
UNIVERZITA KARLOVA  

Fakulta humanitních studií 

Studium humanitní vzdělanosti 
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ÚVOD 

 

Tento výzkum se bude zabývat dlouhodobým vývojem vztahů mezi youtubery a jejich 

odběrateli. Jelikož se předešlé výzkumy věnují tomuto tématu jen okrajově a berou ho spíše 

jen z pohledu jedné strany, buď odběratelů, nebo youtuberů, rozhodla jsem se zkoumat obě 

strany a jejich vzájemné vztahy, díky čemuž bude mít výzkum originální přínos k poznání 

tohoto fenoménu. V mém výzkumu se zaměřím na tento vztah, budu se ho snažit pochopit a 

poté nastínit.  

Bude mě zajímat motivace youtuberů k točení videí a také to, jestli se od začátku 

tvorby nějak změnila, motivace odběratelů ke sledování videí, co jim tato záliba přináší a 

jestli je videa nějakým způsobem obohacují. Dále se bude výzkum zaměřovat na vliv 

youtuberů na odběratele, tedy jestli si svůj vliv uvědomují a přemýšlí nad ním, když točí svá 

videa a jak si vybírají partnerské subjekty a firmy, se kterými chtějí spolupracovat. U 

odběratelů půjde o to zjistit, zda si vliv youtuberů uvědomují, zda se jimi nechávají vědomě 

ovlivňovat a jak vnímají reklamy nebo mediální spolupráce youtuberů ve videích. Co se týká 

komunikace, budu zjišťovat, jak se její forma od začátku změnila, jak youtubeři komunikovali 

na začátku a jak komunikují dnes, a jak s nimi komunikovali odběratelé na začátku a jak nyní 

s narůstající popularitou. Také budu zkoumat, jestli odběratelé vnímají změnu v tom, jak 

s nimi youtubeři jednali dříve a jak dnes. V neposlední řadě mě bude zajímat vývoj vztahu 

mezi youtubery a odběrateli, jak se vnímali dříve a jak dnes, jak youtubeři reagují na své 

fanoušky, jestli se v přístupu k nim něco změnilo a jak naopak vnímají přístup youtuberů 

jejich odběratelé. Všechna tato témata se pokusím prozkoumat a díky nim lépe pochopit tento 

fenomén a jejich vzájemný vztah, který se zatím jeví jako velmi úzký a blízký.  

Mým důvodem výběru tohoto tématu je dnešní trend youtuberů, vloggerů a bloggerů a 

čím dál rozsáhlejší používání sociálních sítí mezi mladšími uživateli, pro které se stalo běžnou 

součástí života (Mascheroni a Ólafsson, 2014, s. 53). Fenomén youtuberů mě začal výrazněji 

zajímat díky akci Utubering. Této akce youtuberů se v Praze zúčastnilo více jak 11 tisíc lidí. 

Podobnou akcí youtuberů je i VidCon, každoroční setkání online hvězd a jejich fanoušků 

pořádané již od roku 2010. Jedná se o multižánrovou konferenci, která se koná každý rok v 

Anaheimu v Kalifornii. Díky míře své návštěvnosti a oblíbenosti se z něho stala globální 

akce. To také odráží vzrůstající popularitu youtuberů. Zakladateli VidConu jsou bratři 

Greenové. 

Avšak tím nejzásadnějším důvodem, který mě přesvědčil se tohoto tématu chopit, byla 
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diplomová práce Markéty Mikolášové s názvem Využívání sociálních sítí dětmi ve věku 8-11 

let z perspektivy dětí a rodičů. V závěru doporučuje pro další výzkum zaměření právě na 

Youtube, a to konkrétně na youtubery, kteří jsou podle ní fenoménem pro děti v mladším 

školním věku. Mikolášová (rok) vedla výzkum s dětmi a snažila se zjistit, co děti vede 

k tomu, založit si profil na sociální síti, jak sítě využívají, jak do těchto jejich zájmů zasahují 

rodiče a jak tyto zásahy děti vnímají. Na konci sama uvedla: „Ačkoliv se nejedná o téma této 

studie, doporučuji pro další výzkum zaměření na Youtube, protože se na něj často rozhovory 

stočily, a to jak s dětmi, tak s rodiči. Zdá se, že tzv. „Youtubeři“ jsou fenoménem pro děti v 

mladším školním věku, což se ukázalo i ve spojitosti se sociálními sítěmi, na nichž někteří své 

oblíbence sledují. Děti tráví na Youtube mnohem více času než na sociálních sítích a rodiče 

jej považují za větší problém a zásah do života než Facebook.“1 

Youtubeři jsou pro své odběratele velmi často vzorem a jejich vliv na okolí je tedy 

obrovský. Například ve výzkumu EU Kids Online Nikola (P38, 10 let) odebírala oblíbené 

youtubery a podle jejích slov by ji bavilo být youtuberkou. Youtubery a streamery jako 

oblíbené „postavy“ zmiňovalo více dětí, které se výzkumu zúčastnily. Zkoumat tento vztah je 

tedy aktuální a může vést k zajímavým závěrům, které bych ráda dál prohloubila ve své 

diplomové práci. 

Teoretická část práce je rozdělena na podkapitoly, ve kterých nastiňuji základní pojmy. 

V první podkapitole objasňuji pojem sociální síť, do níž spadá i YouTube, na který youtubeři 

umisťují svá videa. V následující popisuji stručnou historii YouTube, v další pak pojem 

YouTube komunita, do které spadají jak youtubeři, tak odběratelé, těm jsou věnovány další 

dvě podkapitoly. V další části se zaměřuji na děti a jejich vztah k médiím, v podkapitolách 

vysvětluji měnící se zkušenost dětí s digitálními technologiemi a sociálními sítěmi (se 

zaměřením na zkušenost dětí s YouTube). Poslední část se věnuje vlivu youtuberů na děti. 

Také se zmiňuji o rodičích a o tom, jak přistupují k online aktivitám svých dětí, o kterých 

mnohdy dlouhou dobu nemají ani ponětí. 

V praktické části popisuji metodologii výzkumu, vysvětluji kvalitativní výzkum, případovou 

studii, nastiňuji výzkumné otázky, cíl výzkumu i techniku sběru dat, ke které jsem zvolila 

polostrukturovaný rozhovor, který jsem vedla se svými respondenty během jednoho měsíce. Dále 

popisuji postup výzkumu a analýzu dat. Všechny potřebné informace jsem čerpala z odborné 

literatury, odborných výzkumů a z článků na internetu, které se zabývaly podobným tématem. 

 

                                                 
1 MIKOLÁŠOVÁ, Markéta, 2015. Využívání sociálních sítí dětmi ve věku 8-11 let z perspektivy dětí a rodičů. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

 

V teoretické části se pokusím vysvětlit stěžejní pojmy, jako je sociální síť, YouTube, 

youtuber a odběratel, a nastínit, jakou roli hrají sociální sítě a média v životě dětí. 

 

1.1 Sociální síť 

Boyd a Ellison (2007, s. 2) popisují sociální sítě jako webové služby, které umožňují 

jednotlivcům utvořit veřejný nebo částečně veřejný profil uvnitř ohraničeného systému, 

sestavit seznam dalších uživatelů, se kterými navázali spojení, a prohlédnout si a projít jejich 

seznam uživatelů, se kterými jsou v propojení, a mohou vidět i další uživatele, kteří jsou 

uvnitř systému. Sociální sítě jsou jednou ze složek Webu 2.0. Jsou relativně moderním typem 

webových aplikací. Je to způsob, jakým lidé tráví volný čas. Vznikly v prvním desetiletí 21. 

Století. Předcházeli jim jiné sítě, které sloužili lidem před nimi. Předchůdci byly například 

diskusní servery, online fotogalerie, weblogy a další.  

Ti, kteří tyto služby vytvořili, si časem povšimli, že uživatelům nejde jen o 

zveřejňování obsahu, ale že chtějí také komunikovat s ostatními. Chtějí sdílet, tvořit, hodnotit 

a hrát. Tyto nároky ale klasické komunikační služby neuskutečňovaly. Diskusní servery i 

blogy byly pro uživatele moc složité, a tak zájem o ně upadal. Časem se ale začaly objevovat 

služby, které se nezakládaly na obsahu, ale spíše na vztazích mezi uživateli. Tyto služby dnes 

nazýváme sociální sítě a jsou založeny na tom, že: 

• převážná část obsahu je utvářená samotnými uživateli 

• podstatou jsou vztahy mezi uživateli, jejich komentáře, odkazy a hodnocení 

• ti, kteří servery provozují, do nich zasahují jen velmi málo 

Kromě těchto vlastností, jež se týkají spíše provozu služeb než lidí, je tu jedna vlastnost 

významná, která sociální sítě odlišuje – identita uživatelů sociálních sítí je shodná s jejich 

identitou skutečnou. 

Sociální sítě jsou momentálně nejpopulárnější webovou aplikací. Svou velikostí a 

dosahem převyšují dokonce i obvyklé webové servery (např. Google) anebo obsahy, jakými 

je například pornografie. Sociálních sítí je mnoho, ale tím největším komunikačním systémem 

je síť Facebook. Vztahy na sociálních sítích se obvykle nazývají přátelství, jako například na 

již zmíněném Facebooku, nebo též následování, například na Twitteru nebo právě na 

YouTube. Přátelství nebo následování znamená, že dva uživatelé téže sítě spolu chtějí 

komunikovat a sdělovat si informace. 
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Sociální sítě se řadí mezi aplikace takzvaného Webu 2.0, protože jejich obsah 

vytvářejí samotní uživatelé. Neexistuje tam žádná autorita, která by obsah, který se bude 

publikovat, musela schválit. Uživatelé jsou tvůrci obsahu a oni sami také rozhodují o jeho 

další distribuci (Miller, 2012, s. 12). 

 

1.2 YouTube 

YouTube je webová stránka určená ke sdílení videí. Tato webová stránka byla 

založena bývalými zaměstnanci společnosti Paypal Chadem Hurleym, Stevem Chenem a 

Jawedem Karim v roce 2005 v USA. Prvotní myšlenkou pro její založení byla potřeba služby, 

která by spojovala možnosti nahrávání, sledování a sdílení videoklipů. Chad Hurley a Steve 

Chen totiž nahráli video a zjistili, že ho nemají kde sdílet a na poslání emailem byl soubor 

moc veliký. Rozhodli se tento problém tedy vyřešit, a tak vznikl web YouTube.  

Byl oblíbenou stránkou již od začátku. Během tří měsíců se počet návštěvníků 

ztrojnásobil. Za první rok fungování dosáhl server 38 milionové návštěvnosti. Po dvou letech 

převyšovala návštěvnost 100 milionů denně a YouTube se tak dostal na třetí místo v žebříčku 

Alexa Global Top 500. Dnes za Googlem zaujímá místo druhé. Stal se z něj nejrychleji 

rostoucí web v dějinách. Toho si začala všímat konkurence. V roce 2006, tedy rok po 

založení, ho nakonec odkoupila společnost Google za 1,65 miliardy dolarů. 9. října 2008 byl 

YouTube zprovozněn dokonce i v českém jazyce (Polesný, 2008). Podle YouTube statistiky 

(2017) je dnes jeho lokální verze přítomna ve více než 88 zemích. 

YouTube ale nebyl prvním pokusem o vytvoření takové sítě. Jedním z prvních byl web 

shareyourworld.com, který byl založen roku 1997, avšak neuspěl, a to nejspíše kvůli 

nevyspělé technologii. V roce 2004 přišla další síť, a to blinkx, o rok později Google video a 

Yahoo!. YouTube se ale odlišoval tím, že umožňoval nahrávat, sdílet a vyhledat videa 

(Soukup, 2014, s. 3). Janouch (2014, s. 310) říká, že YouTube je největší světovou sociální 

sítí, na které můžeme sdílet videa. Také uvádí, že YouTube je druhým největším světovým 

vyhledávačem, a to hned po největším vyhledávači Googlu.V žebříčku nejnavštěvovanějších 

stránek na světě zaujímá třetí místo hned za prvním Googlem a Facebookem (Kasík, 2015). 

Webová stránka poskytuje velmi jednoduché rozhraní, kde mohou lidé nahrávat a 

publikovat videa, aniž by museli být nějak výrazně technicky zdatní. Také není omezeno 

množství videí, které mohou uživatelé na web nahrát (Burgess & Green, 2009, s. 10). 

Podle Strangelovea (2010, s. 14) bylo původním záměrem točení amatérských videí, 

například natáčení domácích videí rodiny doma nebo na dovolené. Kameru si mohly dovolit 

jen střední a vyšší vrstvy, protože technologie byla v té době velmi drahá. Dnes je každý 
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mobilní telefon a fotoaparát vybaven funkcí nahrávání. To znamená, že díky videokamerám a 

miliardě lidí připojených k internetu, došlo k vytvoření zlatého věku amatérských videí. 

Holmbom (2015, s. 4) říká, že YouTube je více než pouhou webovou stránkou pro lidi. 

Tisíce jedinců nahrávají videa na YouTube a je to pro ně i zdroj obživy. Stránky jako 

YouTube, eBay, Facebook, Flickr, Craigslist a Wikipedia existují a mají hodnotu jen proto, že 

je lidé používají a přidávají na ně nejrůznější obsah. Jsou tím lepší, čím více je lidé používají 

a čím více na ně přispívají. 

Ve vysílacích médiích, jakými je například televize, je přístup k viditelné divácké 

účasti omezen tím, že obsah je tvořen profesionály. Na rozdíl od tradičních médií je YouTube 

otevřený, má snadný přístup a uživatelé mohou přidávat jakýkoliv obsah bez omezení 

(Burgess & Green In Snickars-Vonderau, 2009, s. 103). 

Strangelove (2010, s. 6) říká, že YouTube je jedním z nejviditelnějších manifestů 

rozsáhlých změn v používání internetu a dalších digitálních technologií. Za změnou stojí 

jednotlivci a jejich amatérská videa. Tato změna je také součástí dlouhodobé přeměny povahy 

publika od relativně pasivních spotřebitelů k plně aktivním tvůrcům. 

