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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá sebeprezentací a soukromím českých videoblogerů na 

platformě Youtube. Díky novému fenoménu zvanému Youtubering vznikají v online 

prostředí nové způsoby interakce mezi účinkujícím a publikem, které mají vliv na 

vnímání soukromí. Pomocí kvalitativní metody polostrukturovaných rozhovorů tato 

práce zkoumá každodenní sebeprezentaci, jak na platformě Youtube, tak v osobním 

životě Youtuberů a také se zaměřuje na to, jak tito lidé chápou koncept soukromí. Cílem 

této práce je zjistit strategie, které videoblogeři v České republice používají při hlídání 

svého soukromí pomocí výpovědí samotných Youtuberů. Práce je postavena na 

dramaturgickém přístupu Ervinga Goffmana s rozšířením o pohled Joshuy Meyrowitze, 

tedy o vliv elektronických medií. Práce dochází k závěru, že k managementu soukromí 

Youtubeři používají několik technik jako je příprava scény, vzhledu a jiné. Klíčovým 

aspektem při managementu soukromí je však především kontrola nad informacemi, 

kterou Youtuber má.  

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with self-presentation and privacy of Czech videoblogers on 

the platform of Youtube. As a result of the new phenomenon called Youtubering there 

are new ways of interacting between performers and audiences that affect privacy 

created in the online environment. Using a qualitative method of semi-structured 

interviews, this thesis explores everyday self-presentation on the Youtube platform and 

in personal life of Youtubers. It also focuses on how these people understand the 

concept of privacy. The goal is to find out strategies used by videobloggers in the Czech 

Republic for protecting their privacy. It is achieved by analysing direct answers of the 

Youtubers. The analysis of the research data is based on the dramaturgical approach of 

Erving Goffman extended by Joshua Meyrowitz's view that deals with the influence of 

electronic media. The thesis concludes with following findings: to manage their privacy, 



 

Youtubers do use a few techniques such as preparation of the scene, their appearance 

and others. However, the key aspect of privacy management is Youtuber's control over 

information. 
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Úvod 

Pojmy jako Youtuber nebo fenomén Youtubering byly ještě před několika lety 

zcela neznámými termíny a společnost jim nevěnovala v podstatě žádnou pozornost. 

V dnešní době však na tyto pojmy můžeme narazit téměř na každém kroku a staly se 

součástí nejrůznějších oblastí každodenního života (například zábavní či reklamní 

oblasti). (Turčeková 2016) Dokonce se dnes můžeme v některých mediích dočíst o tom, 

že koncept tradičního televizního vysílání se ocitá v krizi a platforma Youtube 

se dostává do stále širšího povědomí celé společnosti. (Petiška 2014) To potvrzují i data 

výzkumných agentur: „YouTube má mezi diváky do 35 let již větší zásah, než jakýkoliv 

jiný český televizní kanál, ukazuje průzkum, který provedla společnost TNS Aisa.“ 

(Bílková 2014) Platforma Youtube tedy slouží pro některé jedince jako nový způsob 

trávení volného času, způsob seberealizace či forma zaměstnání. Rostoucí oblíbenost 

platformy Youtube je přisuzována rozmanitosti videí a možnosti vybrání si témat, 

na která se chce divák podívat. (Adweek 2015) Možnosti, vybrat si obsah, se zhostili 

jedinci označovaní jako Youtubeři, kteří na tuto platformu pravidelně přidávají svou 

vlastní tvorbu. Ta si našla své fanoušky a tím vzniká zcela nový fenomén Youtubering. 

Pro většinu dnešních teenagerů se Youtubeři stávají takzvanými novými celebritami. 

(Sedláček 2016) Youtubeři se stávají jejich virtuálními kamarády, se kterými se mohou 

ztotožnit, a mají pocit, že je důvěrně znají. 

Fenomén jménem Youtubering se stal velice diskutovaným tématem v běžném 

životě, je tedy příhodné, aby se mu věnovala i značná pozornost na akademické půdě. 

Jelikož se Youtubeři stávají takzvanými novými celebritami v online prostředí, vznikají 

zde nové druhy interakcí mezi nimi a jejich publikem. Zároveň zde dochází 

ke specifickému utváření soukromí, které budu v této bakalářské práci zkoumat spolu 

se sebeprezentací videoblogerů
1
, která je přizpůsobena platformě Youtube. Ačkoliv 

sebeprezentaci či soukromí na sociálních sítích nebo psaných blozích se již věnovalo 

několik zahraničních (McCullagh 2008; Misoch 2015; Bronstein 2013) i českých 

(Pospíšilová 2016) výzkumů, v českém prostředí nejsou prakticky žádné výzkumy, 

které by z tohoto pohledu zkoumaly přímo platformu Youtube a pohled Youtuberů. 

V tomto směru se tedy tato bakalářské práce pokusí rozšířit dosavadní poznání 

o analýzu sebeprezentace a interakcí v online prostředí, přesněji platformě Youtube. 

                                                 

1
 Pojmy Youtuber a videobloger používám v této práci zaměnitelně.  
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Jak jsem již zmínila výše, v této bakalářské práci se tedy budu věnovat soukromí 

a sebeprezentaci videoblogerů na platformě Youtube, a to v České republice z pohledu 

samotných videoblogerů. Zkoumat tento fenomén budu především pomocí 

dramaturgického přístupu Ervinga Goffmana s rozšířením Joshuy Meyrowitze, který 

bere v potaz nejen setkávání v kontaktu tváří v tvář, ale i změny, které s sebou přinesla 

elektronická média. 

V této úvodní kapitole jsem již vymezila téma této práce a zdůvodnila, proč je 

sociologicky relevantní. Zároveň tato kapitola slouží jako vstupní diskuze k problému. 

V kapitole 1 se pokusím představit zkoumané prostředí – platformu Youtube, abych 

zajistila, že se čtenář v mnou zkoumaném prostředí orientuje. V této kapitole tedy 

definuji to, kdo je označován jako Youtuber, představím fenomén zvaný Youtubering 

a uvedu stručnou typologií videí, která na platformě Youtube může jedinec nalézt. 

Kapitola 2 bude obsahovat obecné cíle této práce a stanovení základních výzkumných 

otázek pro můj výzkum. Ve třetí kapitole se budu zabývat teoretickými východisky 

pro mou práci. Představím zde dva hlavní koncepty mé práce - soukromí a identitu. A 

uvedu několik studií, které se věnovaly problematice soukromí v online světě. 

Poté vysvětlím dramaturgický přístup, který je pro mou práci stěžejní a využiji 

ho při samotné analýze. Následující čtvrtá kapitola se věnuje metodologickým 

východiskům mého výzkumu a uvedu zde podrobnosti sběru dat - metodu výzkumu, 

výzkumný vzorek, průběh pilotní studie, získávání dat a v neposlední řadě i vliv 

mé osoby jako výzkumnice. Pátá kapitola obsahuje analýzu dat s interpretací – 

konfrontací dosavadních poznání o tématu s teoretickými východisky. Závěr práce 

poté shrnuje výsledky provedeného výzkumu a zároveň uvádí možnosti dalšího 

výzkumu. 
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1. Představení světa Youtube 

1.1 Platforma Youtube a Youtubering 

Jelikož je tato práce přímo zaměřená na platformu Youtube, pokusím se nejdříve 

stručně vysvětlit její podstatu pro lepší pochopení následujícího textu. Youtube 

je internetový portál, který slouží pro sdílení videosouborů lidí z celého světa. 

Charakteristické rysy této platformy jsou „výhradní specializace portálu na videa, 

žádný pornografický obsah, základní rozsah služeb zdarma, prohlížení videí 

bez nutnosti registrace, dostupnost portálu v mateřském či alespoň jednom světovém 

jazyce, minimální omezení z hlediska podporované kvality a/nebo délky videí, rozsah 

nápovědy a odborné pomoci aj.“ (Voců 2011) Ačkoli je tento portál pro uživatele 

dostupný  v několika jazycích, obecně se Youtuberům vyplatí natáčet videa v anglickém 

jazyce, pokud chtějí být celosvětově úspěšní. Toto tvrzení potvrzuje například i český 

kanál ViralBrothers, kdy Youtubeři z počátku své tvorby natáčeli videa v českém jazyce 

a zaměřovali se na publikum z České republiky. Nicméně s vývojem svého kanálu přešli 

tito tvůrci na tvorbu videí v anglickém jazyce, aby tato videa byla dostupnější širšímu 

publiku a jejich popularita mohla dále růst. (Mareš 2014) 

Událost, která potvrzuje význam fenoménu Youtuberingu v České republice, 

je poměrně nově zavedený festival s názvem Utubering
2
. Tento festival vznikl před 

třemi lety za účelem setkávání diváků se svými oblíbenými Youtubery. V minulých 

letech ho navštívily desítky fanoušků, kteří si přišli pro podpis či fotku se svým 

oblíbencem. O úspěchu videoblogerů z této platformy svědčí také to, že je čím dál 

častěji můžeme vidět v různých reklamních kampaních, workshopech, televizních talk 

show a při mnoha dalších příležitostech. Nahrávání videí na platformu Youtube může 

pro některé uživatele představovat i výdělečnou činnost, protože mohou svá videa 

zpeněžit. Tedy získají peníze například za počet zhlédnutí jejich videa nebo za to, 

že do videa vloží nějakou reklamu a podobně. (Turčeková 2016) 

                                                 

2
 Internetový odkaz na akci: http://www.utubering.cz/ 
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Také aktuálně probíhá natáčení prvního českého celovečerního dokumentu 

s názvem Nejsledovanější
3
, který má přiblížit fenomén Youtubering širšímu publiku. 

Širším publikem mám nyní na mysli především starší generace, kdy někteří z nich 

nerozumí tomu, co je na videích na Youtube zajímavé. (Prazskydenik.cz 2016) Štáb 

tohoto dokumentu se v průběhu jednoho roku snaží zachytit život pěti vybraných 

českých Youtuberů a divákovi tak poskytne náhled do soukromí těchto lidí. 

(Prazskydenik.cz 2016) Všechny tyto aktivity a události spojené s Youtuberingem 

pouze potvrzují význam, jaký má tento fenomén pro českou společnost a proč je vhodné 

ho v sociologii zkoumat. 

1.2 Kdo je vlastně Youtuber? 

Hlavními aktéry mé práce jsou videoblogeři z platformy Youtube v České 

republice, tedy takzvaní Youtubeři. Nyní se pokusím definovat, kdo je Youtuber, 

nebo kdo jím být může. 

V podstatě se Youtuberem může stát každý. Neexistují zde žádné stanovené 

podmínky, které by jedinec musel splnit, aby se jím mohl stát. Do začátku kariéry 

Youtubera není nutné mít ani nějaké speciální vybavení či větší technické znalosti. 

