přiznávání 

údajných pravd důvěrného charakteru Strangelove vidí jako hlavní důvod toho, proč jsou vlogy pro 

publikum na YouTube tolik lákavé. Souhlasí s Foucaultem v tom, že proces přiznávání “umožňuje 

jedincům utvářet sebe sama a určovat svoji identitu” a že v jeho rámci se jedinci “vnitřně ztotožňují s 

normami přijatelného chování”  (2010, 81). 

  

                                                             

14 Strangelove zde odkazuje na Foucaultovy Dějiny sexuality (1976) 
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3 MIKRO-CELEBRITA 

Pojem mikro-celebrita je spojen s možnostmi, které přinesly uživatelům internetu sociální média 

umožňující sdílení tzv. user-generated obsahů, jako jsou blogy, YouTube, Instagram a další, a dále 

rozvoj nových mediálních technologií, které usnadňují tvorbu a šíření obsahu, jako jsou programy 

pro editaci videí, digitální kamery apod. Poprvé termín použila Theresa Senft z New York University v 

roce 2001, když pracovala na své knize Camgirls. Senft uvádí, že tímto pojmem chtěla popsat to, co 

vnímala jako svým způsobem nový kulturní fenomén: “touhu prezentovat sebe sama prostřednictvím 

webu, za použití nástrojů, které byly dříve spojeny s propagací celebrit” (2009). K pochopení vývoje 

tohoto fenoménu je přitom potřeba jej dát do srovnání s dřívější dobou, kdy online identita 

uživatelů internetu byla spojena spíše s anonymitou než se sebepropagací.  

 

3.1 Kdo je mikro-celebrita 

Senft (2008, 2009) popisuje pojem “mikro-celebrita” jako soubor online praktik vedoucích k vytvoření 

online identity za účelem získání publika a zvýšení popularity na webu, a to s využitím technologií, 

jako jsou videa, blogy a sociální sítě. Praxe mikro-celebrity v sobě kombinuje vizuální techniky 

typické pro korporátní branding a distribuční technologie internetu (Senft, 2010). Záměrem lidí 

provozujících praktiky mikro-celebrity je podle Senftové (2012) zacházet se svojí online identitou tak, 

jako by byla “značkovým zbožím”, přičemž se tato praxe v kontextu internetu stala mainstreamovou 

záležitostí. Mikro-celebritu tak praktikují v podstatě všichni, kdo jsou nějakým způsobem aktivní na 

sociálních sítích, kde soustavně pracují na budování a udržení své online identity tím, že se chovají 

tak, jako by stáli “na pódiu”, protože to je v podstatě to, čím dnešní sociální sítě jsou. Jedinci, jejichž 

praktikování mikro-celebrity lze považovat za úspěšné, přitom nejen svoji online identitu udržují, ale 

také s ní zacházejí stejně jako lidé, kteří sami sebe považují za “svůj vlastní produkt”, tedy umělci a 

podnikatelé. O uživatelích praktikujících mikro-celebritu Senft říká: 

“Lidé zapojení do praxe mikro-celebrity obvykle získávají své publikum tím, že mu nabízejí  zajímavé 

perspektivy, nabízejí to, co jiní lidé vnímají jako užitečnou informaci, působí osobitě nebo 

představují něco, co se jiných dotýká emocionálně. Mohou na diváky působit profesionálně, 

atraktivně, zábavně, talentovaně, nadaně atd. Nicméně, … nic z toho neznamená, že tihle jedinci 

mají to, co je potřeba k tomu, aby se stali součástí dnešního filmového, nahrávacího či reklamního 

průmyslu.” (2009) 

V českém jazyce pojem “celebrita” označuje konkrétní osoby, které ve svém oboru získaly věhlas, 

váženost (Petráčková a Kraus, 1998). Užívání tohoto termínu pro popis činnosti či praktik v českém 
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jazyce není obvyklé, spíše by se v tomto kontextu dal použít pojem “popularita” nebo “věhlasnost”. 

Ve smyslu této práce tedy “mikro-celebrita” neoznačuje činnost nebo soubor praktik, nýbrž ty 

uživatele internetu, kteří tyto praktiky provozují – vytvářejí vlastní obsah a sdílejí jej prostřednictvím 

sociálních médií, přičemž na publikum, které odebírá či sleduje to, co tito uživatelé vytvářejí a sdílejí, 

je nahlíženo jako na jejich fanoušky. Jde o ty tvůrce, kteří se svými fanoušky sdílejí obsahy vycházející 

z oblastí jejich vlastního zájmu. Tyto oblasti jsou velmi velmi různorodé, mohou to být komici, lidé 

sdílející návody na výrobu různých DIY produktů, lidé zabývající se módou, technologiemi, 

počítačovými hrami, zdravým životním stylem, gastronomií a řadou dalších činností. Tato práce je 

vymezena na mikro-celebrity, jejichž tvorba se točí kolem tématiky životního stylu a které ke své 

činnosti využívají nejvýznamnější server pro sdílení videí YouTube. 

Označení mikro-celebrita, jež je užíváno v této práci, ovšem není jediným, které lze použít pro 

pojmenování tohoto statusu a těchto osobností. Někteří autoři používají pojem “internetová 

celebrita” a například Burgess a Green (2009) pro ně razí výraz DIY celebrita, naznačující skutečnost, 

že tyto osobnosti svoji popularitu nabyli samostatně vlastní prací, bez přispění produkčního týmu a 

nezávisle na existenci gatekeeperů, kteří by rozhodovali o tom, zda tvůrce bude, či nebude 

představen mediálnímu publiku. 

Problematikou mikro-celebrit se podrobně zabývá Alice E. Marwick z newyorské Fordham univerzity 

ve své dizertační práci Status Update: Celebrity, Publicity and Self-Branding in Web 2.0 (2010), v níž 

přináší výsledky svého zkoumání toho, jak lidé užívají sociálních médií ke zvýšení svého 

společenského statusu, přičemž se zde zaměřuje na praktiky označované jako lifestreaming, mikro-

celebrita a self-branding. 

Marwick považuje mikro-celebritu za subjektivní pozici nezávislou na velikosti publika, kterým 

jedinec disponuje. Většina mladých lidí dnes totiž sdílí nějaký obsah, byť třeba jen prostřednictvím 

facebooku. Každý takový obsah ovšem má nějaké předpokládané publikum. “I někdo s pouze několika 

málo on-line spojeními může vidět sám sebe skrz čočky mikro-celebrity” (2010, 232). Jako důvod tohoto 

posunu Marwick uvádí, že “technologie používané slavnými jsou nyní dostupné průměrnému 

teenagerovi, který může produkovat nekonečné množství snímků svých outfitů, sdílet na blogu své strasti s 

láskou, imitovat interprety svých oblíbených písní a zapojovat se do nekonečného on-line vtipkování se 

svými přáteli, fanoušky a rivaly … Mikro-celebrita se stává výchozí pozicí pro mnoho sociálních médií.” 

(2010, 293). Tato práce je ovšem vymezena pouze na mikro-celebrity využívající ke své činnosti 

YouTube, kde disponují fanouškovskými základnami v řádu alespoň desítek tisíc odběratelů. Ty 

nejúspěšnější mikro-celebrity tak, jak jsou pojímány v této práci, dnes, podle serveru vidstatx.com, 

který nabízí statistické údaje týkající se YouTube kanálů, dosahují počtu odběratelů v řádech milionů. 
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Španělská youtuberka Yuya, která momentálně v počtu odběratelů vede žebříček kategorie “How To 

& Style”, například už překonala hranici deseti milionů odběratelů.15 

 

3.2 Mikro-celebrita jako praxe 

Marwick (2010) popisuje mikro-celebritu jako nově vznikající on-line praxi, způsob uvažování o sobě 

samém jako o komoditě. Tento druh smýšlení o sobě samém čerpá z reklamy, reality show a kulturní 

logiky popularity. Mikro-celebrita je také souborem technik, které spočívají v budování osobní 

stylizace, ve sdílení osobních informací s dalšími lidmi a ve vytváření iluze přátelství. Mikro-celebrita o 

sobě sama smýšlí jako o někom, kdo disponuje fanouškovskou základnou, a soustavným fan-

managementem a strategickým odhalováním informací pracuje na rozšíření a udržení svého publika 

a popularity. Důvod rozvoje a rozšíření tohoto jevu podle Marwick spočívá v kombinaci popularity 

sociálních médií a skutečnosti, že současná americká populární kultura přičítá neobyčejně vysoký 

status celebritám, slávě a publicitě. Fenomén je reakcí na “fragmentovanou ekonomiku, která oslavuje 

individualismus, jelikož eliminuje jistotu pracovního místa, a na neuvěřitelný nárůst počtu sociálních 

technologií dostupných průměrnému Američanovi” (2010, 63).  

Cesty k tomu, jak se stát mikro-celebritou, mohou být různé. “Na jedné straně máme lidi, kteří se 

strategicky snaží získat on-line slávu z nějakého širšího důvodu. Na druhé straně máme typické vytváření 

obsahu, původně určeného možná jen přátelům a rodině, ale se schopností přilákat mnohem širší 

publikum” (2010, 293). Marwick rozlišuje mezi dvěma typy mikro-celebrity: dosaženou (achieved 

micro-celebrity) a připsanou (ascribed micro-celebrity). Prvně jmenovaný typ mikro-celebrity je 

spojen s vědomou prací daného jedince na svém zviditelnění a na zvýšení svého statusu a 

popularity. Tuto podmínku splňují právě například tvůrci, kterými se zabývá tato práce – tedy ti, kdo 

se prosazují prostřednictvím sdílení své tvorby na sociálních sítích. Připsaná mikro-celebrita je případ 

lidí, kteří strategicky nepracují na rozšíření svého publika, ale jimž byl status celebrity “přidělen” 

prostřednictvím produktů bulvárních médií, jako jsou paparazzi fotografie či příspěvky na bulvárních 

blozích, které u publika vyvolávají zájem o soukromé životy a nepracovní aktivity těchto osob. 

Fenomén mikro-celebrita vznikl a rozvíjí se jako důsledek posunů v oblasti technologií, zábavních 

médií a masové kultury.  

                                                             

15 http://vidstatsx.com/youtube-top-100-most-subscribed-how-to-style-channels 
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“Jelikož technologie sociálních médií svojí podstatou vyžadují sdílení osobních informací, jsou 

schopny vysílat obrazy či myšlenky lidí mnohem dále, než bylo možné v minulosti. Až donedávna si 

prázdninové snímky průměrného jedince neprohlédla více než hrstka jeho přátel či rodinných členů. 

Dnes může člověk získat stovky komentářů na své fotoalbum, nebo se dokonce může zaslouženě 

stát celebritou na Flickru, a s největší pravděpodobností bude věnovat čas odpovídání mnoha 

lidem, kteří komentují jeho fotky. Tato schopnost přímé komunikace s publikem je klíčovým prvkem 

praxe mikro-celebrity.” (2010, 296) 

Vliv mají ale také změny v tom, jak je vnímána práce jako taková, kdy známým osobnostem je 

přikládán velký význam a sebe-propagace je prezentována jako dovednost nutná pro úspěch. 

 

3.3 Selfbranding 

Mikro-celebrita ve smyslu této práce v sobě kombinuje to, co Marwick označuje za dosaženou 

mikro-celebritu, a další techniky vycházející z možností daných sociálními médii – self-branding a 

lifestreaming. Self-branding – neboli cosi jako budování osobní značky – lze chápat jako metodu 

strategického vytváření identity za účelem její propagace a prodeje ostatním, která “vnitřně vyžaduje 

technologie sociálních médií, jelikož sebe-propagace v širokém měřítku není možná bez dostupné 

distribuce, kterou internet nabízí” (2010, 15). Diskurz Webu 2.0 prezentuje self-branding jako jeden ze 

způsobů, jak dojít k osobnímu naplnění a k ekonomickému úspěchu, a vštěpuje lidem chápání 

sebepropagace, zviditelnění a umění vyjadřovat se jazykem reklamy a komercialismu jako 

pozitivních a významných kvalit. Marwick tvrdí, že ti, kdo ke své činnosti využívají techniky self-

brandingu, jsou v podstatě “editovanými osobnostmi”, vynakládajícími značnou emocionální práci k 

tomu, aby udržely rovnováhu mezi sebepropagací nakloněnou podnikání a zachováním 

transparentnosti a otevřenosti v souladu s kulturou sociálních médií. Tato sebekontrola může být 

pro tyto jedince značně stresující a “odráží rozpor mezi neoliberálními ideály osobnosti coby 

samoregulační, podnikavé, iniciativní a zodpovědné a realitou každodenního života.” (2010, 16).16 Jako 

model slouží mikro-celebritám i těm, kteří se zabývají self-brandingem, diskurz celebrity, jelikož 

celebrita – ve smyslu známé či slavné osobnosti – je ve své podstatě člověkem v roli komodity. Self-

                                                             

16 Jako příklad této “rozpolcenosti” lze uvést případ devatenáctileté Esseny O’Neill, mikro-celebrity aktivní především na 

Instagramu, která se rozhodla odejít ze sociálních sítí, jelikož byla podle vlastních slov frustrována tím, že fotografie, které sdílela se 

svými fanoušky, neodpovídaly skutečnému životu. Ačkoliv není jasné, nakolik jsou její odchod ze sociálních sítí a jeho 

zdůvodňování autentické, její případ zaujal pozornost nejen ostatních tvůrců aktivních na sociálních sítích, ale také řady 

konvenčních médií. 
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branding je tedy něčím, co mají mikro-celebrity s tradičními celebritami společné. Jak píše Theresa 

Senft výstižně ve své knize Camgirls, “both must brand or die” (2008, 26). Takzvaná osobní značka, 

kterou si tvůrci budují, slouží jako něco, s čím se mohou jejich fanoušci ztotožnit. Senft proto tvrdí, že 

“identifikace říká více o divákovi než o tom, koho sleduje” (2008, 26). 

 

3.4 Lifestreaming 

Lifestreaming Marwick popisuje jako “soustavné sdílení osobních informací se síťovým publikem a 

vytváření digitálního portrétu činů a myšlenek daného jedince” (2010, 16). Tato technika, rovněž nedílně 

spjatá s existencí sociálních médií, sestává ze dvou částí. První z nich spočívá ve stopování vlastních 

osobních informací, zahrnujícím kodifikaci a digitalizaci materiálů založených na běžných činnostech, 

jimž dříve nebyl přikládán větší význam; druhá v samotném sdílení těchto materiálů s publikem, 

které v sobě zahrnuje soustavné rozhodování se jedince o tom, co s publikem bude sdílet a co ne.  

Lifestreaming přináší do životů těch, kteří jej praktikují, jak konflikt, tak emoční výhody, jako je 

intimita, sociální vazby a vzájemná podpora. Negativní důsledky vycházejí ze vzájemné propojenosti 

lifestreamerů mezi sebou samými a mezi jimi a publikem, která odhaluje dříve skryté vztahy a 

jednání. “Každý lifestreamer si vymezuje své vlastní hranice pro odhalování osobních informací tak, aby co 

nejvíce zvýšil své postavení a zároveň minimalizoval negativní dopady” (2010, 16). Například u mikro-

celebrit, které jsou součástí tzv. YouTube komunity, lze pozorovat tendenci sdílet se svým publikem i 

informace nad rámec oblasti činností, z nichž vzešla jejich internetová popularita. Řada z nich si pro 

tento účel zřizuje další kanály, věnované videím zachycujícím jejich soukromé životy neboli video 

blogům, zkráceně “vlogům”. Publikum se prostřednictvím takových videí může “seznámit” s jejich 

partnery, rodinami či přáteli, tvůrci ukazují svým fanouškům, jak bydlí, jak tráví dovolenou nebo 

různé svátky, kde a co nakupují, sdílejí s nimi své zkušenosti či názory na všechny možné více či 

méně závažné problematiky nebo odpovídají na dotazy svých fanoušků týkající se jejich soukromých 

životů. 