Jenkinsova definice participační kultury je taková, že fanoušci a další, kteří odebírají 

obsah, jsou vyzváni k aktivní účasti na tvoření a rozšíření nového obsahu (v Burgess & 

Green, 2009, s. 10). Gauntlett (2011, s. 88-95) říká, že YouTube je jednou z nejlépe 

zavedených platforem Webu 2.0. Slovo platforma je jak technicky správný termín, tak také 

vhodné slovo, kterým popisujeme druh etapy, která nabízí kreativní činnost. YouTube je 

původní typ digitální kreativní platformy ve třech klíčových směrech: 

1. Nabízí rámec pro účast. Klíčovým elementem tu je zvaní uživatelů, aby nahrávali 

svá vlastní videa ne delší než 15 minut. Díky tomu, že ho může používat každý, 

nabízí celou řadu různých stylů i velkou škálu námětů. Bez zpětné odezvy 

uživatelů by YouTube nemohl existovat, protože by na něm chyběl obsah. Kritik 

Mark Andrejevic říká, že YouTube tajně nenávidí své uživatele a že by mu bylo 

lépe, kdyby už neprodukoval amatérská videa, ale naopak výnosnější profesionální 

obsah. To ale popírá myšlenku, že bez amatérského obsahu a příspěvků by byl 

YouTube mnohem méně populární. 

2. Má neomezený obsah. Na YouTube nejsou skoro žádná omezení v tom, jaké 

příspěvky mohou být přidávány (kromě opatření týkajících se pornografie a 

potenciálně urážlivých nebo násilnických obsahů). 

3. Vychovává komunitu. YouTube je „vychovatel komunity“. Není to jen archiv videí, 

ale snaží se vytvářet komunitu, uživatelé mohou psát komentáře, odebírat jiné 
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kanály, hodnotit videa, přidávat si přátele, posílat zprávy a vytvářet videa, kterými 

reagují na ostatní. 

Z výzkumu TNS AISA, provedeném v České republice v roce 2014 vyplývá, že se 

diváci mezi 15–34 lety na YouTube dívají více než na televizní kanály. Se svými 91 % má 

YouTube dokonce o 9 % více než největší česká televize TV Nova. V žebříčku zaujímá 

YouTube první místo. (Příloha č. 1) Rok předtím zaujímal ve sledovanosti místo druhé. Tento 

web měsíčně sleduje celých 5,6 milionů českých uživatelů, což je o 10% více než předchozí 

rok. Ve věkové skupině 15–54 let se na YouTube dívá více než 8 z 10 lidí a alespoň jednou 

týdně ho navštěvuje 70% jeho uživatelů. 

Například v USA ho používá 91 % internetových uživatelů ve věku 13–17 let. (Příloha 

č. 2) YouTube má přes miliardu uživatelů, což je skoro třetina všech lidí na internetu 

(YouTube, 2017). Každou minutu je na YouTube nahráváno 300 hodin videí a každý den je 

na něm zhlédnuto skoro 5 miliard videí (Statistic Brain, 2016). 

YouTube se vyvinul ze stránky, kde se sdílela videa mezi lidmi, ve světovou největší 

komunitu na internetu a změnil nejen samotný pojem platforma, ale také charakter své 

komunity. Je to nejrychleji rostoucí stránka v historii webu. V roce 2009 měla stránka více 

než 90 milionů návštěvníků, což je desetkrát víc, než mají jeho konkurenti jako například 

Facebook nebo Vimeo. Vedení YouTube pravděpodobně vědělo, že hodnota komunity je 

odvozena z exponenciálně rostoucího poštu videí, vytvořených amatéry, ale také vědělo, že 

profesionálně vytvořená videa zvýší návštěvnost (Snickars a Vonderau, 2009, s. 10-11). 

Podle výzkumu DEFY Media (2016) s názvem Youth Video Diet byl YouTube se 

svými 85 % digitální jedničkou. Předčil sítě jako Netflix, Instagram, Facebook a dokonce i 

televizi. Průměrná mládež sleduje volně dostupná videa například na YouTube nebo Vine 

12,1 hodinu týdně, mnozí ještě 8,8 hodin placených videí navíc. 

 

1.2.1 YouTube komunita 

YouTube není jen webem, na nějž mohou uživatelé nahrávat videa, ale patří mezi 

sociální sítě, kde je možné komunikovat s lidmi, kteří mají stejný nebo odlišný zájem. 

Uživatel může hodnotit, komentovat a reagovat na jiná videa a vytváří si kolem sebe jakousi 

komunitu. 

Podle Velkého sociologického slovníku znamená komunita, jinými slovy společenství 

a pospolitost, sociální útvar charakterizovaný jednak zvláštním typem sociálních vazeb uvnitř, 

mezi členy, jednak specifickým postavením navenek, v rámci širšího sociálního prostředí 

(Velký sociologický slovník, 1996). 
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YouTube je úschovna videí, která umožňuje uživatelům nahrávat jejich videa a 

navzájem se ovlivňovat pomocí různých zakotvených komunikačních nástrojů, jako je tomu i 

u jiných sociálních sítí. YouTube nabízí uživatelům osobní stránku (kanál), na kterém mohou 

vidět své přátele a odběratele neboli fanoušky. Ačkoli YouTube není považován za online 

komunitu, jeho obsah, jenž je tvořen právě uživateli a osobními komunikačními nástroji, které 

mohou uživatelé využívat, může vést k vytvoření komunity uživatelů držících při sobě 

(Rotman, Golbeck, Preece, 2009, s. 41). 

Sociologie označuje termín komunita jako uzavřenou skupinu lidí, kteří jsou propojeni 

silnými vazbami a kteří sdílejí hromadný prostor a každodenní život. Toto sociální seskupení 

od 19. století ustupovalo, až skoro zmizelo. Výskyt nových médií byl ve spojitosti s touto 

krizí komunity výborným prostředkem k tomu, aby se komunitní život mohl opět stát součástí 

společnosti (Macek, 2011, s. 57). 

Tou hlavní motivací a pohonem k tvoření na YouTube je představa vlastní propagace 

a sebevyjádření. I ve většině diskuzí uživatelů se předpokládá, že propagace je hlavní 

motivací. Amatéři jsou popisováni jako jednotlivci, kteří nejraději ukazují sami sebe. Z toho 

vyplývá, že je obsah odsunut do pozadí ve prospěch příběhů jakýchsi webových celebrit a 

jejich vlastního sebevyjádření, které popírá kolektivní uživatelskou tvorbu a brání tak 

pochopení toho, jak se amatérská videa podílí na vytváření hodnoty YouTube prostřednictvím 

své naprosté všudypřítomnosti a každodennosti (Burgess a Green, 2009, s. 29-30). 

Účel a význam YouTube jako kulturního systému je vytvářen právě samotnými 

uživateli. Díky své aktivitě, jakou je například nahrávání, prohlížení, diskutování a 

kooperování tvoří YouTube komunita kreativní síť (Burgess a Green, 2009, s. 61). 

 

1.2.2 Youtuber a vlogger 

Kdokoliv, kdo se intenzivně věnuje vytváření videí a následně je sdílí na webu 

YouTube, je běžně označován jako youtuber (Holmbom, 2015, s. 5). Typickým znakem 

youtubera je, že se ve svém videu objeví nebo v něm nějakým způsobem figuruje. 

Youtuberem může být kdokoliv, ale ne každému se podaří prosadit. Pro hodně sledované 

youtubery je to v současnosti i způsob obživy. Lidé jsou v dnešní době schopni vytvořit svůj 

vlastní obsah a podílet se na všech možných aplikacích (například blogy, sociální sítě nebo 

online žurnalistika). Někteří uživatelé internetu přidávají příspěvky každý den. Sdílí své 

zkušenosti a názory, dělají recenze na různé produkty, radí ohledně problémů s partnery, 

doporučují různé služby, ukazují, jak se líčí nebo jak hrají různé počítačové hry. Často to 

začíná jako koníček, ale postupem času a s narůstajícími odběrateli to může vést až k 
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plnohodnotné práci (Westenberg, 2016, s. 6). Celebrity na YouTube nejsou tak odlišné od 

těch tradičních. Přístup k novým technologiím otevřel možnosti komercializace amatérských 

videí, díky které se z amatérů mohou stát YouTube celebrity (Burgess a Green, 2009, s. 23). 

Český youtuber Jirka Král například opustil své zaměstnání a začal se natáčení na 

YouTube plně věnovat. Youtuberům popularita přináší i jiné výhody. Například do pořadu 

Hrajeme s Alim, vysílaném na Prima COOL, se díky své popularitě dostalo hned několik 

youtuberů, a to Martin Rota, Vidrail, Exploited, Matůš, Stejk a Veronika (Marketing & 

Media, 2015). 

V případě youtuberů můžeme mluvit o jakési komunitě. Spousta youtuberů společně 

pořádá akce nebo společně natáčí některá videa. Příkladem společné akce v České republice 

je Utubering, obrovská akce s několikatisícovou návštěvností, která se koná v Letňanech. 

(Příloha č. 3) Spousta youtuberů vytváří i své značky; předměty jako oblečení, hrnečky, 

doplňky, časopisy aj. potom ve svých stáncích na této akci prodávají a jejich fanoušci si tak 

mohou něco zakoupit přímo od nich. 

Některým youtuberům se podařilo vybudovat si na YouTube velkou základnu 

fanoušků (odběratelů). Podle webu Social blade je nejsledovanějším kanálem kanál 

PewDiePie, který má více než 54 milionů odběratelů a více než 200 milionů zobrazení 

měsíčně. V poslední době byl kritizovaný za své antisemitistické názory ve videích a mnoho 

vlivných firem s ním ukončilo spolupráci. V Británii je jednou z nejslavnějších youtuberek 

Zoella. V roce 2014 se v celosvětovém žebříčku youtuberů umístila na čtvrtém místě. Má 

svou vlastní značku kosmetických štětců a dokonce už vydala tři knihy – Girl Online, Girl 

Online: On Tour a Girl Online: Going Solo (Kadlecová, 2015). Podle serveru Aktuálně.cz v 

prodejnosti přepsala rekordy a na britském knižním trhu předčila J. K. Rowlingovou nebo 

Dana Browna. Jen během prvního týdne se prodalo přes 78 tisíc výtisků.  

V České republice jsou nejvíce odebíranými youtubery a vloggery ViralBrothers, 

následuje slovenský youtuber GoGoManTV, AsKaGangsta, MenT, Trolden, GEJMR a na 

sedmém místě velmi známý youtuber Jirka Král, který je podle deníku Forbes také 

nejvlivnějším člověkem na internetu u nás (Youtubeři, 2017). Hned za ním je na druhém 

místě youtuberka Teri Blitzen (Forbes, 2016). Na YouTube jsou stovky dalších kanálů a 

osobností, které jsou globálně velmi úspěšné a jejich vliv je obrovský. Nejsledovanějším 

kanálem v České republice je kanál Brick Builder o stavění Lega.  

Hlavním předpokladem k tomu, stát se mediálně úspěšným a slavným, je přirozený 

talent a digitální distribuce (Burgess a Green, 2009, s. 21). Větší úspěchy ale youtubeři 

zaznamenali teprve před dvěma lety. Mnoho youtuberů se dnes snaží točit i v angličtině, aby 
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přilákali více odběratelů a vydělávali více peněz. Tomáš Gavlas, spoluzakladatel 

marketingové firmy Get Boost, řekl, že vliv youtuberů se zvyšuje a že tento trend nebude 

přestávat a bude se i dále vyvíjet. Prý se čeká na příchod nových hvězd, které budou vytvářet 

obsah pro mladší i starší publikum (Jahn, 2015). Podle výzkumu Nielsen Admosphere 80 % 

dospělých lidí youtubery zná. Čápová uvádí, že více než 75 % odběratelů kanálů youtuberů je 

starších 18 let. Andrea Hurychová, zakladatelka agentury WeDigital a ředitelka prvního 

ročníku festivalu Utubering, zase říká, že YouTube existuje už jedenáct let a lidem, kteří ho 

na začátku sledovali, je dnes kolem třiceti let. I tvorba youtuberů se mění s přibývajícím 

věkem. Například youtuber Kovy na začátku točil o počítačových hrách a momentálně se 

vyjadřuje k veřejnému dění a i k politice (Krupka, 2017). 

Podle výzkumu od Nielsen Admosphere sledují autorská videa youtuberů hlavně 

mladí lidé do 24 let, a to 30 %, přičemž jsou to více ženy než muži. Pravidelně je sleduje 10 

% a občas 19 %. Nejznámější jsou podle průzkumu ViralBrothers, GoGoMan a Teri Blitzen. 

Videa youtuberů lidé sledují zejména proto, že se chtějí pobavit nebo vzdělávat. Nejvíce je 

zajímají vtipná videa a parodie, nejméně politika (Vaníčková, 2015). 

Klíčem k vytvoření autentické interakce mezi youtubery a odběrateli je stálý přísun 

videí a nového obsahu. To hlavní, co dělá youtubery slavnými, není totiž ani tak to, kolik 

osobních informací o sobě řeknou, ale spíš to, že jejich fanoušci vnímají jejich stálost, jejich 

přirozený vzhled, který je sice v mnoha případech vylepšený a upravený, ale pořád je 

autentický. 

Vedle videí youtuberů existují také formy videí, které se nazývají vlogy. Youtuber se 

dělí na vloggera, let’s playera, beauty a další. Vloggeři například zveřejňují své názory skrz 

videa a jsou podobní bloggerům. Vlog je zkratka pro video blog, zkratka pro video blogování 

je vlogging a zkratka pro video bloggera je vlogger. Vlogy jsou pravidelně nahrávány na 

YouTube. Poskytují fórum pro uživatele, kteří zde mohou mluvit o svém životě, vyjádřit své 

emoce a názory a komunikovat s ostatními uživateli. Vlogy jsou specifické tím, že se v nich 

objevuje pouze youtuber, který se sám doma natáčí na kameru.  