Většina Youtuberů svou kariéru na platformě Youtube začala ve skromných prostorách 

svého dětského pokojíčku s kamerou v mobilním telefonu. Nicméně aktuálně jsou 

na začínající Youtubery kladeny daleko vyšší požadavky, než tomu bylo před několika 

lety, jak potvrzuje jeden z těch úspěšnějších videoblogerů české scény Karel Kovář, 

známý jako Kovy. Podle tohoto Youtubera je to způsobeno především tím, že nyní 

je na české platformě daleko větší komunita již aktivních Youtuberů a pro každého 

nováčka je tedy náročnější se prosadit. (Rostecký 2017: 27:40) 

Úspěšnost u Youtubera se většinou posuzuje podle počtu odběratelů jeho kanálu, 

tedy počtu lidí, kteří se aktivně přihlásí ke sledování jeho videí. A jelikož sláva 

Youtubera se dá dobře využít i v marketingu, fanoušci si od těch známějších 

videoblogerů mohou koupit jejich takzvaný „merch“ (tj. propagační výrobek) 

nebo třeba knihu, kterou vydali. Vydávání knih u slavných, (především těch 

zahraničních) Youtuberů se stalo již zvyklostí a jak píše Barbara Speed, Youtubeři 

                                                 

3
 Internetový odkaz na dokument: http://www.tyden.cz/rubriky/media/internet/celovecerni-dokument-

zmapuje-rok-v-zivote-ceskych-youtuberu_400317.html 
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zachránili vydávání knih. (Speed 2016) Dle jejího názoru byla totiž nakladatelství 

v krizi a mladiství již tolik nekupovali a nečetli knihy. Nicméně to, že knihy začali 

vydávat známí Youtubeři z internetu, tomuto odvětví velice pomohlo a zájem o knihy 

tedy znovu u mladých lidí vzrostl. 

Tím, proč jsou Youtubeři tolik oblíbení, se zabýval například Jakub Sedláček 

ve své diplomové práci „The Rise of the YouTube Celebrit“. V této práci definoval čtyři 

znaky, které jsou pro úspěšné videoblogery typické. (Sedláček, 2016) Těmito znaky 

jsou: familiárnost, autenticita, spřízněnost a informační hodnota. Úspěšný Youtuber 

je tedy podle těchto znaků jedinec, který je pro fanoušky důvěrně známým, který 

je ve videích sám sebou a fanoušci se s ním a jeho názory či problémy mohou ztotožnit. 

V neposlední řadě Youtuber podle této práce produkuje obsah, který nenalezneme 

v jiných tradičních mediích jako je například televize či rádio. (Sedláček, 2016) Toto 

tvrzení potvrdili i někteří informátoři z mého výzkumu. 

1.3 Typologie videí 

Na portálu Youtube od jeho počátku vzniklo několik žánrů videí, které sem jeho 

uživatelé přidávají. Můžeme zde nalézt jak hudební videoklipy různých interpretů, 

tak filmy a různé televizní show anebo vlastní tvorbu jednotlivých uživatelů, na kterou 

se právě já zaměřuji v této práci. Většinou se tvorba videoblogerů týká témat, jako 

je životní styl, krása, fitness, hraní her a další. Pro lepší představu a pochopení světa 

Youtube, a tedy i toho, jakým způsobem videoblogeři nechávají fanoušky nahlédnout 

do svého soukromí, se v následující části pokusím stručně popsat některé z těch 

nejoblíbenějších žánrů videí, které můžeme na platformě Youtube nalézt. Některé typy 

níže definovaných videí byly zmíněny i v průběhu rozhovorů. 

Mezi žánry, které videoblogeři na české scéně nejčastěji natáčí, patří: 

 Let´s play – jedinec natáčí to, jak hraje počítačovou hru. Během toho komentuje 

průběh samotné hry, své kroky a názory. Divákovi tím tedy může předávat rady 

a strategie, které on sám používá. Pomocí takzvaných Let´s play videí 

se proslavil například i celosvětově nejúspěšnější Youtuber na světě PewDiePie 

(McAlone, 2017); 
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 Vlog – neboli videoblog je v podstatě zmodernizovaný deník jedince nahraný 

na internet. Videobloger zde většinou natáčí průběh svého běžného dne 

nebo třeba záznamy ze svého cestování. V tomto stylu videí by měla být cílem 

co největší autentičnost. Tedy autor by neměl žádným způsobem upravovat 

scénu, ve které video natáčí, aby zde bylo vidět, co nejreálnější zachycení jeho 

života. Videoblogeři především v tomto formátu nechávají diváky rozsáhle 

nahlédnout do svého soukromí; 

 Questions and answers (Q&A) – slouží hlavně k lepší interakci mezi 

videoblogerem a jeho diváky. Diváci totiž autorovi kanálu pošlou své dotazy 

na různá témata a on poté na některé z nich v tomto typu videa odpoví. Pomocí 

tohoto videa může mít fanoušek pocit prohloubení svého vztahu s Youtuberem; 

 Make-up tutorial – je určitý návod na líčení, kdy Youtuberka (prakticky 

výhradně se jedná o ženy) buď líčí samu sebe anebo nějakého hosta, kterého 

si do videa přizve. Videoblogerka většinou během líčení komentuje produkty, 

které používá a snaží se divákovi poradit nebo mu předat určitou inspiraci; 

 Haul – je takzvané nakupovací video. Youtuber/ka během tohoto videa ukazuje 

různé typy zboží, které si pořídila nebo dostala. Divák zde dostává určité 

zhodnocení těchto produktů; 

 Unboxing – v těchto rozbalovacích videích videoblogeři rozbalují produkty, 

které buď dostali, nebo si sami koupili, a sdělují divákům svůj bezprostřední 

názor na ně. Především se jedná o produkty z kosmetického nebo elektronického 

průmyslu. Rozdíl mezi Unboxingem a Haulem je tedy ten, že při Unboxingu 

videoblogeři reagují na produkty, které ještě nemají vyzkoušené a hodnotí 

je pouze podle prvotního dojmu; 

 Sketch – je krátké humorné video, které má za cíl diváka především pobavit. 

Videobloger většinou natáčí parodii na téma nějakého veřejně známého jevu; 

 Challenge – tyto tzv. výzvy slouží také hlavně k pobavení diváka. Videoblogeři 

v tomto stylu videí většinou hrají nějakou hru nebo se snaží překonat někoho 

jiného v určité činnosti; 

 Tagy – jsou videa, která mají předem stanovenou strukturu, které se videoblogeři 

ve většině případů drží nebo si ji nepatrně poupraví. Jedná se o někým jiným 

předem vymyšlené otázky na určité téma. Většinou se týkají rodiny, přátel 

či milostného života; 
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 Vyprávěcí videa – zde mluví videobloger o čemkoli, co mu zrovna leží na srdci 

a chce se o své myšlenky podělit s publikem. Může také v těchto videích 

reagovat na některé aktuální kauzy, vyprávět o svém soukromém životě, svých 

zážitcích a podobně; 

 Room tour – velmi oblíbený formát, skrze který mohou diváci nahlédnout 

do zázemí určitého videoblogera. Ten v tomto formátu natočí svůj 

dům/byt/pokoj a okomentuje věci, které se v něm nachází. (Turčeková 2016) 

Na tak velké platformě jako je Youtube se samozřejmě vyskytuje nespočet 

různých formátů videí. Já jsem se výše snažila pouze přiblížit ty formáty, které jsou 

v českém prostředí nejběžnější a zdůraznit ty, ve kterých můžeme vidět více 

z videoblogerova soukromí. Mezi další formáty, které na Youtube můžeme nalézt, 

patří: DIY
4
, Get ready with me

5
, Vlogmas

6
, Lookbook

7
 a mnohé další. 

                                                 

4
 DIY (Do It Youself) – je typ videa, ve kterém Youtuber ukazuje návod, jak si sám vytvořit nějaký 

výrobek. 
5
 Get ready with me – je typ videa, ve kterém Youtuber ukazuje průběh úpravy jeho vzhledu (líčení, 

oblečení, aj.) 
6
 Vlogmas – je série videí, která se točí po celý měsíc prosinec. Tato videa jsou formou vlogů, 

ale s vánoční tématikou.  
7
 Lookbook – je video, ve kterém divákovi Youtuber ukazuje módní trendy. 
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2. Cíle práce a výzkumné otázky 

Fenomén Youtubering s sebou přináší nové formy interakcí v online prostředí, 

tedy interakcí mezi Youtubery a jejich publikem. Tyto nové podoby online interakcí 

mohou způsobovat změnu i v soukromí a sebeprezentaci. 

Hlavním cílem této práce je zjistit strategie, které videoblogeři v České republice 

používají při hlídání svého soukromí. Také mne bude zajímat, jakým způsobem oni 

sami soukromí vnímají a jaký vliv má na odhalování jejich soukromí a sebeprezentaci 

jejich publikum. Hlavními výzkumnými otázkami této bakalářské práce tedy jsou: 

 Jaké strategie používají videoblogeři při managementu svého soukromí 

na internetu a mimo něj? 

 Jakým způsobem dochází k managementu identity u videoblogerů mezi online 

a offline prostředím? 

 Jak vnímají videoblogeři vliv publika na svou sebeprezentaci? 
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3. Teoretická východiska 

V této kapitole se zaměřím na teoretická východiska mé práce. Nejdříve stručně 

definuji koncepty identity a soukromí jako takové. Poté zmíním některá dosavadní 

poznání o soukromí v online světě. Dále pak představím dramaturgický přístup Ervinga 

Goffmana a základní termíny, se kterými při analogii s divadelním představením 

pracuje a které já poté využiji při analýze rozhovorů. Přístup tohoto autora ještě doplním 

pomocí pohledu Joshuy Meyrowitze, který reflektuje změnu interakcí spolu 

s příchodem elektronických médií. 

3.1 Koncepty soukromí a identity 

V této podkapitole se pokusím stručně definovat dva propojené koncepty, které 

úzce souvisí s utvářením sebeprezentace jedince, a to identitu a soukromí.  

Nejdříve se tedy zaměřme na koncept identity. Vycházím z práce Ervinga 

Goffmana, kde je několikrát zdůrazňováno, že jedinec se vždy snaží kontrolovat to, 

jak na své okolí působí a jak ho naopak okolí chápe. (Goffman 1999: 12) „Identita 

se nikdy nemůže zformovat bez příslušné sociální situace a přihlížejícího publika.“ 

(Meyrowitz 2006: 39) Identita jedince je tedy konstruovaná pomocí každodenních 

interakcí s jinými lidmi, a to se může dít jak v online, tak v offline světě. 

Sebeprezentace na internetu je však jistým způsobem limitována, protože tam chybí 

mimika a gesta jedince. Na druhou stranu díky technickým možnostem internetu se dá 

se sebeprezentací pracovat jiným způsobem. (Persson 2012: 18) Například na platformě 

Youtube Youtuber při zpracování videa v editoru může vystřihnout nepovedené záběry 

a scény různě přetáčet, tak aby byl se svou sebeprezentací ve videu spokojen. Nicméně 

online sebeprezentace má vliv na prostředí kontaktu tváří v tvář, může zde dojít 

například k ohrožení soukromí. (Pospíšilová 2016: 27) Tím, jaký vliv 

má sebeprezentace na platformě Youtube na každodenní život videoblogera, se více 

zabývám v analytické části. 