 

3.5 Mikro-celebrity vs. tradiční celebrity 

Mikro-celebrita je novou formou popularity, která, ačkoliv lze najít celou řadu paralel, je odlišná od té, 

která vychází se statusu “celebrita”, jak ho známe v případě umělců, moderátorů apod. Mikro-

celebrity se, stejně jako tradiční celebrity, často musejí potýkat s negativními aspekty mainstreamové 

slávy vycházejícími z drobnohledu, jemuž jsou podrobeny v rámci své komunity. Nemají ovšem 
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obvykle přístup k ochraně a výhodám, jaké jsou dostupné skutečně slavným lidem. Nemají k 

dispozici bodyguardy, řidiče, PR specialisty, agenty či manažery apod. Svět mikro-celebrit je prakticky 

omezen na prostředí internetu. V porovnání se skutečnými celebritami nesrovnatelně méně často 

pronikají zmínky o nich do tradičních médií, jako je tisk, televize či rozhlas. Senft (2008) v této 

souvislosti tvrdí, že pokud jde o celkové množství fanoušků a o výši příjmů, nemohou se mikro-

celebrity rovnat ani “déčkovým” tradičním celebritám a zatímco tradiční celebrity často web využívají 

jako jednu z platforem pro svoji sebepropagaci, nemůže web celebritu v obvyklém smyslu vytvořit. 

Jak dlouho ovšem toto tvrzení bude platit, je otázkou. 

Také proces vytváření vztahu mezi fanoušky a mikro-celebrity se odlišuje od toho, který je příznačný 

pro “tradiční” celebrity. Budování publika či fanouškovské základny je založeno na blízkosti mezi 

tvůrcem a jeho diváky a na zodpovědnosti, kterou tvůrce do své práce vkládá. Mikro-celebrity “užívají 

sociální média, e-mail nebo chat k odpovídání [fanouškům], cítí povinnost udržovat tyto interakce za 

účelem zvýšení své popularity, rozkládajíc tak tradiční dichotomii publikum/interpret divák/podívaná” 

(Marwick, 2010, 231). Na rozdíl od tradičních celebrit, které pouze vytvářejí iluzi interakce a přístupu, 

mikro-celebrity udržují se svým publikem přímý kontakt. Poslední dobou lze ovšem pozorovat trend 

zvyšující se přítomnosti a autentické aktivity tradičních celebrit na sociálních sítích. Lidé mohou 

mikro-celebritám psát zprávy či maily a mohou očekávat, že dostanou odpověď. Tyto přímé osobní 

interakce mikro-celebrit a jejich fanoušků lze považovat za formu self-marketingu a self-brandingu.  

Existuje ale také řada rysů, v nichž se mikro-celebrity podobají klasickým celebritám, zejména tehdy, 

kdy se v sociální hierarchii dostanou výš. Tak například dochází k tomu, že jsou tito jedinci poznáváni 

lidmi “na ulici”, jsou zváni na různé společenské akce, jako hosté do talk show, nebo jsou zváni coby 

odborníci k porotcování různých soutěží, je jim dáván prostor v tematických časopisech apod. Řada 

mikro-celebrit rozšiřuje svoji činnost i za rámec internetu. Vydávají knihy, pořádají akce, kde se 

mohou osobně setkat se svými fanoušky, propagují komerční produkty nebo zakládají své vlastní 

značky zboží atd. 

Rozdíl mezi tradiční celebritou a mikro-celebritou podle Theresy Senft spočívá v tom, že pojem 

“celebrita” označuje “produkt kulturního průmyslu”, jehož výhradní funkcí je “konat službu platícímu 

zákazníkovi”, zatímco pod pojmem “mikro-celebrita” si lze představit „činnost“ nebo soubor praktik, 

které provozují uživatelé internetu za účelem vytvoření své online identity a za účelem vlastní 

sebepropagace a sebevyjádření. Senft doslova píše, že “celebrity jsou zbožím převlečeným za lidi, 

zatímco jedinci zapojení do praxe mikro-celebrity jsou lidé experimentující s označením sebe sama za 

komoditu” (2009). Tato jejich snaha souvisí také se skutečností, že praxe mikro-celebrity pomáhá 

lidem porozumět fungování kulturního průmyslu mnohem rychleji, než bylo možné dříve. 
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4 AUTENTICITA 

4.1 Autenticita a tradiční média 

Otázky upřímnosti a nehraného chování, tedy vlastností, které lze považovat za projevy autenticity, 

se objevují v souvislosti s filmovou i hudební produkcí a zejména v televizi, kde “dominantní ideologie 

trvá na tom, aby účinkující, kteří otevřeně nehrají, byli “sami sebou”” (Tolson, 2010, 277). Tolson (2010) 

připomíná, že konverzační styl projevu typický pro diskuse či rozhovory se začal ve vysílacích 

médiích objevovat ve 30. letech 20. století, kdy nahradil monologické metody, které jsou 

charakteristické pro politický projev, přednášky a kázání, a postupem času se v důsledku skutečnosti, 

že publikum poslouchá rozhlas pouze, když k němu promlouvá poutavým způsobem, zcela ustálil. 

Tolson nicméně dále poukazuje na to, že o autenticitě projevu ve vysílacích médiích lze polemizovat, 

jelikož je řízena institucionálními protokoly, nevzniká přirozeně a ani není interaktivní, její publikum 

je totiž postaveno do pozice “náhodných” posluchačů. Vysílaný projev je tak podle něj “prostoupen 

formami “konverzacionalizace”, spíše než že by byl autentickým konverzačním projevem jako takovým” 

(2010, 278). Horton a Wohl (1956) v této souvislosti přišli s konceptem parasociální interakce, která 

odlišuje komunikaci typickou pro vysílací média od dialogické interakce známé z každodenního 

života.  

Skutečnost, že komunikace, kterou nabízejí tradiční média, není recipročně interaktivní a reziduální 

(tedy že nemá doznívající charakter), je podle Burgessové a Greena (2009) tím, co ji odlišuje od 

způsobů komunikace typických pro user-generated obsahy – především tzv. vlogging. Všechny tyto 

vlastnosti – reciproční interaktivitu, rezidualitu, konverzační styl, přirozený, poutavý projev a nehrané 

chování – má Tolson na mysli, když mluví o autenticitě toho, co nám tradiční média předkládají. 

Kelli S. Burns se problematice autenticity v souvislosti s tradičními celebritami provozujícími svůj 

blog věnuje v knize Celeb 2.0 (2009), kde autenticitu definuje jako “míru, do níž celebrita sdílí životní 

zážitky namísto pouhého zveřejňování tiskových zpráv o svých kariérních úspěších” (2009, 49). 

Autenticitě blogů celebrit přispívají takové prvky, jako je sdílení vlastních myšlenek a úvah danými 

osobnostmi, jejich komunikace s publikem v komentářích a v samotných příspěvcích, vyjadřování 

vděku za pozitivní odezvy a další interakce jako sdílení vyloženě soukromých střípků ze života 

například v podobě fotek. S Tolsonem se shoduje v tom, že důležitý je konverzační a neokázalý styl 

komunikace. Allen a Mendick píší, že “autenticita je morální povinnost, jejímž prostřednictvím mohou 

jedinci dosáhnout naplnění a podpořit dojem, že jsou “dobrými” a “hodnotnými” lidmi” (2012, 461). 
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4.2 Autenticita a tvorba mikro-celebrit 

Pojem mikro-celebrita vychází z konceptu celebrity – tedy mediálně známé osobnosti, zpravidla z 

řad herců, muzikantů, moderátorů, sportovců apod., jejíž osobní život přitahuje přinejmenším stejně 

velkou pozornost jako její profesionální činnost (Turner, 2014). Tradiční celebrity mohou být veřejně 

známé globálně nebo třeba v rámci určitého kontinentu či země, zatímco popularita mikro-celebrit, 

tak, jak jsou pojímány v této práci, se pohybuje ve virtuálních hranicích YouTube, blogosféry a 

dalších sociálních médií a zatím spíše výjimečně a pouze v případě těch jedinců, které lze již 

považovat za “elitní” tvůrce, zasahuje i do médií tradičních. S tím souvisí i odlišnost v tom, jak se 

osobnosti spadající do těchto dvou skupin prezentují veřejnosti. Veřejné vystupování tradičních 

celebrit zpravidla podléhá “režii” jejich managementu, jejich fyzické vzezření je výsledkem práce 

profesionálního týmu, který mají v případě potřeby při ruce, a jejich chování na veřejnosti podléhá 

kromě dalšího jejich vlastnímu sebeovládání vycházejícího z potřeby zachovat si profesionální tvář a 

mediální image, a zároveň ze snahy po ochraně vlastního soukromí. Střípků z jejich autentických 

životů se tak publiku dostává prakticky jen prostřednictvím bulvárních médií, která právě po syrové 

realitě života celebrit prahnou. Nejen masová obliba tohoto typu médií pak naznačuje, že autentické 

příběhy mediálních osobností jsou pro publikum značně přitažlivé. Je ovšem potřeba mít na paměti, 

že autenticita tak, jak nám ji předkládají bulvární média, může být značně omezená a zkreslená z 

důvodu procesu již dříve zmíněného gatekeepingu. 

Pro tvorbu mikro-celebrit je autenticita jednou z charakteristických a klíčových vlastností. Podle 

Strangelovea je autenticita “zásadní pro kulturu amatérských videí a je pro youtubery předmětem 

velkých starostí” (2010, 186). Schmidt (2007) uvádí, že autenticita je hlavním předpokladem 

sebeprezentace prostřednictvím blogu, přičemž tvůrce musí udržet rovnováhu mezi tím, co vyšle na 

veřejnost a co zůstane soukromým. Autentický je podle něj ten autor, který mluví sám za sebe a je 

otevřený dialogu, spíše než aby se držel jednosměrné komunikace. To jsou podle něj základní prvky, 

které publikum od blogů očekává, ať je jejich hlavním tématem cokoliv. Dá se tedy usuzovat, že další 

z prvků definujících autenticitu je otevřenost a vůle či schopnost vyjádřit svoji vlastní individualitu 

(Morris a Anderson, 2015, 5). McCormack definuje autenticitu jako opravdovost a otevřenost a jako 

“prezentaci “pravdivého” a “upřímného” já” (2011, 83). 

 

4.2.1 Pravdomluvnost, upřímnost a odhalování soukromí u mikro-celebrit 

Problematikou autenticity se zabývala Alice Marwick (2013) ve své práci věnované pojetí autenticity 

ve sféře módních blogů. Marwick zjišťovala, co považují módní bloggerky za autentické a jakým 
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způsobem probíhá skloubení autenticity s komerční stránkou jejich činnosti. Ačkoliv podle teorií z 

řad filozofů je autenticita chápána jako něco skutečného, pravdivého, morálního a něco, co stojí v 

protikladu ke komerčnímu sociálnímu světu, stojí v rozporu s tím skutečnost, že i když je na 

autenticitu u mikro-celebrit kladen velký důraz jak ze strany publika, tak ze strany samotných tvůrců, 

zejména módní blogy ve většině případů těží z principu konzumní společnosti.  

Marwick zjistila, že z pohledu módních bloggerek by autentický tvůrce měl být vůči svému publiku 

skutečně pravdomluvný, měl by odhalovat něco ze svého skutečného vnitřního já, měl by se 

zapojovat do konverzace, resp. odpovídat na komentáře, měl by být ve vztahu k publiku 

transparentní, měl by být upřímný, pokud jde o spolupráci s módními značkami, stejně jako zůstat 

věrný svým názorům nehledě na současné trendy nebo priority firem, se kterými spolupracuje. 

Autor knihy Sincerity and Authenticity Lionel Trilling (1972) popisuje autenticitu jako “zobrazení 

skrytého vnitřního života, společně s vášněmi a utrpením” (Marwick, 2011, 149). Autenticita je chápána 

jako vlastnost spojená s ideály pravdivosti, upřímnosti, otevřenosti, důslednosti a péče o publikum. 

Zároveň je kvalitou, na jejímž udržení musí tvůrce neustále systematicky pracovat (Marwick, 2013; 

Allen & Mendick, 2012). 

Pravdomluvnost, odhalování soukromí a zpovídání se jsou vlastnosti, které přispívají k vytváření 

osobního vztahu mezi tvůrcem a jeho fanoušky, k vytvoření dojmu intimity. Jak píší Allen a Mendick, 

“zachycení “momentu pravdy” je zásadní pro diváckou praxi a potěšení” (2012, 461). Tvůrci mohou tak 

dosáhnout toho, že je jejich publikum začne vnímat jako své známé, resp. přátele. Podle některých 

bloggerek jsou tyto rysy tím, co dlouhodobě udržuje pozornost jejich publika (Marwick, 2013). 

Komunikace s publikem v komentářích a prostřednictvím neveřejných cest, jako je třeba e-mail, je 

jednou z hlavních charakteristik, kterou se činnost mikro-celebrit odlišuje od činnosti tradičních 

celebrit. Zatímco s tradičními celebritami je prakticky nemožné jakkoliv osobně komunikovat, od 

tvůrců blogů či YouTube videí se očekává, že sem tam odpoví na komentáře, a to jak pozitivní, tak 

negativní. Interakce tvůrců s publikem je něčím, čeho si fanoušci vysoce cení, tvůrce tím prohlubuje 

svůj dojem reálnosti a v publiku tím vyvolává pocit, že o ně skutečně má zájem.  

Upřímnost a otevřenost, pokud jde o informace o spolupráci se značkami a o sponzoring, je dalším 

imperativem, jehož se tvůrci (alespoň dle svých slov) důsledně drží a který je zásadní pro jejich 

publikum. Firmy začaly ve velké míře využívat vlivu bloggerů na své fanoušky pro propagaci svých 

výrobků a většina mikro-celebrit získává část ze svého příjmu ze sponzoringu (Marwick, 2013), o 

čemž se obecně ví. Tvůrci si ovšem dávají velmi záležet na tom, aby jejich publikum mohlo věřit 

tomu, že jejich skutečný vlastní názor pro ně má přednost před požadavky platících zadavatelů 
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reklamy. V případech, kdy se tvůrci “zaprodají” spolupracujícím firmám, ohrožují tím značně svoji 

důvěryhodnost ze strany diváků. 

 

4.2.2 On-line identita a self-branding 

Autenticita je podle Marwickové (2013) strategií, která tvoří hranici mezi skutečnou osobností tvůrce 

a neoliberálním kapitalismem a která je společná všem podnikatelským online komunitám, mezi něž 

lze počítat právě například tvůrce dokumentující svůj život prostřednictvím vlogů a budující si svoji 

vlastní značku prostřednictvím své online identity. Požadavek po tom “být sám sebou” je 

charakteristický pro současné sociální vztahy (Allen & Mendick, 2013) a při sledování činnosti mikro-

celebrit z řad bloggerů a youtuberů je velmi patrný, přičemž ho na ně klade jak publikum, tak tvůrci 

sami. Marwick (2010) nicméně poznamenává, že ačkoliv je autenticita jako morální imperativ vysoce 

ceněna, její dosažení je problematické, jelikož jde o sociální konstrukt, který je relativní a kontextově 

podmíněný a často se mění. Uživatel, který se snaží vybudovat si skrz sociální média svoji osobní 

značku, se sice snaží chovat autenticky, ale zároveň autocenzurně – tedy tak, aby zároveň vyhověl 

potřebám a požadavkům publika, stejně jako svému okolí, zaměstnavatelům apod. Strangelove 

(2010) podobně píše, že výstupy tvůrců před kamerou mohou být ovlivněny jejich vědomím o 

existenci publika a očekáváním či obav z jeho potenciálních reakcí. Přesto ovšem zpochybňuje 

tvrzení některých autorů, kteří vlogy vnímají jako neautentické, protože neodrážejí skutečnost, nýbrž 

převládající morální diskurz a sociální řád. Marwick tvrdí, že “self-branding v sobě skrývá paradox: 

schopnost mít absolutní kontrolu nad tím, jak jsme vnímáni, při zachování věrnosti autentickému já, 

předpokládá, že lidé nebudou dělat nikdy nic, co by mohlo být považováno za nevyhovující obchodním 

záměrům, ilegální nebo jakýmkoliv způsobem kontroverzní” (2010, 356). 