V kvalitativní analýze nejpopulárnějších obsahů na YouTube zjistili Burgess a Green 

(2009, s. 53), že v jejich vzorku převládala uživatelská videa. Dominantními byly ve vzorku 

vlogy. 40 % z nich bylo označeno jako nejdiskutovanější, to znamená, že získaly nejvíce 

komentářů pod videem a více než čtvrtina jako videa, na která se nejvíce reagovalo, to 

znamená, že se na ně točili reakční videa. Převaha vlogů je významná vzhledem k tomu, že je 

uživatel vytvořil výhradně pro online video produkci.  

Vlogging není nový nebo jedinečný, ale je symbolem toho, jak se na YouTube lidé 
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zapojují. Vlogy jsou charakteristické tím, že jsou točeny na kameru a mají vtipné prostřihy. 

Témata mohou být různá – od politiky až po detaily z každodenního života. Důležitá je přímá 

odezva skrz komentář. Vlogy často reagují na jiné vlogy a vytvářejí diskusi. Tím, že cílí na 

diváka, ho vyzývá k nějaké odezvě. Tou může být debata, kritika v diskuzi pod videem nebo 

video odpověď, jež je nejzásadnější. Díky vlogům a videím youtuberů probíhá komunikace 

mezi uživateli, prostřednictvím které se tvoří YouTube komunita.  

Vloggování klade důraz na živost, bezprostřednost a konverzaci. Tyto aspekty jsou 

také důležité k pochopení zvláštnosti YouTube (Burgess a Green, 2009, s. 54). YouTube a 

zejména fenomén vloggování nabízí mladým lidem autentičtější médium, přes které se člověk 

může stát i celebritou, na rozdíl od tradičních, více uzavřených médií. Tolson (2010, cit. podle 

Sykes, 2014, s. 17) říká, že tradiční vysílací média neboli „stará média“ (rádio a televize) jsou 

neautentická, protože vysílají z redakce nebo studia s moderátory, kteří mluví 

standardizovanou angličtinou. Vloggeři naopak hovoří přímo ke svým divákům, a to ze svých 

ložnic a osobitým stylem vyjadřování.  

Vloggování připomíná mezilidskou komunikaci tváří v tvář a ukazuje důležitou 

rozdílnost mezi online videem a televizí. Vlog není technicky jednoduché vytvořit, všeobecně 

vyžaduje víc než jen webkameru a jednoduché úpravy. Je to forma, jejíž neustálé přímé 

oslovování fanoušků ve své podstatě vyzývá ke zpětné vazbě (Burgess a Green, 2009, s. 54). 

Youtubeři se odlišují od hollywoodských celebrit nebo zpěváků, kteří mají tým agentů, 

starajících se o jejich vzhled a vystupování. Youtubeři mají naopak úplnou kontrolu nad svým 

vlastním obsahem, který sdílí, a tak vytváří úzký vztah s diváky a jsou jejich „kamarády od 

vedle“ (Xie, 2014). 

V mediálních studiích se vztah mezi youtubery a diváky označuje jako parasociální 

vztah. Jejich vztah se dá popsat jako „intimita na dálku“, kterou formulovali Horton a Wohl v 

roce 1956. Jedná se o jednostranný vztah, kdy diváci sledují celebrity nebo románové 

postavy. Parasociálním vztahem se označuje vztah mezi jednotlivcem a osobností, která se 

pohybuje v mediálním světě. Jednotlivec osobnost vnímá jako skutečnou a stejným způsobem 

k ní i přistupuje (Mikuláštík, 2010, s. 265). Masmédia jako YouTube a sociální sítě umožňují 

divákům sledovat tvůrce na dálku a postupně rozvíjet nereálný obraz člověka. Diváci si 

idealizují obraz youtuberů, čímž zvyšují jejich moc (Xie, 2014).  

Zajímavostí je, že v roce 2006 byla uznávaná vloggerka s přezdívkou LonelyGirl15, 

která zveřejňovala své osobní deníkové záznamy a točila je přímo ze své ložnice, odhalena 

jako herečka a její videa jako výtvor nezávislých filmařů (Blevins, 2016). 

Přesto jsou vlogy velmi oblíbené a tvoří téměř polovinu z třiceti nejodebíranějších 
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kanálů na YouTube. Vlog s názvem mileymandy jednu chvíli vedla i známá herečka a 

zpěvačka Miley Cyrus se zpěvačkou a tanečnicí Mandy Jiroux. Byla to série pětiminutových 

videí dvou dívek, které seděly na zemi v ložnici a propukaly v teenagerské záchvaty smíchu. 

Jejich videa měla milionová zhlédnutí (Todd, 2016). Vlogy nejsou tvořeny jen pro účely 

sebevyjádření, ale obsahují také podnikatelský záměr (Burgess & Green In Snickars-

Vonderau, 2009, s. 95-96). 

Jak píše Jenkins (2006a), YouTube představuje na počátku 21. století totéž, co pro lidi 

představoval kabaret na počátku 20. století. Na několika příkladech ukazuje proč. Jedním z 

nich je to, že vystoupení většinou netrvala více než dvacet minut. To samé platí pro videa. 

Čím je kratší a stručnější, tím je lepší, protože udrží divákovu pozornost. Dalším příkladem je, 

že herec je zároveň tvůrcem celého představení a nepotřebuje režiséra. V kabaretu si sám 

vybíral vlastní materiál, zdokonaloval své schopnosti a žil výhradně na základě nadání 

navzájem se propojit s publikem. Byla to disciplína, která kladla velký důraz na talent umělce 

zapůsobit na diváka. Stejně tak je YouTube místem pro individualizované vyjádření. Pokud 

nás umělec a tvůrce nezaujme a my bedlivě nesledujeme co přijde dál, znamená to, že video 

není pro diváka atraktivní. Natočené výkony kabaretů a estrád byly také předváděny přímo do 

kamery. 

 

1.2.3 Kdo je odběratel? 

Kdokoliv si založí účet na YouTube, automaticky si vytváří kanál. Tento kanál je 

osobní, je to místo, kam člověk videa přidává. Každý uživatel YouTube má možnost odebírat 

jiné kanály, pokud se mu obsah líbí nebo ho nějakým jiným způsobem zaujme. Když se 

rozhodne kanál odebírat, stává se z něj odběratel příslušného kanálu a dostává tak upozornění, 

jakmile tvůrce nahraje nové video (Holmbom, 2015, s. 4). Odběratel je tedy uživatel, který se 

obvykle vrací, dívá se na nová videa a v ideálním případě ještě komunikuje s tvůrcem a obsah 

sdílí dál. 

Odběratelé tvoří na YouTube takzvanou komunitu. Předchozí analýzy podskupiny 

uživatelů ukazují, že na YouTube existuje online komunita. 

Komunitě uživatelů na YouTube se zatím příliš nevěnují ani publicistické, ani odborné 

články a studie. Přitom mnoho vlivných osobností, které se staly slavnými díky YouTube, 

může za svůj úspěch vděčit právě jim, svým fanouškům neboli odběratelům. Díky nim může 

být YouTube pro mnohé youtubery prací na plný úvazek.  

Jak říká jeden z nejznámějších vloggerů v Británii, Daniel Howell, který má přes 6 
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milionů odběratelů, pokud má nějaký kanál tisíce odběratelů nebo video velký počet 

zhlédnutí, YouTube autora automaticky vyzve, aby do videí vkládal reklamu, za niž poté 

získává určitou částku peněz. Youtubeři si do videí vkládají množství reklam podle svého 

uvážení, ale je důležité přidat jich jen tolik, aby to fanouškům nevadilo a aby to nebylo 

nepřirozené. Z výzkumu Youth Video Diet vyplývá, že mladí lidé mají k youtuberům blízký 

vztah a jsou vnímaví, pokud jde o reklamu. Pochopili, že příjem z reklam pomáhá 

youtuberům vytvářet další videa, která fanoušci vyžadují. Youtubeři tedy potom mají čas na 

točení videí a nemusí se z finančních důvodů věnovat další práci nebo brigádě. Nikoho 

samozřejmě reklamy nebaví, ale ne všechny reklamy mladým vadí. Jsou mnohem přístupnější 

formátům, které je u sledování videa nijak neruší. Pětiminutové intro (89 %) nebo ukázka 

produktu (88 %) jim vadí oproti minutovému pre-rollu (53 %) mnohem méně (DEFY Media, 

2016). To potvrzuje i průzkum společnosti TubeMobul, podle kterého celých 16 % uživatelů 

raději pre-roll reklamu (přehraje se na začátku videa, nedá se přetočit a trvá minutu) zavře a 

na video se už nepodívá nebo raději získá informace, které jsou ve videu, rozdílným 

způsobem, i když to znamená, že nad tím stráví více času (Marketing Journal, 2010). 

Je tedy patrné, že nebýt odběratelů, nebylo by ani slavných youtuberů, ani vloggerů, 

kteří by se tím mohli živit. Je také známo, že kanál s vyšším počtem odběratelů má větší šanci 

dostat se k dalším divákům. Může se objevit v tabulkách dané země a kanály s vysokým 

počtem odběratelů můžeme najít i na hlavní stránce YouTube naší země nebo v navržených 

sekcích. 

Tvůrci s vyššími počty odběratelů mají také větší kontrolu nad rozhodováním, s kým chtějí 

navázat spolupráci, a mají také větší sponzorské a peněžní možnosti. YouTube funguje 

v tomto ohledu stejně jako Google Search, to znamená, že generuje většinu svých příjmů tím, 

že působí jako médium mezi tvůrci a inzerenty. Používá algoritmus, kterým vytváří systém 

nabízející videa a který do značné míry rozhoduje o počtu zhlédnutí (Xie, 2014). 

Jak ukázal výzkum Jeana Burgesse a Joshua Greena a dalších, bez interakce a dialogu 

s dalšími uživateli YouTube a tvůrci videí by byli členové komunity mnohem méně 

motivovaní vytvářet, sdílet a zveřejňovat svou (ti, co tvoří obsah) kreativní činnost (Gauntlett, 

2011, s. 154). 

 

1.3 Děti a média 

Americké mediální prostředí je dnes formováno dvěma zdánlivě protikladnými trendy: 

nové mediální technologie na jedné straně snižují výrobní a distribuční náklady, rozšiřují 

nabídku dostupných kanálů a umožňují spotřebitelům uchovávat komentovat, přisvojit si a 
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recirkulovat obsah médií novými způsoby. Současně došlo k alarmující koncentraci 

vlastnictví hlavních komerčních médií, přičemž na všech odvětvích zájmového průmyslu 

dominuje malá řada nadnárodních mediálních konglomerátů. Nikdo není schopen popisovat 

obě řady změn ve stejnou dobu, natož aby ukázal, jak se navzájem ovlivňují. Někteří se 

obávají, že média jsou mimo kontrolu, jiné jsou zas kontrolované až příliš. (Jenkins, 2006b). 

Před sto lety byly jedinými skupinami, které měly vliv na socializaci dospívající populace, 

vrstevníci, příbuzní, sousedé a učitelé. V uplynulém čase se tento počet zvýšil s nástupem 

hromadných sdělovacích prostředků (masmédií) a později i digitálních médií a internetu. 

Dnes jsou mladí lidé vystaveni množství vlivných osobností prostřednictvím televize a 

rozhlasu, populární kultury, tištěných médií a internetu. Mladí lidé používají média stále více 

(Giles a Maltby, 2003, s. 813). V průměru stráví děti ve věku 2–5 let u televize 32 hodin 

týdně, a to sledováním televize či DVD nebo hraním her. Děti ve věku od 6–11 let stráví 

tímto způsobem kolem 28 hodin týdně. Převážná většina, a to 97 %, sleduje živé vysílání 

(McDounough, 2009). 71 % lidí mezi 8–18 lety mají televizi v ložnici. Dnešní technologie 

umožňuje sledovat televizi na internetu nebo na mobilních telefonech (Rideout, Foehr a 

Roberts, 2010). Mnoho rodičů malé děti ve sledování televize podporuje. 

Děti vnímají celebrity skrz média a populární kulturu. Ve výzkumu s názvem 

Admirer-Celebrity Relationships Among Young Adults více než 90 % dětí uvedlo, že v 

určitém okamžiku jejich života je přitahovala nějaká celebrita. Tvrdí však, že tyto celebrity 

konkrétní aspekty jejich života neovlivňují (Boon, Lomore, 2017, s. 439). Steinhoff (2016) 

přesto argumentuje tím, že děti a mladiství si již od útlého věku vytvářejí vztah s celebritami a 

je důležité, aby pochopili, které chování by neměli napodobovat nebo si z něho brát příklad.  

Část výzkumu se dále ptá, jaký mohou mít celebrity vliv na zdraví a spokojený život, 

pokud jde o poruchy příjmu potravy nebo duševní problémy. Výzkumníci z Britské 

psychologické společnosti nedávno varovali, že mladí lidé mnohem častěji zjišťují, že je stále 

obtížnější vyrovnat se dokonalým fotkám celebrit, které všichni obdivují a chválí za to, jak 

jsou hubené, a ty víc při těle veřejně zesměšňují (citace). Mladí lidé si také utvářejí svou 

vlastní genderovou identitu právě díky celebritám a tím, že o nich mluví se svými vrstevníky. 

Umějí si ale sami vybrat, jakou celebritu chtějí sledovat a jakou se chtějí inspirovat a jakou 

zase naopak nechtějí. Mluví se spíš o negativních dopadech celebrit na děti, ale má to i 

spoustu kladů, například pozitivní vzory v otázce podpory a propagace projektů o životním 

prostředí nebo podpory charitativních projektů (Fairclough, 2015). 