Nyní se již zaměřím na koncept soukromí. Definice tohoto konceptu sice nejsou 

jednotné, ale ukazují zajímavé pohledy na to, jak jej můžeme popsat. Soukromí můžeme 

dle Standfordské encyklopedie chápat jako schopnost kontroly toho, které informace 

si necháme pro sebe, které informace a jakým způsobem zpřístupníme a komu tyto 

informace poskytneme. (Decew 2002) Bloustein tvrdí, že ochrana soukromí chrání před 



12 

chováním, které je ponižující vůči individuu. (Bloustein 1964) Van Hove zase přichází 

s tezí, že soukromí znamená dvě věci: 1. osoba má právo na soukromou sféru; 2. osoba 

má právo řídit tok informací o svém soukromém životě. (Van Hove 1995) S rozvojem 

technologií se udržení určitého soukromí stává stále komplikovanější a totéž platí 

i o prostředí sociálních sítí (včetně Youtube), kde jedinci stále více otevírají 

své soukromí. Vztahu soukromí, otevření se a sdílení informací o své osobě se věnují 

také Lampe, Ellisonová a Steinfield (2007). Tito autoři došli ve své studii k závěru, 

že větší míra uvádění klíčových informací znamená rozsáhlejší propojení uživatele 

s ostatním světem. (Lampe, Ellisonová a Steinfield 2007) V mém výzkumu se pokusím 

zjistit, zda s tímto závěrem o rozsáhlejším propojení se světem pomocí většího 

odhalování soukromí souhlasí i videoblogeři a zda to platí i pro úspěšnost ve světě 

Youtuberů. 

3.2 Dosavadní poznání 

V této podkapitole představím několik studií, které se zabývaly soukromím 

v online světě, abych potvrdila aktuálnost problematiky soukromí právě v online 

prostoru. Zároveň se pak některé poznatky ze zmíněných studií pokusím vztáhnout i k 

mému výzkumu. 

První takovou prací, je studie Karen McCullagh (2008), která zkoumala 

sebeprezentaci a soukromí blogerů, kteří tvoří obsah na psané internetové blogy. Ačkoli 

se její studie zaměřila převážně na anglicky psané blogy, vzešlo z ní několik zajímavých 

závěrů, které se pokusím ověřit i v rámci mé studie. Důvodem, proč jedinci internetové 

blogy píší, je především uchování svých vzpomínek a zážitků, blog vnímají jako určitou 

formu deníku. Zároveň jim dle studie blogy slouží pro reflexi sebe samých a snaží 

se skrze ně předávat své zkušenosti čtenářům. (McCullagh 2008: 8) Ve studii autorka 

popisuje několik kategorií, které považují blogeři za příliš osobní na to, aby je sdělili 

v online prostředí. (McCullagh 2008: 12-14) Těmi kategoriemi jsou: osobní informace, 

které by mohly pomoci identifikovat blogera; emoce; vztahy s partnery; hádky; 

informace o financích; zaměstnání; informace o zdraví a další. Předpokládám, 

že většina kategorií se bude též objevovat i u uživatelů platformy Youtube. Dalším 

výstupem této studie bylo zjištění, že někteří blogeři vystupují na různých blozích 

s různými identitami. (McCullagh 2008: 10) Obecně s internetovými blogy vznikají 

nové způsoby narušení soukromí, jelikož všechny příspěvky na internetu jsou 
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archivovány a v budoucnu by si tedy blogerovy myšlenky mohl vyložit někdo v jiném 

kontextu. (McCullagh 2008) 

Další studií, která zkoumala soukromí v online prostředí je studie Susan Waters 

(2011), která se zaměřila na motivace a důsledky dobrovolného odhalení soukromí 

aktivních uživatelů na sociální síti Facebook. Z jejího výzkumu vzešly čtyři typy 

motivací odhalování soukromí na Facebooku. (Waters 2011: 109) A to: vnímané sdílení 

informací s ostatními uživateli, ukládání informací/zábava (zábavná forma, jak strávit 

volný čas), udržování trendů (okolí to dělá, tím pádem to musím dělat také) a odhalení 

(zveřejňují svou popularitu). Já tyto typy motivací v analýze porovnám s daty z mého 

výzkumu. Důsledky odhalování soukromých informací na Facebooku vzešly ze studie 

dva. Jako pozitivní důsledek respondenti považovali lepší spravování vztahů a zlepšení 

vlastní psychické pohody. Za negativní důsledek považovali to, že na Facebooku 

při odhalování soukromí trávili příliš mnoho času. (Waters 2011)  

Obě tyto studie představily různé formy konceptu soukromí v rozdílných 

sociálních mediích v online světě. V analytické části bakalářské práce se pokusím 

srovnat závěry těchto studií s výsledky mého výzkumu.   

3.3 Dramaturgický přístup 

Stěžejní knihou pro tuto práci je dílo Ervinga Goffmana (1999) a jeho 

dramaturgický přístup, neboť mě zajímá management interakcí u českých videoblogerů. 

Chci zjistit, jakým způsobem se tito lidé snaží ovládat dojem, který si o nich okolí 

vytváří. V knize „Všichni hrajeme divadlo“ se autor zaměřuje na interakce, které 

vyvstávají tváří v tvář v každodenním životě. Já jeho přístup ještě rozšířím pomocí díla 

Joshuy Meyrowitze – Všude a nikde (2006), ve kterém je rozpracovaný Goffmanův 

přístup s ohledem na vliv elektronických médií. 

Ve své práci používám Goffmanovu interakční metaforu. „Goffman popisuje 

sociální život jako divadelní hru na mnoha jevištích, v nichž každý hrajeme v různých 

sociálních arénách různé role v závislosti na povaze situace, našem konkrétním partu 

a masce obecenstva.“ (Meyrowitz 2006: 15) V jednotlivých arénách se setkáváme 

s účinkujícími, kteří hrají tu určitou roli, a s obecenstvem, které se na hru dívá 

a analyzuje účastníky. Sociální interakce se utváří během setkávání jedinců 

(účinkujících i obecenstva), kdy se oni o sobě navzájem snaží získat nějaké informace 

a s těmi pak dále pracovat. (Goffman 1999: 10) Každý jedinec se tedy snaží utvářet 
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nějaký dojem, podle kterého s ním má okolí zacházet. (Meyrowitz 2006: 37) Tuto 

techniku o udržení určitého dojmu Goffman nazývá „managementem dojmů“. 

(Goffman 1999: 203)  

Sociální chování Goffman dělí na to, které se děje takzvaně za scénou a na to, 

které se odehrává na jevišti (zadní a přední region). (Meyrowitz 2006: 36) Veškerá 

představení účinkujících a obecenstva se vždy odehrávají v nějakém prostoru –

 „regionech“. Goffman regiony definuje „jako místo do určitého stupně ohraničeného 

bariérami vnímání“ a většinou se jedná o fyzický prostor. (Goffman 1999: 108) 

Na scéně sleduje jedince obecenstvo, a jedinec se na něj snaží zapůsobit co nejlepším 

dojmem. Na druhou stranu by se tedy dalo očekávat, že v zákulisí dochází k opuštění 

od určité masky, kterou jedinec na scéně hrál, jelikož do tohoto prostoru má publikum 

přístup zakázán. (Goffman 1999: 113) Nicméně tomu tak není, a i zde se člověk musí 

držet určité role. Dochází pak k tomu, že „čím déle hrajeme určitou roli, tím více 

se stává realitou, a to nejen pro publikum, ale i pro nás samotné“. (Meyrowitz 2006: 

38)  

Striktní oddělení předního a zadního regionu se ne vždy podaří udržet a člen 

obecenstva se třeba může dostat do zákulisí představení. Autor představuje dva 

způsoby, jakými se dá tato chaotická situace řešit. Zaprvé může účinkující změnit 

způsob výkonu tak, aby byl přijatelný vůči společenským pravidlům, která nová situace 

vyžaduje. Druhým způsobem, jak takovou situaci řešit, je „že všichni přítomní 

převezmou takovou definici situace, do níž bude možné zahrnout i nově příchozího“. 

(Goffman 1999: 136) Vzápětí však autor sám zmiňuje, že ani jedno z těchto řešení není 

příliš účinné. 

Kromě účinkujících a obecenstva autor v díle ještě stručně zmiňuje takzvané 

“nezasvěcence“. Ty nemůžeme zařadit ani do jednoho z regionů, jelikož se tito lidé 

vůbec neúčastní představení. (Goffman 1999: 230) V případě platformy Youtube jsou 

„nezasvěcenci“ tedy lidé, kteří videoblogy vůbec nesledují a neznají. Například někteří 

senioři či příbuzní Youtuberů. 

Myšlenku dvou oddělených regionů rozšířil Joshua Meyrowitz, který 

mimo přední a zadní region ještě definoval takzvanou střední zónu. V ní dochází 

ke slučování zákulisního a jevištního chování v rámci jedné role a slučují se zde dříve 

oddělená publika. (Meyrowitz 2009: 53) Ve střední zóně může obecenstvo sledovat, 

jak se jedinec chová mezi zákulisím a jevištěm. „Aktéři se proto snaží co nejvíce 

přizpůsobit přítomnosti publika a současně zachovat v tajnosti, co se ještě zachovat 
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dá.“ (Meyrowitz 2009: 50) Vyvstávají nám zde tedy dva nové pojmy: „chování 

hlubokého zákulisí“ a „chování na forbíně“. (Meyrowitz 2009: 50) Dalším pro mou 

práci podstatným rozšířením dramaturgického přístupu je to, jak Meyrowitz popisuje 

povahu interakce v době elektronických medií: „Povaha interakce není určována 

samotným fyzickým prostředím, ale vzorci informačního toku. Soustředíme-li 

se na přístup k informacím, debatu o definici situace lze skutečně zcela odpoutat 

od problematiky přímé fyzické účasti.“ (Meyrowitz 2009: 42) 

Nyní se ještě trochu vraťme k několika dalším pojmům dramaturgického 

přístupu, které Goffman ve svém díle představil. Prvním důležitým termínem 

je „fasáda“, kterou definuje jako „standardní výrazové vybavení, které jednotlivec 

záměrně či mimoděk užívá během svého výkonu“. (Goffman 1999: 29) Fasáda tedy 

slouží obecenstvu k tomu, aby mohlo danou situaci a jedince nějaký způsobem 

analyzovat. V případě mé práce je fasádou verbální i neverbální projev videoblogera 

ve videu. Dalším termínem je „scéna“, která představuje prostředí, ve kterém jedinec 

hraje své představení. Scéna většinou zůstává na svém místě, a pouze v ojedinělých 

případech se přesouvá. (Goffman 1999: 29) Scéna je velice důležitý aspekt 

i na platformě Youtube. Autor videa si ji téměř vždy nějakým způsobem upraví 

a u některých videoblogerů můžeme pomocí typu scény poznat i typ obsahu videa. 