 

4.2.3 Autenticita a YouTube 

Otázka autenticity se objevila už v případě jedněch z prvních video blogů na YouTube. Šlo o videa 

uživatelky Bree, resp. lonelygirl15, která od června 2006 sdílela s publikem své osobní problémy s 

rodiči a s přáteli. Její vlogy se po třech měsících trvání, po rozsáhlých spekulacích a investigaci ze 

strany mediálních odborníků i veřejnosti toho, zda jsou Bree a svět kolem ní skutečné, či smyšlené, 

ukázaly být filmařským projektem nezávislých producentů Meshe Flinderse a Milese Becketta 

(Burgess & Green, 2009); role Bree byla představována profesionální herečkou Jessicou Rose. 

Navzdory tomu ovšem, jak píše Strangelove ve své knize Watching YouTube: extraordinary videos by 

ordinary people (2010), byla Bree alespoň na krátkou chvíli vzorem pro YouTube komunitu 
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amatérských vloggerů. Projekt lze navíc brát jako jeden z prvních projevů toho, že vlogy odhalující 

soukromí jejich tvůrců přitahují velké množství diváků – jeden z prvních vlogů lonelygirl15 zhlédlo 

za 48 hodin od jeho zveřejnění – tedy v době, kdy ještě publikum nevědělo o tom, že jde o fikci – 

půl milionu diváků (Burgess & Green, 2009). Případ lonelygirl15 podle Burgessové a Greena “porušil 

ideologii autenticity spojenou s DIY kulturou, přičemž zůstal plně v souladu s tím, jak YouTube skutečně 

funguje” (2009, 29).  
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5 TEORIE PARASOCIÁLNÍCH VZTAHŮ 

Úkolem této práce je zjistit, jakou roli při vytváření vztahu mezi mikro-celebritami a jejich fanoušky 

hrají projevy autenticity. Proces vzniku a charakter vztahu mezi mediálními postavami a diváky 

popsali již roce 1956 Horton a Wohl, kteří pro tento fenomén zavedli pojmy „parasociální interakce“ a 

„parasociální vztahy“. Těmito termíny chtěli popsat jev, kdy masová média jako televize, rozhlas a 

filmy dávají členům publika iluzi blízkého osobního vztahu s mediální postavou. Jejich teorie se 

týkala televizních postav, nicméně i ve světě mikro-celebrit a YouTube lze sledovat celou řadu 

paralel (i odlišností). 

Především televizní osobnosti si podle Hortona a Wohla osvojily techniky, jak v divácích vyvolat 

dojem důvěrné osobní interakce charakteristické pro komunikaci v primárních skupinách neboli cosi 

jako “iluzi intimity”. Postavy hovoří přímo do kamery, takže divák má pocit, že mluví přímo na něj, při 

této zdánlivě přímé konfrontaci používají 2. pád, takže diváka přímo oslovují, a používají gesta a 

konverzační styl typické pro osobní interakce. Tento jev, kdy mediální postavy napodobují 

komunikaci tváří v tvář, nazvali Horton a Wohl “parasociální interakcí”, jíž definovali jako interakci, 

která je “jednostranná, nedialektická, kontrolovaná performerem a která nepodléhá oboustrannému 

vývoji” (Horton a Wohl, 1956). To znamená, že divák je zde v pozici, kdy nemá možnost na 

účinkujícího mluvit, reagovat na jeho vystoupení a pracovat na budování vzájemného vztahu. Diváci 

si nicméně na základě těchto parasociálních interakcí tvoří na dané mediální postavy názor a stejně, 

jako to funguje v “reálném světě”, si vůči nim mohou vybudovat pozitivní či negativní postoj. 

Parasociální interakce tak mohou vést k různým formám parasociálních vztahů, stejným způsobem 

jako interpersonální interakce jsou prostředkem k vytvoření interpersonálních vztahů (Chen, 2014, 5). 

V důsledku parasociální interakce může u diváka vzniknout psychologická náklonnost či úzký vztah 

vůči dané mediální postavě. Diváci se toho o daných postavách v průběhu jejich sledování hodně 

dovídají a v zásadě s nimi vytvářejí sdílenou historii (Conference Papers, 2012, 6). Parasociální vztahy 

jsou “silná emocionální spojení”, která umožňují jedincům přemýšlet o mediálních postavách i v 

momentech, kdy nejsou přímo vystaveni jejich “působení” (Conference Papers, 2012, 7). Podle 

Rubinové a McHugha k intimnímu poutu mezi diváky a mediálními osobnostmi dochází 

“prostřednictvím sdílených zkušeností existujících pouze v důsledku sledování osobnosti či postavy v 

průběhu času. Postupem času se zvyšuje předvídatelnost postavy” (1987, 280). Mediální postava se stává 

spolehlivou a fanoušek loajálním. Dá se tedy říct, že v průběhu času se na základě pokračujících 

interakcí vztah může vyvíjet, prohlubovat či měnit. Parasociální vztahy, které vznikají mezi 

mediálními postavami a jejich publikem, mohou v životech diváků hrát významnou roli (Eyal a Dailey, 

2012), na čemž se může podílet i skutečnost, že “členové publika vnímají parasociální vztahy jako 

skutečné sociální vztahy” (Hataway, 2008, 8). Jak uvidíme později, diváci mohou ze strany mediální 
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postavy, k níž si vytvořili pozitivní parasociální vztah, cítit podporu pro to, co dělají, mohou u nich 

najít motivaci či inspiraci, rady pro řešení problémů a podobně. Hataway píše, že “ačkoliv vzniklé 

vztahy samozřejmě jsou pouze v představách diváka, jsou i tak skutečné ve smyslu, že vyvolávají názorové 

a behaviorální změny” (2008, 17). 

Parasociální interakce jsou podle Hortona a Wohla charakteristické především pro ty televizní 

osobnosti, které představují “funkci samotných médií”, jako jsou hlasatelé či moderátoři pravidelných 

televizních pořadů, např. vědomostních soutěží. Horton a Wohl popsali jejich roli takto: 

“Tato postava především nabízí kontinuální vztah. Její vystoupení jsou událostmi, na něž se lze 

spolehnout, s nimiž je možné počítat, jež si lze naplánovat a které lze integrovat do rutin 

každodenního života. Příznivci této postavy ‘žijí s ní’ a sdílejí drobné epizody z jejího veřejného 

života – a do určité míry i z jejího soukromého života mimo rámec pořadu. … V průběhu času 

příznivec – ‘fanoušek’ – začne věřit tomu, že tuto osobnost zná důvěrněji a lépe než ostatní diváci, 

že ‘rozumí’ její povaze a je si vědom jejích hodnot a pohnutek.” (1956) 

Divák tuto osobnost vnímá jako přítele, rádce, utěšitele či vzor, který má stálé chování a který 

divákovi nechystá žádná nepříjemná překvapení. Pořady, jejichž hlavními tvářemi jsou tyto osobnosti, 

kladou důraz na hodnoty charakteristické pro primární skupiny – společenskost, přívětivost, 

přátelství a blízký kontakt – a připravují tak performerovi půdu pro to, aby mohl pracovat na 

vytváření iluze intimity a v divácích vyvolávat pocit, že se v případě zájmu mohou stát součástí toho, 

co vidí na obrazovce. Ze vztahů v rámci primární skupiny, pro něž jsou příznačné vlastnosti jako 

důvěrnost, pochopení a společenskost, je odvozena také role publika, od kterého se očekává, že 

bude “těžit z moudrosti [performera], brát v úvahu jeho rady, soucítit s ním v jeho nesnázích, odpouštět 

mu chyby, kupovat produkty, které doporučuje, a v jeho sponzorech bude udržovat povědomí o úctě, které 

se [performer] těší.” Dále se od něj očekává, že danému účinkujícímu zachová věrnost, bude ho 

podporovat a povzbuzovat a přát mu jeho úspěch.  

Aby performer takového vztahu dosáhl, musí v publiku posilovat iluzi přátelství. Měl by proto 

vystupovat tak, aby ho diváci vnímali jako upřímného a skutečného – tedy jako autentického. V 

rozporu s tím ovšem stojí skutečnost, že, jak už zaznělo výše, autenticita je sociální konstrukt a stejně 

tak je do určité míry vykonstruována i prezentovaná image těchto postav, která nemusí nutně být v 

souladu s jejich skutečnou osobností. Aby médium uspokojilo touhu publika po odhalení střípků ze 

skutečného života osobnosti, musí kromě její veřejné image vytvořit i přijatelný obrázek jejího 

soukromého života. To mají na starosti její agenti a mluvčí. 
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Teorii parasociálních vztahů Horton a Wohl vztahují na televizní osobnosti typu hlasatelů, 

moderátorů soutěží apod., vědci se ji ale pokusili aplikovat i na publikum dalších mediálních 

osobností včetně hlasatelů zpráv, seriálových postav, sportovních celebrit či postav vystupujících v 

reklamách apod. Chen (2014) tvrdí, že určitý typ parasociální odezvy se vyskytuje i u mediálního 

publika v novém digitálním prostředí (jeho výzkum se konkrétně týká YouTube) a že i zde dochází ke 

vzniku parasociálních vztahů. Existuje ovšem rozdíl mezi parasociální interakcí tak, jak ji definovali 

Horton a Wohl, tedy v kontextu televizního vysílání, a parasociální interakcí probíhající v tomto 

novém digitálním prostředí, tedy například na sociálních sítích, jako je YouTube. Zatímco v případě 

televizních postav je parasociální interakce jednosměrná, u nových digitálních platforem probíhá v 

obou směrech. Interakce zde je dialektická, není již zcela kontrolovaná performerem a obě strany se 

podílejí na jejím vývoji. Dochází tím k “rozmazávání hranic mezi parasociální a skutečnou sociální 

interakcí” (Conference Papers, 2012, 7). Diváci mohou otevřeně reagovat na to, co v produkci 

mediální postavy vidí, komunikovat s ní, vyjadřovat své názory a podílet se tak na formování její 

mediální osobnosti a tvorby a na budování vzájemného parasociálního vztahu. Stejně jako u 

přátelství v reálných životech, i na vznik, formování a udržení parasociálního vztahu mají vliv faktory 

jako sociální atraktivita, duševní spřízněnost, vnímaná podobnost s mediální postavou, četnost 

kontaktu, vzájemná otevřenost, pozitivita a nápomocnost/podpora (Eyal a Dailey, 2012). Jedním z 

cílů této práce je zjistit, zda i mezi mikro-celebritami a jejich publikem vzniká něco jako parasociální 

vztahy a jakou roli v těchto vztazích hrají projevy autenticity v tvorbě youtuberů. 

 

5.1 Kritika konceptu parasociální interakce a parasociálních vztahů 

Parasociální interakce a na jejich základě vzniklé parasociální vztahy jsou jevy, jež byly podrobeny 

celé řadě sociologických výzkumů. Jeden z nejzásadnějších na toto téma zpracovali Rubin a 

McHugh (1987), kteří zkoumali proces vývoje parasociálních vztahů. Při svém zkoumání přišli na to, 

že tento vývoj začíná sociální atraktivitou a poutavostí činnosti dané mediální postavy a přes 

parasociální interakci dochází k pocitu důležitosti vztahu. Finnerty a Reynolds (2004) například 

zkoumaly pohnutky a úroveň parasociální interakce mezi vysokoškolskými studenty a soutěžícími v 

reality shows. Wang, Fink a Cai (2008) zjišťovali, jak se kombinace různých typů osamělosti a genderu 

podílí na míře parasociální interakce. Eyal a Dailey (2012) za použití tzv. “investičního modelu”17 

zkoumaly, zda mají na udržení parasociálních vztahů vliv stejné faktory jako v případě skutečných 

                                                             

17 Investiční model je teorie předpokládající, že oddanost v interpersonálním vztahu vychází z vysoké spokojenosti, nízké 

atraktivity alternativ a vysokých investic (Guerrero a Bachman, 2008). 
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interpersonálních přátelství. Vědkyně zjistily, že stejně jako u skutečných přátelství má na udržení a 

síle vztahu vliv míra investice do vztahu a vnímané spokojenosti. Na rozdíl od interpersonálních 

přátelství však udržení parasociálních vztahů neovlivňuje atraktivita alternativ. Na síle vztahu se 

podle zjištění Eyalové a Daileyové podílejí faktory jako ztotožnění s mediální postavou a oddanost ze 

strany diváka, stejně jako začlenění postavy do širších sociálních sítí.  

Tyto a řada dalších výzkumů byly zpracovávány za použití kvantitativních metod zkoumání a  

zpravidla na základě teorií interpersonální komunikace, což jsou jedny z hlavních důvodů kritiky 

konceptu parasociální interakce a parasociálních vztahů, s níž přišel Jackson Hataway a další autoři. 

Kvantitativní metody podle těchto kritiků “pokryly široké spektrum otázek, aniž by poskytly potřebnou 

hloubku porozumění teorii a jejím účinkům” (Hataway, 2008, 9). Vědci stále více uznávají důležitost 

konceptu parasociální interakce/vztahů, aniž by ovšem poskytli možnost k jeho plnému pochopení 

(Hall, Wilson, Wiesner, Cho, 2007). Metodologiím vyvinutým k měření parasociální interakce podle 

kritiků chybí základ vytvořený kvalitativním výzkumem, což vede k nízké použitelnosti metod a jejich 

nízké vypovídací hodnotě. Autor jedné z nejdůkladnějších kritik konceptu, David C. Giles, tvrdí, že 

výzkum parasociální interakce a vztahů by se měl z oblasti masové komunikace přesunout na pole 

psychologie, jelikož koncept “vzbuzuje řadu důležitých otázek na téma sociální psychologie” a protože 

jsme svědky “rostoucího povědomí o důležitosti médií v psychologickém výzkumu” (2002, 283). Jedinou 

prací, která tento problém zohledňuje, je podle něj původní text Hortona a Wohla. Autoři kritických 

textů tedy nevidí jako problematický koncept parasociální interakce a parasociálních vztahů jako 

takový, ale spíš to, jak s ním naložili vědci v navazujících výzkumech a studiích zaměřených na tento 

jev. Hataway (2008) tvrdí, že namísto toho, aby se vědci pokusili vysvětlit, jakým způsobem dochází k 

vytváření parasociálních vztahů, zaměřili se na identifikaci dysfunkcí vedoucích k jejich vzniku, což 

často vedlo k neúspěchu. Aby vysvětlili kauzální souvislosti vzniku parasociálních vztahů a jejich 

účinků, měli by se podle něj výzkumníci zaměřit na síly, které se na něm podílejí. “V tomto ohledu,” 

tvrdí Hataway, “musí být výzkum parasociální interakce znovu zpracován s konkrétním cílem sjednotit 

komunikační koncepty, které ji prostupují” (2008, 15). Výzkumníci by podle něj měli své výzkumy založit 

na kombinaci teorií interpersonální komunikace a teorie užití a uspokojení, čímž by mohli dosáhnout 

plného vysvětlení konceptu. Hataway dále apeluje na širší využití kvalitativních výzkumných metod 

ve výzkumu parasociálních vztahů, jelikož řada dosavadních studií postrádá potřebnou hloubku a je 

spíše pokusem o generalizaci a výklad statistických poznatků. Kvalitativní výzkum by rovněž mohl 

pomoci k objasnění některých zavádějících či chybně vyložených aspektů teorie.  

Dalším z problémů spojených s tímto konceptem je skutečnost, že výzkumníci používají pro stejný 

fenomén dva různé termíny – parasociální interakce a parasociální vztah, zatímco jiní chápou 

parasociální interakci jako jev, který předchází vzniku parasociálního vztahu (Hall, Wilson, Wiesner a 
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Cho, 2007). Takto jej ve svém původním textu vyložili i Horton a Wohl, a proto je i v této práci 

pojímán tímto způsobem.  

