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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou nejúspěšnějších populárně naučných kanálů na 

YouTube (3 kanály v češtině, 3 v angličtině). Jejím cílem je popsat vybraná videa z hlediska 

obsahových, slovních, neverbálních i technologických prvků a určit ty prvky, které jsou 

charakteristické pro online video. Bude nás zajímat i to, které prvky poutají pozornost uživatelů, 

vyvolávají emoce a pomáhají udržet jejich zájem. Teoretický rámec nám poskytnou dvě existující 

studie na téma populárně naučných videí na YouTube (Welbourne a Grant; Morcillo, Czurda a 

Robertson-von Trotha). V obou případech se jedná o analýzu audiovizuálních obsahů 

prostřednictvím kvantitativních metod. Cílem této práce bude vedle audiovizuálních obsahů 

analyzovat i uživatelské komentáře a využít kombinace kvalitativních a kvantitativních metod – 

obojí by mohlo poskytnout nové poznatky o tomto relativně novém fenoménu. Z hlediska 

metodologie vychází výzkum videí z kvalitativní obsahové analýzy využívající principů obrazové 

a sémiotické analýzy. Komentáře byly analyzovány spíše kvantitativními metodami. V 

závěrečných kapitolách jsou uvedeny výsledky výzkumu a dochází k jejich zasazení do širšího 

kontextu a shrnutí inovací, kterými se internetové video a jeho konzumace liší od neinternetových 

médií. Součástí je i krátká úvaha o budoucnosti popularizované vědy na YouTube. 

 

Abstract 

The aim of this diploma thesis is to describe the most popular science channels on YouTube (3 

channels in Czech, 3 in English). Its aim is to describe selected videos in terms of content, textual, 

non-verbal and video production elements and to identify the elements that are typical for online 



 

 

video. We will be looking for elements that catch users' attention, create emotions and help creators 

keep their audience interested. The theoretical background will be provided by two existing studies 

on popular science videos on YouTube (Welbourne and Grant; Morcillo, Czurda and Robertson-

von Trotha). Both these studies analyzed audiovisual content through quantitative methods. The 

aim of this work will be to analyze not only the videos, but also user comments, and use a 

combination of qualitative and quantitative methods – all of which could provide new insights into 

this relatively new phenomenon. In terms of methodology, video research is based on qualitative 

content analysis while using the principles of image and semiotic analysis. Comments are analyzed 

rather by quantitative methods. The final chapters of this thesis present the results of the research 

and put them into a wider context. Innovations introduced by the internet video (and its distinctions 

from offline media) are summarized. A brief reflection on the future of popular science on 

YouTube is also included. 
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Úvod 

Interpersonální komunikace byla na dlouhou dobu jediným způsobem, jak si lidstvo mohlo 

předávat informace. Od prvních uměleckých pokusů zaznamenat sdělení na zdech jeskyní muselo 

uplynout několik desítek tisíc let, než lidstvo začalo experimentovat s písmem. Vynález knihtisku 

přišel o několik tisíc let později ještě před objevením Ameriky, v závěsu několika set let následoval 

telegraf a od jeho vynálezu stačilo jen o něco víc než sto let, než se na oběžné dráze Země objevily 

první satelity (Harenberg 1992; Musil 2010; Thompson 2004). Doba se zrychlovala, objem 

informací rostl. 

Rozvoj komunikačních a mediálních technologií pokračuje exponenciální rychlostí. Internet 

poskytl lidstvu poprvé prostředky k propojení interpersonální a masové komunikace a s příchodem 

platforem založených na kolaborativnosti a interaktivitě zmizela po tisících let poměrně jasná 

hranice mezi producenty a konzumenty mediálních obsahů. Produživatelé1 ze všech koutů světa 

spolu komunikují stejnou rychlostí, jako by seděli u společného ohniště, a že internetové 

technologie pronikly v obrovské míře už i do zemí třetího světa, dokázal v roce 2015 tzv. „mobilní 

moment2“ (Jirák a Köpplová 2009; Bruns 2012; Sullivan 2015).  