Termín „osobní fasáda“ je přímo spjat s konkrétním účinkujícím a můžeme ho dělit 

na neměnné a přechodné prvky. Mezi neměnné prvky patří rasa či pohlaví. (Goffman 

1999: 30) Prvky přechodné, jako například výraz obličeje, způsob vystupování 

nebo vzhled, se mohou měnit, a to třeba i v průběhu představení. (Goffman 1999: 

30-31) Tradičně scéna a osobní fasáda jsou mezi sebou určitým způsobem v souladu 

a fasádu si jedinec dle autora vybírá. (Goffman 1999: 34) 

Erving Goffman se věnoval sebeprezentaci, která probíhá v kontaktu tváří v tvář. 

Joshua Meyrowitz toto poznání rozšířil o vliv elektronických médií a já se nyní ještě 

zaměřím na literaturu, která se věnuje konkrétně platformě Youtube. Tato literatura mi 

pomůže zachytit specifičnost prostředí Youtube.  

S dramaturgickým přístupem Ervinga Goffmana tedy pracuje například 

T. M. Simonsen ve své dizertační práci „Identity-formation on YouTube“ (2012), 

kdy se snaží porozumět formování audiovizuální identity a sociálního chování 

na platformě Youtube. K analýze Simonsenovi sloužily takzvané vlogy (videozáznamy 

každodenního života bez jakéhokoli přikrášlování). Rozdíl od klasického představení 

je na platformě Youtube hlavně v tom, že sám videobloger má veškerou kontrolu 
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nad tím, jak video bude vypadat. Ve vlozích vidíme to, co by Goffman s Meyrowitzem 

nazvali střední zónou, jelikož se tam prolínají soukromé a osobní identity jedince. 

Tvůrci na platformu Youtube zveřejňují videa z různých důvodů, vždy však platí, 

že video tvoří pro někoho – pro publikum či představu publika. (Simonsen 2012) 

Já se ve své práci zaměřím právě na to, jaký vliv má publikum na videoblogera. Také se 

pokusím v průběhu rozhovorů nalézt známky kontroly nad obsahem prezentace, kterou 

Simonsen ve své práci zmiňuje. 
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4. Metodologická východiska 

4.1 Metoda výzkumu 

Hlavním cílem tohoto výzkumu je ukázat přístup videoblogerů ke svému 

soukromí na internetu a zjistit, zda a jakým způsobem se snaží své soukromé informace 

zabezpečit nebo naopak na internetu zpřístupnit. Budu se tedy snažit popsat 

management interakcí s ohledem na soukromí. Téma videoblogingu jsem se rozhodla 

zkoumat pomocí kvalitativního výzkumu, jelikož mě zajímá hloubková podstata tohoto 

fenoménu. „Výhodou kvalitativního přístupu je získání hloubkového popisu případů. 

Nezůstáváme na jejich povrchu, provádíme podrobnou komparaci případů, sledujeme 

jejich vývoj a zkoumáme příslušné procesy.“ (Hendl 2008:51) Jedním z hlavních 

důvodů, proč jsem se rozhodla právě pro kvalitativní přístup, je to, že se zabývám 

citlivým konceptem soukromí. Při výzkumu takového konceptu je tedy dle mého názoru 

nutné navázat s informátory bližší kontakt a ideálně si získat jejich důvěru, aby mi 

poskytli hloubkové informace k danému tématu. Dalším z důvodů je to, že Youtubeři 

v České republice jsou zatím velmi specifická skupina, která není statisticky 

zachytitelná, a výzkum by se tedy kvantitativně zpracovával obtížně. 

4.2 Metody sběru dat 

Jako metodu získání dat jsem zvolila polostrukturované rozhovory, a to z toho 

důvodu, že se vyznačují „definovaným účelem, určitou osnovou a velkou pružností 

celého procesu získávání informací“ (Hendl 2016: 168) V průběhu rozhovoru jsem 

měla díky této metodě možnost změny pořadí otázek, přeformulování otázky či úplné 

vynechání některé otázky, na kterou mi informátor již odpověděl během svého 

vyprávění. Předem jsem si tedy připravila několik okruhů témat, která jsou pro můj 

výzkum relevantní. Jednalo se o čtyři bloky: působení na Youtube, sebeprezentace, 

fanoušci a soukromí. Dále jsem si ke každé části připsala několik doplňujících otázek, 

na které jsem chtěla od informátorů v průběhu rozhovoru získat odpovědi. Po celý čas 

rozhovoru jsem se především snažila ponechat prostor informátorům, abych docílila 

toho, že mi dotazovaný sdělí své subjektivní názory na věc. Pouze jsem navrhovala 

témata, kterými by se rozhovor mohl ubírat, ale zároveň jsem se zaměřovala na to, jaká 
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témata volí sami informátoři/rky. Scénář rozhovoru je dostupný jako příloha 

č. 3 k této práci. 

4.3 Výzkumný vzorek 

Hlavním cílem mého výzkumu je zjistit, jaké jsou strategie videoblogerů 

při managementu jejich soukromí na internetu. Výzkumným vzorkem pro tuto práci 

tedy byli sami videoblogeři a videoblogerky na platformě Youtube, a to na území České 

republiky. Pro výběr komunikačních partnerů jsem si předem stanovila dvě kritéria, 

podle kterých jsem rozhodovala, kterého videoblogera oslovím. Tato kritéria jsem 

stanovila taková, abych je mohla snáze dohledat v online prostředí Youtube, skrze které 

jsem videoblogery oslovovala. Prvním kritériem byla délka působení a aktivní tvorby 

na platformě Youtube. Hranici jsem stanovila na minimálně 1 rok aktivní tvorby. Tímto 

kritériem jsem chtěla zajistit dostatečnou zkušenost videoblogerů s prostředím Youtube. 

Druhým kritériem pro mou práci byl počet odběratelů daného kanálu, jelikož 

se má práce částečně zabývá i vlivem diváků na samotné videoblogery. Jako minimální 

počet jsem tedy stanovila 10 tisíc odběratelů. Touto hranicí jsem chtěla opět zajistit to, 

že daný informátor či informátorka již bude mít zkušenosti v interakcích se svým 

publikem. 

Při výběru videoblogerů jsem se snažila zajistit, aby se v mém výzkumu objevily 

odpovědi přibližně vyváženě od obou pohlaví vzhledem k tomu, že Youtubingu 

se věnují jak ženy, tak muži. Podmínkou pro účast ve výzkumu nebyl určitý formát 

videí. Jelikož komunita Youtuberů v českém prostředí ještě není tak početně 

zastoupena, nemohla jsem si dovolit s ohledem na citlivé téma mého výzkumu ještě 

zúžit počet možných informátorů tímto kritériem. Navíc mě zajímá pohled na soukromí 

obecně, specifická tvorba by mohla ovlivňovat přístup k soukromí. 

4.4 Pilotní studie 

Předtím, než jsem přešla do terénu a k rozhovorům pro můj výzkum, provedla 

jsem pilotáž scénáře rozhovoru. Vyzkoušela jsem, zda mnou vytvořený scénář 

rozhovoru kvalitně funguje. Jako zkušební informátorku jsem zvolila videoblogerku, 

která na platformu Youtube přidává svou tvorbu poměrně krátkou dobu a její 

fanouškovská základna ještě není tak rozsáhlá, ale pro mou pilotní studii měla 
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dostačující znalosti z tohoto prostředí. Na tuto informátorku jsem získala kontakt 

od své známé, takže se nejednalo o úplně blízkého člověka. Mým cílem během tohoto 

zkušebního rozhovoru bylo vyzkoušet návaznost jednotlivých bloků a správné kladení 

otázek. Především jsem chtěla znát zpětnou vazbu někoho, kdo na poli Youtube působí 

a v tomto prostředí se dobře vyzná, aby mi byl schopen podat věcné připomínky. 

Po uskutečnění pilotní studie došlo pouze k nepatrné úpravě dvou otázek, které byly 

nesrozumitelně formulované, a poté jsem již přešla k samotnému výzkumu. 

4.5 Průběh sběru dat 

Jako metodu výběru respondentů jsem zvolila metodu sněhové koule 

uzpůsobenou podmínkám Youtuberingu. U každého kanálu
8
 uživatel může nalézt další 

takzvané odběry, tedy další kanály, které Youtuber sleduje. Já jsem tedy na kanálu jedné 

videoblogerky, kterou jsem již z prostředí Youtubu znala, našla desítky dalších kanálů, 

přes které jsem se dostala zase k dalším a tak dále. Vždy jsem pak podle předem 

stanovených kritérií (viz výše) vybrala vhodné informátory/ky k mému výzkumu 

a odeslala jsem jim email s pozváním k účasti na výzkumu k bakalářské práci. Vzor 

emailu je dostupný jako příloha č. 2 k této práci. Je důležité zmínit, že v úvodním 

emailu jsem osloveným videoblogerům vždy nabídla finanční obnos za uskutečnění 

rozhovoru. Nicméně tuto nabídku všichni dotazovaní odmítli a rozhovor mi poskytli 

bez nároku na finanční částku. Emaily s nabídkou na účast ve výzkumu jsem rozeslala 

přibližně 60 českým Youtuberům. Bohužel určitou formu odpovědi jsem dostala pouze 

od patnácti videoblogerů. Někteří z nich se výzkumu kvůli časové vytíženosti nemohli 

zúčastnit žádným způsobem a někteří další byli zase ochotní se zapojit pouze 

prostřednictvím otázek zaslaných emailem. Pouze pět z nich tedy souhlasilo s osobním 

interview a čtyři další Youtubeři byli ochotní mi otázky zodpovědět prostřednictvím 

emailu. Odpovědi, které jsem získala skrze emailovou komunikaci, však použiji pouze 

jako doplňkový materiál mého výzkumu a jako hlavní zdroje informací budu brát 

v potaz rozhovory, které se uskutečnily face to face. 

                                                 

8
 Kanál je na platformě Youtube úložiště videí, které spravuje pouze jeho majitel. Na kanálu může 

Youtuber přidávat/mazat videa nebo může nastavit, kdo daná videa může vidět. Každý kanál mohou 

ostatní uživatelé odebírat, tedy budou jim chodit upozornění, když Youtuber nahraje nové video, aj.  
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Tabulka 1: Výzkumný vzorek 

Informátor/ka Pohlaví Věk 
Počet 

odběratelů 

Délka 

tvorby 

Typ 

rozhovoru 

Magdalena Žena 21 let 220 tisíc 4 roky Tváří v tvář 

Jiří Muž 19 let 140 tisíc 5 let Tváří v tvář 

Petra Žena 29 let 50 tisíc 3 roky Tváří v tvář 

Aleš Muž 18 let 100 tisíc 2 roky Tváří v tvář 

Pavel Muž 22 let 80 tisíc 7 let Tváří v tvář 

Eliška Žena 27 let 70 tisíc 5 let 
Online 

dotazování 

Veronika Žena 20 let 50 tisíc 3 roky 
Online 

dotazování 

Klára Žena 25 let 20 tisíc 2 roky 
Online 

dotazování 

Kamil Muž 23 let 110 tisíc 6 let 
Online 

dotazování 

 

Všechny osobní schůzky se uskutečnily ve veřejném prostoru. Většinou 

se jednalo o klidnější prostředí v nějaké kavárně, aby se komunikační partner 

či partnerka cítili pohodlně a nebylo mu/jí nepříjemné mluvit o tak citlivém tématu jako 

je soukromí. Otevřenost informátorů jsem se snažila zajistit i tím, že jsme vždy v úvodu 

každé schůzky společně podepsali informovaný souhlas a já tak zaručila anonymitu 

jejich osoby i odpovědí. Vzor informovaného souhlasu je dostupný jako příloha 

č. 1 této práce. I z tohoto důvodu tedy v dalších částech práce nikde neuvádím konkrétní 

jména dotazovaných, názvy jejich kanálů či další rozpoznatelné charakteristiky. Místo 

skutečných jmen informátorů používám pseudonymy. Všechny rozhovory proběhly 

ve velmi přátelské atmosféře a trvaly v průměru 45 minut. Každý rozhovor jsem vždy 

nahrávala na diktafon a poté jsem jej pro snadnější analýzu přepsala do textového 

editoru. 
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4.6 Kvalita výzkumu 

Jak jsem již zmínila výše, prostředí Youtube je mi známé, jelikož sama sleduji 

zahraniční scénu a mám povědomí i o několika videoblogerech z českého prostředí. 