Hall, Wilson, Wiesner a Cho (2007) vnímají jako problematickou také vzájemnou podobnost a 

prolínání konceptů často používaných v souvislosti s parasociální interakcí/vztahy, jmenovitě mají na 

mysli koncept identifikace, afinity, homofilie, emocionálního zapojení, absorpce a empatie. 

Identifikace je chápána jako vnímaná podobnost diváka s mediální postavou, která může mít buď 

podobu přání ze strany diváka (divák vnímá mediální postavu jako svůj vzor nebo napodobuje její 

chování), nebo skutečné podobnosti, tedy “stupně, do něhož uživatelé médií sdílejí charakteristiku s 

mediální postavou” (2007, 10). Afinitou jsou myšleny “všechny případy, kdy uživatel médií projevuje 

náklonnost k mediální postavě, aniž by docházelo k identifikaci nebo vzniku parasociálního vztahu” (Giles, 

2002, 290). Afinita se tak často projevuje například ve vztahu k fiktivním postavám. Od identifikace se 

odlišuje tím, že při afinitě je divák schopen vědomě a s odstupem hodnotit danou mediální postavu. 

Vědci se ovšem shodují v tom, že navzdory této schopnosti afinita zvyšuje pocit spřízněnosti diváka s 

mediální osobností. Termínem homofilie se rozumí tendence lidí spojovat se a tvořit přátelství s 

jinými lidmi na základě sdílených vlastností či podobného smýšlení (boyd, c2014, Papacharissi, 2011). 

Někteří vědci mají za to, že homofilie je jedním z nejsilnějších prediktorů parasociálních vztahů. 

Emocionální zapojení je některými vědci chápáno jako ekvivalent parasociálního vztahu a někteří 

rozlišují mezi zapojením, kdy divák pociťuje náklonnost k mediální postavě či se s ní identifikuje, a 

mírou, do níž divák o dané osobě – i kriticky – přemýšlí. Absorpci lze chápat jako jakési pohlcení, 

koncept je spojován především s fiktivními příběhy a pojí se k těm případům, kdy publikum 

zprostředkovaně prožívá to, co prožívají dané mediální postavy, a emocionálně reaguje na to, co vidí. 

Pojem Empatie je používán pro případy, kdy jedinec “sdílí subjektivní pocity někoho jiného” (Hall, 

Wilson, Wiesner a Cho, 2007, 13), jde tedy o vcítění se do pocitů dané osoby, které může vyvolávat 

emocionální reakce na straně diváka. “Zdá se, že tyto emocionální reakce zdůrazňují to, jak jsou uživatelé 

médií afektivně zapojeni do interakce s mediálními postavami” (Hall, Wilson, Wiesner a Cho, 2007, 13). 

Definice výše zmíněných konceptů jsou různými autory pojímány různě, nejsou tedy zcela 

jednoznačné, stejně jako není u některých vysvětlen způsob, jakým souvisejí s konceptem 

parasociální interakce a vztahů. Vysvětlení pojmů se do určité míry překrývají nebo podobají, u 

některých konceptů se dokonce může zdát, že pokrývají shodné jevy. Jak píší Hall, Wilson, Wiesner a 

Cho “hlavním problémem ve snaze objasnit proces parasociální interakce je zmatek obklopující související 

koncepty a to, jakým způsobem jsou do některých vysvětlení tohoto fenoménu zahrnuty a do jiných ne” 

(2007, 9). Předpokládá se ale, že všechny tyto emocionální či afektivní jevy nějakým způsobem 

souvisejí s parasociální interakcí a vztahy – buď jim předcházejí, nebo se projevují v jejich průběhu. 
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V posledních letech je koncept parasociální interakce/vztahů dále komplikován existencí a 

charakterem nových médií, která mají tendenci k “okamžité adaptaci” (Hataway, 2002, 19) a jejichž 

vliv na parasociální vztahy si zaslouží podrobnější výzkum. 
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6 METODA VÝZKUMU 

Hlavní výzkumnou otázkou této práce je to, jakou roli hraje autenticita (její prvky a projevy) při 

vytváření vztahu mezi mikro-celebritami a jejich odběrateli, resp. fanoušky. Součástí této otázky je to, 

zda mezi mikro-celebritami a jejich diváky vzniká vztah podobný parasociálním vztahům tak, jak je 

definovali Horton & Wohl. 

Pro zkoumání vlivu autenticity při utváření vztahu mezi mikro-celebritami a jejich fanoušky jsem 

zvolila kvalitativní metody výzkumu, jelikož jak autenticita, tak vztahy jsou koncepty spíše subjektivní 

povahy. Ačkoliv patrně existuje představa o tom, co lze považovat za projevy autenticity a co ne, 

definice pojmu není zcela zřetelně vymezená a každý si pod ním může představit něco trochu 

jiného. Proto by v tomto případě byla standardizace potřebná pro kvantitativní výzkum značně 

komplikovaná. 

Podle některých autorů je smyslem kvalitativního výzkumu přinést porozumění různým oblastem 

lidských vztahů (Brennen, 2013) a účelem této práce je porozumět vztahu mezi mikro-celebritami a 

jejich publikem a vlivu, jaký na tento vztah má autenticita. Na rozdíl od kvantitativního výzkumu, 

který podle Brennenové v oblasti mediálních studií chápe komunikaci jako behaviorální vědu a měří 

především vliv různých typů komunikace na různé skupiny ve společnosti, kvalitativní výzkum “bere v 

potaz různorodost významů a hodnot vytvářených médii” a jeho účelem tak je “porozumět mnoha 

vztahům, které existují v rámci médií a společnosti” (2013, 5). Podle Dismana je posláním kvalitativního 

výzkumu “porozumění lidem v sociálních situacích” (2011, 289). Kvalitativní výzkum, díky kterému 

bychom měli porozumět pozorované realitě, by podle něj měl předcházet kvantitativnímu výzkumu, 

jenž by v ideálním případě měl testovat validitu tohoto porozumění. 

Výzkum vychází z teoretického přístupu symbolického interakcionismu – sociologického směru, 

jehož klíčovou postavou byl George Herbert Mead (1863–1931), filosof a sociolog, jenž se zaměřoval 

na průběh sociálních procesů v malém měřítku. Jeho přístup se tak odlišoval od jiných 

sociologických směrů, studujících společnost jako celek, jakým byl například funkcionalismus. 

Jedním z hlavních průkopníků symbolického interakcionismu pak byl např. Erving Goffman (Giddens, 

1999). Symbolický interakcionismus vychází z představy, že realitě přikládáme význam 

prostřednictvím symbolů, k jejichž výměně dochází během jakékoliv interakce mezi lidmi. Tento 

sociologický přístup tak “zaměřuje naši pozornost na detaily těchto interakcí, které nám umožňují 

pochopit, co druzí dělají a říkají” (Giddens, 1999, 537). Mezi mikro-celebritami a jejich diváky probíhají 

interakce, v nichž se tvůrci snaží z reakcí publika usoudit, jak se chovat, aby v procesu “symbolické 

interpretace” (Giddens, 1999), která probíhá na straně diváků, byli hodnoceni požadovaným 

způsobem. Diváci pak z různých verbálních a behaviorálních projevů ze strany tvůrců usuzují, co 
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daný tvůrce myslí tím, co dělá a co říká, a co o něm tyto projevy vypovídají, a tvoří si na něj na 

základě tohoto úsudku názor. 

 

6.1 Výzkumné metody 

V průběhu výzkumu jsem zkombinovala dvě výzkumné metody. Hlavní část výzkumu tvořily 

rozhovory s mikro-celebritami a jejich diváky, jejichž účelem bylo zjistit, jak autenticitu a vzájemný 

vztah samotní tvůrci a jejich fanoušci vnímají. Doplňující částí výzkumu pak byla analýza videí a 

komentářů, kterými na videa diváci reagují. Použití více výzkumných metod – tzv. triangulace – je v 

kvalitativním výzkumu vhodné z důvodu, že napomáhá větší přesnosti analýzy a vytváří tak “hlubší 

porozumění sociální zkušenosti” (Brennen, 2013, 5). Účelem zkoumání videí bylo zjistit, v čem spočívá 

a jak se projevuje autenticita, pokud jde o tvorbu mikro-celebrit, jejich chování vůči divákům a 

komunikaci s nimi; zároveň bylo ve videích možné pozorovat otevřené projevy vztahu tvůrců vůči 

svým fanouškům. Analýza komentářů měla na druhou stranu zjistit, jak diváci reagují na projevy 

autenticity a jak je komentují, a zároveň v komentářích opět bylo možné vyčíst projevy vztahu vůči 

danému tvůrci. 

 

6.2 Výběr vzorku 

Mikro-celebrita je pojem, který není přesně vymezen a jak už bylo zmíněno výše, za mikro-celebritu 

lze v podstatě považovat každého, kdo se nějakým způsobem prezentuje prostřednictvím sociálních 

sítí. V této práci je ovšem pojem používán v souvislosti s těmi tvůrci, které lze v kontextu virtuálního 

světa YouTube (a dalších sociálních sítí) považovat za ekvivalent tradičních celebrit v kontextu světa 

tradičních médií. Jinými slovy, pojmem „mikro-celebrita“ jsou v této práci označeni ti tvůrci, kteří na 

YouTube dosahují vysokého počtu odběratelů. Co je považováno za „vysoký počet“ je samozřejmě 

také zcela subjektivní, proto jsem podle svého subjektivního uvážení za kritérium toho, koho 

považovat za mikro-celebritu (a koho tedy oslovovat pro svůj výzkum) zvolila určité minimální 

hranice počtu odběratelů. Výzkum se týká mikro-celebrit tvořících videa v YouTube kategorii “How 

To & Style”, proto jsem oslovovala tvůrce/tvůrkyně sdílející videa zařazená do této kategorie, tedy 

především videa na téma móda, krása, fitness, vaření, DIY a životní styl. Móda, krása a životní styl se 

v této kategorii zdají být nejčastěji zastoupeným obsahovým zaměřením, přičemž tvůrci v této 

oblasti zpravidla dosahují vyššího množství odběratelů než tvůrci zaměřující se na další zmíněná 

témata. Proto jsem zde jako minimální počet odběratelů nutný k oslovení pro účast ve výzkumu 
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stanovila 200 000. U tematiky vaření a DIY byl minimální počet 100 000 odběratelů a u fitness 50 000 

odběratelů. U českých tvůrců jsem jako minimální hranici stanovila počet 30 000 odběratelů. 

Mikro-celebrity jsem oslovovala prostřednictvím kontaktů zveřejněných v informačních sekcích 

jejich YouTube profilů, případně na jejich webových stránkách, resp. blozích, tj. nejčastěji mailem 

nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Celkem se výzkumu zúčastnilo dvanáct respondentů z 

řad mikro-celebrit (z toho jedenáct žen a jeden muž; dvě české tvůrkyně). Všichni zúčastnění tvůrci 

souhlasili s uvedením jejich skutečných jmen, pseudonymů a skutečných názvů jejich YouTube 

kanálů, respektive blogů.  

Respondenty z řad publika jsem oslovovala prostřednictvím komentářům určených sekcí pod videi 

mikro-celebrit tvořících ve zmíněné kategorii a prostřednictvím komentářů pod příspěvky na web 

stránkách/blozích těchto tvůrců. Pro představu o sociologickém profilu respondentů sloužily 

nepovinné otázky dotazující se na pohlaví, věk a povolání. Dotazník určený divákům zodpovědělo 

celkem 35 respondentů ve věku od 18 do 30 let, přičemž všichni byli ženského pohlaví. Ačkoliv muži 

měli stejnou možnost účastnit se výzkumu, této jeho části se nezúčastnil žádný. To může být dáno 

tím, že kategorie „How To & Style“ a témata, jež jsou v ní obsažena, jsou spíše doménou žen, což 

dokládá například již zmíněný žebříček kanálů s nejvíce odběrateli na webu vidstatsx.com. Jelikož 

tato část výzkumu probíhala anonymně, respondentkám jsem pro lepší orientaci přidělila fiktivní 

jména. 

 

6.2.1 Respondenti z řad mikro-celebrit 

Ashley Ann Laz, studentka a designérka z USA, na svůj YouTube kanál přispívá především videi 

zaměřenými na tzv. DIY tvorbu. 293 962 odběratelů na YouTube, 67 060 lidem se líbí její 

facebooková stránka. 

Beth Le Manach aka Entertaining with Beth, obsah jejího YouTube kanálu tvoří videa o vaření. 221 

661 odběratelů na YouTube, 8743 následovatelů na Instagramu, 13 496 lidem se líbí její facebooková 

stránka. 

Carah Amelie, 30 let, vizážistka z USA, obsah jejího YouTube kanálu tvoří především videa tematicky 

zaměřená na krásu a módu. Na svém vlogovacím kanálu CarahsLife publikuje videa zachycující její 

soukromý život. 246 247 odběratelů na YouTube (kanál CarahsLife má dalších 51 259 odběratelů), 

cca 24 200 následovatelů na Instagramu, 28 599 lidem se líbí její facebooková stránka. 



 41 

Donal Skehan, 28 let, autor kuchařských knih z Irska, jeho YouTube kanál je tvořen především videi 

o vaření a dále vlogy, v nichž zveřejňuje více ze svého soukromého života. 242 946 odběratelů na 

YouTube, cca 105 000 následovatelů na Instagramu, 122 715 lidem se líbí jeho facebooková stránka. 

Emily Eddington aka emilynoel83, 31 let, USA, její YouTube kanál je tematicky zaměřen na krásu, 

beauty tipy a vše s tím spojené. Videa ze soukromého života zachycující její rodinu, záležitosti 

spojené s těhotenstvím apod. zveřejňuje na svém vlogovacím kanálu beautyvlogcast. 737 407 

odběratelů na YouTube (kanál beautyvlogcast má 111 278 odběratelů), 187 000 následovatelů na 

Instagramu, 364 366 lidem se líbí její facebooková stránka. 

Eva Adamcová aka Flabgee, 24 let, studentka z České republiky, na svém YouTube kanálu 

zveřejňuje videa tematicky zaměřená na krásu, módu a životní styl a vlogy, kde přibližuje divákům 

svůj soukromý život. 33 906 odběratelů na YouTube, 9601 následovatelů na Instagramu, 3793 lidem 

se líbí její facebooková stránka. 

Hilah Johnson aka Hilah Cooking, USA, její YouTube kanál je tvořen především videi o vaření. 278 

206 odběratelů na YouTube, 7268 následovatelů na Instagramu, 30 930 lidem se líbí její facebooková 

stránka. 

Christine Kobzeff, 34 let, USA, ve svých videích na YouTube se zaměřuje na tipy na domácí 

dekorace, krásu, DIY tvorbu, módu, zdravý životný styl apod. 448 955 odběratelů na YouTube, 8543 

následovatelů na Instagramu, 850 lidem se líbí její facebooková stránka. 

Kristýna Třešničková aka Týnuš Třešničková, 19 let, studentka z České republiky, její kanál je 

tematicky zaměřen na módu, dále zveřejňuje tzv. “tagy” a vlogy ze života. 84 703 odběratelů na 

YouTube, cca 53 700 následovatelů na Instagramu, 15 397 lidem se líbí její facebooková stránka. 

Lunden Souza aka Runtastic Fitness, fitness trenérka z USA, její kanál je tematicky zaměřen na 

fitness a zdravý životní styl, zveřejňuje videa s cvičebními sestavami, zdravými recepty a fitness tipy. 

77 330 odběratelů na YouTube, cca 11 500 následovatelů na Instagramu. 

