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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem českého jazyka v době nových médií 

a občanské žurnalistiky. Zkoumá, jakým způsobem se jazyk vyvíjí, jaké tendence na něj 

působí a jakým cizím jazykem je ovlivňován. Vše je demonstrováno na vyjadřování 

autorů uživatelských videí na webovém portálu YouTube. Ten je v práci krátce 

představen jako jeden z nových médií. Pro zkoumaný vzorek byla vybrána beauty 

komunita, která se zabývá kosmetikou, módou a životním stylem, a na tomto video 

portálu je velmi rozšířenou skupinou. Její slang je velmi obsáhlý a pomalu se rozšiřuje 

i mimo samotné uživatelky. I konzumenti těchto příspěvků přijímají slang za svůj a ve 

zpětné vazbě, kterou ve velké míře autorkám poskytují, je tento slang rovněž často 

užíván. Nejčastěji jsou slangová slova přejímána z anglického jazyka, ve kterém beauty 

komunita vznikla. Některá slova jsou pouze přejímána a nepočešťována, u některých se 

autorky o počeštění snaží. Vyjadřování však není pouze o jazykové složce. V této práci 

je popsána i oblast pragmatická, která se zaměřuje na komunikaci, navazování vztahu 

s diváky a vyjadřování emocí. Poslední částí analytické práce je popis vztahu jazyka, 

popřípadě vyjadřování, a obrazu. 

Abstract 

The main topic of this thesis is the development of the Czech language at the 

time of new media and participative journalism. It tries to discover in which way the 

language develops, what influences effect the language and which of the foreign 

languages has the biggest impact on it. All of this is demonstrated within the 

expressions of the user-created videos on the website, YouTube. The web portal is 

shortly introduced here as well as an example of the new media. The beauty community 

which deals with cosmetics, fashion and lifestyle (and it’s a widespread group on this 

portal) has been selected as the sample for demonstrating the language development. 

Their slang is extensive and it slowly spreads even among viewers of the video content 



   

as we can see in the feedback they offer in the comments related to the video. The slang 

is most usually taken from the English language because it is the first language in which 

beauty videos originated. Some of the words are just taken from the foreign language 

and not converted to the Czech language, nevertheless the video authors try to convert 

some of them. However, the expressing is not just about the language. In the thesis there 

is also a pragmatic part which focuses on the communication with the viewers and 

subscribers and the expressing of emotions. The last part of the analytic section is 

a description of relation between language and the video picture. 

Klíčová slova 

YouTube, youtuber, beauty komunita, český jazyk, slovní zásoba, slang, neologismy  
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Úvod 

Jako téma této bakalářské práce si autorka vybrala analýzu typického 

vyjadřování autorů uživatelských videí na webovém portálu YouTube. K tomu ji přivedl 

zájem o český jazyk a častá konzumace nových médií. Nikdy se však zcela 

neangažovala v jejich spoluvytváření četnými příspěvky. Jako zkoumaný vzorek byla 

vybrána beauty komunita na české YouTube scéně. Jde o poměrně rozsáhlou skupinu 

lidí, kteří se podílejí na vytváření video obsahu o kosmetice, módě a životním stylu. 

Jejich vyjadřování je v jistých ohledech specifické a její slovní zásoba rovněž není zcela 

běžná. 

V dnešní době se tato komunita rozrůstá a příspěvky začíná tvořit čím dál více 

dívek a žen (muži jsou zastoupeni pouze výjimečně a to především v zahraničí) dokonce 

i ve věku základní školy. 

Cílem práce je nalézt zákonitosti a podobnosti ve vyjadřování mezi jednotlivými 

video kanály a příspěvky jejich autorů. 

První část práce se věnuje teoretickému zasazení do kontextu nových médií 

včetně portálu YouTube a současným tendencím vývoje českého jazyka s příchodem 

masových a později i nových médií. 

Druhá, analytická, část práce se zaměřuje na konkrétní analýzu obsahu 

videopříspěvků. Po shlédnutí desítek videí vybraných autorek je v práci uvedeno, čím je 

jejich vyjadřování specifické a jaké znaky se dají u všech těchto autorek najít. Kromě 

slangových výrazů, které jsou v komunitě hojně rozšířené a autorky i recipienti těchto 

videí je automaticky zařadily do své slovní zásoby, se práce zaměřuje i na pragmatickou 

oblast a vztah jazyka a obrazu. Z hlediska pragmatického je v práci popsáno, jak 

autorky videa komunikují se svými diváky a odběrateli a jakým způsobem dávají obě 

strany najevo emoce. Vztah jazyka a obrazu je také velmi důležitý, jelikož vyjadřování 

autorek se díky postprodukční úpravě obrazu může změnit. 

Na závěr autorka shrne získané poznatky z analytické části práce a na jejich 

základě se pokusí předpovědět trend, kterým se bude beauty youtubering nadále ubírat.  
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1. Teoretická část 

Tato bakalářská práce začíná teoretickou částí, kde si nejprve představíme 

žurnalistku a média tam, kam se v dnešní době s příchodem internetu posunula. Kromě 

tradičních médií vznikla i nová média (nebo, chcete-li, digitální či elektronická), která 

celý zpravodajský a publicistický proces urychlují a dávají možnost veřejně se 

projevovat i těm, kteří dříve tu šanci neměli. Vznikají tak nové internetové hvězdy, 

které mají i třeba miliony diváků, čtenářů a odběratelů, bez patřičného vzdělání či 

průpravy. Tuto možnost publikování sama sebe nabízí i webový portál YouTube, který 

je v teoretické části také představen. 

Poté následuje kapitola o vývoji českého jazyka s příchodem nových médií. Je 

zde uvedeno, jakým směrem se český jazyk vyvíjí a jak ho nová média formují. 

1.1 Vývoj žurnalistiky s příchodem webu 2.0 

Internet je celosvětově rozšířená síť, která, stručně řečeno, umožňuje publikaci 

a sdílení dat v nekonečném prostoru a komunikaci mezi jeho uživateli. Internet poskytl 

žurnalistice zcela nové možnosti. Nejenže se jeho uživatelé mohou podívat na videa, 

přečíst si text, prohlédnout si obrázky a poslechnout si nahrávky na „jednom místě“, ale 

také nabízí možnost trvalého uchování tohoto obsahu. Uživatel si dnes může vyhledat 

i několik let starý obsah a není závislý na tom, kdy ho televize nebo rozhlas zrovna 

vysílají.
1
 

Internet také umožnil vnímat a konzumovat informace současně, nikoliv 

lineárně, jak tomu bylo doposud. Uživatel má možnost zároveň poslouchat hudbu, 

k tomu číst článek (i třeba na několika serverech najednou) a „chatovat“ si s někým, kdo 

sedí u počítače či mobilu třeba na druhém konci světa. Stává se tak, že člověk, kterého 

jsme nikdy ve skutečnosti neviděli, nám může být bližší a můžeme ho znát více, než 

třeba vlastního souseda. Tento fenomén je nazýván „globální vesnice“.
2,3

 

 Informace nabyté na internetu můžeme okamžitě ověřovat a porovnávat. 

Samozřejmě ovšem záleží na tom, v jakém státě světa se nacházíme. Ne všechny země 

mají přístup k internetu takový, jaký ho známe z amerického či evropského modelu. 

Protože „čím otevřenější je společnost, tím snáze komunikační technologie dosáhnout 

                                                 
1
 PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010. 181 s. ISBN 978-80-245-1742-1. S. 49 

2
 BUERMANN, Uwe. Jak (pře)žít s médii: příležitosti a hrozby informačního věku a nové úkoly pedagogiky: výzkumná 

práce Institutu pro pedagogiku a smyslovou a mediální ekologii (IPSUM). Hranice: Fabula, 2009. 239 s. ISBN 978-80-

86600-58-1. S. 21 
3
 Autorem sousloví je filozof a mediální teoretik Marshall McLuhan. 
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využití všech svých možností. Uzavřené nebo represivní režimy buď omezují rozvoj 

komunikačních technologií, nebo stanoví přísné hranice jejich využití.“
4
 

Příchod webu 2.0, tedy druhé generace webových služeb, pak rozšiřuje služby 

internetu ještě dál. Nová generace dětí už ani původní služby klasického webu nezná, 

žijí zcela službami webu 2.0. S tímto označením přišel Tim O’Reilly, odborník na 

počítačové sítě.
5
 Služby nového webu dávají lidem možnost se aktivně podílet na 

vytváření internetového obsahu a novým způsobem ho sdílet. Jedná se o možnosti, které 

nabízejí sociální sítě, wiki systémy (kde mohou lidé volně přidávat obsah a následně ho 

kdykoliv měnit) a další komunikační nástroje.
6
 

1.1.1 Nová média 

Kromě tradičních, nebo, chcete-li, „starých“ médií, tedy především novin, 

rozhlasu a televize, existují ještě média, která nesou označení „nová“. Ve Slovníku 

mediální komunikace pod pojmem „médium“ najdeme: „prostředek; prostředí; to, co 

zprostředkovává děj 1) obecně to, co existuje uprostřed a vzájemně spojuje dvě nebo 

více stran 2) ve fyzikálním významu (od nějž se odvíjejí všechny ostatní významy) 

označení vlastností látek, které jsou vhodné pro uskutečnění určitých dějů (procesů), 

např. teplo, vodivost, tlak 3) prostředek  komunikace  masové komunikace nebo  

mediální komunikace (...) V nejužším slova smyslu jsou média prostředky masové či 

mediální komunikace, tj.: a) média tištěná; b) média elektronická; c) média nová“.
7
 

Poslední zmíněný význam, tedy médium jako prostředek masové či mediální 

komunikace, je stěžejním smyslem tohoto slova pro tuto práci. Tato práce se bude 

zabývat především novými médii. 

Nabízí se, že nová média vznikla společně s příchodem internetu. Částečně je to 

pravda, jelikož internet, který samotný můžeme označit jako médium, protože je 

prostředníkem a umožňuje „propojení“ lidí, je v dnešní době hlavním nosičem nových 

médií. Pojem nová média se ale začal používat už v šedesátých letech 20. století,
8
 kdy 

nebyl internet ještě natolik uživatelsky přístupný.  