Tento fakt mi usnadnil komunikaci při rozhovorech s Youtubery, protože nebylo 

potřeba z jejich strany upřesňovat některé termíny, které se běžně na platformě Youtube 

používají. Zároveň jsem přesvědčená o tom, že mi tato pozice pomohla k získání větší 

důvěry u informátorů a rozhovory tak proběhly ve velmi přátelské atmosféře. Na druhou 

stranu to, že jsem sama divákem na platformě Youtube, může někdo považovat 

i za nevýhodu, protože do výzkumu mohu vstupovat s určitými předpoklady. Navíc 

mohli informátoři nějaké věci příliš nevysvětlovat, protože předpokládali, že jsou 

to pro mne informace známé. 

Slabinou této bakalářské práce by mohl být nižší počet respondentů, nicméně 

i vzhledem ke stanoveným kritériím se snížil počet osob vhodných pro tento výzkum. 

A navíc jsou tito lidé často velmi zaneprázdněni. Myslím si však, že témata 

v rozhovorech byla saturovaná, jelikož během posledních rozhovorů se již odpovědi 

začaly opakovat. 
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5. Analýza zjištění a interpretace 

V této kapitole mé práce se budu věnovat samotné analýze provedených 

rozhovorů a prezentaci zjištění, která z analýzy vzešla. Jako nástroj k analýze jsem 

nejdříve využila dramaturgický přístup Ervinga Goffmana, tedy analogii s divadelním 

představením. Použila jsem tři stěžejní kategorie tohoto přístupu: zákulisí, forbínu 

a střední zónu. S tím, že kategorie střední zóna byla k dramaturgickému přístupu 

přidána až později Joshuou Meyrowitzem. Poté jsem zvolila metodu otevřeného 

kódování, která mi umožnila objevit nové souvislosti, které jsem pak sdružila do nových 

kategorií. Nově vzniklými kategoriemi se staly: sebeprezentace soukromí, hranice 

soukromí, motivace k odhalování soukromí a vztahy s fanoušky.  

 

Pro přehlednost zde uvádím schéma kategorií a kódů: 
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5.1 Analogie s divadelním představením 

5.1.1 Zákulisí 

Ve světě Youtuberů zákulisí představuje „reálný“ osobní život videoblogera, 

tedy svět mimo Youtube. Většinou je zákulisím domov daného videoblogera. Část 

tohoto zákulisí se občas změní na forbínu, jelikož někteří Youtubeři natáčí videa 

ve svém pokoji, kuchyni, apod. Youtubering má však značný vliv právě na soukromý 

život videoblogera, na jeho zákulisí. A to z toho důvodu, že tento „koníček“ je velmi 

časově náročný, pokud ho chce člověk dělat kvalitně. Už jen pouhé natočení a sestříhání 

videa zabere Youtuberům hodiny času a to není to jediné, co by v rámci Youtube měli 

dělat, aby jejich kanál byl úspěšný. Poté se ještě musí aktivně projevovat na dalších 

sociálních sítích, odpovídat na pracovní nabídky a různé další emaily. To, jak zasahuje 

profese Youtubera do zákulisí, ukazuje případ Pavla. 

„Aktivně, to znamená natáčení, takže když mám točící dny, ty jsou třeba třikrát 

čtyřikrát do tejdne, tak jsou to třeba tři až čtyři hodiny. Půl hodinka nějaký sepsání 

nebo nějaký prostě vymýšlení, hodinka natáčení a dvě hodinky střihu. Většinou 

to tak bývá. Takže tak no. A pasivně rovná se Instagram, rovná se komunikace s lidma, 

rovná se Facebook, rovná se streamy, rovná se takový ty věci prostě kolem toho jo. 

Emaily, schůzky a tak. De facto ráno vstanu, podívám se na Instagram, na Youtube, 

na Facebook, odepíšu nějakým lidem, pak jdu někam na schůzku. Jakoby já jsem v tom 

pořád, de facto to je podnikání, takže já třeba to nemusím dva dny dělat, 

ale pak to třeba zase tři dny v kuse dělám. Je to různý no, podle potřeby.“ (Pavel, 22 let) 

Ačkoli na forbíně může vystupování videoblogera vypadat naprosto přirozeně, i z této 

výpovědi vyplývá, že jsou za tímto způsobem sebeprezentace hodiny práce v zákulisí.  

Dalším velice významným vlivem na soukromí je ten, že videobloger neustále 

uvažuje o tom, co na platformu Youtube použije jako svou sebeprezentaci. Snaží se být 

neustále zajímavý pro své obecenstvo a přizpůsobuje tomu tedy i svůj běžný den, 

aby to něco zajímavého mohl natočit a ukázat svým fanouškům. 

„Tam je v podstatě i, to jsem si všimla, to je i můj případ, důležitý, co se tam 

vůbec přidává, protože ten divák potřebuje vidět jako něco zajímavýho každej den, 

aby ho bavilo mě vůbec sledovat. (…) ale v podstatě se snažíš jako dělat asi nějaký 
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zajímavější věci.“ (Magdalena, 21 let) Je zjevné, že Youtubeři i své soukromí 

přizpůsobují tomu, co má být na forbíně. 

„Jakoby asi ano, že se třeba snažím říkat tyvole to, co jsem dneska natočil, jsem 

už někdy natáčel, tak do toho musím vymyslet něco novýho, že třeba si půjdeme zastřílet 

nebo já nevím, (…) abych to natočil, aby bylo něco zajímavějšího.“ (Jiří, 19 let) Obě 

dvě citace jasně ilustrují vliv platformy Youtube na soukromý aspekt života 

videoblogera. Ten má potřebu svůj život dělat zajímavější, aby tím mohl být i 

kreativnější v online prostředí. 

5.1.2 Forbína 

Platformu Youtube chápou videoblogeři jako prostor pro svá představení. Kód 

označený jako forbína tedy v analýze představují videa samotných videoblogerů, a 

poté mimo jiné i další sociální sítě, skrze které Youtubeři s fanoušky komunikují 

a na kterých jim též prezentují určitou svou identitu. Videoblogeři vnímají svá videa na 

Youtube jako místa, kde mohou publiku sdělovat své názory a do jisté míry hrát určité 

představení. V průběhu rozhovorů jsem se snažila zjistit, jakým způsobem probíhá 

příprava na takzvané představení – natáčení videa. Z výpovědí vzešlo několik kódů 

přípravy k sebeprezentaci na videu, které můžeme pomocí terminologie Ervinga 

Goffmana nazvat fasádou (Goffman 1999: 29). Fasádu můžeme rozdělit ještě 

do několika segmentů. Těmi, které nalezneme i v dramaturgickém přístupu jsou scéna a 

osobní fasáda. Jelikož jsem zkoumala sebeprezentaci v online prostředí, kterým je 

platforma Youtube, vznikl mi zde ještě jeden nový segment fasády. A tím je speciální 

vybavení uzpůsobené pro potřeby Youtube. 

Osobní fasáda 

Osobní fasádu Goffman definoval jako „výrazové vybavení, které nejúžeji 

identifikujeme se samotným účinkujícím“ a předpokládáme, že toto vybavení bude 

trvale spojeno s jeho osobou. (Goffman 1999: 30) Do osobní fasády můžeme zařadit 

způsob, jakým videobloger vystupuje a jeho vzhled. Já nyní podobu těchto kódů ve své 

práci více rozvedu. 
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Způsob vystupování 

Někteří videoblogeři si na určité formáty videí připravují například scénář anebo 

ve videích pracují s intonací svého hlasu. Téměř vždy se při natáčení videa vyhýbají 

vulgárním slovům a kontroverzním tématům, což dokládám v následující citaci. 

„…nemluvím zas nijak sprostě, jako že bych používala nějak vulgární slova. 

Nepouštím se do nějakých, já nevím, ostřejších nebo intimních témat.“ (Magdalena, 

21 let) 

Další aspekt vystupování, který je specifický na platformě Youtube, je ten, že 

se většina videoblogerů snaží ve videu působit energičtěji a pozitivněji než v reálném 

životě. Tuto skutečnost popisuje Pavel v následující citaci. 

„Tak asi na tom Youtubu jsem víc afektovanej, víc přehrávám, víc mimiku jedu. 

Je to takový víc, snažím se být víc vtipnej nebo jako zapůsobit nebo být zajímavej. 

Já jsem v realitě spíš trošku introvert no. Jako třeba takhle tváří v tvář tady nezačnu 

skákat a tak. Jsem víc vyklidněnej v reálu no. Ale jako co se týče názorů, tak ty mám 

třeba stejný na Youtubu i v reálu, ale co se týče tý formy, jak to říkám, tak v reálu 

je to víc v klidu.“ (Pavel, 22 let) Kromě výraznějšího projevu vystupování v této citaci 

Youtuber Pavel zmiňuje znovu i potřebu být zajímavý, což zřejmě mají videoblogeři 

neustále na mysli. 

V průběhu celého mého výzkumu je velmi výrazně vidět kontrola, jakou 

videobloger má nad svým představením. Tedy kontrola, o které mluvil i Simonsen 

(2012) v jeho studii „Identity-formation on YouTube“. Youtuber si totiž sám zvolí téma, 

kterému se bude jeho video věnovat a on sám určí tu dynamiku videa. Sám Youtuber 

je totiž scénárista, kameraman, maskér, režisér, střihač a herec v jednom. V tomto 

aspektu se Youtubeři liší od klasických celebrit, jelikož oni sami rozhodují a kontrolují 

to své soukromí. Kontrolují, které informace o sobě zveřejní a podobně. Tuto kontrolu 

potvrzují i další výpovědi informátorů a informátorky:  

 „Maximálně dvakrát to zopakuju a prostě pak to nějak sestříhám a ono to nějak 

vyjde. (smích) Jako střihá se tam toho hodně.“ (Aleš, 18 let) V této citaci Youtuber Aleš 

explicitně říká, že v průběhu editace dojde většinou k velkému zásahu do videa, který 

má vliv na finální sebeprezentaci, kterou vidí publikum na internetu. Informátorka 

Magdalena na druhou stranu zmiňuje, že už při prvotní tvorbě vizuálního obsahu hlídá, 

tedy kontroluje, co ve videu nebo fotografii na sociální síti bude.  