Melissa Bender aka Bender Fitness, 32 let, fitness instruktorka u USA, obsah jejího YouTube kanálu 

tvoří především videa s cvičebními sestavami. 61 818 odběratelů na YouTube, cca 13 900 

následovatelů na Instragramu, 482 891 lidem se líbí její facebooková stránka. 
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Sonjdra Deluxe, make-up umělkyně z Kanady, obsah jejího YouTube kanálu tvoří převážně make-

up tutoriály a beauty tipy. 378 233 odběratelů na YouTube, cca 356 000 následovatelů na 

Instagramu a 14 641 lidem se líbí její facebooková stránka18. 

 

6.3 Sběr dat 

Část výzkumu založená na rozhovorech s mikro-celebritami a jejich diváky probíhala od 23. února do 

21. května 2015 formou nestrukturovaných dotazníků o šesti, respektive sedmi otázkách, přičemž 

pro sběr dat jsem použila elektronické dotazníky služby Google Drive.  

V úvodních otázkách dotazníku určeného pro mikro-celebrity jsem se tvůrců ptala, co považují za 

hlavní důvody toho, že si získali tak velké množství diváků a jak tuto svoji popularitu vnímají. Účelem 

těchto otázek bylo zjistit, zda za svým úspěchem vidí to, že jejich tvorba je autentická, tedy že svým 

divákům odhalují své soukromí, vystupují sami za sebe a ukazují sebe, své okolí a prostředí, v němž 

žijí, v co nejméně zeditované a zkreslené podobě – tedy že jsou vůči svému publiku otevření, 

upřímní a pravdomluvní. Další otázky se týkaly vztahu mezi tvůrci a jejich fanoušky. Respondenti byli 

dotázáni, v čem se podle nich odlišuje vztah mezi fanoušky a tradičními celebritami od vztahu mezi 

diváky a youtubery coby tvůrci obsahu s velmi početným publikem, a jaký vliv na vzájemný vztah 

podle nich mají videa osobního rázu, jako jsou tzv. vlogy. Tyto otázky měly za úkol zjistit, zda mikro-

celebrity vnímají autenticitu jako tu vlastnost, která je odlišuje od tradičních celebrit a která je 

současně tím prvkem, jenž ovlivňuje vztah mezi nimi a publikem a odlišuje jej zároveň od vztahu 

mezi tradičními celebritami a publikem. Poslední otázky se týkaly vlastností, které jsou chápány jako 

projevy autenticity – tedy upřímnosti, otevřenosti a pravdomluvnosti vůči publiku. Jejich účelem 

bylo zjistit, jak velkou důležitost mikro-celebrity těmto vlastnostem přisuzují a zda je vnímají jako 

důvod toho, že v ně tolik diváků vkládá svoji důvěru. 

Otázky určené divákům měly za úkol zjistit, jak autenticitu a vzájemný vztah vnímá publikum těchto 

mikro-celebrit. První, řekněme zahřívací otázka měla za úkol zjistit, jaké jsou nejoblíbenější kanály 

respondentů. Touto otázkou jsem si zároveň mohla ověřit, že jde skutečně o publikum videí 

kategorie “How To & Style”, která jsou předmětem této práce. Respondenti byli dotázáni na to, co je 

pro ně nejdůležitější vlastností youtuberů v procesu rozhodování o tom, zda se přihlásí k odběru 

daného kanálu, jak by popsali svůj vztah ke svým oblíbeným youtuberům a co tito přinášejí do jejich 

životů, čím tvůrci mohou ztratit jejich přízeň, jak vnímají vlogy ze soukromých životů youtuberů, jak 

                                                             

18 Údaje o počtech odběratelů, následovatelů a fanoušků na sociálních sítích jsou platné ke dni 30.8.2015. 
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důležité pro ně jsou vlastnosti jako upřímnost, pravdomluvnost a otevřenost ze strany youtuberů a 

proč, a v čem se podle nich úspěšní youtubeři odlišují od tradičních celebrit. 

 

6.4 Tematická analýza 

Pro analýzu rozhovorů, videí i komentářů jsem využila metodu tematické analýzy, při níž je s 

kvalitativními daty pracováno způsobem, který vede k zachycení důležitých konceptů. „Tematická 

analýza je primárně deskriptivní strategií, která usnadňuje vyhledávání vzorců zkušeností v rámci souboru 

kvalitativních dat“ (Given, 2008, 867). Před začátkem analýzy jsem si stanovila témata, kterými se 

analýza měla zabývat a která jsou obsažena v samotné výzkumné otázce. Těmito tématy jsou 

„autenticita“ a „vztah“ a úkolem analýzy bylo zjistit, jak spolu tyto dva koncepty vstupují do vzájemné 

souvislosti, pokud jde o mikro-celebrity a jejich fanoušky. Při pročítání rozhovorů, komentářů a 

sledování videí jsem proto zaznamenávala jednotlivé koncepty, které s k těmto tématům nějakým 

způsobem vztahují. Při tomto kódovacím procesu vyšlo najevo, že zastřešující kategorie 

zaznamenaných konceptů, resp. kódů v podstatě s těmito dvěma zmíněnými tématy korespondují. 

Proces kategorizace jsem z toho důvodu vynechala a opakující se zaznamenané koncepty jsem za 

použití získaných dat rozebrala přímo ve vztahu k výše zmíněným tématům. Zaměřila jsem se přitom 

na jejich souvislost k otázkám či konceptům, které se ke zkoumané problematice vztahují a které 

vyplynuly jednak ze studia relevantní literatury (podkapitola 7.1), jednak z definic popsaných 

v teoretické části práce (podkapitoly 7.2 a 7.5) a také při samotném kódovacím procesu (podkapitola 

7.3 a 7.4). Tato podtémata nesuplují kategorie, jelikož rozebírané koncepty se v nich prolínají. Jde 

spíše o různé roviny nahlížení na souvztažnost mezi jednotlivými koncepty ve vztahu k daným 

podtématům. 
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7 ANALÝZA 

7.1 Vlogy: domov autenticity 

Kanály určené pro video blogy neboli vlogy obvykle slouží k podpoře hlavního kanálu tvůrce, tj. toho, 

na němž sdílí svá instruktážní videa a videa tematicky odpovídající jejich hlavní činnosti (fitness, 

vaření, beauty, DIY apod.). Myšlenkou vlogů mikro-celebrit je pustit diváky do světa “za oponou”, do 

zákulisí jejich tvorby, do jejich každodenních soukromých životů a odhalovat mnohdy i ryze 

soukromé a niterné skutečnosti. Zde je pár příkladů, jak lze tvorbu vlogů ze soukromého života 

pojmout: youtuberka Dulce Candy má – stejně jako řada dalších tvůrců z kategorie “How To & Style” 

– svůj druhý kanál, určený vlogům. Její odběratelé a diváci z nich znají jejího čtyřletého syna, 

manžela a další členy rodiny, jednou za čas přidává videa zachycující vybrané momenty jejího dne 

nebo konverzace se členy rodiny včetně svého syna, odpovídá na otázky svých diváků týkající se 

jejího soukromí, sdílí videa ze svých soukromých dovolených a velkou část vlogů věnuje sdílení 

svých myšlenek o různých tématech, obvykle se týkajících jejího osobního rozvoje, jejího úspěchu a 

jiných důsledků spojených její s činností na YouTube. Odlišným způsobem pojímá videa ze 

soukromého života Laura Vitale, která, rovněž prostřednictvím svého druhého kanálu, společně se 

svým manželem sdílí několikrát do měsíce tzv. denní vlogy zachycující jejich zcela běžné každodenní 

činnosti typu nakupování, jízdy autem, chození po městě, domácích prací, setkání s přáteli, popisují 

své zážitky apod., to vše doprovázené jejich vzájemnou konverzací a konverzací adresovanou 

divákům, takže divák získává pocit, že se skutečně nachází v jejich přítomnosti. Patricia Bright na 

svých dvou kanálech sdílí jak epizody ze svého soukromého života podobné výše zmíněným 

případům, tak například videa, v nichž promlouvá ke svým divákům stylem, jenž by se dal zařadit do 

kategorie tzv. motivačních řečí, přičemž zpravidla vychází ze svých vlastních životních zkušeností, 

dále vypráví své osobní, nějakým způsobem kuriózní či jinak pro diváky zajímavé příběhy ze svého 

života a podobně. 

Vlogy nabízejí divákům možnost vidět, jak jiní lidé – v očích mnoha diváků úspěšní a inspirativní – žijí 

své životy. Právě z toho důvodu se vlogy obecně zdají být jedním z nejpoutavějších a 

nejoblíbenějších formátů videí na YouTube, alespoň pokud jde o tvorbu youtuberů v kategorii “How 

To & Style”. Pro velkou část diváků postupem času začaly mít dokonce větší důležitost než původní 

kanály daných tvůrců a i ze slov samotných tvůrců lze odvodit, že si jejich důležitost uvědomují, 

stejně jako to, že díky vlogům mohou uspokojit zvědavost větší části publika a získat tak jeho 

náklonnost a loajalitu: 

Ashley: “Na YouTube postuji téměř všechno, co se děje v mém skutečném životě. Lidé si o tobě různé 

věci pamatují a prostřednictvím těchto vlogů si s tebou skutečně vytvářejí pouto. Lidé, kteří sdílejí 
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více ze svých životů, mívají loajálnější publikum než kanál, který, řekněme, neukazuje svoji tvář. / 

Současně to ale přináší problémy, nebudu lhát. I přesto, že sdílím velkou část svého života, nesdílím 

všechno.“ 

Beth: “Právě jsem na svém kanálu začala dělat vlogy o zahrádkaření, a myslím, že fanoušci mají 

rádi, když [vloggeři] ukazují skutečnou stránku sebe sama, která je méně zeditovaná, méně 

připravená a méně kontrolovaná. A díky tomu se každý cítí lidštěji. A myslím si, že právě tohle je 

základ popularity na YT, lidé prostě hledají “lidské spojení” a čím lidštěji tvůrce působí, tím větší 

spojení s tou osobou fanoušci cítí.” 

Carah: 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. … Myslím si, že se 

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

with the Kardashians. 

Donal: “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 

publikum na YouTube 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.” 

Kristýna: „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 našim fanouškům toto odkryjeme, 

mohou k nám mít o to blíž.“ 

Vlogy díky svému osobnímu charakteru divákům dávají pocit, že mikro-celebrity jsou normální, 

skuteční lidé, stejní jako jejich fanoušci, což přispívá k pocitu větší blízkosti ze strany fanoušků. 

Monika (24 let) píše: 

„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.“ 

Diváci mají díky vlogům dojem, že své oblíbené tvůrce jejich prostřednictvím mohou lépe poznat, že 

mohou porozumět jejich životům a tomu, proč, jak a co jejich oblíbení youtubeři dělají, a jejich 

tvorbě obecně. Fanoušci získávají pocit vzájemné blízkosti a duševní propojenosti a vnímají své 
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oblíbené tvůrce jako lidi, s nimiž mají hodně společného. Čím více mají diváci dojem, že youtubera 

znají, tím více důvěry do něj vkládají.  

Vlogy přispívají k tomu, že se diváci cítí být se svými oblíbenými tvůrci nějakým způsobem spřízněni. 

Fanoušci si obvykle jsou vědomi toho, že jde jen o jednostrannou známost, přesto ale platí, že čím 

více vlogů ze života tvůrci dělají a čím více odhalují ze svých životů, tím více ve svých divácích 

posilují iluzi pouta, které mezi nimi vzniká. Diváci pak mají dojem větší blízkosti vůči svým oblíbeným 

youtuberům začnou je vnímat jako skutečné přátele, resp. přátele ze skutečného života, které mají 

diváci tendenci podporovat a na nichž jim skutečně záleží. Studentka práv Sylvie (25 let) například 

říká: 

“Mám moc ráda vlogy KellyLovesBeauty … 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 mě 

nezná…” 

Z odpovědí resopnedentek z řad publika vyplývá, že vlogy přispívají ke schopnosti tvůrců inspirovat, 

motivovat a předávat svými divákům rady a doporučení; nabízejí divákům odlišné pohledy na to, jak 

řešit různé problémy. Studentka Lucie (21 let) k tomu říká: 

“Ve většině případů jsou vlogy hlavním druhem videí, která sleduji, protože hledám inspiraci a 

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

Vlogy diváci vnímají tak, že na rozdíl od instruktážních a tematických videí, jako jsou např. tutoriály 

nebo tzv. “tagy”, ukazují osobní stránku jejich tvůrců, odhalují jejich soukromí a dávají divákům 

poznat osobnostní rysy daných youtuberů, což přispívá k tomu, že jsou pro diváky přístupnější a že 

se s nimi jejich fanoušci mohou snadněji ztotožnit. Vlogy také zdánlivě divákům ukazují, jakým 

způsobem tvůrci žijí svůj život, což je sice pro publikum zajímavé a v řadě případů to může být 

inspirativní, ale také z mnoha důvodů potenciálně problematické. Studentka Linda (23 let) například 

píše: 

„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.“ 

Studentka Nina (19 let) nastiňuje další z problémů spojených s vlogy:  
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“Když se dívám na vlogy, přijde mi to trošku, jako když žiju život, který ve skutečnosti nežiju, což je 

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

nejistě.” 

Ačkoliv si někteří diváci uvědomují, že jde pouze o pečlivou a editovanou selekci nejzajímavějších 

momentů ze života youtuberů, může sledování zdánlivě pestrých a zajímavých životů tvůrců videí 

vést diváky – především ty mladší – k nejistotě. Web designérka Olina (25 let) k tomu říká: 

“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 můžou cítit špatně, když nežijí perfektní život 

jako lidi, které sledují online.” 

Vlogy tedy sice patří mezi nejoblíbenější videa mikro-celebrit, ale ačkoliv diváci rádi nahlížejí do 

soukromých životů jiných lidí, shodují se v tom, že není nutné ani žádoucí, aby youtubeři ve vlozích 

ukazovali a odhalovali veškeré aspekty svých životů. Vzhledem k vědomí, že přílišná otevřenost může 

samotným tvůrcům přinášet jisté problémy, mají diváci tendenci soukromí tvůrců respektovat. 

Stejně tak s ohledem na mladší či citlivější publikum diváci vidí jako problematické to, když 

youtubeři ve vlozích dělají své životy lepšími, než jsou. Určitou míru editace a přikrášlování jim 

ovšem dokáží tolerovat, a to v zájmu toho, aby videa nebyla nudná. To ovšem, jak uvidíme později, 

platí pouze pro vlogy – v instruktážních, tematických či motivačních videích od nich vyžadují 

stoprocentní upřímnost a pravdomluvnost. Sylvie říká: 

“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…” 

Obecně lze konstatovat, že vlogy mají při vytváření vztahu mezi fanoušky a tvůrci velkou váhu. Ze 

strany youtuberů je natáčení vlogů odhalujících jejich soukromí jednou z metod, jak se ke svému 

publiku více přiblížit a jak budovat ve svých odběratelích iluzi osobnějšího pouta. Jak vyplývá 

z odpovědí diváků, vlogy jsou jedním z nejoblíbenějších formátů videí mikro-celebrit. Tvůrci si 

vysokou míru poptávky po obsahu osobnějšího charakteru uvědomují, proto prostřednictvím vlogů 

svým divákům alespoň zdánlivě přibližují své reálné životy a vytvářejí tak dojem, že žijí podobně jako 

oni a že se jimi mohou nechat inspirovat. Diváci si prostřednictvím vlogů dotvářejí na své oblíbené 



 48 

tvůrce názor, takže mikro-celebrity se (podle odpovědí diváků úspěšně) snaží tvorbou vlogů a 

vytvářením iluze osobního a autentického přístupu přispívat k tomu, aby se s nimi diváci dokázali 

ztotožnit, aby získali dojem vzájemné blízkosti a aby jim důvěřovali – jinými slovy, aby získali dojem 

skutečného přátelství. 