                                                 
4
 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. 639 s. ISBN 978-80-

7367-574-5. S. 36 
5
 PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010. 181 s. ISBN 978-80-245-1742-1. S. 83 

6
 Tamtéž. S. 83 

7
 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 327 s. ISBN 80-717-8926-7. S. 139-140 

8
 Tamtéž. S. 50 
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Žádný z pramenů se v definici nových médií jednotně neshoduje. Na čem se ale 

shodují, je fakt, že tento pojem je obtížné vymezit přesně. Do poloviny devadesátých let 

20. století označovala literatura za nová média televizi, telefon, teletext. Tato média 

neměla mnoho společných rysů, šlo spíše o to, že se objevila a začala pronikat 

společností přibližně ve stejné době.
9
 V dnešní době se definice médií vztahuje spíše 

k médiím, která jsou otevřená a interaktivní. Označení „nová média“ je sice trochu 

krátkozraké, vzhledem k tomu, že před pár desítkami let byla novým médiem televize 

a kdoví, co bude novým médiem za dalších pár desítek let. Nicméně se toto označení 

vžilo a nyní je sice trendovým a trochu nadužívaným slovem, v angličtině 

tzv. buzzword, ale v zásadě ustáleným a všichni tak nějak tuší, o co se zhruba jedná.
10

 

Nejlepší vymezení nových médií zřejmě poskytuje Antonín Pavlíček v publikaci Nová 

média a sociální sítě: 

1. „jsou založena na elektronické/digitální platformě 

2. využívají výpočetní výkon (procesor) 

3. jsou interaktivní (reagují na podněty uživatele) 

4. podporují komunikaci, nebo přinejmenším přímou zpětnou vazbu“
11

 

Nová média a především web 2.0 tak poskytují novou možnost komunikace 

mezi lidmi. Zatímco noviny vždy poskytovaly úroveň komunikace od jednotlivce 

k davu (jednotlivec s jednotlivcem mohl komunikovat už odedávna například skrz 

dopisy a později poštu), nová média přinášejí možnost komunikace od davu k davu a od 

davu k jednotlivci. Dav s davem může komunikovat především přes sociální sítě. 

Kromě toho pak i na různých webových fórech a typickým příkladem je i Wikipedia,
12

 

kde mohou všichni tvořit encyklopedická hesla pro všechny, tedy dav pro dav. Druhá 

možnost komunikace od davu k jednotlivci přišla s takzvaných „tagováním“ 

a „hashtagy“. Kdokoliv z davu tak může pomocí jednoho štítku označit jednotlivce.
13

 

To je dnes možné na každé rozšířené sociální síti jako jsou například Twitter, Facebook 

či Instagram.  

                                                 
9
 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 327 s. ISBN 80-717-8926-7. S. 134 

10
 MACEK, Jakub. Poznámky ke studiím nových médií. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 199 s. ISBN 9788021064768. S. 15 

11
 PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010. 181 s. ISBN 978-80-245-1742-1. S. 11 

12
 Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. 2017 [cit. 2017-04-19]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org 

13
 PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010. 181 s. ISBN 978-80-245-1742-1. S 8 
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1.2 Webový portál YouTube 

YouTube je internetový server, který poskytuje prostor pro uživatele ke sdílení 

videí. Byl založen v roce 2005.
14

 Díky jeho popularitě, kterou má především proto, že je 

uživatelsky velmi jednoduchým a intuitivním video-hostingovým serverem, jej 

následující rok koupil internetový gigant Google.
15

 Oblíbenost jeho obsahu má 

vzrůstající tendenci, „popularita videoklipových serverů typu YouTube u části mladé 

generace je dnes vážnou konkurencí sledování televizních programů.“
16

 

Podstata serveru je ve sdílení videí kýmkoliv a komukoliv. Po jednoduché 

registraci nabízí YouTube okamžité nahrání videa v klasických formátech jako .mov, 

.avi. nebo .wmv. Rok od roku server navyšuje i rozlišení, ve kterém se dá soubor nahrát, 

a tak se kvalita videí, které se dají nalézt na YouTube, stále zvyšuje.  

Tato videa si poté může přehrát každý, kdo má přístup k internetu, pokud si 

ovšem autor nenastaví příspěvek jako soukromý či ho nesdílí pouze s jím vybranými 

lidmi. Na této webové stránce je tak možné zhlédnout videa od přispěvatelů ze všech 

koutů světa a o nejrůznějších tématech – od zábavných po seriózní žurnalistická 

zpravodajská a informační (například britská zpravodajská společnost má na svém 

kanále Sky News nepřetržité zpravodajské vysílání
17

). To bývá často kamenem úrazu 

serveru YouTube – masové rozšíření mobilních telefonů se zabudovanou kamerou 

umožňuje komukoliv nahrát buď video, kterým porušuje autorská práva původního 

tvůrce, nebo nevhodný obsah zobrazující násilí. Proti obojímu se snaží provozovatelé 

serveru bojovat. V pokynech pro komunitu na stránkách YouTube jsou vypsána 

základní pravidla pro publikování videí takovým způsobem, aby se přispěvatel vyhnul 

jakýmkoliv problémům. Mezi tyto pravidla patří zákaz pornografického materiálu 

a sexuálně explicitního obsahu, zákaz nebezpečného nebo škodlivého obsahu 

podporujícího v nebezpečných činnostech, zákaz násilného obsahu, nenávistného 

obsahu, výhrůžek, výzva k respektování autorských práv a upozornění před spamovými 

                                                 
14

 BURGESS, Jean a Joshua GREEN. YouTube: online video and participatory culture. Malden, MA: Polity, 2009. 170 s. 

ISBN 978-0-7456-4479-0. S. 1. 
15

 PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010. 181 s. ISBN 978-80-245-1742-1. S. 155 
16

 Co změnil internet (ŠMÍD, Milan). JIRÁK, Jan a Radim WOLÁK. Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání. 

Praha: Radioservis, 2007, S. 118 - 122. ISBN 978-80-86212-58-6. S. 121 
17

 SkyNews: Domovská stránka. YouTube: Broadcast Yourself [online]. 2017 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/user/skynews 
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videi pomocí zavádějících popisků a miniatur.
18

 S narůstající popularitou internetu 

samotného je ale hlídání obsahu na serveru nekončícím bojem. 

Důvodem proč je tato webová stránka tak úspěšná, jak mezi jednotlivými 

uživateli, tak i velkými společnostmi, jsou i další faktory než jen jednoduché užívání. 

YouTube poskytuje autorům příspěvků možnost zpětné vazby od diváků 

prostřednictvím prostoru pro komentáře nebo vyjádření názoru pomocí tlačítka s palcem 

nahoru nebo palcem dolů. Díky tomu, že je server propojený s Googlem, není pro 

komentování třeba zvláštní registrace do k YouTube účtu, postačí mít založený účet na 

e-mailové službě Googlu – gmail.com. Dále server nabízí vytváření seznamů 

oblíbených videí, ukládání videí pro pozdější zhlédnutí či sdíleních svých playlistů 

s ostatními uživateli. 

Důležitou roli hraje také to, že obraz a nahraný zvuk jsou jazykově univerzální. 

Kdokoliv může nahrát a sdílet obsah, aniž by byl nucen být závislý na jiném jazyce. 

Stejně tak diváci si mohou vyhledat příspěvky v jazyce, který sami ovládají. Odpadá 

tedy závislost především na angličtině, která v minulosti zpomalila pronikání některých 

sítí do jiných koutů světa, než jsou anglicky mluvící země, například sociální síti 

Twitter. 

Další věc, která přidává YouTube na popularitě, je funkce, díky které můžou lidé 

přes tento portál vysílat živě. Po zadání spojení „YouTube živé vysílání“ do 

internetového vyhledávače se dá snadno dostat na webovou stránku YouTube, která 

shromažďuje a zobrazuje jen živá vysílání. Sledovat je možné jednotlivce, kteří vysílají 

přes mobilní aplikaci koncert, různé cesty po světě, hraní počítačových her, zkrátka 

cokoliv. V další z kategorií živého vysílání jsou pak zvířata nebo technologie. 

Ze žurnalistického hlediska je ale zásadní, že zde živě vysílají i některé zpravodajské 

televizní stanice, jako například France 24 nebo Sky News. 

1.3 Vývoj českého jazyka v novém tisíciletí, především 

s příchodem masových médií 

Postupem času se jazyk vyvíjí. Český jazyk je toho důkazem, vyvíjí se, je 

dynamický.
19

 Pro člověka, který žije dnes, může být velmi těžké porozumět několik set 

                                                 
18

 Pokyny pro komunitu: Několik základních pravidel, aby všichni mohli na YouTube bavit bez obav. YouTube: Broadcast 

Yourself [online]. 2017 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/cs/communityguidelines.html#communityguidelines-community 
19

 CVRČEK, Václav. Mluvnice současné češtiny. Vydání druhé. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 

2015. 418 s. ISBN 978-80-246-2812-7. S. 28 
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let staré češtině stejně tak, jako by pro naše předky bylo těžké porozumět nám. Jazykové 

slovníky se stále rozšiřují, jelikož každou chvíli je třeba vysvětlit nová slova a významy. 

Slov je sice, kvůli smršťování se slovní zásoby, méně, vznikají ale nové významy slov, 

odvozená slova nebo nová slovní spojení.
20

 Jazyk v každé době je tedy jakýmsi 

prolnutím starého a moderního jazyka, tisíce let starých kořenů a současných novotvarů. 

Na vývoj jazyka v souvislosti s digitalizací a nástupem masových médií lze pohlížet 

komplexněji – tedy na jazyk lidstva jako celku, nejen na češtinu. Masová média totiž 

logicky neexistují jen v České republice, a tak ovlivňují i jazyky dalších národností. Na 

český jazyk se chceme ovšem zaměřit primárně. 

V prvé řadě dochází k rozsáhlé demokratizaci jazyka.
21

 Přestává být tolik 

striktně spisovným, alespoň, co se hovorové podoby týká. Obecná, tedy nespisovná, 

podoba jazyka proniká do více vrstev společnosti, než tomu bylo dříve. Žurnalistika 

a média si sice veskrze udržují spisovnou podobu, školství má ale tendenci k uvolňování 

a větší toleranci v používání nejen jazyka, ale i písma. Toho se týká i fakt, že výuka 

spojitého psacího písma na základních školách pomalu mizí a nahrazuje ji jakási psaná 

obdoba tištěných minusek.
22

 Na tom má nesporný vliv všeobecná komputerizace. „Vliv 

(byť nepřímý) nových médií sahá i do těch oblastí, které zdánlivě s novými médii vůbec 

nesouvisí (například změny v jazyce, v nichž lze identifikovat vliv nových modelů 

komunikace).“
23

 Nová média nás učí komunikovat okamžitě, stručně a s kýmkoliv. 

Komunikace mezi lidmi začíná být úsečnější. Lidé se naučili vtěsnat své sdělení do 

rozsahu 160 znaků, které dovoluje klasická SMS. Pokud člověk píše včetně diakritiky, 

dovoluje mu ale pouze 70. To však dnes už pomalu přestává platit. Lidé více 

komunikují pomocí aplikací jako jsou například Whatsapp, Viber nebo facebooková 

služba Messenger, které odesílají a přijímají nejen textové zprávy, ale i zvukové zprávy, 

obrázky nebo videa, skrz mobilní internetové připojení. Podobné omezení panuje i na 

sociální síti Twitter, kde musí uživatel své sdělení „zhustit“ do 140 znaků. 