„Já si dávám hodně pozor, co tam fotím a co tam jde vidět a kdo tam jde vidět.“ 

(Magdalena, 21 let)  
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Další variantou kontroly, která byla během rozhovorů zmíněna, je promyšlení 

obsahu, který chce videobloger ve videu sdělit. To dokládá citace Youtubera Pavla: 

„A že prostě jakákoli kravina mě dokáže zničit de facto. Že fakt si jako dávat 

pozor no nebo, co říkám, na jaký témata se vyjadřuju… Proto se snažím být politicky 

úplně nestrannej, neřeším různý jako extra sociální problémy a tak.“ (Pavel, 22 let) 

Zobrazují se nám zde tedy různé způsoby kontroly sebeprezentace. Ty se liší 

především v tom, kdy kontrola proběhne – před, během nebo po natočení videa. 

Z rozhovorů vzešlo také zjištění, že Youtubeři mají pocit, že ví, který obsah 

bude na platformě Youtube pro ně dobře fungovat. Tedy vědí, co jejich kanálu zvýší 

sledovanost a jaká videa budou ta úspěšnější.  

„Vím, co by mohlo fungovat, protože třeba stěhování funguje, nebo něco 

s holkou funguje a takhlenc. Takže to se k tomu třeba víc skloňuju. Dám to do názvu, 

dám to nad videa.“ (Jiří, 19 let) Na příkladech, které informátor v citaci zmiňuje, je 

zjevné, že podle Youtuberů zaručí větší úspěch právě ta videa, ve kterých dochází 

k odhalování informací ze svého soukromí. Tento závěr do jisté míry potvrzuje výstup 

ze studie Lampe, Elissonová a Steinfield (2007), že s větším otevřením se dochází 

k větší propojenosti jedince s okolním světem. 

 

Vzhled 

Vzhled hrál ve výzkumu důležitou roli především u žen. Ty si před natáčením 

videa udělají make-up, upraví vlasy a podobně. Poté záleží na specifiku daného 

formátu, zda je nutný například nějaký kostým. Výjimkou by měl být formát videa –

 vlog. Hlavním cílem tohoto videa je, že videobloger by měl ukázat svůj reálný život 

bez jakéhokoli „přikrášlování“. Z výpovědí videoblogerů z mého výzkumu je zjevné, že 

se k vlogům skutečně snaží tímto způsobem přistupovat. 

„Vlog je takový, prostě ty máš vzít vlogovací kameru a nemáš se nějak 

přetvařovat, nemáš to stylovat za sebou, ale máš to ukázat reálně, jak to máš. Takže 

já jsem si byla vědoma s tím, že když začnu vlogovat, tak lidi mě uvidí bez make-upu, 

uvidí mě s kruhy pod očima, uvidí mě rozespalou, v zubech s něčím, co jsem snědla 

například. Ne, že bych to plánovala, že to tam dám, ale prostě to je život.“ (Petra, 

29 let) Evidentně se pomocí tohoto formátu videa Youtubeři snaží přiblížit svému 

publiku. 
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Scéna 

Dalším kódem je scéna, „zahrnující nábytek, výzdobu, rozmístění objektů 

v prostoru a další předměty v pozadí, jež vytvářejí kulisy a rekvizity“. (Goffman 1999: 

30) Tu si Youtubeři upravují různými způsoby. Místo, které bude v záběru kamery, 

si uklidí anebo ho doplní nějakými rekvizitami podle určitého formátu videa. To 

dokládá i případ Youtuberky Petry, která popisuje specifičnost scény podle formátu 

videí na jejím kanále. 

„Dokonce já mám ta svá videa tak udělané, že když si všimneš, např. v (určitém 

formátu videa) mám vždy za sebou nějakou kytičku, mám například vždy i nějaké 

šatečky a když natáčím (určitý formát videa) tak, tedy spíš dříve, dnes už natáčím (určitý 

formát videa) jinak, ale dříve jsem měla vždy i nějaká trička; když jsem kdysi natáčela 

(určitý formát videa), tak jsem měla ze začátku těch videí vždy nějakou mikinu – jednou 

černou, jednou modrou. A ono je to takové, ty si toho nevšimneš, pokud to nevíš, 

ale když ti to někdo řekne a začneš se na to soustředit, to jsou takové ty detaily, které 

komplet vytvoří to video.“(Petra, 29 let) Ačkoli se videoblogeři snaží v divákovi navodit 

pocit, že je video jejich přirozeným projevem, je zde znatelně vidět, že celá 

sebeprezentace Youtubera je do detailů promyšlená. Youtuber chce působit určitým 

dojmem, což je mu díky oddělení forbíny, jak o tom mluví Meyrowitz, umožněno. 

Speciální vybavení 

K tvorbě videí na Youtube jsou dle informátorů a informátorek zapotřebí určité 

nástroje, jak pro natáčení videa, tak pro jeho následnou úpravu. Tyto nástroje mají roli 

online prvku, což odděluje tuto sebeprezentaci od té tváří v tvář. Těmi nástroji jsou 

světla, kamera či mobilní telefon a poté editory v počítači, pomocí kterých videoblogeři 

svá videa sestříhávají. Tato speciální vybavení dopomáhají Youtuberovi upravit svou 

sebeprezentaci ve videu. 

5.1.3 Střední zóna 

Střední zóna je prostor, ve kterém se mísí situace ze zákulisí a forbíny. 

(Meyrowitz 2006: 50) Pro Youtubery je to většinou veškerý veřejný prostor mimo 

domov, kde je může potkat někdo z publika. Je vhodné upřesnit rozdílnost mezi 

publiky. Publikum forbíny představují fanoušci Yutubera – lidé, kteří sledují jeho 

tvorbu a osobně ho ani nemusí znát. Mezi publikum zákulisí mohou patřit například 
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rodiče nebo kamarádi Youtubera, kteří jeho tvorbu na platformě Youtube sledují, ale 

zároveň znají i jeho identitu ze soukromí. V neposlední řadě jsou typem publika 

takzvaní „nezasvěcenci“. (Goffman 1999: 230) Těmi mohou být například prarodiče 

videoblogera, kteří platformu Youtube vůbec nesledují.  

Následující výpověď potvrzuje pocit Youtuberů, že jsou neustále na veřejnosti 

sledovaní. 

„V osobním životě to má vliv takový, že skoro všude, kam jdu, mě většinou skoro 

všichni znaj, ale já vůbec neznám je. Je to velká nevýhoda, když jdeš třeba na party, 

protože tam prostě všichni ví, kdo jsi a všichni tě tam jako naoko pozorují, co děláš. 

Tak je to hrozně nepříjemný.“ (Magdalena, 21 let)  

Prostředí střední zóny jsou pro informátory/ky často nepříjemná, protože by 

chtěli být v zákulisí, ale nejde to. Navíc publikum od Youtuberů často očekává 

v kontaktu tváří v tvář, že budou vystupovat stejně jako ve videu, tedy bez různých 

zákulisních komplikací, které na internetu vidět nejsou. Od Youtubera je vyžadováno, 

aby při setkání s fanouškem hrál tu svou roli z platformy Youtube, jak ukazuje i příklad 

Jiřího. 

„Takže je to takový, trošku ztráta soukromí je, když třeba jim. Třeba 

v McDonaldu jsem minule jedl, měl jsem šílený hlad. Celý den jsem něco dělal, šel jsem 

se najíst a měl jsem celou pusu od omáčky, a z nějaký dálky mě vyfotila nějaká holka 

a poslala mi to.“ (Jiří, 19 let) V této konkrétní situaci slečna od Youtubera očekávala, 

že bude při setkání tváří v tvář vypadat stejně, jako je tomu na platformě Youtube. 

Tomu tak ale nebylo, a tak ho vyfotila a fotografii šířila dál. Tuto událost Youtuber 

kontrolovat nemohl, tedy kontrola ve střední zóně příliš nefunguje. 

Dalším úskalím střední zóny je to, že se zde mísí publika videoblogerů. Tedy 

například rodiče videoblogera začnou sledovat i jeho tvorbu na platformě Youtube 

a vidí jeho, někdy možná odlišnou, identitu ve videu. Youtuber tedy musí myslet i na to, 

kdo může jeho video shlédnout. Ať už je to rodič nebo třeba spolužáci ve škole. 

Na platformě Youtube sice videoblogeři vystupují jako na forbíně, ale do tohoto 

prostředí mohou někdy proniknout lidé, co tento obsah vidět nemají. Tuto situaci 

zkoumá i Erving Goffman v dramaturgickém přístupu. (Goffman 1999: 136) Tedy, že 

pokud skutečně dojde k tomu, že se někdo ze zákulisního publika ocitne v prostředí 

forbíny, je možné situaci řešit pomocí toho, že představení přizpůsobíme nově 

příchozímu, jako tomu je i v případě Jiřího. 
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„A jinak ohledně osobní rodiny, nebo osobního života, to má hodně velkej vliv. 

Jelikož, tak máma všechno sleduje samozřejmě, takže kdybych ve videu fakt bral třeba 

ty drogy a takovýdle, tak je jasný, že dostanu přes držku od ní.“ (Jiří, 19 let) Jiří tedy ví 

o tom, že jeho sebeprezentaci na Youtube sleduje jeho rodinný příslušník, a kvůli této 

okolnosti upravuje své jednání. Tuto skutečnost potvrzují i data z online dotazování: 

 „Myslím, že je to téměř stejné. Možná na Youtube jsem trochu ostražitější, 

co se týče sdělování osobních informací, protože nevím, kdo sedí na druhé straně 

a jak to proti mně použije.“ (Eliška, 27 let) Youtuberka Eliška evidentně uzpůsobuje 

množství odhalených soukromých informací na platformě Youtube, protože si 

uvědomuje rozmanitost publika u svých představení. 

Zároveň u Youtuberů může docházet i k přizpůsobení formátu videí a vůbec 

utváření identity právě podle toho, jaký typ publika videobloger na svém kanálu 

očekává: 

„Určitě ne, je to úplně něco jiný. Ten rozdíl je v tom, že na internetu vím, 

že to dělám spíš pro věkovou kategorii třeba od 10 do 15 let, fakt si myslim, že to dělám 

spíš pro děti. (…) Prostě je to pro mě, neříkám, že je to celý pro mě jenom hra a nějaká 

moje přetvářka, to vůbec, ale samozřejmě se chovám jinak než na veřejnosti 

nebo než před kamarádama. Je to prostě jiný na tom videu.“ (Aleš, 18 let) Ze všech 

citovaných výpovědí je jasně viditelný vliv publika na tvorbu a sebeprezentaci 

videoblogerů na platformě Youtube. Youtubeři si publikum uvědomují a přizpůsobují 

tomu svou tvorbu a to, jak na něj chtějí zapůsobit. 