 

7.2 Projevy autenticity: upřímnost, pravdomluvnost a otevřenost 

Autenticita je jednou z vlastností, které odlišují tvorbu mikro-celebrit od obsahu, který diváci mohou 

vidět v tradičních médiích. Za jedny z projevů autenticity, jak vyplývá i z textu v kapitole 4 věnované 

tomuto konceptu, lze považovat vlastnosti jako upřímnost, pravdomluvnost a otevřenost. Zdá se 

také, že tyto vlastnosti, resp. projevy těchto vlastností, jsou charakteristickým rysem tvorby objevující 

se především právě v kategorii „How To & Style“. Nejvíce otevřené (alespoň zdánlivě), co se týče 

soukromého života, se zdají být ty youtuberky, jejichž tvorba se točí kolem tzv. “beauty” tematiky a 

módy. Jestli to tak skutečně je a proč, zůstává otázkou. Jedním z příkladů je “beauty & fashion” 

youtuberka Dulce Candy, která na svém kanálu zveřejnila video s názvem Lituji své plastické operace? 

(Upřímný osobní vlog)19, v němž otevřeně, emotivně a občas s třesoucím se hlasem svým divákům 

vypráví o tom, jak lituje své plastické operace nosu, přičemž svoje rozhodnutí sdílet toto video 

zdůvodňuje takto: 

“Nejdůležitější věc pro mě na mých dvou YouTube kanálech je být tak upřímná, jak to jde, protože, 

konec konců, tohle je vztah mezi vámi a mnou a je to víc než jen sledování někoho, kdo jen tvoří 

obsah. Je to přátelství, a to je určitě to, co mě inspirovalo udělat tohle video, protože i na turné k mé 

knize jsem vážně měla pocit spojení mezi mnou a lidmi, kteří přišli na mé turné, protože vím, že jim 

na mě opravdu záleží, takže prostě cítím, že vám to dlužím, být naprosto otevřená a upřímná o tak 

velkém rozhodnutí, které jsem udělala.” 

Tato citace demonstruje spojení autenticity a vztahu, jenž panuje mezi ní a jejími diváky, stejně jako 

jej dokládá celá řada komentářů pod videem, v nichž fanoušci oceňují její „upřímnost“ a 

„opravdovost“ a vyjadřují své ztotožnění se s jejími názory. Uživatelka Paulina Santos například píše:  

“Vždycky, když se dívám na tvoje videa, připadá mi to, jako bych tě znala roky. Je to jako mluvit se 

starým známým. Miluju tenhle typ videí, kde jen tak sedíš a mluvíš na nás, jsi sama sebou a není to 

všechno [kolem tebe] takové okouzlující.” 

                                                             

19 Originální název: Do I Regret Plastic Surgery? (Candid Personal Vlog) 



 49 

Podobných komentářů jsou pod videem stovky, což dokazuje, že upřímnost a pravdomluvnost jsou 

vlastnosti, které jsou pro diváky při vytváření vztahu k mikro-celebritám vysoce důležité a ceněné, 

ne-li zásadní. Jak vyplývá z odpovědí mikro-celebrit, tvůrci jsou si vysoké míry důležitosti těchto 

vlastností v očích diváků vědomi: 

Carah: “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.” 

Donal: “Myslím si, že existuje rovnováha. Nechceš si znepřátelit diváky sdílením příliš mnoha 

informací, ale taky si myslím, že být otevřený, upřímný a pravdomluvný je velmi důležité. Publikum 

na YouTube prokoukne neupřímnost hrozně rychle a řekne ti to, takže bys měl radši být sám sebou 

a být k nim otevřený.” 

Emily: “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 připomínám ve svých 

videích, že je natáčím doma, ne ve studiu. Mohou se dít skutečné věci – slyšíš v pozadí plakat dítě, 

kočka mi skočí na klín... Mám ráda “přirozené” prostředí a nepokouším se to nijak změnit nebo to 

dělat něčím, čím to není.” 

Eva: “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 odpovědět, tak na ni 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.” 

Diváci za autentické tvůrce považují ty, kteří přijali své nedostatky a kteří se nesnaží skrývat svoji 

svéráznost – jinými slovy ty, kteří zůstávají „sami sebou“. Čím větší zdánlivou otevřenost a upřímnost 

vůči publiku youtuber projevuje, tím více jsou diváci schopni se s ním ztotožnit. Respondentka 

Sandra (30 let) říká: “Lidé chtějí mít možnost vidět trochu ze sebe samých v youtuberech, které sledují.” 

Čím otevřenější tvůrce vůči svému publiku je, tím více jeho fanoušci důvěřují jeho názorům a 

důvěryhodnost zase vede k obecně lepší reputaci tvůrce. Pokud se ukáže, že tvůrci ve svém životě 
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mimo záběr kamery dělají věci jinak, než jak hlásají ve svých videích, vnímají to fanoušci jako podvod, 

slovy respondentky Moniky: “Kdyby youtubeři nebyli upřímní a skuteční, bylo by to jako být podváděný 

ve vztahu.” Neupřímnost diváci vnímají jako projev neúcty vůči svým divákům. Je-li youtuber 

neupřímný, nedojde nejspíš k již výše zmíněnému “spříznění”. Za neupřímností a lží někteří diváci 

vidí křivdu, protože mají pocit, že youtubeři vydělávají peníze na jejich čase. Selhání v autenticitě a 

upřímnosti vede ke ztrátě náklonnosti diváka k danému tvůrci a často k ukončení odběru daného 

kanálu. Sledování neautentických lidí diváci vnímají jako ztrátu času. Kristýna píše: “Autenticita je něco, 

čeho chci v životě víc. Lidí sdílejících s ostatními skutečné lidské příběhy”. Diváci na druhou stranu 

obvykle mají pochopení pro to, že mikro-celebrity nechtějí a nemohou sdílet každý detail z jejich 

života, na některé dokonce působí negativně to, když je tvůrce až příliš sdílný. Může to podle nich 

vyvolat příliš moc pozornosti, v krajním případě se pak youtubeři musejí potýkat s nadměrnou 

pozorností a dotěrností ze strany fanoušků. 

Asi nejdůležitější otázkou ovlivňující to, zda je youtuber vnímán jako upřímný, je to, jestli diváky 

pravdivě informuje o tom, zda jsou jeho videa sponzorována či jinak spojena s prezentací určité 

značky. Ačkoliv u odhalování informací ze soukromého života panuje mezi diváky pochopení s tím, 

že některé věci mají zůstat v soukromí a něco je třeba lehce “přibarvit”, pokud jde o propagaci 

produktů, je po tvůrcích vyžadována naprostá transparentnost a pravdomluvnost. Studentka 

Simona (24 let) k tomu říká: 

“Když doporučují věci k použití/koupi, je velmi důležité, aby byli pravdomluvní a upřímní, 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.” 

Upřímnost a pravdomluvnost jsou obecně vyžadovány více než to, aby mikro-celebrita ukazovala 

všechno ze svého života. Fanoušci své oblíbené tvůrce často vnímají jaké své přátele a stejně jako 

svým přátelům ve skutečném životě jim diváci obvykle přiznávají právo na soukromí. Jakékoliv lhaní 

či falešnost ale nesou těžce, stejně jako ve vztazích ve skutečném životě je to něco, čím mohou 

tvůrci pocit přátelství ze strany svých fanoušků narušit. Studentka Edita (21 let) to vystihuje takto: 

“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 
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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 občas 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.” 

Selektivní sdílení informací je konec konců charakteristickým znakem sociálních sítí. Jak píše 

studentka Zuzana (27 let):  

“Je mi jasné, že [youtubeři] 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, 

nebudou zajímavé.” 

Diváci chápou, že prostřednictvím vlogů tvůrci ukazují ty nejzajímavější části svých životů, nicméně 

přílišné zkrášlování prostřednictvím zobrazování nákladného života plného luxusních produktů a 

požitků vnímá publikum negativně a jako prezentaci něčeho, čeho je příliš těžké dosáhnout. Naopak 

upřímnost v otázce negativních aspektů životů youtuberů je dělá v očích jejich diváků pokornější a 

lidštější. Pokud youtubeři v této oblasti nejsou otevření, je to, slovy jedné z respondentek, jako 

“zatajovat něco před nejlepším přítelem. Toho přítele může ranit, když zjistí, že jsi před ním něco zatajoval. 

To stejné může platit pro youtubery”.  

Naprostá upřímnost je po youtuberech vyžadována i jako součást otázky vlivu na mladší publikum. 

Vlogující youtubeři by tak podle některých respondentů neměli příliš přikrášlovat své životy a 

předstírat, že jsou perfektní, aby ve svých snadněji ovlivnitelných divácích, kteří mají tendenci 

srovnávat své životy s jejich, nevyvolávali nejistotu. Stejně tak by neměli sami sebe cíleně stylizovat 

do pozice, ve které budou přitažlivější pro mladé publikum, za účelem prodeje svých vlastních 

produktů. Studentka Linda (23 let) píše: 

“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.” 

Ať je skutečná míra upřímnosti, pravdomluvnosti a otevřenosti mikro-celebrit tvůrců vůči jejich 

publiku jakákoliv, je z jejich odpovědí patrné vidět, že si silně uvědomují, že tyto vlastnosti jsou 

z pohledu jejich diváků zásadní. A ačkoliv i diváci důležitost těchto kvalit pro jejich vztah k mikro-

celebritám vyzdvihují, jsou si často vědomi toho, že tvůrce i jejich „upřímnost a otevřenost“ je 

potřeba občas brát s rezervou a s kritickým odstupem. Produkční Barbora (29 let) například říká: 
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 “[Upřímnost, otevřenost a pravdomluvnost] jsou důležité, v podstatě je to to, čím se [youtubeři] 

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 :)” 

Studentka Linda (23 let) jde ve své kritice ještě dál: 

„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 upřímně i nebezpečného zboží. 

Mezi mikro-celebritami a diváky vzniká vztah podobný „parasociálním vztahům“, které definovali 

Horton a Wohl (1956) – tedy iluze přátelství, kterou vyvolává a přiživuje alespoň zdánlivě autentické 

chování tvůrce vůči jeho publiku. Část zdánlivé autenticity youtuberů tvoří projevy otevřenosti, 

upřímnosti a pravdomluvnosti vůči jeho divákům, nehledě na to, zda tyto vlastnosti skutečně 

vykazují. Otevřenost ve smyslu toho, do jaké míry tvůrce odhaluje svůj skutečný život a soukromí, je 

ze strany diváků vítaná, ale obecně mezi fanoušky panuje pochopení pro jakoukoliv míru potřeby 

tvůrce udržet soukromé záležitosti mimo zrak publika. Upřímnost a pravdomluvnost jsou ovšem 

vlastnosti, které jsou relativně striktně vyžadovány. Upřímnost v případě, kdy tvůrce ukazuje svým 

divákům to, jak žije, a v jeho názorech na produkty představované v jeho videích, a pravdomluvnost 

především v otázkách reklamy a sponzoringu. Zdánlivá otevřenost, pravdomluvnost a upřímnost 

jsou jedny z vlastností, na kterých je obecně založen úspěch tvorby mikro-celebrit kategorie “How To 

& Style”. Sami tvůrci, jak vyplývá z jejich odpovědí, si to velmi silně uvědomují a dávají si záležet na 

tom, aby v očích svých diváků působili tak, že tento divácký požadavek reflektují a že těmito 

vlastnostmi disponují, potažmo aby ve svých divácích posilovali pocit důvěry vůči nim. 

 

7.3 Narušení autenticity: sponzoring 

Sponzoring youtuberů ze strany módních a jiných značek a reklama, kterou tvůrci těmto značkám 

dělají, jsou aspektem, který v očích diváků a fanoušků známých youtuberů hraje důležitou roli ve 

vnímání míry autenticity daného tvůrce. Sponzoring a reklama představují pro většinu mikro-celebrit 
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významnou část příjmů, což je skutečnost, kterou tvůrci svým divákům obvykle nijak nezatajují. Z 

jejich odpovědí vyplývá, že si důležitost pravdomluvnosti v této otázce uvědomují jako součást toho, 

jak důvěryhodní v očích svých fanoušků jsou.  

Ashley: “Je pro nás důležité být upřímný a ne neustále prosazovat produkty nebo “využívat” 

odběratele. … Viděla jsem spoustu kanálů, které začaly ztrácet odběratele, protože dělaly příliš 

mnoho sponzorovaných videí nebo reklam na produkty.” 

Carah: “Vždy uvádím, když je něco sponzorované nebo když mi něco bylo 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.” 

Emily: “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.” 

Hilah: “[Moji důvěru v očích mých fanoušků zvyšuje] pečlivý výběr společností, se kterými 

spolupracuji na sponzorovaných videích, abych diváky ujistila, že produkty, které používám, bych 

použila, i kdybych nedostala zaplaceno.” 

Ne zřídka respondenti vyjádřili pochopení se sponzoringem coby jednu z cest, kterou tvůrci získávají 

peníze na obživu. Skutečností ale zůstává to, že je po tvůrcích vyžadována naprostá pravdomluvnost 

a upřímnost v tom, jaký na daný propagovaný produkt má názor. Tvůrci si tohoto požadavku jsou 

vědomi, patrně z toho důvodu, že si uvědomují, že sdílení jejich vlastních upřímných názorů a 

postojů je tím, na čem je založen jejich úspěch. Proto obvykle v popisech svých kanálů, v popisech 

pod videi nebo i na jiných místech na svých sociálních sítích mají poznámku či vyjádření podobné 

tomu, které si čtenáři mohou přečíst na blogu fitness youtuberky Melissy: 

“Jsem hrdá na to, že sdílím upřímné názory a hodnocení všech produktů a zážitků, které mi jsou 

poskytnuty. Vyhrazuji si právo rozhodnout se, zda zveřejním recenzi, pokud mám pocit, že můj 

názor nebude moci být spravedlivý. Jako vlastník tohoto blogu mohu přijímat způsoby placené 

reklamy nebo sponzorství. … Přijímám a ponechávám si bezplatné produkty, služby, cesty, 

vstupenky na akce a další formy plnění od společností a organizací. Přijaté plnění nikdy nebude mít 

vliv na obsah, témata nebo příspěvky publikované na tomto blogu. Věřím v upřímnost a poctivost, 
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proto budu vždy dávat svůj osobní názor – ať ukazuje produkt či společnost v příznivém světle, 

nebo ne. Přijaté plnění může ovlivnit reklamní obsah, témata či příspěvky zveřejněné na tomto 

blogu. Takový obsah je vždy jasně označen jako placený či sponzorský obsah. … Podporuji pouze 

ty společnosti, produkty a služby, u nichž jsem na základě své vlastní zkušenosti přesvědčena, že 

stojí za podporování.” 

Podobná vyjádření lze najít na celé řadě blogů a v informačních sekcích YouTube kanálů. Přesto ale 

stále platí, že čím větší podíl na tvorbě mikro-celebrity tvoří sponzorovaná videa, tím více klesá 

důvěryhodnost tvůrce v očích jeho fanoušků a jeho popularita obecně. Příkladem je kanál beauty 

youtuberky Blair Fowler tvořící pod přezdívkou juicystar07, jejíž sponzorovaná videa postupem času 

začala převažovat nad těmi ostatními. Z komentářů pod jedním z jejích videí, v nichž divačkám 

ukazuje, jak si vytvořit “jednoduchý, elegantní, vysoký culík”, a které vytvořila ve spolupráci s jakousi 

značkou vlasové kosmetiky, lze vyčíst nespokojenost a frustraci fanoušků z toho, že jejich oblíbená 

youtuberka již tvoří prakticky jen placená videa. Uživatelka Ellie Piggott například píše: 

“Dříve jsem měla videa Blair hrozně ráda, ale teď mě unavují. Ztratila jsi tu opravdovou, přátelskou 

povahu, kterou jsi mívala dříve, a přijde mi, jako když na nás mluvíš jen pro to, aby sis vydělala 

peníze. Mně ani nevadí sponzorovaná videa jako taková – ale když to spojíš s krátkými, 

nezajímavými videi … a když sotva přidáváš videa… všechny tyhle maličkosti se sčítají a proto si 

toho lidé všímají. Neříkej nám hateři – nejsme hateři a tohle nejsou jen zlé komentáře, které tě mají 

naštvat. Je to naše frustrace a hněv, protože to vypadá, že se svými fanoušky už vážně vůbec 

nezatěžuješ.” 