 

1.3.1 Měnící se zkušenost dnešních dětí s digitálními technologiemi a sociálními 
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sítěmi 

Podle výzkumu s názvem Mediální gramotnost osob mladších 15 let, provedeném 

Institutem komunikačních studií a žurnalistiky v roce 2016, měli účastníci zkušenost s 

používáním všech běžně dostupných médií a technologií už od raného věku. Kontakt s 

komunikačními digitálními technologiemi je pro současné děti obvyklou záležitostí. I přesto, 

že se odlišuje místo a okolnosti, za kterých se děti k těmto technologiím mohou dostat, 

pokládají digitální média a hlavně připojení k internetu za normální součást života. Pokud 

dojde k omezení přístupu k nim, připadá jim to jako znevýhodnění (Jirák, Šťastná a 

Zezulková, 2015). Podle výzkumu Media in the Lives of 8-to 18-Year-Olds se ukazuje, že v 

roce 2004 vlastnilo mobil 39 % dotázaných a laptop 12 %, v roce 2009 vlastnilo mobil už 66 

% a laptop 29 %. Výzkum také sledoval přístup k internetu doma. Ten stoupl z 47 % v roce 

1999 na 84 % v roce 2009, přístup k vysokorychlostnímu bezdrátovému připojení se během 

pěti let zvýšil z 31 % na 59 %.  

Podle výzkumu Zero to Eight: Children's Media Use in America se přístup dětí k 

mobilním zařízením od roku 2011 dramaticky zvýšil. V rodinách s dětmi mladšími 8 let došlo 

k pětinásobnému nárůstu tabletů z 8 % v roce 2011 na 40 % v roce 2013. Procento dětí, které 

mají doma přístup k nějakému chytrému telefonu, se zvýšilo z 52 % na 75 %, a to za pouhé 

dva roky. V roce 2013 72% dětí ve věku 8 a méně let požívalo mobilní zařízení ke hraní her, 

sledování videí nebo k používání aplikací, v roce 2011 to bylo jen 38%. Televize je stále 

nejpopulárnější platformou. 61 % dětí ve věku 0–8 let se dívá často na vzdělávací televizní 

pořady. 50 % dětí ve věku od 0–8 let používá mobilní aplikace, v porovnání s 16 % v roce 

2011 (Rideout, 2013). 

Děti užívají rovněž tištěná média (zvlášť časopisy a knihy), ale ne v takovém rozsahu. 

Děti čtou méně než dříve. Jo Henry z Nielsen Book poukázal na to, že každý rok klesá tištění 

knih pro děti o 8 %. Jak píše internetový magazín Time, v roce 2010 řeklo 66 % dětí od 9–17 

let, že mají raději tištěné knihy než e-knihy. Toto číslo v roce 2012 kleslo na 58 %.  

Podle výzkumu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání probíhá vnímání 

audiovizuálních médií stále spíše skrz televizi. V domácnostech se televize vyskytuje, ale je 

těžké říci, jak moc je na ústupu před nejnovějšími „chytrými televizemi“. Děti jsou také 

univerzálními uživateli. Užívají elektronické a digitální komunikační platformy (počítač, 

tablet, telefon, herní konzole), ale spíš mezi platformami volně přecházejí, než že by byla 

některá z platforem oblíbenější. Dále děti podle výzkumu vnímají roli médií ve svém životě 

převážně v rovině poskytnutí nějaké slasti (zdroj zábavy, zažehnání nudy), jako zdroj 

informací a prostředek komunikace. Také oceňují možnost aktivní participace (hraní 



 19 

her/blogování/používání sociálních sítí „je víc“ než sledování televize) (Jirák, Šťastná, 

Zezulková, 2015). 

Výzkum Kaiser Family Foundation s názvem The Media Family: Electronic media in 

the lives of infants, toddlers, preschoolers and their parents přišel s tím, že téměř všechny děti 

(94 %) ve věku od 6 měsíců do 6 let sledovaly televizi. Více než 4 děti z 10 (43 %) použily 

počítač. Spousta mladších dětí umí zacházet s digitálními médii. Umí je zapnout, vypnout, 

přepínat kanály a umí si i samy zapnout DVD. 33 % rodičů dokonce uvedlo, že jejich děti 

mají televizi ve svém pokoji, z toho 19% jsou děti mladší než 1 rok, 29 % mezi 2–3 lety a 43 

% dětí ve věku 4–6 let (Soundy, 2006). 

Podle jiného výzkumu s názvem Zero to Eight: Young children and their internet use 

ve spolupráci s členy EU Kids Online z roku 2013 během posledních pěti až šesti let došlo k 

nárůstu dětí mladších devíti let, které používaly internet. Tento nárůst ale není stejný ve všech 

zemích. Děti do devíti let se věnují celé řadě online aktivit včetně sledování videí, hraní her, 

vyhledávání informací, dělání domácích úkolů a začleňování se do dětského virtuálního světa. 

Rozsah aktivit se zvyšuje s věkem. Weby pro sdílení videí jsou pro děti v této věkové skupině 

velmi oblíbené a jsou jedním z prvních míst na internetu, které malé děti navštíví (Holloway, 

Green, Livingstone, 2013, s. 4). Protégeles (2014) říká, že sledování videí na YouTube je ve 

skutečnosti jednou z prvních aktivit, které děti na tabletech a dalších přístrojích vykonávají. 

Hry, aplikace, TV a YouTube jsou aplikace, které děti na začátku nejvíce používají. Dokonce 

už kolem dvou až tří let věku začínají používat zařízení svých rodičů (Protégeles, 2014, s. 3). 

Děti začínají používat mobilní zařízení už v brzkém věku. V roce 2013 38 % dětí mladších 

dvou let používalo mobilní zařízení, v porovnání s 10% v roce 2011 (Rideout, 2013). 

Například v roce 2010 navštěvovalo sociální sítě 44 % dětí ve věku od 11–16 let. V roce 2014 

to bylo již 63 %. Co se týká YouTube, v roce 2010 ho navštěvovalo 32 % dětí, v roce 2014 již 

59 %, jak ukazuje výzkum EU Kids Online spolu se sesterským výzkumem Net Children Go 

Mobile (Livingstone, Mascheroni, Ólafsson, Haddon, 2014). 

Mladí mezi 13–24 lety se na televizi dívají méně než na digitální zdroje. Online videa 

například na webu YouTube sleduje 96% dotázaných, a to 11 hodin týdně. Pro porovnání, 

tradiční televize je sledována jen 81 % dotázaných, a to 8 hodin týdně (DEFY Media, 2015b). 

Díky každodennímu přístupu k videím nejde jen o zdroj zábavy a rozptýlení, ale přímo 

o životní styl, který spojuje mladé, přátelé a rodinu a pomáhám jim každodenní život zvládat. 

Připojení k internetu je podle mladých klíčové, protože musí držet krok s nejnovějšími 

digitálními celebritami a sledovat nejnovější videa, aby udrželi vazby se svými vrstevníky. Ve 

většině případů používají mladí digitální zdroje k uspokojení svých vlastních potřeb, televize 
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zase naopak uspokojuje ty rodinné. Nejde přitom ani tak o samotné sledování, ale spíše o 

společné trávení času s ostatními (DEFY Media, 2016). 

Podle Mascheroniho a Ólafssona (2014, s. 33) 55 % respondentů, kteří mají účet na 

internetu, označilo YouTube jako účet, který pravděpodobně používají nejvíce, 37 % takto 

označilo Instagram. Liší se to ale genderově. Tři ze čtyř chlapců používají YouTube (70 %), 

dívky používají spíše Instagram (51 %). Švédská studie ukazuje, že v roce 2000 začaly děti 

používat internet kolem 13 let, v roce 2009 už v pouhých 4 letech (Royal-Lawson, 2010).  

Podle Haddona a Vincenta (2014, s. 30) dětem a dospívajícím pomáhají smartphony a 

internet v mobilu v hledání toho, kdo jsou, kdo jsou jejich přátelé, a vůbec v obecném procesu 

dospívání. YouTube je oblíbený, protože mnoho z nich sleduje youtubery a vloggery, kteří 

blogují o svém každodenním životě nebo radí ohledně make-upu, úpravy vlasů a módy. Také 

často sledují celebrity, a to hlavně ty, které se staly slavnými díky vloggování. YouTube začal 

fungovat jako alternativa dětských televizí. Samozřejmě můžeme mluvit o jakémsi spojení 

obou, protože mnoho dětských populárních pořadů je v nějaké formě nyní ke zhlédnutí na 

YouTube (The Guardian, 2015).  

Výzkumníci ze Smarty Pants odhalili svou roční studii zabývající se značkami, které 

byly pro děti a rodiče za rok 2016 nejoblíbenější. Do studie se online zapojilo přes 4700 dětí a 

rodičů. Nejoblíbenější značkou dětí se stal YouTube. Porazil značky jako Oreo, Disney, 

M&M's, Doritos, McDonald a dokonce i Netflix. Jen o rok dříve byl YouTube až na sedmém 

místě. Velký podíl na oblíbenosti YouTube mají v dnešní době právě youtubeři. YouTube je 

taky stránkou, kterou nejvíce mladých všech věkových kategorií (67 %) označilo jako 

stránku, bez které nemohou žít. Následuje Netflix s 51 % a sociální sítě s 48 %, mezi nimiž 

dominuje Facebook s 27 %. Televize je až za nimi s 36 % (DEFY Media, 2016). 

Jak říká jeden z organizátorů akce Utubering, již zmiňovaný Tomáš Gavlas, průměrný 

český youtuber má okolo 25 % fanoušků mezi 13 a 18 lety, asi polovinu mezi 18 a 25 lety a 

25 % mezi 25 a 36 lety. Starší diváci se prý dívají na „normální“ videa a ne na youtubery 

(Brejlová, 2016). 

YouTube v roce 2015 dokonce přišel s aplikací YouTube Kids. Tato aplikace pro 

Android a iOS je vytvořena speciálně pro děti. Má zjednodušený design a snadněji se ovládá. 

Dokonce i malé děti, které neumí ještě psát, si svůj pořad mohou najít pomocí hlasového 

vyhledávání. Obsah aplikace je rozdělen do čtyř kategorií: seriály, hudba, učení a objevování. 

Aplikace zamezuje tomu, aby děti nacházely na Youtube videa s nevhodným obsahem. 

Rodiče mohou dokonce omezovat celkový čas, který děti mohou sledováním strávit, je možné 

omezit obsah pořadů a dokonce i úplně vypnout zvuk (Slížek, 2015). 
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Generace dnešních dětí má dokonce svůj název, Generace Z. Ta se vyznačuje tím, že 

děti, které do ní patří, se narodily po roce 1995 a mají blízký vztah k technologiím. Tato 

generace na nich vyrostla a je pro ně přirozené mít svá digitální zařízení. Tato generace se 

dívá méně na televizi a více do svých mobilních telefonů. Generace Z zpracovává nové 

informace mnohem rychleji než předešlé generace, díky aplikacím jako je Snapchat nebo 

Vine. Snapchat je mobilní aplikace na přidávání krátkých videí, která po 24 hodinách zmizí, a 

Vine je web na sdílení krátkých zábavných nebo poučných videí. Tato generace se také 

vyznačuje menší soustředěností. Její příslušníci dokáží také používat více zařízení najednou 

(Beall, 2016). 

 

1.4 Vliv youtuberů na děti a mladistvé 

Podobně jako mají na děti vliv celebrity, mohou na ně působit i youtubeři. Při 

Minisčítání, které provedl Český statistický úřad v roce 2015, označilo 90 dětí z 30 tisíc 

povolání youtubera dokonce jako profesi, kterou chtějí v budoucnu vykonávat (Český 

statistický úřad, 2015).  

Podle dokumentu BBC mohou někteří vloggeři soupeřit v hlavním vysílacím čase s 

televizními pořady. Velká výhoda youtuberů je, že mohou aktivně komunikovat se svými 

fanoušky na sociálních sítích. Například jeden z nejznámějších youtuberů PewDiePie 

oslovuje své fanoušky jako 'bros', čímž jim dodává pocit, že je zná a patří mezi ně (Marrs, 

2015). Osobní přístup činí youtubery mnohem sympatičtějšími a oblíbenějšími.  

Vliv youtuberů na děti vnímají i jejich rodiče. Ti jim často sledování youtuberů 

zakazují, ale mnoho z nich o online aktivitách svých dětí na internetu ani neví a spousta z nich 

si stěžuje na to, že jejich děti tráví na internetu až moc času, ale málokdo si zjistí, co na něm 

jejich děti skutečně dělají (Westenberg, 2016). Mnoho rodičů si také neví rady se slovníkem 

svých dětí, která sledují videa, v nichž se youtubeři vyjadřují vulgárně. Na YouTube totiž 

neexistuje cenzura. Nejde ale jen o obsah tohoto charakteru. Youtubeři například ovlivňují 

své odběratele tím, že ve videích ukazují věci, co si koupili, a děti je pak chtějí také. Jelikož 

mladší děti ještě nemívají vlastní peníze, musí se ptát rodičů na svolení. Alespoň v tomto 

případě je tedy kontrola ze strany rodičů zajištěna. Co se týká přidávání videí na internet, tam 

to rodiče nemohou nijak ovlivnit. Velká část dětí nahrává svá videa na YouTube, aniž by to 

jejich rodiče věděli. Většina rodičů pochopitelně nahrávání soukromých videí na internet 

nepovoluje, protože se o své děti bojí. Také netuší, jaké sociální sítě děti mají, s kým si 

dopisují nebo jaké fotky přidávají. Mnoho z nich na to přijde jen náhodou.  

Vliv youtuberů je značný a i oni sami by si na své chování měli dávat pozor. NSCPP 
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neboli Národní společnost pro prevenci týrání dětí varovala youtubery, aby uvažovali nad tím, 

že mají odpovědnost za to, aby vztahy s mladými fanoušky byly přiměřené. Emily Cherry, 

která je ředitelkou této společnosti, řekla BBC, že rozmazané hranice mezi předními vloggery 

a jejich odběrateli můžou mladé lidi ohrozit. Slavný vlogger Alex Day čelil čtrnácti 

obviněním, ale nikdy nebyl odsouzen. Popřel sexuální styk, ale připustil, že měl manipulativní 

vztahy se ženami. Google poukázal na to, že influenceři jsou zodpovědní za svůj vlastní obsah 

a chování (Stewart, 2016). 