5.2 Výsledky otevřeného kódování 

5.2.1 Prezentace soukromí 

Youtubeři se ve svých videích snaží vystupovat velice otevřeně, přirozeně 

a upřímně. Alespoň většina informátorů a informátorek z mého rozhovoru to vždy 

v nějakém kontextu zmínila, viz výpověď Youtuberky Magdaleny: 

„…když si to vezmeš, tak úplně ti nejslavnější Youtubeři jsou často ti, kteří 

totálně otevřeli sami sebe celýmu světu…“ (Magdalena, 21 let) 
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Uvědomují si také tlak, který je na ně vyvíjen ze strany publika, aby ze svého 

soukromí odhalovali, co nejvíce, jak konstatuje i Youtuber Jiří: 

 „Samozřejmě, fanoušci podle mě chtějí o tom Youtuberovi vědět úplně 

všechno.“ (Jiří, 19 let) Tomuto tlaku poté přizpůsobují své jednání. Prezentace vlastního 

soukromí je tedy klíčovým prostředkem na platformě Youtube. 

5.2.2 Hranice soukromí 

Jelikož se má práce zabývá především soukromím, tak jedním z mých hlavních 

úkolů během sběru dat bylo zjistit, jak vůbec Youtubeři vnímají soukromí. Které 

informace jsou pro ně soukromé a nesdělují je právě na platformě Youtube. Koncept 

soukromí během rozhovoru Youtubeři vždy popsali skrze nějaké příklady informací, 

které jsou pro ně soukromé. Já tyto informace sjednotila a vzešly z toho tyto kódy: 

 Osobní informace (bydliště, zaměstnání); 

 Rodina a přátelé; 

 Finanční situace; 

 Milostný život (partner/ka); 

 Intimní život; 

 Emoce (většinou špatná nálada). 

Například osobní informace jako je přesná adresa jejich bydliště videoblogeři 

většinou na Youtube nezmiňují z bezpečnostních důvodů. Rodinu a přátelé ve videu 

můžeme nalézt pouze, pokud s tím tito lidé skutečně souhlasí, v opačném případě 

videoblogeři respektují jejich soukromí.  

Když tyto kategorie srovnám se studií Karen McCullagh (2008), jsou téměř 

shodné. Kategorie z její studie byly: osobní informace, které by mohly pomoci 

identifikovat blogera; emoce; vztahy s partnery; hádky; informace o financích; 

zaměstnání; informace o zdraví. Můžeme z toho tedy vyvodit závěr, že jedinci, kteří píší 

anonymní či veřejné blogy a jedinci, kteří natáčí videa na platformu Youtube, vnímají 

soukromí velmi podobným způsobem. Platforma Youtube se liší tím, že publikum vidí 

tvář autora daného videa a příspěvek tedy už není anonymní, jako tomu může a nemusí 

být na psaném blogu.  
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Na všechny tyto kategorie pochopitelně ne každý Youtuber nahlíží jako 

na soukromé. Názor na to, co přesně je soukromé, se naprosto liší u každého 

jednotlivce. Já pouze uvedla ty kategorie, které byly v rozhovorech nějakým způsobem 

zmíněny. Pokud by člověk chtěl znát procenta, zastoupení kategorií v populaci, 

potřeboval by k tomu kvantitativní výzkum.  

Youtuberům většinou nevadí sdělovat své názory a zkušenosti, ale už jsou 

opatrnější o informacích, které se týkají jejich blízkých. Jeden z informátorů dokonce 

otevřeně řekl, že už soukromí nemá téměř žádné, jelikož do videí na platformu Youtube 

natáčí opravdu téměř vše. 

„No to je těžký, jelikož já soukromí skoro žádný nemám, tak je to těžký.“ (Jiří, 

19 let) Můžeme zde vidět, jak se soukromí tohoto jedince stává forbínou.  

5.2.3 Motivace k sebeprezentaci na Youtube 

V průběhu každého rozhovoru jsme s Youtubery vždy narazili na to, proč vůbec 

s natáčením videí na platformu Youtube začali. Ačkoli se toto zjištění přímo netýká 

mnou stanoveného cíle ani neodpovídá na hlavní výzkumné otázky, stále se váže ke 

konceptu soukromí. Tyto motivace se tedy pokusím porovnat se studií Susan Waters 

(2011), která zkoumala motivace k odhalování soukromí jedinců na Facebooku. Ve své 

studii stanovila čtyři druhy motivace. A to: vnímané sdílení informací, ukládání 

informací/zábava, udržování trendů a odhalení. V mém výzkumu vzešly tyto kódy:  

 Transformace fanouška na tvůrce; 

 Kariéra; 

 Forma deníku; 

 Přátelství; 

 Rozvoj osobnosti. 

Důvodů, z jakých videoblogeři začali natáčet videa na platformu Youtube 

v rozhovorech zaznělo několik. Někteří z nich byli nejdříve sami členy publika a poté 

chtěli začít na tuto platformy sami přispívat. Dalšími důvody byly kariérní postup, snaha 

o to nalézt si nové přátele nebo viděli v platformě Youtube možnost, jak se nějakým 

způsobem seberealizovat. V neposlední řadě v rozhovorech zazněla i skutečnost, že 

videa na Youtube tvoří i z důvodu zaznamenávání jejich zážitků. Tento kód je shodný 
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s jednou z motivací uživatelů Facebooku. Rozdílnost v důvodech mezi uživateli 

platformy Youtube a Facebooku přisuzuji z části tomu, že na Facebooku jsou lidé 

běžnými uživateli, ale na platformě Youtube vystupují Youtubeři jako celebrity, a 

přistupují k tomu tedy více profesionálně.   

 Jako negativní důsledek odhalování soukromých informací na Facebooku byl ve 

studii Susan Waters (2011) definován rozsáhlý čas, který uživatelé aktivitou na 

Facebooku stráví. Ačkoli většina Youtuberů z mého výzkumu o časové náročnosti 

aktivního provozování kanálu na platformě Youtube hovořilo, tak žádný z nich tuto 

skutečnost neoznačil jako negativní. To přisuzuji především tomu, že většina 

videoblogerů vnímá Youtube jako svůj koníček a je to aktivita, kterou se rozhodli 

vykonávat dobrovolně. 

5.2.4 Vztahy s fanoušky 

Jak jsme si již potvrdili, na soukromí a sebeprezentaci videoblogerů na platformě 

Youtube má nedílný vliv samotné publikum. Youtubeři se snaží se svými fanoušky 

vytvářet pseudoosobní vztahy. To například i tím, že se s nimi stýkají i jinde, než pouze 

v online prostředí, například v nočních klubech, v ulicích měst, obchodních centrech 

a na akcích určených přímo k setkání Youtuberů s diváky. Navíc mezi publikem 

a Youtubery probíhá i určitý typ komunikace skrze komentáře na platformě Youtube 

nebo na jiných sociálních sítích jako je Facebook, Instagram, Twitter a další. To 

potvrzuje i výpověď informátorky Petry: 

„Já se snažím (pozn.: komunikovat s fanoušky) většinou přes videa, tedy 

komunikujeme formou videí, že když si oni něco žádají, tak formou videí anebo potom 

hodně komunikuju pomocí sociálních sítí.“ (Petra, 29 let) 

Videoblogeři se většinou snaží své fanoušky nějakým způsobem pozitivně 

ovlivňovat, motivovat a snaží se jim být dobrým vzorem. Někteří z nich si také 

uvědomují svou zodpovědnost vůči publiku, které se může skládat i z mladší věkové 

kategorie. Tak je tomu v případě Magdaleny: 

„Snažím se třeba právě je motivovat a vést k lepšímu, být šťastnější 

a pozitivnější a dělat vlastně to, co tě baví.“ (Magdalena, 21 let)  
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Jsou zde však zjevné dva přístupy k zodpovědnosti vůči publiku. Prvním je výše 

jmenovaná zodpovědnost vůči publiku. Jiní Youtubeři naopak natáčejí to, co je zajímá 

bez ohledu na to, kdo video uvidí. Tento přístup popisuje Jiří: 

„Určitě na ně mám vliv, že něco viděj a řeknou si ´hele ten to udělal takhle, 

tak bych to mohl udělat taky´“. Vím, že na to vliv mám, ale nějak to neberu, protože 

prostě to je na těch rodičích, jestli ty děcka k tomu pustěj k tomu počítači 

a už je pak jakoby jejich problém, prostě to je jako televize.“ (Jiří, 19 let)  

Publikum do jisté míry také ovlivňuje samotného videoblogera a jeho tvorbu. 

Tedy například to, jaký formát videí bude Youtuber vydávat nebo třeba i samotný 

vzhled Youtubera. Informátor Pavel popisuje, jakým způsobem fanoušci ovlivňují 

tvorbu videí: 

„Samozřejmě, snažím se vyhovět těm lidem, protože oni mi tvoří ty čísla, takže 

já se jim de facto, nechci se jim podřizovat, ale přizpůsobím se jim, když vidím třeba, 

že by chtěli, nevim, takový a takový video, tak já udělám průzkum, jako jestli to chce 

většina, a když jo, tak to udělám. Udělám to podle sebe, jako udělám třeba jejich námět 

podle sebe. Snažím se to dělat tak, aby to hlavně bavilo ty lidi. Možná, aby to bavilo 

i mě, ale pro ty lidi to dělám vyloženě.“ (Pavel, 22 let)  

Roli ve vlivu na tvorbu Youtubera hraje i určitá negativní zkušenost. Tedy když 

Youtuber sklidí hodně kritiky na nějaký formát videa nebo určitý projev, tak se někteří 

z nich v projevu o dané věci omezí a snaží se vyjít divákům vstříc. Příkladem je 

negativní zkušenost Youtuberky Kláry: 

„Bylo to video z mých silvestrovských narozenin, kde se objevilo několik 

negativních komentářů na mou opilost. Od té doby tuhle část života sdílím méně často 

na sociálních sítích.“ (Klára, 25 let) 

5.3 Shrnutí 

V této kapitole jsem zmínila ta nejpodstatnější zjištění z dat, která jsem získala 

v průběhu rozhovorů. Představila jsem aspekty soukromí, které vnímají Youtubeři a 

porovnala je se studií McCullagh (2008). Došla jsem k závěru, že jedinci na psaných 

blozích a videoblogeři na platformě Youtube koncept soukromí chápou velmi podobně. 

Na druhou stranu motivace odhalování soukromí na Youtube se značně liší od motivací 

odhalování soukromí uživatelů Facebooku tak, jak je definovala ve své studii Waters 

(2011). Myslím si, že je to způsobeno tím, že Youtubering je profesionální činnost 
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takzvaných nových celebrit, na rozdíl od Facebooku, kde se jedná o běžné uživatele. 

Pomocí analogie s divadelním představením jsem popsala situace, které díky fenoménu 

Youtuberingu u videoblogerů vyvstávají a ovlivňují jejich přístupy k sebeprezentaci 

a soukromí. Klíčovým aspektem, který z analýzy vzešel, je v Youtuberingu kontrola, 

kterou mají videoblogeři nad svým soukromím na rozdíl od klasických celebrit. Jak se 

ale také ukázalo při analyzování rozhovorů, tato kontrola příliš nefunguje ve střední 

zóně. V analýze jsem také popsala znatelný vliv publika na sebeprezentaci a soukromí 

videoblogerů. 