V rámci demokratizace jazyka dochází i k univerbizaci (tj. proces, kdy se ze 

sousloví vytvoří nové slovo) výrazů za účelem zrychlení nebo právě zhuštění svého 

                                                 
20

 KRÁLÍK, Jan a Anna ČERNÁ. Každý den s češtinou: zajímavosti a zvláštnosti: 121 kapitol o češtině. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 342 s. ISBN 978-80-7106-884-6. S. 17-19 
21

 JANOVEC, Ladislav. K projevům jazykových vývojových tendencí v současné češtině. Naše řeč. Praha: Ústav pro 

jazyk český Akademie věd ČR, 2007, 90(2), S. 57-66. ISSN 0027-8203. 
22

 TUČKOVÁ, Kristýna. Učebnice českého jazyka na prahu 21. století. Zlín, 2011. Diplomová práce. Univerzita Tomáše 

Bati ve Zlíně. Vedoucí práce M. A. Lenka Baroňová. S. 37 
23

 PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010. 181 s. ISBN 978-80-245-1742-1. S. 47 
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sdělení.
24

 Takových výrazů dnes existuje nepočítaně, například z mikrovlnné trouby 

vznikla „mikrovlnka“, z mobilního telefonu „mobil“, z bakalářské práce „bakalářka“, 

občanský a řidičský průkaz zase nahrazuje „občanka“ a „řidičák.“ 

Podobným jevem je čím dál častější výskyt okazionalizmů, které jsou používány 

jak v mluvě, tak i v psaných, žurnalistických nevyjímaje, textech. Jedná se o slova 

náhodně vytvořená ze zpravidla dvou již známých slov nebo přetvoření slova z jednoho 

slovního druhu do jiného.
25

 Tyto slova pak slouží k použití v konkrétní situaci 

a kontextu. Například „čokoholik“ je člověk, který miluje čokoládu, na sociálních sítích 

se ovšem častěji vyskytují transformace slov z podstatného jména do slovesa. A tak se 

můžeme dozvědět, že mladí lidé „výletí“ (tedy jedou na výlet), „snídaňují" (nikoliv 

snídají) nebo „bakalářkují“ (píší „bakalářku“ – jedná se tedy o okazionalizmus 

vytvořený z univerbizovaného spojení). 

Stěžejním jevem pro praktickou část je v rámci demokratizace tvoření slangismů 

a profesionalismů, což jsou prostředky slovní zásoby, které se realizují na ose sociální 

stratifikace.
26

 Lidé si slangem zkracují výrazy, které používají v zaměstnání nebo při 

zájmových koníčcích tak často, že se je pro urychlení snaží opsat. Kromě této 

komunikačně ekonomické složky, používají slang i z důvodů sociálně prestižních. 

Naučením slangu příslušného zájmového či pracovního prostředí přijme komunita lépe 

nového člena mezi sebe. Příkladem ze žurnalistického prostředí je například „čtecák“ 

neboli čtecí zařízení, které je součástí kamery ve zpravodajském studiu, nebo „klopák“, 

což je mikrofon umístěný na klopě či lemu košile moderátora nebo respondenta. 

Dalším, ač veskrze protikladným, jevem je intelektualizace jazyka.
27

 Ta se 

projevuje především dvěma hlavními tendencemi. Přejímáním slov z cizích jazyků 

a přesunem slov z profesionální, odborné roviny do běžné komunikace, 

tzv. determinologizace. Zástupcem obou těchto slov může být například relace, která 

byla dříve pouze matematickým pojem, dnes se ale v češtině již běžně používá 

například pro označení vztahu či pro zpravodajské vysílání. 

Méně častým jevem intelektualizace je nadměrné užívaní abstrakt namísto 

konkrétních slov. Pro uživatele jazyka je rychlejší a snazší použít jedno abstraktní slovo, 

                                                 
24

 JANOVEC, Ladislav. K projevům jazykových vývojových tendencí v současné češtině. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk 

český Akademie věd ČR, 2007, 90(2), S. 57-66. ISSN 0027-8203. 
25

 Tamtéž. 
26

 KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. V Praze: Karolinum, 2008. 172 s. ISBN 978-80-246-1578-3. S. 87. 
27

 JANOVEC, Ladislav. K projevům jazykových vývojových tendencí v současné češtině. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk 

český Akademie věd ČR, 2007, 90(2), S. 57-66. ISSN 0027-8203. 
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o kterém ví, že „dobře zní“ a dá se všeobecně použít, než lovit v paměti slovo konkrétní. 

Abstraktní slovo „záležitost“ tak velmi často nahrazuje slova dílo, výtvor, problém, 

potíž, trable, milostný vztah („srdeční záležitost“), onemocnění („nervová záležitost“).
28

 

Současně se jedná o multiverbizaci, což je opakem univerbizace. Lidé namísto jednoho 

slova, používají slovní spojení, díky kterému mají pocit, že se intelektuálněji vyjadřují. 

Posledním jevem intelektualizace je proces neosémantizace. Významová složka 

slova se tak přesouvá nebo ještě častěji rozšiřuje. Například význam slova „čitelnost“ už 

neslouží jen k popisu schopnosti přečíst text, protože je vzorně nebo naopak odbytě 

ručně napsaný. Slovo může sloužit i k popsání záměrů člověka, které (ne)jsou čitelné 

(tzn. (ne)jasné, skryté).
29

 Jako ryzí neologismus nahrazuje i slovo “čtivost”. 

V neposlední řadě dochází k rozsáhlé internacionalizaci, která se částečně 

prolíná jak s demokratizací, tak s intelektualizací jazyka. Internacionalizace je 

přirozeným a logickým vyústěním světa, ze kterého se díky síťovému připojení stává 

„globální vesnice“ (viz kapitola 1.1 Vývoj žurnalistiky s příchodem webu 2.0). 

V minulosti byla hlavním jazykem, ze kterého se slova přejímala, či podle jejich 

základu tvořila, němčina (cibule z německého Zwiebel, knedlík z Knödel). Později 

i ruština (samizdat). Obecně lze říci, že záleží na politickém směřování státu. V dnešní 

době, kdy se spíše než k východu snaží Česká republika naklánět k západním zemím, 

přejímáme mnoho slov z angličtiny.
30

 Slova jako džíny, svetr nebo víkend už jsou 

natolik zažitá a zdomácnělá, že jen málokdo by řekl, že se jedná o slova přejatá, 

o anglicismy. Kromě toho pronikají do češtiny i slova jako „lajkovat“ (od anglického 

„like“, tedy líbit se), „tegovat“ („to tag“ – označit), „šérovat“ („to share“ – sdílet) nebo 

„hejtovat“ („to hate“ – nesnášet, nenávidět). Většinu těchto slov mají na svědomí média 

a to především ta nová. Často je pro jejich dokonalé ovládání nutná alespoň malá 

znalost angličtiny, protože kdo neví, co znamená „lajkovat“ nebo „šérovat“, byl by 

ve světě sociálních sítí ztracený. 

1.3.1 Emotikony jako součást komunikace 

Všechny tyto změny se objevují v každodenním jazyce. Jeho funkcí je totiž 

i udržovat kontakt mezi lidmi, ať už v podobě mluvené či psané. Dříve se na delší 

                                                 
28

 ČECHOVÁ, Marie. Řeč o řeči. Praha: Academia, 2012. Lingvistika (Academia). ISBN 978-80-200-2069-7. S. 22 
29

 JANOVEC, Ladislav. K projevům jazykových vývojových tendencí v současné češtině. Naše řeč. Praha: Ústav pro 

jazyk český Akademie věd ČR, 2007, 90(2), S. 57-66. ISSN 0027-8203. 
30

 DANEŠ, František. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997. 292 s. ISBN 80-200-0617-6. S. 271 
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vzdálenosti udržoval kontakt dopisy, později i telegramem a telefonem. Nyní ale 

převládá komunikace prostřednictvím internetových sítí, tudíž pomocí různých 

webových aplikací jako je komunikační platforma Facebooku Messenger a další 

podobné aplikace. 

Samostatným jevem, který se stal součástí, ne tolik jazyka, jako spíše 

komunikace, a to především té digitální, jsou „emotikony“ nebo, chcete-li, „smajlíky“ 

(mimochodem i tato slovo jsou důkazem snad všech předešlých tendencí jazyka, 

především internacionalizace). Jedná se o malé obličeje, vytvořené z interpunkčních 

znamének, které, při naklonění hlavy doleva, napodobují lidské obličejové výrazy 

a mimikry. Jelikož v komunikaci prostřednictvím SMS zpráv a chatu chybí osobní 

kontakt a lidem často chybí důvtip, pronikly do obsahu sdělení i tyto „ukazatele 

nálady“, „symboly, pomocí nichž pisatel vyjadřuje své pocity.“
31

 Dnes už se nepoužívají 

jen v soukromé korespondenci. K vidění jsou i ve veřejných prohlášeních na sociálních 

sítích, takzvaných „statusech“. Ale nejen tam. Vkrádají se i do psané podoby textu, 

reklam, do různých log (například dětská televize Déčko má jako logo emotikon), 

i politici používají emotikony ve svých tweetech.
32

 

Odesílatel sdělení chce přidáním smajlíka objasnit, jak danou zprávu myslel, 

jako by chtěl do textové zprávy vměstnat intonaci, se kterou by to, v případě osobního 

kontaktu, sděloval. Někdy bývá sdělením také samotný smajlík. Pokud tedy člověk 

napíše sdělení „Všechno nejlepší k narozeninám! :-*“, tak k přání připojuje polibek. 

Pokud napíše „Neštvi mě! :-D“, pak připojený smějící se obličej dává tušit, že odesílatel 

není naštvaný, spíše si dělá legraci. Bez emotikonu by si adresát však nemusel být jistý. 

Často dnes lidé emotikony nadužívají a zaplevelují tím tak sdělení, které je pak 

těžko čitelné. Buď na konec textu připojí několik různých obličejů, který je ovšem 

každý jiný, tudíž emotikon ztrácí smysl a adresát opět neví, jak to odesílatel 

ve skutečnosti myslel. Nebo jsou emotikony používány za každou větou, či dokonce 

slovem, což působí rušivě a sdělení se tak nedá plynule číst. 