O tom, jak může youtuber ovlivnit tisíce náctiletých, svědčí i známá kauza s firmou 

Bubbleology nebo aktuální kauza kolem spolupráce Jirky Krále s McDonald's. Youtuberka 

Teri Blitzen byla tváří značky Bubbleology dva roky. Propagovala ji ve svých videích a na 

svých sociálních sítích, její fotografie byly všude na prodejnách a s firmou zorganizovala i 

několik akcí. Po tom, co se na veřejnost dostaly informace o složení čaje, ale s firmou 

spolupráci ukončila. Podle svých slov o změně složení propagovaného produktu nevěděla a 

myslela si, že je stejně přírodní jako na začátku. Firma zase tvrdí, že jí nelhala.  

O Bubble tea se začalo zajímat více youtuberů a o jeho složení vycházela různá videa. 

Později se této kauzy ujal Jan Tuna v pořadu A DOST! a snažil se dokonce navázat kontakt s 

ředitelem Bubbeology. Po jeho videu se kauza ještě zintenzivnila a Bubbleology dlouhé 

měsíce navštěvovalo jen pár lidí. Spolupráci se značkou ukončili i další youtubeři. Lidem 

nejvíce vadilo, že firma Bubbeology staví svou reklamu na influencerech a youtuberech, které 

obdivují náctiletí, a právě náctiletí si potom čaj také kupují (Michl, 2016). Objevila se 

spekulace, že čaj obsahuje nebezpečná azobarviva a je pro děti škodlivý. Nakonec se ukázalo, 

že to bylo přehnané tvrzení, ale i tak to ovlivnilo spoustu lidí a jak sláva a oblíbenost 

Bubbeology prudce stoupla, tak poté také rychle klesla.  

Podobná kauza se v posledních dnech objevila i kvůli spolupráci Jirky Krále se 

značkou McDonald's. Jirka Král v rámci spolupráce vytvořil svůj vlastní hamburger podle 

svých požadavků a propagoval ho ve videích a také na svých sociálních sítích. Zajímavostí je, 

že na prodejně o něm není žádná zmínka ani reklama. Jde totiž o „tajný hamburger“ a ví o 

něm jen lidé, co Jirku sledují a zajímají se o něho. Stojí 39 Kč a byl na prodejnách dostupný 

pouze měsíc. Tato spolupráce také dočkala četných negativních komentářů, a to zejména na 

facebookovém profilu Jirky Krále. Nejmenovaná uživatelka tam například napsala: „No a já 

doufám, že je to jen aprílový žert. Podporovat dnes děti aby chodily do mekáče??? Jirko 

nemáš tohle zapotřebí. Tohle je poprvé co jsi mně zklamal“. Podobný názor mělo více lidí, 

nicméně kritika zmíněné firmy Bubbleology byla ještě vyostřenější (Šemrová, 2017). 

Výzkum provedený pro Variety stratégem Jeetendrem Sehdevem v roce 2014 ukázal, 
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jaké celebrity na lidi působí nejautentičtěji a jsou nejoblíbenější. Prvních pět míst obsadili 

youtubeři. (Příloha č. 4) Šest z deseti oblíbených byli právě oni a předčili hvězdy jako Katy 

Perry nebo Johnnyho Deppa (Ault, 2014). V roce 2015 to už bylo osm z deseti (Ault, 2015) 

(Příloha č. 5) Youtubeři v dnešní době ovlivňují mnohem více lidí než lidi ze šoubyznysu, 

například herci nebo zpěváci. U nás časopis Forbes vytvořil v roce 2016 žebříček 77 

nejvlivnějších Čechů na sociálních sítích a v první desítce se umístilo sedm youtuberů. 

V Británii se dokonce na Světový den knih vedle nejpopulárnějších převleků za Harryho 

Pottera nebo Alenku v říši divů převlékla třetina dětí za svého oblíbeného youtubera, a to za 

Zoellu, Alfieho Deyese nebo Dana of The Diamond Minecraft (Leszkiewicz, 2017).  

Youtubeři dokonce patří do skupiny takzvaných mikrocelebrit. Nová akademická 

studie naznačuje, že internet může změnit způsob, jakým můžeme nahlížet na celebrity. 

Theresa Senft říká, že mikrocelebrita je někdo, kdo je slavný na internetu nebo díky němu. 

(Lagura, 2016). Každý obsah na internetu má své diváky a pojem mikrocelebrita není 

ohraničený počtem sledujících nebo fanoušků (Lenhart et al. 2010). 

Někdo i s malým počtem fanoušků může považovat sám sebe za mikrocelebritu. 

Člověk se za ni může považovat, pokud o sobě smýšlí jako o někom, kdo čerpá z reklamy, 

televizní reality a jiných celebrit. To je velmi důležitý význam tohoto slova ve světě nových 

médií (Marwick, 2010, s. 232). Mikrocelebrita se stala termínem popisujícím postup při 

vytváření a řízení osobní značky prostřednictvím sociálních médií. Marwick (2015, s. 2) říká, 

že novou definicí celebrity je soubor postupů a sebeprezentace, kterou lidé sdílí přes své 

sociální sítě. V této souvislosti se celebrita stává něčím, co člověk dělá, spíše než tím, čím 

člověk je.  

Podle výzkumu DEFY Media (2015b) jsou youtubeři mladými popisováni jako: jsou 

stejní jako já, rozumějí mi, věřím jim, umí nejlépe poradit, nesnaží se být dokonalí, jsou 

opravdoví, je to někdo, kdo je mi blízký, má rád stejné věci jako já. Youtubeři a televizní nebo 

filmové hvězdy jsou mladými vnímáni stejně, a to jako někdo, ke komu vzhlíží, koho si váží, 

kým by chtěli být, dělají to, co chtějí dělat mladí, a mají jedinečný nebo zvláštní talent. Přes 

60 % všech věkových skupin řeklo, že by si produkt doporučený youtuberem koupili. 

Ve společnosti jsou děti obklopeny mnoha vlivnými modely – rodiči v rámci rodiny, 

postavami v televizi, přáteli ze skupiny vrstevníků a učiteli ve škole. Tyto modely poskytují 

dětem příklad toho, jak se mají chovat. Pokud dítě vnímá youtubera jako sobě podobného, je 

větší pravděpodobnost, že ho začne napodobovat. To samé platí u napodobování osob 

stejného pohlaví, protože je dítě vnímá jako jemu podobné. Dítě se učí i formou odměny a 

trestu. Pokud je za něco opakovaně chváleno, jeho chování se tak posílí. Ztotožňování se s 
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někým se ale od napodobování liší. To totiž zahrnuje řadu chování, které dítě přijímá, zatímco 

napodobování znamená kopírování určitého jednoho chování (McLeod, 2016). Pokud má 

youtuber vlastnosti, které se dítěti zamlouvají, je pravděpodobné, že se s ním bude dítě 

ztotožňovat, a tak začne kopírovat jeho chování (Westenberg, 2016). 

Důvod, proč se mladí více ztotožňují s youtubery, je ten, že jsou jim bližší než 

hollywoodské hvězdy, které žijí v úplně jiném světě. Povolání youtuber je pro ně 

dosažitelnější než to, stát se televizní nebo filmovou hvězdou (Youth Center Research, 2015). 

Podle studie DEFY Media (2015a) řekla více než polovina tázaných všech věkových 

kategorií, že by mohli být hvězdami YouTube. Nejvíce (56 %) si věřily děti ve věku třinácti 

let, za nimi byly s 55 % děti ve věku 14–17 let a s 51 % mladí od 18–24 let. Když se ale ve 

výzkumu dětí zeptali, jestli by mohly být televizními nebo filmovými hvězdami, věřilo si jich 

na to jen 40 %. Dokonce 63 % respondentů uvedlo, že by zkusilo produkt nebo značku, 

doporučenou youtuberem, zatímco jen 48 % uvedlo, že větší vliv mají televizní a filmové 

hvězdy. Podle 69 % dětí ve věku od 13–17 let by youtubeři mohli nahradit herce a mohli se 

stát úspěšnými televizními a filmovými hvězdami. 32 % dotázaných ze stejné věkové skupiny 

uvedlo, že vzhlíží spíš k osobnostem YouTube než k tradičním celebritám, zatímco starší ve 

věku od 18–24 let to měli naopak, a to 36 % versus 26 %. Zajímavostí ale je, že 52 % z téže 

skupiny řeklo, že mají blíž ke svým oblíbeným youtuberům a 46 % uvedlo, že mají rádi stejné 

věci jako oni. Totéž uvedlo dokonce 61 % ve věku 13–17 let. Tato studie dokazuje, že 

youtubeři jsou nepochybně hvězdami této doby a mají vliv na dnešní generaci. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

V této části nastolím cíl výzkumu a výzkumné otázky, popíšu metodologii výzkumu, 

vysvětlím, co je kvalitativní výzkum, případová studie nebo polostrukturovaný rozhovor a 

uvedu data, získaná z výzkumu s youtubery a odběrateli. 

 

2.1 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je zjistit, jak se vyvíjel vztah mezi youtubery a jejich fanoušky (tj. 

odběrateli), jaký byl jejich vztah na začátku a jaký je dnes. Výzkum se zabývá touto 

proměnou jak z pohledu youtuberů, tak jejich odběratelů. Zajímá mě, jak vztah vnímali 

youtubeři a odběratelé na počátku tvorby, jak spolu komunikovali a jak spolu komunikují 

dnes s přibývající popularitou youtuberů. Během výzkumu se ukázalo, že existují čtyři 

témata, která se celým výzkumem prolínají a na něž bude třeba se hlouběji zaměřit. Je to 

motivace, vliv, vývoj a komunikace. 

 

2.1.1 Výzkumné otázky 

Ve svém výzkumu jsem si jako hlavní stanovila tyto stěžejní otázky, které jsem během 

rozhovorů rozšiřovala o doplňující otázky. 

• Jak se vyvíjel vztah mezi youtubery a odběrateli? Jaký byl tento vztah na začátku a 

jaký je dnes? 

• Změnila se forma a způsob komunikace mezi youtubery a odběrateli?  

• Uvědomují si youtubeři svůj vliv a pociťují vliv youtuberů i jejich odběratelé? 

 

2.1.2 Kvalitativní výzkum 

Pro svůj výzkum jsem zvolila kvalitativní výzkumnou strategii, díky níž jsem hlouběji 

porozuměla vztahu youtuberů a odběratelů z pohledu obou těchto skupin. 

Creswell (2013, s. 300) definoval kvalitativní výzkum slovy: „Kvalitativní výzkum je 

proces hledání porozumění, založený na různých metodologických tradicích zkoumání 

daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, 

analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v 

přirozených podmínkách.“ Jak uvádí Disman (2002, s. 287), kvalitativní výzkum využívá 

induktivní logiky, což znamená, že se postupuje od jednotlivostí k zobecňování. Díky tomu, 

že v kvalitativním výzkumu probíhá analýza dat a jejich sběr současně, bylo možné se během 
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výzkumu rozhodovat a přezkoumávat průběžné domněnky a závěry (Hendl, 2005, s. 50). To 

také umožnilo analyzovat získaná data již v průběhu a snažit se je interpretovat. 

 

2.2 Případová studie 

Případová studie je jedním z několika způsobů, jak můžeme provádět 

společenskovědní výzkum. Pro tento výzkum je vhodná zejména z důvodu, že data budou 

sbírána od mála jedinců, aby byly rozhovory vedeny s lidmi, kteří se navzájem ovlivňují a 

částečně i znají. Vybrala jsem vzorek odběratelů a na základě rozhovorů, jež jsem s nimi 

vedla, jsem vybrala i vhodné youtubery, které moji odběratelé sledují a kteří patří mezi jejich 

nejoblíbenější. Poté bylo zajímavé pozorovat, jak mají na stejné věci různé nebo i podobné 

názory a mohla jsem tak lépe pochopit jejich úzký vztah, který mezi sebou mají. Pokud 

výzkum probíhal s více respondenty, tento úzký vztah by bylo těžší vypozorovat.  

Ve výzkumu se zabývám současným fenoménem a mou hlavní otázkou je „jak“. I 

proto jsem se rozhodla pro případovou studii, protože mnoho výzkumníků tuto strategii 

preferuje právě tehdy, když se ve výzkumu objevují otázky „jak“ nebo „proč“, když má 

výzkumník malou kontrolu nad událostmi a když je kladen důraz na současný fenomén v 

nějakém reálném kontextu. Případová studie může mít dva typy, a to výzkumnou a popisnou. 

Bez ohledu na to, o jaký typ případové studie jde, musí být výzkumník opatrný, když 

navrhuje a dělá případovou studii, aby překonal kritické postoje, které vůči této metodě lidé 

zaujímají (Yin, 1994, s. 1).  

Ve svém výzkumu jsem sbírala velké množství dat od několika málo jedinců, na rozdíl 

od statistického šetření, které shromažďuje omezené množství dat od mnoha jedinců. V 

případové studii jde o zachycení složitosti případu a o popis vztahů v jejich celistvosti. 

K mému výzkumu vztahů se proto nejlépe hodí. Je to metoda podobná mikroskopu, její 

hodnota závisí na tom, jak dobře je zaostřená. Také se předpokládá, že když jeden případ 

prozkoumáme důkladně, potom lépe porozumíme nějakému podobnému (Hendl, 2005, s. 

104). V dalším výzkumu, který chci vytvořit pro svou diplomovou práci, bych tento fenomén 

chtěla prozkoumat hlouběji. K tomu mi pomohou i data, která jsem získala v tomto výzkumu 

a která mi pomohla lépe poznat tento fenomén a porozumět mu. Pokud bych vedla výzkum 

kvantitativní, nikdy bych nemohla pochopit tento vztah tak úzce a tak důkladně, jako jsem ho 

pochopila díky kvalitativní metodě a rozhovorům, které jsem se všemi zúčastněnými 

respondenty vedla.  

Yin (1994, s. 13) píše, čím se případová studie vyznačuje: 

 používá větší množství zdrojů dat kvantitativní i kvalitativní povahy; 
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 musí počítat s tím, že je spíše více proměnných než naměřených datových 

bodů; 

 využívá předešlá teoretická tvrzení, která nasměrují sběr dat a analýzu. 