Díky uskutečněnému výzkumu jsem byla schopná představit specifika 

videoblogerů na platformě Youtube, a to v České republice. Tato specifika jsou nová 

především tím, že se zaměřují na českou scénu Youtube a mohou posloužit k dalšímu 

výzkumu tohoto fenoménu u nás. 
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Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo zjistit strategie, které videoblogeři v České 

republice používají při hlídání svého soukromí na platformě Youtube. Také 

mě zajímalo, jak vůbec vnímají koncept soukromí. A zda má publikum nějaký vliv 

na jejich odhalování soukromí či sebeprezentaci. 

V úvodu práce jsem čtenáře seznámila se specifickým prostředím Youtube, 

aby se v problematice fenoménu Youtubering lépe orientoval. V teoretické části jsem 

se pak věnovala dramaturgickému přístupu a dvěma hlavním konceptům, abych téma 

nějakým způsobem ukotvila do sociologie. Prostředí Youtube je pro sociologii zajímavé 

hlavně tím, že se v tomto online prostředí vytvářejí nové formy interakcí, které mají vliv 

na soukromí. Fenomén jsem zkoumala kvalitativně pomocí polostrukturovaných 

rozhovorů s videoblogery v České republice a jako doplňkový zdroj jsem použila 

emailové odpovědi některých dalších videoblogerů. K analýze dat jsem využila 

především kategorie z dramaturgického přístupu Ervinga Goffmana a Joshuy 

Meyrowitze (forbína, zákulisí, střední zóna) a poté jsem je doplnila o zjištění, která jsem 

získala pomocí otevřeného kódování.  

Videoblogeři k managementu svého soukromí na platformě Youtube používají 

několik technik. Těmi jsou: příprava scény, vzhledu a projevu a užití speciálních 

nástrojů k tvorbě videí. Klíčovým aspektem při managementu soukromí je kontrola, 

kterou mají samotní videoblogeři nad videi a informacemi o jejich osobě. Oni sami totiž 

rozhodují o tom, jakým způsobem se budou prezentovat ve videu. Tato kontrola však 

nefunguje v regionu střední zóny. Fanoušci na ně mají do určité míry také vliv, 

ať už je to vliv na typ tvorby, kterou Youtuber natáčí nebo třeba i na sebeprezentaci, 

jeho vzhled či vystupování ve videu. Od Youtubera se očekává, že identitu, kterou 

prezentuje na platformě Youtube, bude mít i mimo ní. V osobním životě to ale může 

Youtuberovi leckdy způsobit komplikace v sociálních interakcích každodenního života. 

V průběhu rozhovorů videoblogeři hovořili o tom, že se snaží být ke svému publiku 

otevření, upřímní a ukazovat to, jací doopravdy jsou. Nicméně vzápětí mluvili o tom, 

jak na natáčení videí upravují svůj vzhled a scénu. Je zde tedy patrná dvojakost projevu, 

kterou si možná ani sami Youtubeři neuvědomují. 

Další možností výzkumu této problematiky by mohlo být zaměření se na jeden 

určitý formát videí a zkoumat koncepty soukromí a sebeprezentace právě v něm či ve 

srovnání s ostatními formáty. Ve formátu videa nazývaným jako vlog totiž může 
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docházet k rozdílným technikám při managementu soukromí, než tomu je u klasických 

videí se silnějším ukotvením scény. Další možností pro studium tohoto fenoménu je 

navázání na můj kvalitativní výzkum výzkumem kvantitativním, za účelem většího 

výzkumného vzorku, a tedy i reprezentativnějších výsledků studie. V této práci jsem 

pouze předložila směry a možnosti, které se během výzkumu objevily, ale rozhodně tyto 

závěry nemohu zobecňovat na celou komunitu Youtuberů v České republice. V tomto 

výzkumu jsem se snažila především o utvoření prvotního obrazu o české Youtubové 

scéně skrze výpovědi samotných Yotuberů ze sociologického pohledu. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Informovaný souhlas (text) 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Informovaný souhlas týkající se bakalářské práce s pracovním názvem: „Soukromí 

a sebeprezentace videoblogerů v České republice“. 

Žádám Vás o souhlas s poskytováním výzkumného materiálu pro výzkumný projekt 

ve formě audio nahrávky rozhovoru. 

Vzhledem k citlivosti zkoumané problematiky je náležitá pozornost věnována etickým 

otázkám a zajištění bezpečí informantů. Důraz je kladen na: 

 Anonymitu informantů – v přepisech rozhovorů budou odstraněny 

(i potenciálně) identifikující údaje.

2) Mlčenlivost výzkumnice ve vztahu k osobním údajům o účastnících 

výzkumu (s tím, že s výzkumným materiálem budu pracovat výhradně já). 

3) Jako informant/informantka máte právo kdykoli odstoupit od výzkumné 

aktivity a na kteroukoliv otázku v průběhu rozhovoru můžete odmítnout 

odpovědět. 

Děkuji za pozornost věnovanou těmto informacím a žádám Vás tímto o poskytnutí 

souhlasu s Vaší účastí ve výzkumu. 

Bára Nejedlá       Podpis:……………………… 

Podle zákona 101/2000 sbírky o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších 

předpisů uděluji souhlas s účastí v uvedeném výzkumném projektu a s poskytnutím 

výzkumného materiálu. 

V ……………………… dne ………………………  Podpis: ……………………… 
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Příloha č. 2: Email pro videoblogery (text) 

Ahoj _____, 

jmenuji se Bára Nejedlá a jsem studentka třetího ročníku bakalářského studia na Fakultě 

sociálních věd Univerzity Karlovy. Píši bakalářskou práci na téma Sebeprezentace 

a soukromí videoblogerů v ČR. Chtěla bych se zaměřit na to, zda existují nějaké 

společné techniky u videoblogerů při zobrazování nebo skrývání jejich soukromých 

informací na internetu. Jinými slovy mě zajímá, jak se snaží tito lidé své osobní 

informace zabezpečit nebo naopak na internetu zpřístupnit. 

Hledám několik lidí z videoblogerské komunity, kteří by byli ochotni mi poskytnout 

rozhovor, a to je i důvod, proč Tě oslovuji. Chtěla bych Tě požádat, zda bys jedním 

z nich mohl/a být právě Ty? 

Mohu Ti zaručit naprostou anonymitu a Tvé odpovědi neposkytnu žádné třetí straně. 

Pokud z časových či jiných důvodů nebudeš ochoten/na mi poskytnout osobní rozhovor, 

mohla bych Ti poslat otázky emailem a Ty bys mi na ně mohl/a ve Tvém volném čase 

odpovědět. Rozhovor by se samozřejmě uskutečnil podle Tvých časových možností, 

ale odpovědi bych potřebovala nejpozději do konce března 2017. 

Na oplátku Ti nabízím malé finanční ohodnocení, a to částku 500 Kč. Navíc 

po dokončení mé bakalářské práce Ti mohu poskytnout výsledky, ke kterým jsem 

během výzkumu dospěla. Ty Ti mohou přinést nové poznatky, které by Ti mohly 

v budoucnu pomoci. 

Pokud přesto nemáš o uskutečnění rozhovoru zájem, napadá Tě prosím někdo jiný 

z této oblasti, kdo by mohl být ochotný mi rozhovor poskytnout? 

Předem děkuji za jakoukoli odpověď a budu se těšit na možnou spolupráci. 

S pozdravem, 

Bára Nejedlá 
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Příloha č. 3: Scénář rozhovoru 

YOUTUBE 

1) Kdy a proč jsi začal/a točit videa na youtube? 

a) Co tě k tomu vedlo? Měl/a jsi nějaký vzor? Co na to říkalo Tvoje okolí 

(rodina, kamarádi apod.)? 

2) Proč si zvolil/a zrovna platformu youtube? Zkoušel/a jsi předtím něco 

podobného? Co to bylo? 

3) Jaká videa točíš? Čím se nejčastěji zabývají? 

4) Jak tradičně probíhá příprava tvého videa? Připravuješ si třeba scénář 

nebo scénu? Pokud ano, tak jak? 

a) Máš stanovenou nějakou hranici, co ve videu ještě říct/udělat můžeš 

a co už ne? Jakou? 

b) Posunula se ta hranice během doby Tvé tvorby na youtube nějakým 

směrem? Pokud ano, proč? 

5) Jak probíhá Tvůj běžný den? Jakou roli v něm hraje youtube? 

SEBEPREZENTACE 

6) Máš dojem, že na youtube vystupuješ stejně jako v kontaktu tváří v tvář? V čem 

je to podobné/rozdílné? 

7) Vnímáš nějaké proměny v tom, jak vystupuješ na youtube? Když srovnáš to, 

co jsi dělal/a dříve a teď, vidíš v tom nějaké rozdíly? 

8) Má tento Tvůj koníček (youtube) vliv na Tvůj osobní život? Jaký? 

a) Zastavují tě třeba lidé na ulici nebo poznávají tě na veřejnosti?  

b) Máš nějaké „hatery“? Jak se s nimi vyrovnáváš? Ovlivňují to, co na youtube 

děláš/jak přispíváš? A ovlivňují to, jak se chováš mimo youtube? 

c) Změnily se nějak vztahy s Tvými kamarády? 

FANOUŠCI 

9) Máš představu, kdo jsou Tvoji fanoušci? Setkáváš se s nimi i jinde, 

než na youtube? Jsou to lidé, které znáš jen přes internet nebo jsi 

je znal/a už předtím? 

a) Komunikuješ s nimi? Jak? 

b) Stal se někdo z Tvé fanouškovské základny Tvým přítelem v osobním 

životě? Je to vůbec možné? 
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10) Ovlivňují fanoušci, jak se chováš nebo jaký obsah produkuješ? Necháš se jimi 

ovlivnit? 

11) Myslíš, že máš Ty na své diváky vliv? V jakém smyslu? Snažíš se je nějak cíleně 

ovlivňovat? 

SOUKROMÍ 

12) Myslíš, že diváci od youtuberů odhalování soukromí vyžadují? 

A jak je to v Tvém případě? Vyžadují to po Tobě? 

13) Co je pro Tebe to soukromí? Kde má hranice? Vnímáš jinak soukromí 

na youtube a mimo něj? 

14) Došlo někdy v minulosti k tomu, že jsi uveřejnil/a něco, čeho si zpětně litoval/a? 

Co to bylo a proč? Ovlivnilo Tě to nějakým způsobem dál? Omezil/a ses 

v projevu ohledně té dané věci? 

a) A publikoval/a jsi někdy něco, kvůli čemu Ti i klesla popularita? 

15) Proč si myslíš, že jsou někteří videoblogeři „úspěšní“, proč je lidé sledují? 

a) Myslíš, že v tom může hrát roli odhalování soukromí? 

b) Co hraje/hrálo roli u Tebe? Pokud si nepřipadáš úspěšný/á, co si myslíš, 

že bys pro svůj úspěch musel/a udělat? 

16) Měl/a jsi někdy chuť přestat videa točit? Proč? 