                                                 
31

 HOFFMANNOVÁ, Jana, Jiří HOMOLÁČ, Eliška CHVALOVSKÁ, Lucie JÍLKOVÁ, Petr KADERKA, Petr MAREŠ 

a Kamila MRÁZKOVÁ. Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016. 510 s. Lingvistika (Academia). ISBN 

978-80-200-2566-1. S. 107 
32

 Tweet je sdělení publikované prostřednictvím sociální sítě Twitter. Míra jeho veřejnosti záleží na omezení soukromí 

twitterového profilu jedince. 
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1.4 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části práce bylo popsáno, kam se vyvinula žurnalistika a její nové 

podoby s nástupem internetu. Se snadným přístupem k internetovému připojení, ke 

kterému má dnes každý blízko, se lidé stávají „prozumenty“.
33

 Tento výraz byl poprvé 

použit Alvinem Tofflerem a značí prolínání mezi producenty, neboli tvůrci, 

a konzumenty, tedy příjemci sdělení.
34

 Každý se dnes může stát prozumentem a nová 

média, portál YouTube nevyjímaje, jsou toho jasným důkazem. Tvůrci videí jsou 

zároveň diváky stejného obsahu a zároveň diváci těchto videí se mohou podílet na 

tvorbě videa svou zpětnou vazbou nebo mohou vytvářet svůj vlastní obsah. 

Pro následující část práce je důležité především seznámení s portálem YouTube, 

jehož popularita stále roste a velká světová média se jeho prostřednictvím dostávají 

blíže ke svým divákům a čtenářům. Kromě nich zde však nalezneme i uživatelská videa, 

mezi kterými je rozšířená beauty komunita, které se tato práce věnuje. 

Práce se zaměřuje na jazyk a vyjadřování autorek tematických videí a zkoumá, 

zda fenomény jako demokratizace, intelektualizace, univerbizace jazyka a především 

slang taktéž zasáhly tuto komunitu. 

  

                                                 
33

 Pochází z angličtiny – „prosumer“ 
34

 PIKLOVÁ, Vladislava. Alvin Toffler. Praha, 2007. Diplomová práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 

Vedoucí práce PhDr. Jana Duffková, CSc. 
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2. Analytická část 

V této části práce se zaměříme na konkrétní příklady vývoje komunikace na 

sociální síti YouTube. Nejprve je zde krátce popsána metodologie, kterou byl výzkum 

proveden, poté stručné seznámení se zkoumaným materiálem, tedy videi beauty 

komunity. 

Samotný výzkum spočívá ve shlédnutí desítek videí těchto uživatelek 

a následném určení, jak se vyjadřování a jazyk v příspěvcích na tomto portálu liší od 

běžné každodenní komunikace a jakými se vyznačuje specifiky. 

2.1 Metodologie 

Praktická část této práce bude zpracována pomocí kvalitativního výzkumu, 

konkrétně pozorováním a následnou analýzou obsahu. Kvalitativní výzkum byl zvolen 

z toho důvodu, že je správnou volbou k získání vhledu při zkoumání jedinců, skupin 

a fenoménu,
35

 který autorka pozoruje v přirozeném prostředí – tedy konkrétní videa na 

YouTube. Pozorováním se autorka bude snažit proniknout do komunity uživatelů 

YouTube – výzkumu bude podrobena česká beauty komunita, která má velmi specifické 

vyjadřování a užívá výrazy, které jsou k nalezení především právě na tomto portálu. 

Cílem je zachytit typické vyjadřování, slang a neologismy, které se dají u autorů videí 

najít a najít odpověď na otázky „Jaké je typické vyjadřování v uživatelských videích na 

YouTube, konktrétně v české beauty komunitě?“.  

Výsledky ovšem nemusí být uplatnitelné v jiném prostředí a u jiné komunity. 

Týkat se budou především zkoumaného vzorku a budou částečně uplatitelné i na další 

videa české beauty komunity. Jinde by výsledky pozorování ale nebyly stoprocentně 

relevantní. 

2.2 Výběr zkoumaného materiálu 

Analýza bude provedena na videích českých uživatelek
36

 (autorkami jsou 

především ženy, i když muži jsou v malé míře také zastoupeni, proto bude v práci 

užíván ženský rod), které se věnují takzvaným beauty videím. Uživatelky se v nich 

věnují tématům, které se týkají nejen kosmetiky, ale také módy a zdravého životního 

stylu. Většina videí je zaměřena na recenze kosmetiky, návody na to, jak ji použít, jak 

                                                 
35

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. 408 s. ISBN 80-7367-040-2. S. 52 
36

 Názvy YouTube kanálů: Flabgee, GetTheLouk, NotSoFunnyAny, petralovelyhair, Terry MakeupTutorials, 

Týnuš Třešničková, Shopaholic Nicol, Stylewithme 
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se nalíčit či odlíčit, jak pečovat o svou pleť. Kromě toho vznikají i videa, kde blogerky 

nebo vlogerky (význam slova bude vysvětlen později) zaznamenávají na kameru celý 

svůj den, což se beauty tématu týká někdy více, někdy méně. 

Česká beauty komunita se vyvinula z té zahraniční, především americké 

a britské. Většina formátů videí je tak přejata ze zahraničí.
37

 

Beauty videa jsou variací dámských „lifestyleových“ magazínů,
38

 které se věnují 

stejným tématům.
39

 Můžeme proto hovořit o jakémsi posunu v žurnalistice, kdy se 

samotné čtenářky těchto časopisů stávají tvůrci podobného obsahu, který je ale 

převeden do audiovizuální podoby na internet. 

Dá se proto mluvit o variantě online spotřebitelské žurnalistiky, jelikož samy 

autorky sdělují své názory a pohledy na věc tak, jak to dělají například publicističtí 

novináři, ovšem s tím rozdílem, že zpravidla neabsolvovaly žádné žurnalistické vzdělání 

a tvoření videí na YouTube byl pro ně především zájmovým koníčkem. Minulý čas je 

zde použit záměrně, jelikož tvorba autorských videí pro tento portál se v posledních 

letech stala poměrně lukrativním byznysem.
40

 „Počet kanálů, které na YouTube 

vydělávají šestimístné částky (v dolarech), meziročně narůstá až o 50 %.“
41

 Přispěvatelé 

vydělávají nejen díky počtu přehrání videa, ale youtuberů si čím dál častěji všímají 

i velké firmy, které je formou barterové spolupráce či za finanční odměnu „využívají“ 

k propagaci svých služeb a produktů. Trend současných reklam a reklamních agentur je 

přesunutí reklamy na horizontální rovinu, což znamená představování a medializování 

produktu či služby samotným spotřebitelem.
42

 Nejčastěji je tak konáno prostřednictvím 

product placementu, který ne všemi autory videí bývá přiznán (ze zákonného hlediska 

není umisťování a reklam ještě zcela ošetřeno tak, jak je to v tradičních médiích). 

                                                 
37

 POKORNÁ, Tereza. Analýza faktorů ovlivňujících komunikaci v prostředí nových médií na příkladu YouTube Beauty 

komunity. Praha, 2013. 135 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních 

studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Lenka Vochocová. S.12 
38

 Např. Svět Ženy, Blesk pro ženy, Joy, Cosmopolitan ap. 
39

 POKORNÁ, Tereza. Analýza faktorů ovlivňujících komunikaci v prostředí nových médií na příkladu YouTube Beauty 

komunity. Praha, 2013. 135 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních 

studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Lenka Vochocová. S. 41 
40

 Výdělky Youtuberů na české a slovenské scéně odhalil slovenský tvůrce videí, který si říká Exploited. Ve videu 

vysvětluje a názorně ukazuje, kolik taková tvorba dnes může vydělávat. KOĽKO ZARÁBAJÚ YOUTUBERI - reálne čísla 

(NO CLICKBAIT). Youtube: Broadcast Yourself [online]. 2017 [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=tFHILmsCppE 
41

 Statistiky: Pomoc autorům. YouTube: Broadcast Yourself [online]. 2017 [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/yt/press/cs/statistics.html 
42

 HOFFMANNOVÁ, Jana, Jiří HOMOLÁČ, Eliška CHVALOVSKÁ, Lucie JÍLKOVÁ, Petr KADERKA, Petr MAREŠ 

a Kamila MRÁZKOVÁ. Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016. 510 s. Lingvistika (Academia). ISBN 

978-80-200-2566-1. S. 394 
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Kromě toho získávají autoři videí peníze i za reklamy, které se přehrávají na začátku či 

v průběhu videa. 

2.3 Analýza 

Po praktické části práce, kde byla představena nová média včetně portálu 

YouTube a vývoj českého jazyka v závislosti na těchto digitálních médiích, následuje 

část analytická. Ta nabídne pohled do uživatelských videí zveřejňovaných na webovém 

portálu YouTube, především do beauty komunity, tedy do obsahu příspěvků autorek, 

které se věnují převážně kosmetice a módě. Na příkladu těchto videí bude znázorněno, 

jakým směrem se český jazyk vyvíjí a čím je obohacován z hlediska této komunity. 

2.3.1 Rovina jazyka 

V následujících podkapitolách jsou uvedeny nejčastější příklady vývoje 

komunikace a obohacování jazyka v uživatelských videích YouTube. Nejprve jsou 

v kapitole vypsány nejčastější slangové výrazy přejaté z angličtiny, což je nejčastější jev 

obohacení slovní zásoby v YouTube komunitě. Poté následují nové specifické výrazy, 

vytvořené z již existujících českých slov. Pomocí předpon a přípon si je autorky videí 

přizpůsobily tak, jak jim to vyhovuje pro popis líčících technik, a tyto nové výrazy se 

v komunitě vžily. 

2.3.1.1 Typické rysy lexikální 

První a nejrozsáhlejší kategorií je obohacování slovní zásoby především pomocí 

přejatých slov z angličtiny. Jelikož jsou anglicky mluvící autorky beauty videí pro ty 

české vzorem a jakousi předlohou, je tento jev logický. Většinu přejatých slov autorky 

nepočešťují a nesnaží se je přeložit, pouze je ohýbají tak, jak je to v českém jazyce 

podle vzorů možné. Tyto výrazy jsou uvedený kapitolách věnujících se slangu. Jen malá 

část z nich se počešťuje, to však následuje v podkapitole o morfologii. 

2.3.1.1.1 Obecný slang YouTube komunity 

Rozšiřování lexikální zásoby pomocí neologismů je ze všech zde zmíněných 

kategorií zřejmě nejrozšířenější. Tak jako v každé zájmové skupině, i zde se mezi 

autory videa a samotnými příjemci tvoří slang, který je pro tuto zájmovou oblast 

signifikantní a nezasvěcený jedinec by některým výrazům, zvlášť pokud jsou vytržené 

z kontextu a bez obrazového doprovodu, jen těžko rozuměl. Naprostá většina z nich 



   

 

16 

  

jsou pouze přejatá slova, a to z angličtiny – rodného jazyka trendu uživatelských videí 

na YouTube. 

Některé slangové výrazy jsou obecné pro celou skupinu youtuberů, některé jen 

pro určité komunity. Existuje tak slang beauty komunity, kterým se práce zabývá, ale 

i slang „let’s playerů“ (ano, i jejich označení je slangem), což ve volném překladu 

znamená „hráčů počítačových her, kteří hraní zaznamenávají a sdílí se svými diváky“,
43

 

neboť „let’s play“ doslova znamená „pojďme (si) hrát“. 