Jak lze vyčíst z tohoto a mnoha dalších komentářů a z odpovědí respondentů, sponzoring a 

spolupráce jsou tolerovány jako součást činnosti youtuberů, neměly by ale převážit nad původním 

záměrem a filozofií jejich činnosti. Příliš velká míra placené propagace produktů může diváky vést k 

pocitu, že jejich tvorba není autentická. Jedna z respondentek k tomu říká: 

“Neměli by se upínat ryze k byznysu a zapomínat na to, že ta videa dělají také pro své odběratele, ne 

jen pro sebe.” 

Příliš mnoho placeného obsahu může vést fanoušky ke ztrátě náklonnosti k daným tvůrcům, stejně 

jako to, když je do videa zahrnuta reklama na produkt, který s daným tématem nesouvisí. V důsledku 

příliš velké míry komercializace mohou diváci přestat své doposud oblíbené tvůrce vnímat jako 

přátele či někoho, od koho dostávají užitečné rády, a namísto toho mohou začít sledování jejich 

videí vnímat jako sledování reklam. Důležité je také to, jakou formou je reklama produktů 

předkládána. Jak píše studentka Eliška (22 let): 
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“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.” 

Další částí této problematiky je otevřenost youtuberů vůči svým divákům, pokud jde o to, která videa 

jsou sponzorovaná a která ne. Pokud tvůrce neuvede, že je video sponzorované, ať již finančně nebo 

materiálně, je to ze strany jeho fanoušků vnímáno jako nečestné a může to mít negativní dopad na 

jeho vztah k danému tvůrci. Podle slov respondentů jak z řad diváků, tak z řad tvůrců, přitom diváci 

jakoukoliv neupřímnost – především, pokud jde o sponzoring – velmi rychle prokouknou. 

  

7.4 Autenticita jako rozdíl mezi mikro-celebritou a tradiční celebritou 

Autenticita a vztah, který mezi divákem a tvůrcem tato zdánlivá autenticita vytváří, jsou jedním ze 

zásadních rozdílů mezi mikro-celebritami a tradičními celebritami. Tak to vnímá jak publikum, tak 

samotní tvůrci: 

Ashley: “S celebritami se nelze ztotožnit. Když přemýšlíš o Hollywoodu, máš v hlavě glamour, peníze, 

auta, honosná sídla atd. Sice třeba obdivujeme mnoho hvězd, ale často pro nás nejsou tím, s kým 

se můžeme ztotožnit. Jejich vzhled obvykle není dosažitelný průměrným člověkem a nespojují se se 

svými “fanoušky” tak, jak to dělá youtuber. / Youtubeři odpovídají na komentáře a ukazují své 

každodenní životy, komunikujeme s našimi odběrateli každý den. … Je tu víc důvěry. Nemyslím si, 

že jsem si někdy koupila produkt propagovaný celebritou, ale určitě jsem si koupila stovky produktů 

podpořených youtuberem.” 

Eva: “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. … Kdežto o hercích 

nebo zpěvácích, které [diváci] vidí jen na podiu, jevišti nebo v televizi, se toho tolik nedozví a nemají 

moc šanci si k němu vytvořit takový vztah.” 

Hilah: “[Mezi youtubery a celebritami je] obří rozdíl. Po tom, co dělám YT videa víc než 5 let, existuje 

spousta lidí, u kterých 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 mých stránkách 

konverzujeme o jídle. Takový druh osobní interakce nemůžeš mít u televizních hvězd. Neznají tvé 

jméno. Můj vztah k mým divákům je zábavnější a uspokojivější než to, co si představím pod 

vztahem tradičních celebrit k jejich publiku. Kromě skutečnosti, že jsem mnoho z těch lidí potkala 
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po celém světě, také dostávám okamžitý feedback na moji práci. 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 taky těžké dostat negativní feedback, protože to působí tak osobně. Myslím si, že tradiční 

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

co skončila jejich role, pak dostanou kritický feedback, pak feedback od publika. Všechno se to zdá 

být příliš daleko od práce, kterou dělali.” 

Kristýna: “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.” 

Diváci vnímají YouTube hvězdy tak, že jsou jim blíže než tradiční celebrity, které se, slovy jedné z 

respondentek, zdají často být jako z jiného světa: “Jejich životy jsou podobnější našim životům než 

životům celebrit.” Tvůrce YouTube videí diváci vnímají tak, že stojí více nohama na zemi a jsou 

autentičtější než celebrity, což jsou vlastnosti, kvůli kterým jsou mezi diváky více respektovaní. 

Vývojářka mobilních aplikací Sandra (30 let) o mikro-celebritách říká:  

“Jsou to průměrní lidé, kteří sdílejí běžná témata a zájmy, což by mohl dělat skoro každý, kdyby 

chtěl. Každý může mít YouTube kanál =)” 

Mikro-celebrity mají dosažitelnější životní styl, proto je pro diváky je snazší se ztotožnit s YouTube 

hvězdami než s tradičními celebritami, které se zdají být nedotknutelné a které lze nejčastěji vidět ve 

stylizovaných rolích, ať je to ve filmu, v hudebním klipu nebo v talk show, kde je jejich image 

kontrolována managementem a produkčním týmem. Studentka Jana  (19 let) vystihuje rozdíl mezi 

tradičními celebritami a mikro-celebritami takto: 

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

[YouTubeři] 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.” 

YouTube hvězdy jsou oproti tradičním celebritám z pohledu publika vnímány jako tvůrci, kteří jsou 

soběstační, sebemotivovaní a kterí si svoji popularitu vybudovali sami vlastní prací – sami přicházejí s 

nápady, sami natáčejí videa a sami je upravují a komunikují s diváky, přičemž posledně jmenovaná 

činnost je tou, kterou diváci na youtuberech oproti tradičním celebritám oceňují nejvíce. Na rozdíl 

od tradičních celebrit navíc tvůrci videí dostávají přímý feedback od fanoušků, což může vést ke 
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zlepšování kvality jejich tvorby. Youtubeři obecně komunikují se svými diváky více než tradiční 

celebrity. Web designérka Olina (25 let) k tomu píše: 

“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 

vzájemně komunikovat.“ 

Jak vyplývá z odpovědí respondentů, fanoušci mají tendenci své oblíbené mikro-celebrity 

podporovat. Na druhou stranu ale citlivě vnímají to, když s nimi YouTube hvězdy v důsledku své 

rostoucí popularity přestanou komunikovat a, podle slov některých respondentů, začnou své 

publikum ignorovat – tedy přibližovat se svým charakterem více právě tradičním celebritám.  

Diváci na druhou stranu dávají youtuberům náměty na videa a bezprostředně reagují na jejich 

tvorbu, takže se dá říct, že ji do určité míry ovlivňují, což je možnost, kterou v případě tradičních 

celebrit nemají. Zatímco mezi tradičními celebritami a veřejností obvykle stojí média, která o 

celebritách informují, youtubeři se, podle slov respondentů, s diváky spojují pravidelně na osobní 

úrovni. Respondentka Adéla to vidí takto: 

“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.” 

Tradiční celebrity jsou chápány tak, že hlavním účelem jejich činnosti je zbohatnout a proslavit se, 

zatímco YouTube hvězdám je kromě toho ze strany publika přičítán také zájem nějakým způsobem 

pomáhat dalším lidem. Podle slov poradkyně Anety (26 let) lze z YouTube hvězd oproti tradičním 

celebritám mnohem více “vytěžit”.  

Přes všechny vnímané rozdílnosti, které byly popsány výše, ne všichni diváci vnímají hranici mezi 

celebritou a mikro-celebritou až tak ostře. Trenérka Veronika (26 let) dokonce říká: 

“Není v tom rozdíl. … 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.” 

YouTube je vnímáno jako místo, kde lze zahájit cestu za tím stát se celebritou v tradičním smyslu 

slova. Rozdíl je v tom, že růst popularity tradičních celebrit závisí především na schopnosti jejich 

managementu prosadit je v médiích a na jejich marketingu, zatímco v případě mikro-celebrit závisí 

hlavně na skutečné přízni diváků. Respondentka Karolína (18 let) říká: 
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“Myslím, že youtubeři mají potenciál stát se celebritami velkých jmen, protože jejich odběratelé je 

mohou na tu úroveň hnát.” 

Hranice mezi celebritou v tradičním smyslu slova a mikro-celebritou se čím dál více rozmazává. 

Tradiční média sice stále dávají přednost tradičním celebritám, ale lze pozorovat tendenci k většímu 

zapojování mikro-celebrit i do pořadů produkovaných těmito médii. Jedním z mnoha příkladů je 

např. účast americké youtuberky Bethany Mota v americké verzi pořadu Dancing with the Stars, 

youtuberky zaměřující se na téma beauty a móda jsou často představovány v módních časopisech 

apod. Dalším důvodem toho, že hranice mezi mikro-celebritou a tradiční celebritou je čím dál více 

nejasná, je také ta skutečnost, že v současné době není svět celebrit zdaleka omezen jen na herce, 

muzikanty, moderátory či modelky. Jak říká respondentka Sylvie: 

“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? … 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 tohle máš a k tomu velké množství 

followerů na sociálních sítích, dohody o vydávání knih nejsou daleko.” 

Skutečnost, že mikro-celebrity jsou vnímány jako skutečnější a autentičtější než tradiční celebrity, je 

dána tím, že interakce s diváky probíhá na osobnější úrovni. Tvůrci odpovídají na komentáře nebo na 

odezvy fanoušků reagují prostřednictvím videí nebo příspěvků na dalších sociálních sítích, ačkoliv lze 

sledovat, že čím úspěšnější youtuber je, tím menší míry tato komunikace dosahuje. Výsledkem 

nicméně je to, že vztah fanoušků k mikro-celebritám je založen na jejich osobnostních vlastnostech, 

zatímco u tradičních celebrit tomu tak není. Studentka Kateřina (20 let) to vystihuje takto: 

“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 zas tak důležitá. Pokud youtuber, 

kterého mám ráda, dělá videa na téma, které mě nezajímá, budu ho i přesto sledovat, protože ho 

mám ráda jako člověka … Ale když hudebník dělá album, které se mi nelíbí, nebudu ho poslouchat 

jen proto, abych ho podpořila.” 

Dalším rozdílem a také důvodem, proč mají diváci k mikro-celebritám blíž, je ten, že se cítí být 

součástí jejich cesty za úspěchem a že jsou tak trochu jeho spolutvůrci. Často si z tohoto důvodu 

nárokují projevy úcty a vděku ze strany youtuberů. Studentka Diana (18 let) například píše:  
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„[Moji náklonnost ztratí], 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.“  

Podobně to popisují i někteří tvůrci, např. youtuberka Beth k rozdílu mezi mikro-celebritami a 

tradičními celebritami říká: 

„YouTube fanoušci mají k tvůrcům mnohem větší přístup 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.” 

V mnoha případech fanoušci své oblíbené youtubery sledovali od jejich počátků, a ti, kteří začali 

jejich tvorbu sledovat až v době, kdy již disponovali velkým množstvím fanoušků, mají možnost se 

prostřednictvím starších videí a příspěvků na blogu a dalších sociálních sítí vracet do jeho minulosti. 

 

7.5 Vztahy 

O vztahu publika k mikro-celebritám produkujícím svůj obsah prostřednictvím YouTube lze říci, že je 

odlišný od vztahu publika k tradičním celebritám typu zpěváků, herců apod. Z odpovědí 

respondentů z řad publika je zřejmé, že míra autenticity, jejíž součástí jsou vlastnosti jako upřímnost, 

pravdomluvnost či otevřenost tvůrce vůči fanouškům a míra jeho přímé interakce s diváky, má na 

tvorbu a formování tohoto vztahu značný vliv. O vztahu mezi mikro-celebritami a jejich publikem 

obě strany hovoří jako o přátelství, které je – na rozdíl od vztahu k televizním osobnostem, jejž 

Horton a Wohl (1956) nazvali „parasociálním vztahem“ – oboustranné a opětované. Svůj vztah 

k divákům či fanouškům respondenti z řad mikro-celebrit prezentují jako náklonnost – své diváky 

podle svých slov vnímají jako své přátele, z jejichž strany navíc přichází vysoká míra podpory pro to, 

co dělají. Otázkou samozřejmě je to, do jaké míry jejich slova odpovídají jejich skutečnému postoji a 

do jaké míry jde o snahu vykreslit vzájemný vztah v co nejpozitivnějším světle. Nicméně lze z jejich 

odpovědí usuzovat, že důraz na vytváření dojmu oboustranného přátelství je důležitým prvkem 

jejich tvroby: 

Beth: “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 si, 

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.” 
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Carah: “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.” 

Eva: “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. … Vztah je 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. … Pro mě fanoušci nejsou anonymní dav, který mě nezajímá. 

Mám je ráda.” 

Kristýna: “Vnímám se jako taková starší sestra nebo kamarádka.” 

Pokud jde o diváky, schopnost představit si daného tvůrce jako člověka, jenž je součástí jejich 

vlastního života, je jedním z kritérií důležitých pro to, zda divák začne odebírat obsah některé mikro-

celebrity, nebo ne. Diváci své oblíbené youtubery považují za přátele, na nichž jim záleží, jimž 

mohou věřit a kteří jsou jim samotným podobní, protože mají stejné problémy a žijí podobný život 

jako oni. Sylvie svůj vztah k nim popisuje 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.” 

Osmnáctiletá studentka Helena jde ještě dál: 

“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!)” 

Diváci se cítí se být součástmi životů svých oblíbených mikro-celebrit, a to především v případě těch 

tvůrců, kteří pravidelně a často přispívají svými vlogy ze soukromého života. Například youtuberka 

Laura Vitale, jejíž hlavní YouTube kanál je věnován vaření, točí se svým manželem vlogy stylem, kdy 

divák má pocit, že s nimi je doma, v autě, na cestách a prakticky všude, kam je prostřednictvím 

kamery berou. Komentáře pod videem pak mají charakter pokračující konverzace typické pro 

interakci mezi přáteli – komentující uživatelé reagují na všechno možné, co viděli ve videu, dávají 

rady, dodatečné dotazy a podobně. Některé respondentky dokonce uvedly, že si připadají jako 

součást rodin těchto sdílnějších tvůrců, jako jejich sourozenci, protože jim youtubeři přinášejí 

stejnou „radost“ a „štěstí“ jako jejich příbuzní. Respondentka Adéla svůj vztah k youtuberům vystihuje 

takto: 
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“Moje oblíbené youtuberky jsou jako kamarádky na jednosměrné dopisování. Mám pocit, že o nich 

vím hodně, ale ony o 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 sleduji pravidelně, jsou ty, které mě 

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

Fanoušci tvůrců YouTube videí je často vnímají jako své virtuální mentory, kteří jim dávají dobrá 

doporučení, ukazují směr, jakým směřovat svůj život a kteří jim vždycky vyjadřují podporu. 

Inspirativní, unikátní a povzbudivá osobnost je vlastností, kterou youtubeři podle slov respondentů 

z řad publika dokáží přitáhnout největší množství diváků. Pro některé diváky jsou tyto vlastnosti 

dokonce důležitější než užitečnost rad a doporučení, které od tvůrců dostávají. Youtubeři své 

fanoušky inspirují v tom, jak pozitivně změnit svůj životní styl; mohou je inspirovat k získání vyšší 

sebedůvěry, ke zkoušení nových věcí a obecně přispět k jejich osobnímu rozvoji. Příkladem je 

youtuberka Patricia Bright, která se sice z velké části zabývá módou a “beauty” tematikou, ale jejíž 

videa jsou často zaměřená také na rady a doporučení v tom, jak se vypořádat s určitými životními 

situacemi, dále v otázkách psychologického rázu, jako je osobní růst, vyrovnaná osobnost, 

sebevědomí, spokojené vztahy, a podobně, v nichž obvykle, vychází ze svých vlastních zkušeností – 

její promluvy lze definovat jako tzv. motivační řeč, nebo možná “life-coaching”. V jednom z videí 

tohoto typu svým divákům radí, co udělat proto, aby se sebou přestali být nespokojení, přičemž zde, 

podle vlastních slov, vychází z vlastních zkušeností a pocitů.20 Z komentářů pod videem lze vyčíst, jak 

inspirativně její tvorba na diváky působí: 

Jocelyn Stewart: “Tohle mě vážně oslovilo, přesně to jsem potřebovala slyšet. Děkuju, Patricie, 

rozhodně jsi mě namotivovala a inspirovala k tomu být lepší, bez toho abych se srovnávala s 

jinými.” 