 

2.2.1 Metoda výběru výzkumného souboru 

Mých respondentů bylo sedm. Z youtuberů dvě ženy a dva muži a z odběratelů dvě 

ženy a jeden muž. Jelikož mě zajímal vzájemný vztah z obou pohledů, respondenty jsem 

vybírala tak, aby byl můj výběr relevantní. Jako typ vzorkování jsem vybrala účelové. Jde o 

volbu informačně bohatých případů pro hlubší studium (Hendl, 2005, s. 154). Účelový výběr 

se zakládá na mínění výzkumníka o tom, co by mělo být zkoumáno, a o tom, co je možné 

zkoumat (Disman, 2002, s. 112). 

První sledovanou skupinou byli respondenti ze strany odběratelů. Těmi byly děti ve 

věku 9–13 let, které se o svět youtuberů zajímají, sledují je delší dobu a byly schopny o nich 

něco vyprávět. Co se týká výzkumu s dětmi mladšími 14 let, je při něm velmi důležitá etika 

vedení výzkumu a jeho legálnost. Podle organizace SIMAR je nutné získat souhlas dítěte i 

souhlas odpovědné osoby pro dotazování dětí do 14 let; ten jsem u všech dotazovaných 

respondentů získala. Děti jsem zpovídala v jejich přirozeném prostředí doma. V domácím 

prostředí musí být získán prokazatelný souhlas zákonného zástupce předtím, než je dítě 

požádáno k vedení rozhovoru, a ten jsem obdržela. Dítě nebylo vyzváno k vedení rozhovoru 

bez doprovodu dospělého. Rodiče jsem o všem dopodrobna informovala, a to z toho důvodu, 

že když žádáme o souhlas k provedení rozhovoru s dítětem, odpovědná osoba musí být co 

nejvíce informována, aby mohla pečlivě rozhodnout o udělení souhlasu k rozhovoru. Součástí 

mé žádosti bylo i jasné vysvětlení pravidel a ukázka otázek, na které jsem se dětí jako 

výzkumník vyptávala. Během samotného provádění výzkumu byla v blízkosti dospělá osoba. 

V případě kvalitativních výzkumů dětí se doporučuje, aby diskuse s dětmi předškolního věku 

s ohledem na jejich schopnost koncentrace byla členěna do bloků po max. 10 minutách a 

pokud možno nepřesahovala 40 minut celkem. S výše uvedenými pravidly a povinnostmi 

jsem srozuměna, výzkum jsem prováděla legálně, se souhlasem a v rámci etiky vedení 

výzkumu s dětmi mladšími 14 let. Zároveň jsem se snažila navodit příjemnou atmosféru, aby 

se děti cítily příjemně a aby je bavilo rozhovor vést. 

Druhou skupinou byli youtubeři a ty jsem vybrala na základě rozhovorů s jejich 

odběrateli. Nejdříve jsem zjistila, jaké youtubery děti nejvíce sledují, jaké mají rádi a se 

kterými bych rozhovor měla vést, abych posléze mohla porovnávat vývoj jejich vzájemného 
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vztahu. Samozřejmě jsem vybrala youtubery v České republice známější, kteří mají více jak 

100 000 odběratelů, abych mohla sledovat, jaký vztah měli na začátku s menším počtem 

fanoušků a jak se tento vztah s přibývající popularitou měnil. Youtubery jsem volila i z 

hlediska rozdílnosti. Vybrala jsem ty, kteří se svým zaměřením, žánrem a motivací liší. 

Můj vzorek jak youtuberů, tak odběratelů je zároveň heterogenní, a to znamená, že 

moji respondenti jsou jiných věkových kategorií, jiného vzdělání i pohlaví. Toto rozčlenění je 

nezbytně nutné pro potřebné srovnání oslovených respondentů a pro vytvoření rozličných 

pohledů na získané výsledky daného průzkumu. Co se týká pohlaví, jeho uvedení je velmi 

důležité z toho hlediska, že někteří youtubeři jsou více sledováni muži a jiní ženami, proto je 

nutné mít v zastoupení jak youtuberky, tak youtubery. 

 

2.2.2 Technika sběru dat 

Jako techniku sběru dat jsem zvolila polostrukturovaný rozhovor. Návod k rozhovoru 

představoval v mém případě seznam otázek, které bylo nutné v rámci interview probrat a 

prodiskutovat. Tento návod měl zajistit, že neopomenu žádné ze zajímavých a pro mojí 

výslednou práci důležitých témat. Miovský (2006) říká, že výzkumník tvoří určité okruhy 

otázek a ty potom s respondenty v rámci rozhovoru probere. Může například měnit pořadí 

otázek a nebýt svázán pevnými pravidly. Pořadí otázek mění podle toho, jak rozhovor probíhá 

a přizpůsobuje se okolnostem. K otázkám se mohou přidat nějaké doplňující otázky, pokud se 

výzkumníkovi zdají pro výzkum významné, čímž se lze dostat k novým tématům.  

Rozhovor jsem začala od základnějších otázek a postupně jsem otázky více cílila, 

snažila jsem se dosáhnout toho, aby měl respondent dostatečný prostor k přemýšlení, mluvení 

a rozvíjení svých odpovědí na mnou kladené otázky. Zůstala mi tak potřebná volnost k 

správnému vedení rozhovoru a v případě potřeby i k vhodnému přizpůsobení formulace mých 

otázek. Rozhovor s návodem mi jako tazateli dával možnost, co nejvýhodněji využít čas k 

interview. Zároveň umožňoval provést rozhovory s několika lidmi strukturovaněji a ulehčil 

jejich následné srovnání. Velmi důležité je si návod pečlivě a podrobně navrhnout a přemýšlet 

nad formou otázek ke každému z témat, která je praktické si sepsat a uspořádat do vhodného 

pořadí. Také jsem si předem promyslela vhodné prohlubující a sondážní otázky, jež jsem ale 

při rozhovoru pozměňovala nebo je nepokládala vůbec, a jiné jsem naopak přidávala (Hendl, 

2005, s. 174). 

Jak uvádí Disman, je tu několik kroků, na které musí výzkumník při vytváření otázek 

myslet a které stojí mezi otázkou a odpovědí. Za prvé musí zkoumaná osoba správně 

porozumět dané otázce, a to tak, jak jí rozumí výzkumník, a zároveň ji musí všichni 
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dotazovaní pochopit stejně. Dále se musí zkoumaná osoba rozmyslet, jestli chce odpovědět na 

otázku, kterou jí položíme. Může se kvůli naší otázce cítit nepříjemně. Za třetí se respondent 

rozmýšlí, jak nám vlastně odpoví. Může dojít ke zkreslení záměrnému nebo třeba pouhou 

neznalostí respondenta. Dalším problémem může být verbalizace odpovědi, která se může 

zdát respondentovi k vyslovení nepříjemná. Tomu ale může výzkumník předcházet pomocí 

připravených vytištěných alternativ odpovědí. Jako poslední pátý krok je možnost zkreslení 

kvůli záznamu odpovědi. To může porušit přirozenou komunikaci mezi tazatelem a 

zkoumanou osobou. Tyto problémy a kroky bychom měli mít při vytváření otázek vždy na 

paměti (Disman, 2002, s. 57-61). 

Rozhovor jsem zaznamenávala na diktafon a předem jsem na to respondenty 

upozornila. Respondenty jsem nechala volně hovořit a nevstupovala do jejich odpovědí, 

abych je svými poznámkami nějak neovlivnila. Zároveň mě ale napadaly další doplňující 

otázky, které jsem neměla předem připravené a které jsem jim později během rozhovoru 

položila. 

Miovský (2006) mluví i o určitých negativech, které může polostrukturovaný rozhovor 

přinést. Jedním z nich je komplikovanější analýza dat nebo odbočování respondenta od dané 

struktury rozhovoru. Tato situace nastala i v průběhu mých rozhovorů. Přesto jsem 

respondenty nechala hovořit dál, aby dokončili své myšlenky. K danému tématu jsem je pak 

opět postupně a cíleně navedla, abych získala odpovědi na mé konkrétní otázky. 

 

2.2.3 Etika výzkumu 

Důležité zásady etického jednání při provádění výzkumu jsou (Hendl, 2005, s. 155): 

• Získat informovaný souhlas a předtím plně informovat účastníky o průběhu a 

okolnostech výzkumu. 

• Při práci s nezletilými je potřeba získat souhlas od odpovědné osoby, viz článek o 

metodě výzkumného souboru. 

• Získat pasivní nebo aktivní souhlas, přičemž aktivní souhlas znamená podepsání 

příslušného dokumentu. 

• Zatajení informací účastníkům. Pokud došlo k nevyhnutelnému zatajení informací, 

musí být účastníci na konci studie úplně obeznámeni s okolnostmi výzkumu. 

• Svoboda odmítnutí. Účastníci musí vědět, že mohou kdykoli ukončit svou účast ve 

výzkumu. 



 30 

• Dodržet anonymitu. 

 

2.2.4 Analýza dat 

Po každém provedeném rozhovoru jsem si rozhovor přepsala do písemné podoby 

metodou doslovné transkripce (Hendl, 2005, s. 208). Následně jsem provedla segmentaci dat 

a text jsem rozdělila na analytické jednotky. Důkladně jsem si ho pročetla a rozhodovala se, 

jestli se jedná o segment, který obsahuje pro cíl výzkumu nějaký význam a jestli je tedy 

důležitý. Významovou jednotkou může být slovo, věta, odstavec nebo celý dokument (Hendl, 

2005, s. 228).  

Dalším krokem bylo otevřené kódování, kdy jsem v textu hledala pravidelnosti a 

podobnosti. Ve vytištěném textu jsem si následně důležitá místa zvýrazňovala a srovnávala v 

něm jednotlivé sekce rozhovorů. Tato fáze vede k seznamu témat, který mi pomůže vidět je 

jako celek a bude mě stimulovat při hledání témat dalších. Tento seznam jsem postupně třídila 

a organizovala, kombinovala a doplňovala v další analýze (Hendl, 2005, s. 247). Během celé 

práce jsem zpracovávala doplňující poznámky, díky kterým jsem se v textu lépe orientovala. 

Tyto mé záznamy a postřehy obsahují průběžně vznikající úvahy a rozbory o datovém 

materiálu. Poznámky jsem dále zpracovávala a snažila jsem se, aby z řetězců poznámek 

vznikla hypotéza (Hendl, 2005, s. 256). 

  Tabulka č. 1. Tabulka respondentů 
 

 

 

Název/zkratka 

 

 

Jméno 

 

 

Věk 

 

 

Škola/zaměstnání 

Jak dlouho sledují 

youtubery? 

Jak dlouho točí na 

YouTube? 

Odběratel 1 (O1) Anna 13 7. třída 2 roky 

Odběratel 2 (O2) Julie 11 6. třída 2 roky 

Odběratel 3 (O3) Tomáš 9 3. třída 2 roky 

Youtuber 1 (Y1) Pavel 20 Živí se jako 

youtuber 

3 roky 

Youtuber 2 (Y2) Zuzana 22 Neživí se jako 

youtuber 

1 rok a půl 

Youtuber 3 (Y3) Ondřej 27 Živí se jako 

youtuber 

Skoro 5 let 

Youtuber 4 (Y4) Markéta 27 Živí se jako 

youtuber 

3 roky 
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2.3 Výzkum s odběrateli a youtubery 

Výzkumnou otázkou bylo, jak se dlouhodobě vyvíjel vztah mezi youtubery a 

odběrateli, cílem výzkumu bylo zjistit, jaká změna nastala v jejich vztahu a co pro sebe 

navzájem znamenají.  

V první části výzkumu s odběrateli bylo mým cílem navodit příjemnou přátelskou 

atmosféru, aby se děti uvolnily a rozpovídaly. Otázky jsem jim pokládala společně, neboť se 

jedná o tři sourozence, kteří se znají a nemají před sebou ostych hovořit. Zajímavá byla jejich 

vzájemná interakce. Díky společnému rozhovoru jsme se dostávali i k dalším významným 

tématům, o kterých mi chtěli vyprávět (Příloha č. 6 a 7).  

Při rozhovoru s youtubery jsem nechala výběr místa na nich, abychom rozhovor vedli 

na místě, které znají a které je jim příjemné. Při rozhovorech jsme se většinou dostali i k 

doplňujícím otázkám, neboť mi jejich názory přišly velmi zajímavé a chtěla jsem se o nich 

dozvědět víc.  

Z rozhovoru s odběrateli a s youtubery vyplynula čtyři stěžejní témata, která se v 

rozhovoru velmi často opakovala a o kterých nejvíce mluvili. Je to motivace, vliv, vývoj a 

komunikace.  

 

2.3.1 Motivace ke sledování videí a motivace k jejich točení 

U otázky motivace jsem si dala za cíl zjistit, jakou měli youtubeři motivaci na začátku 

a jakou mají dnes, u odběratelů vysledovat, jakou motivaci mají ke sledování jejich videí, co 

je na tom baví a co jim to přináší.  

U odběratelů jsem zjistila, že se dívají na videa, když se nudí a hlavně v době, kdy 

nejsou rodiče doma. Vzhledem k tomu, že jim rodiče tyto aktivity zakazují, sledují videa tajně 

(viz teoretická část práce). O jejich činnosti a zájmy na internetu se ale prý zajímají. Mají 

přehled o tom, jaké sociální sítě používají a kam co přidávají.  

Julie (O2) řekla: „Já se na videa třeba dívám, když se nudim, že si to zapnu a koukám 

se (…) Rodičům to přijde blbý. Oni nechtěj, abychom točili, ale ví, jaký máme profily, kde, a 

to nám dovolili.“ Tomáš (O3) odpověděl: „Když rodiče odejdou třeba, tak si to jdu pustit, aby 

o tom nevěděli, ale taky je to, když se nudim hlavně.“  

Motivací bývá to, že se z videa mohou něco dozvědět. Dívky řekly, že je baví, když se 

díky videu mohou něco naučit, třeba něco vyrobit díky DIY videím (tj. videa, v nichž 

youtubeři poskytují video návod k tomu, jak vlastnoručně vytvořit různé doplňky, dekorace či 

jiné věci, oblíbená jsou například videa s tipy na hezké a levné nápady na dárky k Vánocům).  
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Anna (O1) řekla: „Ne vždycky mě obohatí, ale třeba DIY videa zkouším doma a ty mě 

něco naučí.“ Tomáš (O3) řekl: „Kovy udělal nedávno video, že Slavíka vyhrála nějaká strašně 

sprostá skupina, řekne tam svůj názor a tim mě to obohatí a některý videa ten smysl třeba 

nemaj, ale tohle je třeba super, že se něco dozvíš.“ Jejich motivací také je, že díky videím 

zaženou nudu a pobaví se.  