Nejprve si představíme obecný slang komunity tvůrců videa na portálu 

YouTube, bez kterého se neobjede ani žádná další sub komunita. 

Youtuber je snad nejpoužívanější slangové slovo, které se rozšiřuje i mimo 

YouTube komunitu. Začíná se objevovat i v tradičních médiích jako jsou noviny 

(včetně internetových zpravodajských serverů
44

), časopisy, televize
45

 nebo rozhlas. Ani 

tato média se totiž při referování o vzrůstajícím trendu youtuberů nemohou tomuto 

termínu ubránit. Slovo pochází z angličtiny, jako téměř všechna ostatní. Není divu – 

celý trend natáčení uživatelských videí a sdílení přes tento portál se vyvinul v USA a ve 

Velké Británii, odkud k nám doputoval. Pro výraz neexistuje jednoslovný český 

ekvivalent, proto se všichni uchylují k používaní tohoto slova. Ve volném překladu do 

češtiny bychom museli použít hned několik slov, z čehož ne všechna budou česká, 

jelikož označení portálu cizím slovem „YouTube“ se nevyhneme. 

 Definici slova youtuber nabízí například Wikipedie: „Youtuber je osoba, která 

na internetovém serveru YouTube nahrává videa, ale také dlouhodobě sleduje nahrávky 

ostatních. Pro významné youtubery s mnoha fanoušky je tato platforma díky příjmům 

z reklamy i živností.“
46

 Pro označení člověka tímto výrazem neexistují žádné specifické 

hranice, kdy se youtuberem stává a kdy jím je. Uživatelé se tak často sami označují, 

když mají pocit, že tento koníček zabírá značnou část jejich života, když se začíná 

prolínat z pouhé zájmové činnosti ve volném čase ve výdělečnou činnost, když ho širší 

veřejnost díky tomu poznává. Zřetelným kritériem také bývají počty odběratelů – čím 

vyšší počet lidí, kteří klikli na tlačítko „odebírat“, tedy portálem upozornit na každé 

                                                 
43

 Václav Moravec na návštěvě u youtubera GoGoMana: 31.03.2015 Fokus. Česká televize [online]. Praha, 2017 [cit. 2017-

05-09]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1516654-vaclav-moravec-na-navsteve-u-youtubera-gogomana 
44

 BROUSIL, Jaroslav. Nejznámější youtuber to přehnal s provokací. Přišel o pořad i reklamy. Seznam Zprávy [online]. 

2017, (14.2.2017) [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/nejznamejsi-youtuber-to-prehnal-s-

provokaci-prisel-o-porad-i-reklamy-28019 
45

 Václav Moravec na návštěvě u youtubera GoGoMana: 31.03.2015 Fokus. Česká televize [online]. Praha, 2017 [cit. 2017-

05-09]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1516654-vaclav-moravec-na-navsteve-u-youtubera-gogomana 
46

 Youtuber. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2017 [cit. 2017-

05-09]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Youtuber 
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nové video od daného tvůrce a tím mu vyjádřit podporu, tím „větším“ se člověk stává 

youtuberem. K datu psaní této práce, tedy květen 2017, je českým YouTube kanálem 

s nejvíce odběrateli kanál ViralBrothers, který má, i přes svou již téměř roční neaktivitu, 

téměř tři miliony odběratelů.
47

 

Z morfologického hlediska slovo youtuber vzniklo v angličtině spojením slova 

YouTube a přípony -er, Tato přípona se přidává ke slovu nesoucímu význam, ať už 

k podstatnému jménu, přídavnému jménu nebo slovesu. Vzniká tak podstatné jméno, 

které označuje osobu vykonávající činnost odvozenou od kořene slova (např. teacher, 

tedy učitel, je složen ze slovesa to teach – učit a přípony -er). Čeština si s ekvivalentním 

výrazem tohoto slova ještě neumí poradit, proto se výraz vžil a je čím dál hojněji 

používán. Samozřejmě ho ale umíme, díky ohebnosti našeho jazyka, skloňovat, v tomto 

případě podle vzoru pán. Příbuzným výrazem je youtubering, který označuje samotnou 

aktivitu přispívání videí na YouTube a bytí youtuberem. 

Dalším velmi častým výrazem je slovo vlog a vlogovat. Tento výraz již není 

tolik rozšířen mimo komunitu YouTube, je tedy pravděpodobné, že nezasvěcený jedinec 

by větě „Dneska pro vás budu celý den vlogovat!“ nemusel rozumět. Tento výraz opět 

pochází z angličtiny a do českého jazyka se vplížil tak nenápadně, že se přizpůsobil 

skloňování i časování. 

Abychom rozluštili, co tento výraz znamená, musíme se ohlédnout do hlubší 

historie. V devadesátých letech vznikl pojem weblog, který je spojen ze dvou slov 

web a log, což znamená jakýsi webový zápisník nebo deník. Později se weblog začal 

zkracovat na výraz blog.
48

 Blogy rozdělujeme na blogy a odborné, které jsou většinou 

součástí zpravodajského serveru a přispívají do nich odborníci, žurnalisté, a blogy 

osobní, těmi se zde budeme zabývat. Jedná se o deník jednoho, výjimečně dvou či tří 

autorů.
49

 Má charakter monologického vyprávění, doplněného o fotografie a videa. Celý 

obsah je pak zprostředkováván přes příslušnou webovou aplikaci. Můžou být různě 

tematicky zaměřené. Někdy se jedná o obyčejný deník každodenních událostí, někdy 

jde o blogy kosmetické či cestovatelské. Nezřídka kdy slouží blogy jako prostor pro 

product placement různým firmám, tudíž se dá v konečné fázi blogováním (tedy psaním 

                                                 
47

 TOP YOUTUBER CHANNELS FROM CZECH REPUBLIC: Sort by Most Subscribed. Socialblade [online]. 2017 

[cit. 2017-05-15]. Dostupné z: https://socialblade.com/youtube/top/country/cz/mostsubscribed 
48

 Zpravodajství na internetu (ČERMÁK, Miloš). OSVALDOVÁ, Barbora a kolektiv. Zpravodajství v médiích. 2., upr. 

vyd. Praha: Karolinum, 2011, S. 52-69. ISBN 978-80-246-1899-9. S. 112 
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 HOFFMANNOVÁ, Jana, Jiří HOMOLÁČ, Eliška CHVALOVSKÁ, Lucie JÍLKOVÁ, Petr KADERKA, Petr MAREŠ 

a Kamila MRÁZKOVÁ. Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016. 510 s. Lingvistika (Academia). ISBN 
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blogu) vydělávat. Tvůrci blogů jsou pak součástí blogosféry, tedy komunity lidí se 

stejným zájmem. 

Od již zaběhnutého slova blog nebylo daleko k novému výrazu vlog. Ten vznikl 

spojením a zkrácením dvou slov – video a blog. Vznikl tak nový formát blogu, který 

splňuje ta samá kritéria jako ten původní, jen se z psané podoby přesunul do té 

audiovizuální. Autoři videí mají zpravidla vlogovací kamery (tzn. menší než klasické 

zrcadlové fotoaparáty, tak aby je celý den mohli pohodlně nosit v jedné ruce), pomocí 

nichž zaznamenávají svůj den, často od probuzení až po ulehnutí do postele – což jsou 

takzvané daily vlogs neboli denní vlogy. Příkladů lze na české scéně najít nepočítaně, 

každý kanál obsahuje alespoň jeden vlog.
50

 Slovo příbuzné a taktéž hojně používané je 

slovo vloger či vlogerka (opět přejato z angličtiny, kde výraz vznikl přidáním přípony 

-er), výrazy které se vyvinuly z blogera, blogerky.
51

 Opět se tím označují lidé, 

vytvářející vlogy. Zkráceně řečeno, přidáním přípony -er, lze od jakéhokoliv výrazu 

pojmenovat člověka zabývající se tou konkrétní činností. 

Dalšími výrazy, bez kterých se ani čeští youtubeři neobejdou, jsou výrazy 

stream, popřípadě live stream, a streamovat. Tyto výrazy opět pochází z jazyků zemí 

původu trendu youtubering, tedy z angličtiny. Původní význam tohoto slovo znamená 

potok či proud. Díky procesu neosémantizace se význam slova rozšířil i do digitálního 

světa. Lidé, kteří streamují, zaznamenávají děj na kameru, který ihned nepřetržitě a bez 

jakékoliv postprodukce vysílají příjemcům. V podstatě se jedná o něco podobného jako 

praktikují televizní stanice kontinuálního vysílání, jako například ČT24 nebo když se ve 

zpravodajství vysílá živý přenos z místa události. Streamování je něco podobného – jen 

s tím rozdílem, že přenos probíhá přes internet. Zprostředkovatelem on-line videa, které 

příjemce konzumuje jen s pár vteřinovým zpožděním, nemusí být jen YouTube. 

Streamovat lze i přes jiné webové aplikace, většinou se jedná o sociální sítě jako 

například Facebook či Instagram. Lidem, kteří daného autora odebírají, sledují či 

„lajkují“ (pomocí palce nahoru vyjadřují podporu jeho stránce) se objeví upozornění, že 

daný uživatel právě zahájil živé vysílání. Na YouTube či na Facebooku lze po skončení 

živého vysílání video uložit a nechat ho dostupné všem, kteří se na video chtějí podívat 

později. Instagram po vysílání video odstraní. 
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 Daily vlog - bráška snapchatuje, křest holek A cup of style. Youtube: Broadcast Yourself [online]. 2017 [cit. 2017-05-
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Této funkce velmi často využívají let’s playeři (význam vysvětlen výše), kteří 

hrají počítačovou hru a od svých fanoušků si nechávají radit, jak postupovat ve hře dál. 

Jedním ze známých českých let’s play kanálem je Jirka Král, který také dělá streamy.
52

 

Ostatní youtubeři využívají stream k tomu, aby jim lidé kladly otázky a oni na ně pak 

v živém přenosu odpovídají – buď jen tak, na nějaké konkrétní téma nebo pokud jsou na 

nějakém zajímavém místě či události. Kromě nich ale streamování často využívají 

i tradiční žurnalisté, respektive zpravodajské kanály. ČT24
53

 nebo publicistický kanál 

DVTV
54

 také vysílají přes stream a to nejčastěji přes Facebook. Obvykle se jedná 

o nějaké aktuální téma, které nepočká na časově náročnou postprodukci a následné 

nahrávání na web. A tak událost či rozhovor vysílají on-line. ČT24, jelikož je to 

televizní stanice, vysílá daný materiál živě i v televizi. Streamováním ale umožňuje 

zhlédnout aktuální obsah i lidem, kteří jsou mimo dosah televize a díky mobilním datům 

či Wi-Fi připojení si mohou živé vysílání pustit kdekoliv na svém chytrém mobilním 

telefonu, tabletu či notebooku. 