LegallyGorgeous11: “WOW! Tohle video bylo inspirativní a motivující! Jsi skvělý vzor a tak dobře 

mluvíš! Přinutila jsi mě změnit způsob myšlení a pohled na život! Děkuju! Tohle nakopnutí v životě 

jsem vážně potřebovala!” 

Mattilyn Buchanan: “Jsi inspirativní, Patty. Spousta lidí, kteří jsou známí a oblíbení, občas předstírají, 

že vůbec netuší, co znamená nedostatek sebevědomí. Je skvělé vědět, že i ty se tak občas cítíš a 

můžem se s tebou ztotožnit.” 

                                                             

20 Originální název videa: Never Feeling Good Enough 
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Sledování youtuberů pomáhá jejich divákům zorientovat se v tom, co nabízí trh, a rozšířit si obzory 

například tím, že ukazují svému zahraničnímu publiku, jaké to je žít v jiné zemi, nebo své diváky 

prostřednictvím vlogů z pracovních cest a dovolených berou na různá místa na zeměkouli. Své 

diváky učí novým věcem, přinášejí jim nové nápady a perspektivy a podněcují je ke kreativitě. 

Tanečnice Pavlína (22 let) říká: 

“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.” 

Z odpovědí řady respondentů vyplývá, že své oblíbené mikro-celebrity vnímají jako jakýsi vzor. 

Josefína (24 let) svůj vztah k jedné z youtuberek popisuje ještě barvitěji: 

“Cassey naprosto rozjasňuje můj život. Obzvláště 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.” 

Jak vyplývá z odpovědí respondentů jak z řad mikro-celebrit, tak z řad publika, zdánlivá autenticita 

youtuberů – tedy to, že fanouškům odhalují své soukromí, přímo k nim promlouvají a komunikují, 

vzbuzují v nich iluzi toho, že jsou k nim otevření, upřímní a pravdomluvní, přispívá významnou 

měrou k budování vztahu, jejž obě strany označují za oboustranný a blízký. Některé respondentky 

dokonce uvedly, že své oblíbené youtubery vnímají jako součást rodiny. Jak mikro-celebrity, tak 

jejich fanoušci tento vztah definují jako oboustranné a opětované přátelství. Tvůrci na tomto vztahu 

pracují tím, že se vůči divákům snaží projevovat právě výše zmíněné vlastnosti přispívající k vytvoření 

dojmu autenticity. Diváci pak na vzájemném „přátelství“ pracují především otevřenou a soustavně 

vyjadřovanou podporou vůči svému oblíbenému tvůrci. Dalším často zmiňovaným prvkem vztahu 

mezi mikro-celebritami a jejich fanoušky je inspirace. Diváci berou své oblíbené tvůrce jako vzory, 

jejichž činností, tvorbou či životem se mohou nechat inspirovat a jejichž radám mohou důvěřovat. 

Dalo by se říci, že je vnímají jako příklad pro to, jak se chovat, co a jak dělat, jak řešit problémy, jak jít 

za svým cílem a obecně pro to, jak žít svůj život. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zjistit, jakou roli hraje autenticita, její prvky a projevy při vytváření vztahu mezi 

mikro-celebritami a jejich fanoušky. První části analýzy byly zaměřeny na autenticitu jako takovou – 

na to, v jakých typech obsahu produkovaného zkoumaným segmentem mikro-celebrit se nejvíce 

uplatňuje, čím se projevuje a jaké faktory mohou její vnímání ze strany diváků ovlivnit.  

Jedním z nejtypičtějších formátů, v nichž můžeme pozorovat projevy a prvky autenticity, jsou tzv. 

vlogy – video blogy ze života youtuberů, ze zákulisí jejich tvorby a videa zaměřená na témata 

pohybující se mimo rámec hlavního tematického zaměření daného tvůrce. Vlogy jsou formátem, 

který díky svému charakteru hraje při vytváření vztahu mezi mikro-celebritami a jejich fanoušky 

velkou roli. Značná část youtuberů tvořících v kategorii “How To & Style” vlogy využívá pro přiblížení 

sebe sama a svého autentického života divákům. Ti díky tomu často získávají pocit, že daného tvůrce 

znají podobným způsobem jako lidi ze svého vlastního okruhu známých a že se s ním mohou 

ztotožnit. Prostřednictvím vlogů získávají dojem, že jejich oblíbení youtubeři jsou stejně “opravdoví” 

a “obyčejní” lidé, jakými jsou oni sami, s podobnými problémy, životními situacemi a zájmy, a 

pociťují tím pádem vůči nim cosi jako duševní spříznění, blízkost a přátelství. 

Tvorba vlogů sama o sobě ale není tím, co mikro-celebrity v očích publika dělá autentickými. 

Youtubeři musejí vůči svým divákům vykazovat určité vlastnosti, díky nimž fanoušci získávají pocit, že 

danému tvůrci mohou důvěřovat. V první řadě lze s jistotou říci, že tvorba v kategorii “How To & Style” 

je do značné míry založena na alespoň zdánlivě velmi osobním vzájemném přístupu mezi tvůrci a 

diváky. Sami tvůrci si silně uvědomují, že iluzi osobního přístupu a svoji důvěryhodnost v očích 

diváků budou posilovat tím spíše, čím více budou v divácích udržovat dojem, že mají možnost 

nahlížet do jejich soukromých životů, že jim odhalují soukromé skutečnosti o sobě samých, a že jsou 

k nim upřímní ve svých názorech na zobrazované produkty a v otázce toho, jak jejich život skutečně 

vypadá – především to, že svůj život nadměrně nepřikrášlují. Vlastností, která je ze strany diváků 

striktně vyžadována, je naprostá pravdomluvnost, pokud jde o spolupráci s firmami, které 

prostřednictvím tvorby mikro-celebrit propagují své produkty. 

Tuto spolupráci, která často představuje jeden z hlavních příjmů mikro-celebrit, sami tvůrci (i v 

českém prostředí) nazývají pojmem “sponzoring” (jde o finanční nebo barterové plnění za propagaci 

produktu). Jejich přístup k těmto formám spolupráce je faktorem, který může zásadně ovlivnit 

tvorbu vzájemného vztahu s fanoušky a to, do jaké míry je tvůrce vnímán jako autentický (resp. 

důvěryhodný). Ačkoliv diváci placenou propagaci výrobků či služeb chápou a přijímají jako něco, z 

čeho youtubeři žijí, nemají pochopení pro jakékoliv zatajování či nepravdy v otázce toho, který 

obsah je tvořen v rámci takové spolupráce a který ne. Dalším negativně vnímaným aspektem ze 
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strany diváků je přílišná četnost placeného obsahu, jinými slovy to, když youtuber svoji tvorbu staví z 

větší části právě na spolupráci se zadavateli reklamy. 

Dojem autenticity a to, jak se podílí na vytváření vztahu mezi diváky a jejich oblíbenými youtubery, 

jsou jedny z aspektů, které odlišují mikro-celebrity od celebrit v tradičním slova smyslu – tedy od 

filmových a televizních herců, muzikantů, televizních moderátorů, modelek apod. Další část analýzy 

tedy byla zaměřena na autenticitu z tohoto pohledu. Zjednodušeně lze říci, že faktory, jako je 

vnímaná podobnost diváka s tvůrcem, ať už jde o životní styl, situace, problémy, povahu či názory, 

zdánlivá blízkost daná mimo jiné více bezprostřední vzájemnou komunikací, skutečnost, že činnost a 

image mikro-celebrit není prací managementu, možnost alespoň zdánlivě ovlivňovat tvorbu 

youtuberů apod., jsou těmi důvody, proč lze v poslední době pozorovat příklon – především 

mladého publika – k těmto osobnostem. A také rozhořčení fanoušků v případech, kdy jejich oblíbení 

tvůrci tyto vlastnosti přestanou vykazovat a svým přístupem se tak v důsledku své rostoucí 

popularity začnou přibližovat právě tradičním celebritám. 

Poslední část analýzy se zaměřila na charakter samotného vztahu mezi mikro-celebritami a jejich 

publikem, jehož tvorba je – jak vyplývá z výzkumu – značně ovlivněna tím, že mikro-celebrity a jejich 

tvorba jsou vnímány jako autentické. V předchozích odstavcích zmíněné prvky a projevy autenticity, 

především otevřenost v otázce odhalování soukromí, upřímnost v názorech na produkty a při 

zobrazování života, pravdomluvnost pokud jde o spolupráci s firmami, které tvůrce platí, 

bezprostřední a prakticky okamžitý feedback na komentáře diváků, vysoká míra komunikace s 

publikem apod., přispívají k tomu, že mezi mikro-celebritami a jejich fanoušky vzniká vztah, v určitém 

smyslu – a především z pohledu fanoušků – podobný vztahům typickým pro primární skupiny – 

tedy rodiny a blízké okolí. Tvůrci i jejich diváci tento vztah označují za oboustranné a opětované 

přátelství, v němž probíhá také oboustranná podpora. Z pohledu fanoušků se toto přátelství 

vyznačuje pocity, jako je duševní spřízněnost, ztotožnění či blízkost. Jednou z nejčastěji 

zmiňovaných součástí tohoto vztahu je ovšem inspirace – vzhledem k důvěryhodnosti, kterou diváci 

vůči youtuberům pociťují, a k již zmiňovanému dojmu “blízkého vztahu”, vnímají fanoušci své 

oblíbené tvůrce jako své vzory, jimiž se mohou nechat inspirovat – nejen pokud jde o nápady či 

návody apod., ale i v širším smyslu v otázkách toho, jakou životní cestu si vybrat, jak se stavět k 

problémům nebo jak si jít za svým cílem. 

Z výzkumu a jeho výše shrnutých výsledků vyplývá, že mezi mikro-celebritami a jejich fanoušky 

vzniká cosi jako parasociální vztahy, jak je definovali Horton a Wohl. Ze strany youtuberů zde 

probíhají stejná parasociální interakce jako v případě televizních postav, k nimž se vztahovala teorie 

Hortona a Wohla. Prostřednictvím těchto interakcí se diváci dovídají více či méně důvěrné informace 
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o těchto tvůrcích, vytvářejí si s nimi sdílenou historii a získávají tak pocit, že je znají podobným 

způsobem jako své skutečné známé. Tyto interakce tedy – stejně jako u televizních postav – v 

divácích vyvolávají cosi jako “iluzi intimity” a vedou k vzniku kontinuálního vztahu, který diváci 

vnímají jako přátelství. Vztah mezi mikro-celebritami a jejich diváky se ale přece jen od původní 

teorie v některých ohledech liší. Zatímco televizním postavám, o nichž hovořili Horton a Wohl, 

připravoval půdu pro vytváření vztahu televizní štáb, v případě mikro-celebrit je vztah založen na 

tom, že práce tvůrců je prezentována jako jejich vlastní, autentická. Druhá odlišnost spočívá v tom, 

že interakce a vztahy, které probíhají mezi mikro-celebritami a jejich fanoušky, nejsou jednostranné – 

obě strany spolu přímo a otevřeně komunikují, ačkoliv samozřejmě větší podíl této interakce stojí na 

straně publika; nejsou zcela kontrolované performerem, jelikož diváci mají možnost ovlivňovat svými 

komentáři a reakcemi chování a tvorbu mikro-celebrity; a na rozdíl od těch, které popsali Horton a 

Wohl, podléhají oboustrannému vývoji. 
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SUMMARY 

The aim of this study was to determine the role of authenticity, its elements and manifestations in 

developing the relationship between micro-celebrities and their fans. The first parts of the analysis 

focused on authenticity itself - in what type of content it appears, how it’s manifested, and what will 

disrupt it in the eyes of the audience. 

Vlogs are the most typical content type where the authenticity appears. Due to its character, vlogs 

play an important role in developing the relationship between micro-celebrities and their fans. 

Youtubers use vlogs to draw themselves and their lives closer to their viewers who, as a result of that, 

get an illusion of knowing the youtuber better. Viewers get the feeling that their favourite youtubers 

are „real“ and „genuine“, with similar problems, life experiences and interests to theirs, which makes 

them „closer“ and „more relatable“. 

In order to give an impression of authenticity, micro-celebrities have to assert a personal approach 

towards their viewers. Youtubers realize that to create an illusion of personal approach and to make 

themselves trustworthy, they have to let their audience see bits of their personal lives, disclose some 

personal facts and create an illusion of honesty when it comes to their opinions of promoted 

products and their real life. On the side of audience, truthfulness is strictly required when it comes to 

sponsoring. 

The youtuber’s approach to sponsoring and other types of cooperation can significantly affect the 

development of the relationship, and the extent to which he/she is perceived as authentic (or 

trustworthy). In general, viewers perceive and accept sponsored promotion of products as a way for 

micro-celebrities to earn their living. However, they usually have no understanding for any 

concealment or falsehood in what content is or isn’t based on such cooperation. The excessive 

frequency of paid content is also seen as a negative aspect. 

Another part of the analysis focused on authenticity as an element that distinguishes the content 

created by micro-celebrities from the content typical for traditional celebrities, such as actors, 

musicians, talk show hosts etc. Factors such as perceived similarity, when it comes to lifestyle, 

experiences, problems, personality and opinions; seeming closeness given by immediate 

communication; the fact that activities and image of micro-celebrities aren’t controlled by a 

management; the seeming ability to affect the content etc., are the causes of growing popularity of 

these personalities among audience (especially young viewers). 

The last part of the analysis focused on the character of the relationship itself, whose development is 

affected by the seeming authenticity of micro-celebrities and their production. The manifestations 
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of authenticity, such as openness, honesty, truthfulness, immediate feedback and large extent of 

communication, add to creation of the relationship that is – especially in the eyes of viewers – 

similar to the relationships typical for primary groups (families and close friends). Both, youtubers 

and viewers call it a „friendship“, which is mutual and reciprocated, where both sides support each 

other. From the perspective of fans, this friendship is characterized by feelings such as affinity, 

identification and closeness. However, one of the most frequently mentioned elements of this 

relationship is „inspiration“ – given the seeming „trustworthiness“ of micro-celebrities and the 

illusion of „close relationship“, fans perceive their favourite youtubers as role models who inspire 

them – not only in terms of ideas and tutorials etc. but also in what life path to choose, how to deal 

with problems and how to achieve their goals. 

The research shows that micro-celebrities and their fans develop relationships similar to parasocial 

relationships as defined by Horton and Wohl (1956). Youtubers carry out the same parasocial 

interaction as television personalities to which the theory applied. Through these interactions, 

viewers learn more or less personal information about youtubers, they create a shared history, and 

thus they get the impression of familiar connection similar to their real friendships. Just as in the 

case of television personalities, micro-celebrities induce some sort of „illusion of intimacy“ in their 

viewers. There are certain differences, though. Youtubers‘ work that underlies the relationship 

between them and their fans is presented as authentic. Also, interactions and relationships between 

micro-celebrities and their fans are not one-sided – both sides take part in open and direct 

communication, although the major part of the communication is on the side of the audience. And 

finally, interactions and relationships are not fully controlled by the performer, since viewers have an 

opportunity to influence micro-celebrity’s behaviour and production by their comments and 

responses. Thus, the interactions and relationships are subject to mutual development. 
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