U youtuberů se motivace liší. U někoho je od začátku stejná, u někoho se změnila. Pro 

nikoho z nich ale není primární motivací vydělávat peníze. Je to převážně zábava, chuť 

pobavit lidi a uspokojit své fanoušky. Motivace Pavla (Y1), Zuzany (Y2) a Markéty (Y4) je 

od začátku stejná.  

Pavel (Y1) řekl: „Já chci bavit lidi, a to se nezměnilo.“ Zuzana (Y2) řekla: „Já si 

myslim, že ji mám pořád stejnou, a to, že mě to baví.“ Markéta (Y4) řekla: „Moje motivace je 

pořád stejná, a to, že mě to prostě baví. Samozřejmě je to trochu jiný v tom, že je YouTube z 

části mym příjmem, ale pořád si držim, že když ta nálada a energie není, tak prostě video není 

(…) rozhodně YouTube nedělám jenom pro peníze.“ Naopak u Jakuba (Y3) prý na začátku 

žádná motivace nebyla a je až dnes. „Tenkrát tam jako žádná motivace ani nebyla (…) Když 

jsem začal natáčet, tak to bylo hlavně proto, že mě bavilo hrát ty hry (...) Dneska je ta 

motivace taková, že prostě když už máš nějakej počet fanoušků, tak je to určitá zodpovědnost, 

že jakoby když nevydáš video, tak ty lidi tam na to čekaj (…) ta motivace je v tom, že 

potřebuješ, aby ty lidi byli spokojený.“ 

 

2.3.2 Vliv youtuberů na odběratele a vnímání jejich vlivu odběrateli 

U vlivu jsem zjišťovala, zda si youtubeři uvědomují, že mají vliv na své odběratele, a 

zda nad touto skutečností přemýšlí při točení videí. U odběratelů mě zajímalo, jestli si jejich 

vliv na sebe uvědomují a jak vnímají reklamy a mediální spolupráce.  

Zjistila jsem, že si odběratelé vliv youtuberů moc dobře uvědomují a připouští, že se 

jimi nechávají inspirovat a ovlivňovat. Nakupují věci, které ukazují nebo doporučují ve 

videích, případně je alespoň chtějí.  

Anna (O1) uvedla: „Když něco doporučí, že třeba o něčem mluví ve videu, tak když se 

mi to líbí, chci si to jít koupit...třeba Notsofunnyany ukazovala jednorožčí roh minule ve videu 

a já si ho šla koupit.“ Všichni se shodli na tom, že podle nich je určité spojování značky s 

youtubery ovlivňuje. Hodně mluvili o Bubbleology a o tom, že jim čaj chutná, ale že je z 

velké části ovlivnilo, že ho podporují youtubeři.  

Julie (O2) o Tomášovi (O3) řekla: „Ty si třeba vždycky chtěl to Bubble tea, když ho 

měl nějakej youtuber, musel si to vždycky zkusit.“ Nechávají se dokonce inspirovat účesy a 
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tutoriály na líčení.  

Julie (O2) řekla: „No, až se budu malovat, já se teď ještě nemaluju nějak, tak se asi 

nechám inspirovat jakože těma videama (…) Mě baví, jak se umí hezky namalovat… já třeba 

dělám účesy, když jsem sama doma, že se dívám na tutoriály a zkouším si to.“  

Velmi dobře také chápou význam reklam a berou je jako součást videí. Reklamy jim 

nevadí, pokud jich ve videu není moc. Neřeší je v televizi, a proto ani ve videích. Ví, že si 

díky reklamám youtubeři vydělávají peníze.  

Tomáš (O3) řekl: „Já vim, že to musej dělat, aby si nějak vydělávali, takže mi to 

nevadí.“ Spolupráce youtuberů s firmami odběratelům nevadí, pokud ji ve videu přiznají. 

Tomáš (O3) uvedl, že: „To prostě poznáš, když to je sponzorovaný (…) Když to na začátku 

neřeknou, tak mi to vadí, protože proč to neřeknou normálně.“ Poté začali sami od sebe 

mluvit o tom, že na ně mají youtubeři větší vliv než herci. 

Anna (O1) uvedla: „Děti maj YouTube něco jako jejich zábavu, tam si můžou najít 

všechno, co je baví… a podle mě mají prostě youtubeři větší vliv než herci, na ty děti teda... 

herci maj vliv na starší.“ Když jsem se sourozenců zeptala, jestli by na ulici oslovili nějakého 

zpěváka nebo herce, anebo youtubera, řekli, že by oslovili youtubera.  

Julie (O2) uvedla: „Asi youtubera bych oslovila, já nemám nějaký oblíbený zpěváky 

nebo herce.“ Tomáš (O3) odpověděl: „Jako určitě bych oslovil youtubera, protože mě 

zajímaj, já bych chtěl na Utubering a poznat je všechny.“ I díky těmto odpovědím je zřejmé, 

že jsou youtubeři velmi populární.  

Stejně tak Youtubeři si svůj vliv uvědomují velmi dobře. Svá videa se snaží točit tak, 

aby ovlivňovala pozitivně a neměla na jejich odběratele špatný vliv. Rozmýšlí si i spolupráce 

s firmami tak, aby to zapadalo do jejich koncepce a aby jednali s prověřenými firmami, 

kterým mohou věřit.  

Pavel (Y1) řekl: „Já moc spolupráce neberu, no a když už vezmu, tak nechci, aby to 

bylo nějak ovlivnitelné, že chci mít ve videích věci, za kterýma si stojím a aby to nebylo špatné 

pro ty sledující.“ Zuzana (Y2) řekla: „Máš nějakou zodpovědnost vůči tomu, že tam jsou 

mladší diváci a jsi vzorem, musíš i přemejšlet nad tim, co dáváš ven, co jim ukazuješ.“ Sama 

prý nebere moc spoluprací, pokud jí nějaká vyloženě nezaujme.  

Jakub (Y3) řekl: „To je snad to, co mně na tom nejvíc vadí, že to je právě to, co by si 

měl uvědomovat každej a dneska to nikdo nekoriguje a kdokoliv může začít natáčet na 

YouTube a může mít vliv (…) Já spolupracuju s firmama, který jsou většinou velký, jsou 

ověřený, neměly by být závadný a vždycky s tou firmou musím být zadobře já... musím 

souhlasit s politikou té firmy (…) Snažím se je ovlivňovat pozitivně nebo se snažim jim 
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sdělovat spíš ty pozitivní věci (…) nechci to špatný předávat divákům, který se na to maj dívat, 

aby z toho neměli deprese.“ Markéta (Y4) řekla: „Já vim, že mám vliv na svoje sledovatele, a 

youtuber, kterej tvrdí, že ne, si prostě lže do kapsy (…) je potřeba na to brát ohled.“ 

   

2.3.3 Vývoj vztahu mezi youtubery a odběrateli z jejich pohledu 

Co se týká vývoje, zkoumala jsem, jak odběratelé sledují vývoj svých oblíbených 

youtuberů a jestli vnímají vývoj jejich vztahu. U youtuberů jsem také zjišťovala vývoj vztahu 

s jejich odběrateli, pokud nějaký vypozorovali.  

Zjistila jsem, že vývoj vztahu s youtubery vnímají, ale bylo pro ně těžší ho popsat. 

Mluvili hlavně o komunikaci, která se od začátku změnila a už není tak intenzivní jako na 

začátku. Také mluvili o tom, že jsou pro ně youtubeři virtuální kamarádi, kteří točí o věcech, 

které je baví a zajímají.  

Anna (O1) uvedla: „Jsou nějak blízký, i když je vlastně neznáme nějak osobně, ale 

nevim, přijde mi, že já je znám dobře, jsou jak takový vzdálený kámoši (...) Točí, co mě baví a 

zajímá.“ Julie (O2) řekla: „Neumim to asi vysvětlit, ale prostě je beru jako oblíbený kámoše, i 

když si nepíšeme nebo tak.“  

Vztah, který si s nimi youtubeři vybudovali na začátku, přetrvává i teď, kdy je jejich 

sláva větší a nemohou být svým fanoušků tak blízcí. Jejich vztah je silný hlavně díky 

autentičnosti, kterou youtubeři ve svých videích vytvářejí.  

Odběratelé sledují i vývoj youtuberů. Nejvíce mluvili o youtuberce Teri Blitzen a 

Notsofunnyany. Čím je youtuber slavnější, tím má prý horší kvalitu videí a pokud ho točení 

nebaví, dá se to snadno poznat. Dotazované baví, pokud je tvorba youtuberů něčím originální 

a když se youtuber od ostatních něčím odlišuje.  

Anna (O1) řekla: „Teri Blitzen, nevim no, ta prostě na začátku měla vtipný ty videa, 

jak dělala ty challenge různý a tak, byla přirozená a teď je tam taková ztuhlá jako nijaká, že 

mě to moc už nebaví a jí to nebaví podle mě, že to je pro ní povinnost.“ V případě 

Notsofunnyany Julie (O2) uvedla, že: „Ta je podle mě stejná pořád, možná lepší, ta tvorba se 

zlepšuje.“ Vývoj Notsofunnyany popsali nejvíce, protože byli u jejích začátků na YouTube a 

bylo pro ně snadné sdělit to, jak vnímají změnu vztahu. Notsofunnyany totiž získala slávu 

poměrně rychle a dnes se díky svému potenciálu řadí mezi jedny z nejlepších.  

Tomáš (O3) uvedl, že ho od začátku baví všichni youtubeři stejně a nepociťuje nějaké 

zhoršení nebo změnu. „Mě bavěj všichni, já to neumim říct.“  

Youtubeři vývoj vztahu vnímají převážně v komunikaci, čímž se mi v jejich případě 

protnulo téma vývoje vztahu a komunikace. Youtubeři si na vztahu s fanoušky zakládají. Jeho 
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vývoj je tak založen právě na komunikaci, která se podle nich změnila ve vztahu nejvíc. 

Vývoj se tak posunul od blízkého vztahu, založeného na komunikaci, ke vztahu na dálku, kdy 

už komunikace nepřevládá z důvodů narůstající popularity a nárůstu zpráv od fanoušků. 

V další kapitole o komunikaci je tato proměna vysvětlena a popsána. Youtubeři se snaží 

s odběrateli navázat úzký vztah a odběratelé o nich mnohdy vědí i ty nejintimnější věci.  

Zuzana (Y2) uvedla, že: „Moji fanoušci mě znaj od začátku skrz na skrz, proto mi 

přijde, že mám hrozně dobrej vztah s fanouškama, že oni vědí, jaká jsem.“ Některým začíná 

vadit kontakt s fanoušky, kteří jsou drzí a berou je automaticky jako své kamarády. Čím jsou 

známější, tím mají méně soukromého života a nechodí například tolik ven. Snaží se však, 

nedat se tímto přístupem příliš omezovat.  

Pavel (Y1) odpověděl: „No, už mi ten kontakt začíná vadit…vadí mi, že jsem známej, 

proto jsem pořád doma (…) Je to riziko, ale stojí to za to, já bych prostě neměnil (…) Na 

začátku jsem k nim měl lepší vztah, oni jsou teď dost oprsklí, jsou zlí a berou tě jako kámoše.“  

U některých se změnilo to, jak je odběratelé vnímají. Už na ně dokonce reagují i dospělí.  

Jakub (Y3) řekl: „Dřív mě znali jen fakt mladší a děti, dneska to znaj i ty rodiče, znaj 

to i ty jejich příbuzný, znaj mě i z televizí (…) Je to fajn, že se to dostává i mezi ty ostatní a 

zatím je to teda většinou pozitivní.“ Markéta (Y4) řekla že: „Je jich čim dál víc, takže už neni 

možný si s každym popovídat a zajít třeba na kafe nebo tak...já se snažim komunikovat skrz 

sociální sítě a nebo když mě potkaj třeba v baru, na festivalu nebo venku (…) Když je čas, tak 

si s nima ráda popovídám.“ 

 

2.3.4 Komunikace mezi youtubery a odběrateli a jak se změnila 

U komunikace jsem zjišťovala, jak youtubeři reagovali na zprávy dříve a jak 

s narůstající popularitou. U youtuberů jsem zjišťovala, jestli se komunikace změnila i z jejich 

pohledu.  

V tomto bodě se odběratelé i youtubeři shodli. Odběratelé vnímají, že na začátku 

youtubeři odepisovali, komunikovali, vážili si každého dárku od svých fanoušků, ale čím jsou 

známější, tím víc se komunikace mění a už není tak osobní jako předtím. Nejvíce s nimi 

navazují kontakt přes Instagram, což je mobilní sociální síť a aplikace, která umožňuje sdílet 

fotografie a videa veřejným nebo soukromým způsobem.  

Anna (O1) uvedla že: „No, píšu třeba i pod videa na YouTube, ale nejvíc mě baví jim 

psát na Instagramu, protože tam jsi jim blíž, mi přijde.“ Youtubeři si podle nich dárků už 

neváží, protože jich dostávají hodně a na zprávy neodepisují, protože je pochopitelné, že to 

nemohou stihnout. Nemají jim to za zlé, a i když je to mrzí, chápou to.  
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Youtubeři uvedli, že na začátku odepisovali na všech svých sociálních sítích všem 

fanouškům, ale teď už to není možné. Dostávají denně stovky, možná i tisíce zpráv. Jedna 

youtuberka ale uvedla, že občas namátkově vybere pár vzkazů na různých sociálních sítích a 

lidem odepíše. Další řekla, že denně stráví hodiny odepisováním fanouškům, ale že nejde 

odepsat všem. Všichni uvedli, že je to mrzí, že už nemohou tolik se svými fanoušky 

komunikovat. Pokud za nimi však lidé přijdou, ochotně si s nimi povídají, vyfotí se nebo jim 

dají podpis.  