Aby youtubeři odlišili jednotlivé formáty příspěvků (pro představu je lze 

přirovnat k jednotlivým televizním pořadům), které na svůj kanál nahrávají, dělají 

v nich systém, kromě specifických popisků, i předem danými názvy. Množství 

youtuberů se snaží vymýšlet si vlastní názvy a formáty příspěvků, aby tak dosáhly co 

největší originality. Kanál petralovelyhair má svůj formát videa nazvaný 

„Topky a stopky“, ve které recenzuje nejlepší a nejhorší kosmetiku, kterou za daný 

měsíc vyzkoušela.
55

 Podobným způsobem tak koná spousta dalších přispěvatelů. 

Zažitými formáty, které opět přišly z anglosaských zemí, jsou formáty tag a ask. 

Nejedná se o žádná nově vymyšlená slova, přesmyčky nebo zkratky, v angličtině mají 

obě svůj pevně daný význam. Do češtiny byla převzata ve své nezměněné podobě 

a stala se součástí slangu YouTube komunity. Opět se snaží přizpůsobit českému 

jazyku, a tak s nimi autoři videí i sledovatelé nakládají jako se slovy českými. 
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Výrazy tag a tagovat můžeme znát už ze sociálních sítí, především z portálu 

Twitter nebo Instagram. Tag (nebo hashtag, který lze vytvořit přidáním znaku „#“ před 

dané slovo) neboli štítek lze, v libovolném množství, přidat k příspěvku a tím označit 

téma, jakého se příspěvek týká. Pod tímto tagem pak lze vyhledat všechny příspěvky, 

které jsou jím označeny. Tímto způsobem lze označit i osobu, která se pak díky 

upozornění aplikací, příspěvku, kde je označena všimne. Na portálu YouTube jsou 

výrazem tag označeny příspěvky, kde autor odpovídá na předem daný soubor otázek, 

který je pro všechny, kteří se tag rozhodnou natáčet, stejný. Po serveru kolují například 

boyfriend tagy, girlfriend tagy, best friend tagy, kde autor videa ve spolupráci s někým 

ze svých blízkých odpovídá na sérii otázek. Zpravidla bývá celý název tagu přejat 

z angličtiny, ač samotná slova tag i ask skloňujeme podle českého vzoru hrad. 

V angličtině by pak slovo tagy nemělo význam, v češtině tím myslíme množné číslo. 

Podobným formátem jsou i takzvané asky, kde rovněž autor videa odpovídá na 

otázky. Původní název toho formátu se jmenoval Questions and Answers nebo zkráceně 

QandA (Q&A), což v překladu znamená otázky a odpovědi. Zkráceně se tento formát 

začal nazývat jednodušeji ask neboli „ptej se“. Youtuber zpravidla několik dní nebo 

hodin před plánovaným natáčením příspěvku vyzve lidi, kteří ho sledují na sociálních 

sítích, aby mu pod příspěvek s výzvou nebo pomocí zvoleného tagu, díky kterému autor 

otázky jednoduše najde, napsali otázky, jejichž odpovědi od něj ho zajímají. Poté natočí 

příspěvek, kde vybrané otázky přečte nahlas (někteří je přidají i do obrazu) a pak na ně 

odpovídá. Celý příspěvek pak zpravidla nazve nejkontroverznější nebo nejzajímavější 

odpovědí, tak aby mělo video, co nejvíce shlédnutí.
56

 

Tagy i asky existují ve všelijakých tematických mutacích, fantazii se meze 

nekladou. Každý autor si může formát přizpůsobit podle svého, vznikají tak 

i kosmetické tagy a asky, kde autorka odhaluje svou nejoblíbenější kosmetiku, kolik má 

čeho ve sbírce a nespočet dalších informací. 

2.3.1.1.2 Specifický slang beauty komunity 

Bez výrazů, které jsou obsaženy v předchozí kapitole, by se neobešla ani žádná 

YouTube sub komunita. Výrazy jako stream nebo vlog se běžně vyskytují ve slovní 

zásobě všech tvůrců ale i příjemců tohoto obsahu. Každá zájmová či tematická 
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komunita má ale svůj vlastní slang. U beauty komunity je naprostá většina opět přejatá 

s anglického jazyka. 

Slovo, které lze najít v každém beauty videu, od kosmetických až po ta, co se 

týkají módy, je anglické slovo look. Anglický slovník Oxford Dictionary staví na první 

místo několik významů tohoto slova jakožto slovesa. V překladu znamená „dívat se“, 

„podívat se“ či „vypadat“. Jako podstatné jméno pak může být přeloženo jako „pohled“. 

Jako druhý význam v kolonce podstatného jméno, uvádí slovník „The appearance of 

someone or something, especially as expressing a particular quality,“
57

 což v překladu 

znamená „vzhled někoho či něčeho, zvláště vyjadřující specifickou kvalitu“. V českém 

jazyce nejlépe odpovídá výrazu look slovo vzhled. Pro nalezení důvodu proč autorky 

videí raději požívají slovo look, je třeba vzít potaz fenomén jazykového snobismu. 

Použijeme-li slovo, které se používá v zahraničí, vypadáme pak víc „in“, tedy že jdeme 

s dobou a jsme světoví. Autorky videí slovem označují kýženou podobu, kterou chtějí 

pomocí kosmetických potřeb docílit nebo jím vyjadřují vzezření v konkrétním oblečení 

– lze tak užít spojení jako například „jarní look“, „sportovní look“ či „barevný look“. 

Příbuzným slovem je lookbook, který označuje celý formát videa. Jedná se o příspěvek, 

kde autorka na sobě, jakožto na modelce, ukazuje módní oblečení, kombinuje ho 

s jinými částmi oblečení a inspiruje diváky tím, co se aktuálně nosí. Velkou roli 

u tohoto formátu hraje hudba a střih, aby se příspěvek nestal jen nudnou ukázkou 

oblečení.
58

 Lookbook by se dal volně přeložit jako „modní přehlídka“. 

Významově podobným výrazem je slovo outfit, které se ale používá pouze pro 

módu a oblečení, nikoliv pro kosmetiku. Můžou tak vzniknout stejná spojení 

s přídavnými jmény, jako vznikají u výrazu look, tedy například „podzimní outfit“. 

Do této významové skupiny spadá i slovo haul, což by se někomu mohlo zdát 

podivné, jelikož v překladu slovo znamená „lup“ či „kořist“. Teto výraz se vžil pro 

označení formátu příspěvku, chcete-li pořadu, který točí velká většina přispěvatelek. 

Některé autorky se výraz snaží obejít vlastními originální názvy, jako například 

„Nákupy a novinky“ na kanále autorky GetTheLouk.
59

 To napovídá, že se jedná 

o příspěvky, kde youtuberka ukazuje a předvádí, co nakoupila nového, a radí, kde 
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podobné či stejné věci sehnat, k čemu jsou dobré a jak byly drahé. Obvykle se jedná 

o velké nákupy šatstva, některé autorky ale natáčí i kosmetické či jiné hauly. Pod 

příspěvkem se pak hromadí komentáře s množstvím doplňujících otázek na velikosti 

oblečení či na daný obchod. Tyto příspěvky bývají často daným obchodem 

sponzorované, a tak vytváří iluzi, že si autorka může měsíc co měsíc koupit desítky 

kousků oblečení, které jí někdy ani nesedí, jelikož je kupované odhadem přes 

internetový obchod. Takzvaný try on haul, česky například zkouška či předvedení 

úlovku, značí, že autorka předvede módní kousky oblečené na sobě, protože „try on“, 

znamená v překladu „zkusit si“ (na sebe). 

Následující vybrané výrazy se týkají kosmetických témat a příspěvků. Prvním 

častým výrazem je třeba zmínit slovo i tutorial nebo slovní spojení make-up tutorial, 

které nebývá počešťováno, autorky ho používají v původní nezměněné podobě, alespoň, 

co se psané formy týká. Výslovnost se od té anglické poněkud liší. V anglosaských 

zemích se slovo, foneticky přepsáno, vyslovuje spíše jako „tutórijl“, na české YouTube 

scéně lze ale zaslechnout spíš „tutoriál“. V zahraničním univerzitním prostředí se výraz 

používá k označení semináře nebo lekce, což by se dalo přenést i do prostředí YouTube. 

Zde bývají tímto slovem označeny příspěvky, kde si autorka před kamerou nanáší 

make-up a poskytuje rady ohledně jednotlivých kosmetických produktů a postupů. 

Spíše než seminář se pro tento typ příspěvků hodí slovo „návod“ či „názorná ukázka“. 

Jedna z českých youtuberek, Lucie Dejmková, která si říká Lou a má YouTube kanál 

GetTheLouk, na kterém se specializuje na kosmetiku, si se slovem tutorial pohrála 

a vytvořila nový výraz Loutorial.
60

 Slovo pak sice, ani v anglickém jazyce, nic 

neznamená, ale díky spojení své přezdívky a specifického slova, které se používá 

především v YouTube beauty komunitě, vytvořila originální název speciálně pro své 

kosmetické návody. 

Další dva výrazy nejsou jen přejatými a nepočeštěnými slovy z angličtiny, nýbrž 

sice přejímkami, kdežto s trochou českého nádechu. 

První slovo je odvozeno od anglického slova swatch, které označuje barevný 

vzorek například v prodejně koberců či malířských potřebách. Výraz se přenesl i do 

youtubového prostředí, kde je používán veskrze stejným způsobem. Autorka videa 

ukazuje, jak produkt vypadá po nanesení na pleť, ale nemá v úmyslu se s ním (prozatím) 

nalíčit. Například ve videu, kde pouze ukazuje, které produkty si koupila, ale nedělá 
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návod na konkrétní líčení, sáhne prstem do kosmetických očních stínů a demonstruje 

jejich barvu a kvalitu otřením prstu na hřbet ruky. V beauty komunitě se pro tuto činnost 

vžil výraz „svočnout“ neboli demonstrovat kvalitu a barvu produktu. 

Stejným případem je počeštěné slangové slovo „blendit“ a „rozblendit“. 

To blend v angličtině znamená „smíchat“ či „prolínat“. Ve chvíli, kdy si autorka videa 

štětcem rozmazává oční stíny, v angličtině komentuje jejich prolnutí či rozmazávání do 

ztracena tímto výrazem. Některé české youtuberky si poradily a pro tento výraz našly 

vhodný český ekvivalent, například „ztratit“. Množství z nich ale používá anglickou 

mutaci doplněnou o českou předponou. Nezřídka kdy pak lze ve videích slyšet, že tento 

stín, je třeba v očních záhybu rozblendit.
61

 Odovozeným slovem je pak výraz „blendící“ 

často používaný ve spojení „blendící štětec“, tedy štětec určený pro rozmazání očních 

stínů do ztracena. Tento výraz používá velmi často uživatelka Petra Vančurová 

s názvem kanálu petralovelyhair. 

2.3.1.2 Typické rysy morfologické 

Předchozí kapitola byla sice nejobsáhlejší, co se obohacování slovní zásoby 

týká, existují ale i nová slova, která nejsou přejatá z angličtiny, ale spíše nově vytvořená 

za účelem dokonalejšího popisu zejména při líčení. Typickým jevem je přetváření již 

existujících českých slov do podoby, která autorkám dává pocit, že lépe vyjadřuje to, co 

chtějí říct.  

Některé výrazy z předchozí podkapitoly o přejatých slovech patří i do této 

kapitoly o morfologii. „Rozblendit“ není jen otázka jazykové výpůjčky z angličtiny, ale 

i tvaroslovné úpravy pomocí předpony roz-. Základ slova je přejat z cizího jazyka, 

morfologicky je však upraven do české podoby připojením předpony, ke které se 

autorky inspirovaly u významově podobného slova „rozmazat“. 

Slovem, které se objevuje v každém tutorialu, je rozjasňovač. Tento výraz je 

beauty komunitou i samotnými ženami, které se líčí, užíván velmi často. Po jeho zadání 

na webové stránky Internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk český Akademie 

věd však v této databázi, kde se česká slova nacházejí, se ovšem objeví sdělení, že tento 

„slovní tvar nebyl nalezen“.
62

 Jedná se o kosmetický přípravek, který se nanáší na tváře, 

aby jim dodal přirozený (ač umělý) lesk. V angličtině se nazývá highlighter, přičemž 
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„to highlight“ znamená zvýraznit. V tomto případě bychom mohli říci i rozjasnit, což už 

je slovní tvar, který v českém jazyce existuje. Výraz rozjasňovač tedy vznikl podle 

anglické šablony – morfologická změna slovesa do podstatného jména pomocí přípony.  

Dalším příkladem je výraz vklepat, vklepávat. Ani tento slovní tvar databáze 

Internetové jazykové příručky neobsahuje. Youtuberky většinou chtějí slovem popsat, 

že je třeba něco zapracovat do pleti, jedná se především o make-up či pudr. Výraz 

vklepávat sestává ze dvou částí – základu slova klepat, klepávat a předpony v-. Pohyb 

kosmetický štětcem či kosmetickou houbičkou je podobný klepání rukou na dveře či 

kladivem (ovšem ne v takové intenzitě) a přípona slouží k vyjádření zapracování 

produktu do pleti.  

Podobným výrazem je slovo rozstínovat, rozstínovaný. Jedná se o podobnou 

potřebu – nalézt výraz pro aktivitu při líčení obličeje. V momentě, kdy se autorka videa 

snaží nalíčit si oční víčka pomocí kosmetických štětců, používá k tomu oční stíny. 

A jelikož zpravidla nepoužívá pouze jeden odstín a snaží se jich více vzájemně prolnout 

a poté rozetřít do ztracena, potřebuje k tomu nalézt vhodné slovo. Výraz rozstínovat je 

tedy jakousi alternativou k anglicismům blendit a rozblendit. Tyto výrazy však nejsou 

úplným synonymem, ač člověku, který se kosmetikou nezabývá by se mohlo zdát že 

ano. Rozblendit používají autorky spíše k prolnutí jednotlivých barev a rozstínovat spíše 

k rozprostření stínu do ztracena. Každý tyto výrazy však může vnímat subjektivně, 

jelikož neexistuje jejich žádný přesný výklad. 

Tato slova neleze přisuzovat pouze beauty youtuberkám. Samozřejmě je užívají 

i lidé, kteří se kosmetikou živí jinak, například jako kosmetičky či asistentky prodeje 

v kosmetických obchodech. Ty ale nemají potřebu proces líčení tolik popisovat 

a zároveň jejich projev není veřejný v tom smyslu, že ho neslyší desetitisíce příjemců. 

2.3.2  Pragmatická oblast  

Tato podkapitola se zaměří na pragmatickou oblast videopříspěvků a přiblíží, jak 

tato videa vypadají a jakým způsobem autor se svými diváky komunikuje. Obecně 

samozřejmě platí, že záleží na vyjadřovacích schopnostech a osobnosti daného autora 

videa. Zároveň se podkapitola zaměří i na emoce a popíše, jak jsou mezi jednotlivcem, 

který video obsah tvoří, a desítky tisíci recipienty projevovány emoce. 
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2.3.2.1 Vyjadřování a komunikace s diváky 

Komentář u let’s playových videí lze přirovnat k monologickému sportovnímu 

komentáři, který se prolíná s dialogem s diváky. Autor videa, v té době také hráč videa, 

sedí před počítačem, na kterém hraje hru, a své komentáře zaznamenává na připravený 

mikrofon. Komentáře nejsou nijak dopředu připravené, hráč nemá žádný konkrétní 

scénář. Jeho monolog se vyvíjí podle toho, jakým způsobem se ubírá hra. Monolog 

obsahuje hodně oznamovacích vět popisujících stav hry a zároveň rozkazů typu 

„Střílej!“ v závislosti na tom, o jaký typ hry se jedná. Dialog s diváky probíhá tím 

způsobem, že je hráč nahlas vyzývá a Ti mu prostřednictvím chatu radí a jeho hru 

komentují. Autor videa jim během hraní hry slovně odpovídá či komentuje jejich rady. 

Jelikož je tempo videa svižné a situace se v závislosti na průběhu hry mění, autor videa 

ne zcela dbá na správnou syntaktickou skladbu. Důležité pro něj je základní vyjádření, 

aby mu diváci rozuměli. Často jeho komentář ani není podstatný, diváci sami vidí, co se 

na obrazovce odehrává. Komentář má spíše doprovodnou funkci celého videa, než že by 

byl stěžejním sdělením, které chce autor předat.
63

 

U beauty komunity se forma vyjadřování liší. Autorky sice nemají předem 

vytvořený, slovo od slova daný, scénář, ale na papíře nebo alespoň v hlavě mají 

připravenou osnovu, které se drží. Pokud se video týká vyprávění o nějakém tématu 

(např. hubnutí, recenze apod.) autorka se kouká přímo do kamery, monolog je 

strukturován a má nějaký daný začátek a konec. Tím bývá pozdrav, představení, poté 

obsah videa – například nejdříve pozitivně hodnocené výrobky, poté ty negativně 

hodnocené, nakonec shrnutí a rozloučení. V případě tutoriálů (návodů na líčení) se 

jedná spíše o popis právě prováděné činnosti. Ten doprovází různé rady pro diváky, 

popřípadě i hodnocení produktů a doporučení alternativ.  

Autorky z beauty komunity více dbají na vyjadřování a spisovnou mluvu. Snaží 

se, aby byl projev kultivovaný a profesionální (pokud vůbec autorská videa na YouTube 

taková být mohou). Samozřejmě záleží na specifických schopnostech a zkušenostech 

autorky, některé mohou mít zkušenosti s monologickými projevy z dřívějšího 

zaměstnání, pro jiné je souvislé několikaminutové mluvení na kameru novinkou. 

Jak již bylo zmíněno, z větší části se jedná o monolog, pokud ovšem autorka 

netočí video ve spolupráci s někým jiným, pak se jedná o dialog. Ve většině případů je 

ale ve videopříspěvku sama a mluví o sobě, popřípadě o daných produktech. Aby video 
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příspěvek, dlouhý většinou v řádu desítek minut, nebyl jen nudný monologem, snaží se 

ho youtuberky ozvláštnit dialogickými prvky. Pokládají otázky divákům, kteří ale 

samozřejmě v daný moment odpovědět nemohou. Otázky jsou tak v reálném čase 

položeny o mnoho dřív, než je divák uslyší a má možnost na ně reagovat. Avšak ne 

stejným způsobem, jakým mu byla otázka položena – tedy slovně, ale písemně. Při 

recenzování kosmetických produktů tak často zní otázka typu: „Máte to taky tak? Dejte 

mi vědět dolů!“. Jedna autorka videa tak vyzývá desetitisíce diváků, aby ji své 

zkušenosti sdělili písemně do komentářů, které se na webové stránce nalézají pod 

videopříspěvkem. 

Jak vyplývá z předchozího odstavce, většina youtuberek svým divákům vyká. 

Nebo spíše je oslovuje jako dav, mluví tak k nim ve druhé osobě čísla množného. 

Projevuje se to například při pozdravu „Ahoj všichni!“ nebo při úvodu videa, které zní: 

„Tohle video točím proto, že jste si o něj hodně psali.“ Některé autorky, konkrétně 

Anežka Chudlíková z kanálu NotSoFunnyAny, ale oslovují diváka jako jednotlivce ve 

druhé sobě čísla jednotného.
64

 Takové video pak může působit osobněji, vytváří se tak 

bližší vztah mezi autorkou videa a divákem. Ten může mít pocit, jako by se s autorkou 

znal a viděl osobně. Na druhou stranu si divák uvědomuje, že není sám, kdo video vidí 

a komu je sdělení určené. Záleží tak na každém autorovi i divákovi, který způsob 

navazování kontaktu mu vyhovuje. 

2.3.2.2 Emoce 

Vyjadřování emocí na YouTube je specifické. Některé youtuberky během 

monologu pouze mluví a emoce vyjadřují slovy či neverbálními projevy, a to především 

výrazem tváře, smíchem, někdy i slzami.  

Pokud ale chce autorka danou emoci a atmosféru okamžiku zdůraznit, pomáhá si 

postprodukcí. V počítačovém programu určeném pro střih videa přidá různé prvky, 

které dokážou scénu zdramatizovat. Za tímto účelem využívají střih videa. Ve chvíli, 

kdy chtějí zdůraznit emoci, udělají detailní záběr na obličej, zpomalí či zrychlí video, 

přidají efekty – v případě veselé emoce například emotikony (viz kapitola 0.0.1.3.1 

Emotikony jako součást komunikace) či obrázek palce nahoru, v případě smutného 

výrazu obraz zešediví a jsou vloženy pochmurné efekty, například falešný déšť.
65

 Audio 
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složku videa je také možné upravit – položit hlas níž či naopak výš, zrychlit či zpomalit 

jeho tempo. V minulém roce, kdy youtuberka Petra Vančurová z kanálu petralovelyhair 

oznamovala konec natáčení (nicméně dnes v něm pokračuje), vložila na svůj kanál 

příspěvek s názvem KONEC (příspěvek už se na webu nenachází) a po celou stopáž 

příspěvku byl obraz zahalen efektem černobílého filtru, ač všechny ostatní příspěvky na 

kanále jsou barevné. Autorka byla v celém příspěvku nenalíčená, což je u beauty 

vlogerky nezvyklé, a celé video působila až dramaticky smutně a zkroušeně. Využila 

tak několik prvků, které působí na emoce člověka a dodávají videu patřičnou 

dramatičnost a naléhavost. Jednoslovným úderným názvem videa pak celé sdělení 

příspěvku nekompromisně nasměrovala kýženým směrem. Pod videem se pak 

objevovaly komentáře prosící o to, aby si autorka videa stanovisko rozmyslela a dál 

natáčela. Všechny prvky, které měly působit na emoce diváka a vyburcovat je k reakci, 

tak očividně správně zapůsobily. 