Anna (O1) řekla: „Jo, jak se stávají slavnější, tak už nejsou tak vstřícný, neodepisujou 

a tak… dřív byli rádi za všechno, co jim ty fanoušci dali, a teď už ne (...) Prostě maj moc lidí 

a to nejde stíhat odepisovat.“ Pavel (Y1) řekl, že: „Na začátku jsem hodně komunikoval s 

fanoušky a teď ne... těch zpráv je už moc a nedá se na všechny odpovídat, takže komunikuju 

už málokdy.“ Zuzana (Y2) řekla: „Na začátku to bylo jiný. Na začátku jsme odepisovala uplně 

každýmu, všude (…) S tim, jak to přibejvá, tak jsem dospěla do bodu, že buď budu chtít 

odepsat každýmu, totálně se zbláznim, nebudu žít svůj život, budu prostě nonstop na mobilu 

nebo prostě holt musim to tak brát, že ty lidi si mě musej načerpat z toho videa... já si vážím 

jejich zpráv, ale mrzí mě, že nemůžu odpovědět každýmu.“ Jakub (Y3) řekl že: „Dřív jsem 

odepisoval na všechny zprávy (…) pak se to nashromáždilo a já už nebyl schopnej odpovídat 

(…) pak jsem to začal jenom číst a dneska už to nestíhám ani číst.“ Markéta (Y4) řekla: 

„Určitě změnilo a to mě na tom mrzí, ale bohužel to už prostě neni v mejch silách... od 

začátku jsem si hodně zakládala na komunikaci s těmi sledovateli, odpovídala jsem na každej 

komentář a email… dřív to bylo možný, teď už bohužel neni, ale pořád tomu věnuju maximum 

(…) denně strávim hodiny u odepisování na dotazy od fanoušků.“ 

 

2.3.5 Shrnutí 

Z výzkumu vyplynula čtyři důležitá témata – motivace, vliv, vývoj a komunikace. 

Motivace se podle většiny youtuberů nezměnila. Markéta (Y4) a Zuzana (Y2) se natáčení 

videí věnují, protože je to baví a vždycky bavilo, Pavel (Y1) chce zase bavit ostatní. U Jakuba 

(Y3) se motivace změnila. Na začátku ho hlavně bavilo hrát hry a radit se s ostatními, teď 

chce hlavně uspokojovat své odběratele a vydávat videa každý den. Pro peníze to nedělá 

žádný z nich a většina začala v době, kdy YouTube peníze ještě tolik nevynášel. Tento 

fenomén se rozmohl až v posledních dvou letech. Co se týká odběratelů, jejich motivací ke 

sledování videí je převážně zahnání nudy nebo chuť dozvědět se něco nového. Dívky se podle 

videí například líčí nebo češou anebo nabírají inspiraci k tvoření dárků. Youtuber pro ně 

znamená zábavu, ale je to také určitý druh socializace. Ve škole se prý o youtuberech baví 
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velmi často a pokud je možnost, videa si i pouští. Anna (O1) řekla: „Bavíme se o nich hodně a 

často, ale ve škole neni WiFi, tak si je pouštět nemůžeme tak moc… pouštěj si je dost kluci o 

přestávce.“ 

Youtubery zná podle respondentů výzkumu celá jejich základní škola a pokud je 

někdo nesleduje, je to výjimečné. Ve škole je řeší spíše kluci, a to když se baví o nějakých 

hrách. Dívky se zajímají spíše o DIY videa, líčení a zajímavé povídání. Slovo zábava se 

objevilo hned několikrát, a to při asociacích se slovem YouTube a slovem youtuber. Pokud jde 

o sledování televize, u dětí ji YouTube nahrazuje. Uvedly, že se na televizi dívají méně. O 

videu youtubera můžeme mluvit jako o pořadu v televizi. Obsahuje reklamy a sděluje něco 

divákovi. Děti reklamu vnímají, ale stejně jako v televizi jim nevadí. Na YouTube se dívají 

většinou denně a na televizi jen tehdy, pokud je vysílán jejich oblíbený seriál.  

Na otázku, kolik hodin denně se dívají na videa a na televizi, Anna (O1) odpověděla, 

že: „Videa sleduju denně, ale taky podle toho, jak stíhám nebo jestli se nemusím učit do školy 

(…) Když je čas, sleduju tak čtyři až pět videí denně... i třeba víc někdy, to jo, když se u toho 

zaseknu třeba… a na televizi se koukám, ale míň… koukám na Simpsonovy a na Ohnivý 

kuře.“ Julie (O2) odpověděla: „Na televizi se dívám míň určitě, jako míň hodin asi, že si tam 

pustim seriál nebo ty Simpsonovy taky (…) na videa se dívám, jak kdy a jak dlouho, to je 

podle toho, jak mě ty videa baví nebo tak, ale třeba šest videí najednou denně sleduj.“ Tomáš 

(O3) se prý dokáže dívat i čtyři hodiny, pokud mu to rodiče nezakážou: „Já se dívám víc než 

holky asi, i na telku... já nevim, prostě na videa se dívám i čtyři hodiny třeba, když mi to 

rodiče nezakážou a na telku dvě, třeba.“  

Na spoustu filmů nebo seriálů se také dívají přímo na YouTube. U dětí téměř převzal 

funkci televize, což dokazuje i mnoho jiných výzkumů. Je to jejich nejoblíbenější sociální síť 

a hned za ním je Instagram.  

Anna (O1) řekla: „YouTube je nejlepší, já se na něj dívám spíš než na telku... nejvíc mě 

bavěj ty youtubeři a písničky si tam pouštím taky.“  

Jejich vztah k YouTube se vyvíjel. Nejdříve si na něm pouštěli hudbu a až později 

videa youtuberů. Ta prý sledují zhruba dva roky. Dostali se k nim díky svým vrstevníkům a 

kamarádům ve škole.  

Julie (O2) uvedla: „Já jsem dřív internet zas tak nepoužívala... iPhone je na to 

nejlepší, proto ho teď používám třeba častějc a víc no... já jsem si na YouTube dřív pouštěla 

jenom písničky, že třeba i covery a učila jsem se zpívat s tim… no ve škole to nějak začalo, že 

holky pouštěly videa youtuberů, tak jsem pak začala taky.“  

Komunikace se podle všech youtuberů s přibývající popularitou změnila. Všichni 
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uvedli, že na začátku s fanoušky komunikovali a odepisovali jim, ale s nárůstem fanoušků už 

to nebylo reálné, protože denně dostávají stovky zpráv. Zuzana (Y2) třeba občas náhodně 

vybere nějaké zprávy, na které jak na Instagramu, tak na Facebooku a Snapchatu odpoví. Co 

se odběratelů týče, ti sami vypozorovali, že youtubeři na začátku komunikovali více než s 

narůstající slávou, ale chápou to a neberou to nijak negativně. Komunikaci s nimi nejvíce 

navazují na Instagramu.  

Vývoj vztahu s fanoušky z pohledu youtuberů je u každého jiný. U Pavla (Y1) došlo k 

tomu, že mu kontakt s fanoušky už vadí. Zuzana (Y2) se jim od začátku tvorby otevírá a 

fanoušci ji velmi dobře znají. Buduje si s nimi velmi úzký vztah. Jakub (Y3) vnímá změnu v 

tom, že na něho už nereagují jen děti, ale i dospělí. Markéta (Y4) vnímá vývoj vztahu hlavně 

ve změně komunikace s fanoušky, která už není jako na začátku.  

Posledním stěžejním tématem byl vliv. Všichni dotazovaní youtubeři si svůj vliv 

uvědomují a při točení videí i při přijímání spoluprací s firmami na něj myslí. Jakub (Y3) 

chce ovlivňovat hlavně v pozitivním slova smyslu. Rovněž odběratelé vliv vnímají a pociťují. 

Anna (O1) uvedla, že si koupila něco, co youtuberka ukázala ve svém videu (totéž jednání 

popisuje výzkum DEFY Media (2015b), kde stejně tak odpovědělo 60 % dotazovaných). 

Tomáš (O3) se například nechává ovlivňovat kampaní Bubbleology na limitované drinky a 

chce si je koupit, pokud má svůj nápoj jeho oblíbený youtuber. Vnímají i význam reklam a 

pokud jsou v přiměřeném množství, nevadí jim a dokonce vědí, že z nich má youtuber určité 

peníze. Vadí jim, pokud spolupráce se značkou není přiznaná. Podle Anny (O1) mají 

youtubeři na děti mnohem větší vliv než herci, což dokazuje i studie magazínu Variety, ve 

které se mezi nejoblíbenějšími hvězdami umístili převážně youtubeři.  

Výzkum DEFY Media (2015b), ve kterém děti popisovaly youtubery, se také shodoval 

s odpověďmi, které jsem od svých odběratelů získala. V obou případech děti uvedly, že jim 

jsou youtubeři blízcí, že si od nich nechávají poradit a že jim jsou něčím i podobní. Dále 

uvedly, že by se youtubery chtěly stát a že jsou pro ně vzorem. Mobil mají děti každý svůj, a 

to i s připojením na internet, zatímco tablet a laptop má obvykle celá rodina dohromady. 

Mobily vlastnily děti už od mala a internet používají už od svých šesti let. YouTube byl 

jedním z prvních webů, který navštívily kvůli poslouchání hudby. Youtubery objevily až 

později. 

Vývoj vztahu mezi youtubery a odběrateli se vyvíjel a ustálil s nárůstem popularity. 

Díky tomu, že se youtubeři svým fanouškům otevírají a oni o nich vědí skoro vše, je jejich 

vztah výjimečný a úzký. Odběratelé mají pocit, že youtubery znají, že jim rozumí a že jsou 

stejní jako oni sami. Řeší podobné problémy, mluví o věcech, které je zajímají. I s přibývající 
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popularitou si tento blízký vztah s odběrateli youtubeři udržují díky svým videím, kde k nim 

promlouvají přímo skrze kameru. To vyvolává pocit upřímnosti a autentičnosti. Osobní 

přístup je pro tento vztah stěžejní. Díky němu mají youtubeři takový vliv a tolik fanoušků. 

Působí totiž na rozdíl od jiných celebrit osobním dojmem. Takový vztah je mnohem užší, než 

jaký mohou mít s celebritami z televize nebo filmů, které vlastně znají velmi málo. Vztah 

mezi youtubery a odběrateli je pro obě strany významný. Youtubeři díky odběratelům mohou 

dělat to, co je baví, a odběratelé je vnímají jako své virtuální kamarády, kteří jim rozumí a 

kteří jsou jim blízcí. Tento fenomén je pro dnešní generaci klíčový a je důležité se o něj 

zajímat a zkoumat ho. Vliv youtuberů je totiž čím dál větší a jejich popularita roste každým 

rokem. 
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3 ZÁVĚR 

 

V mém výzkumu jsem ukázala a nastínila vztah mezi youtubery a odběrateli a 

vyjasnila vztah dětí k sociálním sítím a médiím. Toto téma je zatím v odborné literatuře jen 

velmi málo zpracováno. Většinu zdrojů jsem tedy čerpala z internetových publikací, článků a 

odborných výzkumů. K velkému množství zdrojů jsem neměla umožněn přístup a nebylo je 

možné nijak získat. Proto má práce obsahuje určité limity, které by bylo dobré v dalším 

výzkumu obsáhnout. Toto téma hodlám dále prohloubit ve své diplomové práci.  

Většina výsledků studií a výzkumů, které jsem ve své práci zmínila, se shodovala 

s mými výsledky s odběrateli a youtubery, což pro mě bylo velikým a příjemným 

překvapením. Můj výzkum přišel i na spoustu věcí, kterými se předešlé výzkumy nezabývaly. 

To přikládám hlavně tomu, že jsem se všemi vedla upřímné a osobní rozhovory. Má práce 

odhalila, že šlo sice vždy o parasociální vztah, protože odběratelé měli mnohem intenzivnější 

vztah s youtubery, než tomu bylo naopak, jelikož je youtubeři nevnímali jako konkrétní 

osoby, ale jako společné odběratele. Sociální sítě a digitální média ale youtuberům na začátku 

umožnily s fanoušky komunikovat mnohem efektivněji a rychleji a osobněji, než to bylo 

možné dříve, kdy byla k dispozici jen televize. Na jednu stranu tedy můžeme teorii 

parasociálního vztahu brát dnes za neúplnou, jelikož už nemáme jen televizi, která nám 

umožňuje zprostředkovat vztah s nějakou osobností. Můj výzkum ale ukazuje, že jakmile se 

youtuber stal celebritou, v podobném smyslu jako jsou jimi například filmoví herci, jejich 

vzájemný vztah s odběrateli se začal podobat vztahu jiných mediálních celebrit s jejich 

fanoušky. Výhodou youtuberů je ale osobní přístup ve videích a jejich sdělování osobních 

informací o sobě svým odběratelům. Jejich autentičnost a osobitost je právě tím hlavním, co 

je od tradičních celebrit odlišuje. Vztah, který si na začátku vybudovali, je i přesto, že upadla 

jejich vzájemná komunikace s odběrateli, stále velmi osobní. Také jsem zjistila, jak velký vliv 

mají youtubeři na své odběratele, jaký vzor pro ně představují, jak velkou roli hrají youtubeři 

v životě svých odběratelů a jak moc formují dospívání těch nejmladších. To vše si youtubeři 

také sami uvědomují. 

Do budoucna je rozhodně nezbytné se o tento fenomén více zajímat, neboť formuje určitou 

generaci, která se nazývá Generace Z. Měli by o tom být informováni hlavně rodiče dětí, které 

youtubery sledují, protože pro dnešní děti jsou vzorem a hvězdami. Pro další výzkum bych 

doporučila prohloubit zmíněná hlavní čtyři témata, která z výzkumu vzešla, nebo prozkoumat 

podobné téma vztahu, ale s více participanty, a to jak s odběrateli, tak s youtubery, I přesto si 
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myslím, že je tento výzkum dobrým začátkem a pevným základem, na kterém se dá vybudovat další 

výzkum.  
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