Zpětná vazba diváků, která se objevuje v komentářích, se také často snaží 

zapůsobit na emoce. Diváci zde vyjadřují své, někdy i nesouhlasné, názory s autorovou 

tvorbou, někdy jsou z ní naopak nadšení. Jindy se snaží zapůsobit na autora videa, 

protože autor vyhlásil soutěž, do které se stačí přihlásit komentářem, ze kterého pak 

autor vybere výherce. Emoce se tak v psaném textu dají zobrazit znásobenou 

interpunkcí (např. !!!!!!!!!!) nebo znásobenými písmeny ve slově (např. Mám Tě 

tááááááák rááááádaaaa!) nebo emotikony, které jsou barevné a poutají pozornost. 

Někteří přispěvatelé spoléhají na to, že čím více emotikonů do komentáře vloží, tím 

mají větší šanci na upoutání pozornosti a na výhru. Dnes už ale emotikony nejsou 

žádnou výjimkou v psaném projevu na internetu, tudíž je lze snadno přejít bez většího 

zaujetí. 

Velmi důležitým prvkem, který se k videopříspěvkům přidává, je hudba. 

V konečném důsledku nemusí záležet na tom, co je na obraze a co zní z úst autora. 

Hudbou se dá totiž velmi účinně změnit atmosféra. K denním a zážitkovým vlogům je 

často přidávána veselá podkresová hudba, která je v nabídce střihových programů či 

dostupná na různých webových stránkách pro tyto účely (neporušuje pak autorská práva 

umělce a YouTube video s takovou hudbou nezakáže). Pro zdůraznění překvapení či 

šoku zase dramatická hudba. Pro vyvolání smutku a soucitu zase hudba pomalá, 

melancholická a tichá. 
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2.3.3 Vztah jazyka a obrazu 

Po zaznamenání dlouhého monologu na kameru, který zpravidla probíhá doma 

u stěny, je třeba materiál postprodukčně upravit. Z materiálu dlouhého v řádech hodin 

pak vznikne několikaminutový příspěvek na webový portál. 

Na začátek a na konec videa autor zpravidla přidá, v programu určeném ke střihu 

videa, znělku, kterou prezentuje sám sebe. Většinou obsahuje tvůrčí jméno autora – 

přezdívku, pod kterou má založený YouTube kanál a pod kterou vystupuje, a kontakty, 

prostřednictvím kterých lze autora sledovat na ostatních sociálních sítích či kontaktovat. 

Kromě znělek většinou tvůrci dokreslí video podkresovou hudbou a různými 

obrazovými efekty, jako například vložením textu pro zdůraznění informace, 

zrychlením či zpomalením části videa, přibližováním na určitý detail nebo vložení 

detailních záběrů či záběrů o daném tématu, které byly natočeny mimo samotný 

monolog.
66

 

Způsob, jakým ale tato postprodukce nejvíce ovlivňuje jazyk a vyjadřování, je 

neomezené množství střihů a vložení textu do videa.
67

 Tvůrci videa zpravidla nemají 

připravený přesně daný scénář, který by, například ze čtecího zařízení, četli. Často se 

tak může stát, že se autor videa během monologu přeřekne, vydává nadměrně množství 

parazitních slov a zvuků nebo zkrátka neví, jak dál a nastane ticho nebo mluví sám pro 

sebe, popřípadě hledá poznámky, aby si pomohl jak pokračovat dál. Samozřejmě záleží 

na autorově znalosti tématu, jeho vyjadřovacích schopnostech a bohatosti slovní zásoby. 

Všechny tyto nedokonalosti lze ale upravit díky postprodukci. Autor si může dovolit 

množství chyb a pomlk, jelikož je na tvorbu videa sám a není závislý na žádné časové 

uzávěrce nebo času kameramana, popřípadě zaměstnavatele tak, jako jsou většinou 

televizní reportéři. 

Pomocí střihů tak lze vytvořit dojem, že je monolog autora souvislý, a cílový 

divák u svého počítače nečeká několik minut, až autor videa přijde na to, jakým 

způsobem má formulovat další myšlenku. Pozornému příjemci jsou ale nepřirozené 

střihy patrné, někdy dokonce až tak rušivě, že se na video jen stěží pohodlně kouká.  

Jednotlivé střihy videa neovlivňují pouze obraz, na kterém je díky jemnému 

„cuknutí“ postprodukce patrná, ale také jazyk a vyjadřování. Ne vždy je střih videa 
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proveden tak, aby věta končila klesnutím hlasu – tečkou. Jednotlivá sdělení jsou na sebe 

uměle připojena, že celé sdělení postrádá přirozenou a správnou intonaci – chybí 

klesnutí hlasu jak významové, tak syntaktické – není patrná větná interpunkce. Autor 

videa pak působí dojmem, že se mezi větami ani nepotřebuje nadechnout, jelikož jsou 

ustřižená těsně před slovem nebo po slovu, podle toho, jak se to autorovi videa hodí. 

Někdy autoři videí sahají i po jiných metodách opravy, než je střih. Důvodem 

může být, že nemá materiál, ve kterém by daná chyba nebyla a nasimulovat podmínky, 

za kterých video pořizoval (stejný úhel kamery, světlo, vizáž, nebo dokonce nálada) je 

složité a časově náročné. Častá metoda pro opravu chyby nebo doplnění chybějící 

informace je několikavteřinové zobrazení správného výrazu pomocí vložení textu do 

obrazové složky videa. Sdělení youtubera tak zůstane významově odlišné, než byl 

původní záměr, nebo dokonce nesmyslné.
68
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, zda existuje vyjadřování typické pro 

uživatelská videa na YouTube. Výzkum byl proveden zejména na autorských 

příspěvcích youtuberek, které se řadí do beauty komunity, tedy věnují se převážně 

kosmetice, módě a životnímu stylu. V malé míře zde byly uvedeny i vyjadřovací 

prostředky další velké komunity na YouTube, a to videa autorů, kteří natáčí 

tzv. let’s play videa.  

Z výzkumu je patrné, že slang uživatelů YouTube (nejedná se pouze o autory 

videí, ale slang přebírají i jejich diváci, kteří se částečně na příspěvcích podílejí svou 

zpětnou vazbou) je obsáhlý a to především díky přejímaní slov z originálního prostředí 

tohoto zájmového koníčku či dokonce profese, tedy z USA a Velké Británie. 

Nejčastějšími výrazy jsou youtuber, vlog a vlogovat, stream a live stream, tag a ask. Pro 

beauty komunitu jsou typické výrazy look, outfit, haul, tutorial, blendit a rozblednit. 

Autorky videí se snaží přizpůsobit si i česká slova, která se beauty komunitou 

rychle šíří a která mnoho autorek přejímá a používá. Vznikají tak slova, která česky zní, 

a i člověk, který je do kosmetického oboru nezasvěcený, by si jejich význam dokázal 

odvodit. Databáze Ústavu pro jazyk český Akademie věd je však neobsahuje, nejsou 

tedy v českém jazyce ještě zakotvena. Příklady uvedené a vysvětlené v této práci jsou 

rozjasňovač, vklepat a vklepávat, rozstínovat. 

Vyjadřování autorů a autorek videopříspěvků je také značně ovlivněno 

postprodukcí, která je někdy méně, někdy více znatelná. Střihy mohou ovlivňovat nejen 

slovní projev autora, který si mohou jakkoliv upravit, zkrátit či přeskupit. Dále může 

střih a různé barevné efekty či efekty měnící tempo hlasu nebo počet snímků za sekundu 

působit na emoce diváka. Pomocí různých technik tak lze vyvolat škálu emocí od 

radost, přes úlek, znechucení, až po smutek. Pro tyto účely je využívána také hudba bez 

autorských práv, která po dobu celého videa nebo jen v určitých částech, použita. 

Internet a technika potřebná k tvoření tohoto obsahu je stále dostupnější 

i mladším věkovým kategoriím, které rády napodobují své internetové vzory. Autorka 

proto předpokládá, že beauty komunita se bude i nadále rozšiřovat o nové členy a z řad 

diváků se jich bude čím dál více přesouvat do řad přispěvatelů video obsahu. Tím se 

bude rozšiřovat i slang uživatelů a jejich vyjadřování se během pár let možná posune do 

jiné roviny, což záleží i na postupujícím technologickém pokroku. 
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Summary 

My thesis explores user-created videos on YouTube website. It focuses on Czech 

language and how it progresses with an origin of new media and especially 

the YouTube website. 

The research was done on videos of beauty vloggers which means that the 

authors focus specially on cosmetics, fashion and lifestyle. There are also a few 

examples of videos of let’s play vloggers. 

From the research we can see that YouTube users (people who not only make 

the videos but also watch them and participate on them by their feedback) use large 

amount of slang words which are usually adopted from English language. That is 

a logical consequence of the fact that Czech beauty vloggers are inspired by the original 

beauty vloggers who come from the USA and Great Britain. The most used words are 

youtuber, vlog, stream and live stream, tag and ask. Those are words which are used by 

all of the YouTube users. Typical words for beauty community are look, outfit, haul, 

tutorial, blendit and rozblednit (these words come from English word to blend). 

The authors are also trying to accommodate even Czech words because they can 

not find the suitable word for them in Czech vocabulary. These words are spreading 

between people pretty fast, especially among the beauty community and people who 

like to use cosmetics. They are composed of the basis of the word which already exists 

in Czech language and then modified by prefixes and suffixes. An ordinary man who 

not even use cosmetics could have an idea what the word actually means because they 

are similar to another words in Czech language. But a website which contains a 

database of Czech words does not contain these ones. That means these words are not 

enshrined in Czech vocabulary. The words mentioned in the thesis are rozjasňovač 

(highlighter in English), vklepat and vklepávat and rozstínoavaný (blended). 

The expressing of the author can also be impacted by postproduction in a special 

PC program. The cuts can impact not only the expressing but also emotions. The 

authors usually use same effects that push on people’s emotions – for example black 

and white filter or acceleration or slowdown of a voice and pictures per frame. An 

important thing is music as well. With that they can change the mood of the whole 

video. 
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