V roce 2017 tedy komunikaci můžeme považovat za skutečně masovou, obousměrnou, 

okamžitou a celosvětovou. Jednotlivé technologické mezníky jsou stále kratší, formy komunikace 

stále rozmanitější, a vezmeme-li v úvahu dobu potřebnou na podrobný průzkum každé z nových 

forem komunikace (blogy, videa, sociální sítě, zpravodajské portály atp.), která dnes denně probíhá 

na internetu, dojdeme nevyhnutelně k závěru, že odborné texty již vývoj mediálních sdělení na poli 

nových médií nestíhají řádně mapovat. Jednotlivé internetové komunikáty (například videa ve 

                                                 

1 Pojem produsage (z angl. production + usage), česky produžívání, je spojen se jménem Axela Brunse. Označuje 

proces přerodu uživatele – pasivního konzumenta v aktivního spolutvůrce mediálního obsahu (tedy produsera – 

produživatele). Na principech produsage je dnes postaveno mnoho webových služeb (typicky například různé wiki 

systémy, ale například i Mapy Google, do nichž samotní uživatelé přispívají různými informacemi či fotografiemi), 

které fungují na bázi interaktivity, kolaborativnosti a participace v rámci uživatelských komunit (Bruns 2012). 

2 „Mobilní moment“ značí okamžik, kdy počet vyhledávacích dotazů v Googlu prostřednictvím mobilů globálně 

převýšil počet dotazů z desktopů. Tento okamžik nastal na podzim roku 2015 (Sullivan 2015). Mobilní moment 

neznačí snižující se užívání desktopů, ale spíše fakt, že do internetové komunikace se ve velké míře zapojily i 

rozvojové země, jejichž uživatelé na nákup desktopů nemají prostředky a s internetem se ve větší míře setkali až díky 

mobilům. 
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službě YouTube) jsou navíc mnohdy v prvních hodinách či dnech od svého zveřejnění schopny 

oslovit mnohamilionová publika, čímž zdatně konkurují lineárním médiím3 či jejich dosah 

přesahují. Jako příslušník generace Y pozoruji zejména na svých vrstevnících a mladších 

uživatelích silný odklon od pravidelné konzumace televize, rádia či tištěných periodických médií 

a vzrůstající zálibu v nelineárních mediálních obsazích publikovaných mimo jiné prostřednictvím 

služby YouTube. Odmítání podřizovat se diktátu lineárního televizního programu i požadavek 

volby kdy, kde a co konzumovat – to jsou tendence, které nelze ignorovat. Všechny výše uvedené 

fakty (a s nimi i vědomí, jak rychle se uživatelské rozhraní i mediální obsahy proměňují a rozvíjejí) 

nasměrovaly můj zájem na internetová média. Že jsou internetová média fenoménem se slibným 

budoucím potenciálem pro tvůrce, uživatele, ale i inzerenty, potvrzuje i vzrůstající počet kanálů na 

YouTube, které svým tvůrcům generují zisk, takže mohou nové obsahy tvořit častěji a pravidelněji, 

zvyšovat jejich (technickou i uměleckou) kvalitu a dle mého názoru můžeme již sledovat i jistou 

žánrovou standardizaci napříč uživatelskými kanály.  

V této práci se budu snažit popsat uživatelsky nejúspěšnější populárně naučné kanály v češtině 

a angličtině a vysledovat společné rysy, které jejich tvorbě vtiskl internet. Bude mě zajímat, které 

prvky poutají pozornost uživatelů, vzbuzují pozitivní emoce a podněcují uživatele k tvorbě 

komentářů. 

Přestože dnes již existuje poměrně velké množství materiálů zabývajících se internetovými 

médii a službou YouTube obecně, rozhodla jsem se ve své práci shrnout alespoň jejich 

nejdůležitější aspekty, které mají vztah k výzkumným otázkám. Žánrové zaměření YouTube je 

ovšem již poměrně široké a konkrétně oblasti populárně naučných kanálů na YouTube se zatím 

věnovalo jen velmi málo autorů. V následujících kapitolách se tedy pokusím přiblížit prostředí a 

fenomény, jichž se výzkumné otázky budou týkat – tedy oblast internetových médií se zaměřením 

na službu YouTube a snahy zprostředkovat vědecké poznání laickému publiku v zábavné a 

esteticky propracované formě.   

  

                                                 

3 U lineárních médií je to majitel či pracovník média, kdo rozhodne, kdy budou obsahy k dispozici konzumentům. 

Takovým médiem je například televize. Nelineární médium, tedy web, naproti tomu poskytuje uživatelům své 

obsahy k dispozici kdykoli – tzv. na vyžádání (Millerson a Owens 2009). 
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1. Popularizovaná věda na YouTube: dosavadní výzkum 

Protože se jedná o fenomén relativně nový, výzkumů na téma populárně naučných kanálů na 

YouTube není v tuto chvíli mnoho. Jako první se problematice v roce 2015 věnovali Dustin J. 

Welbourne, doktorand z australské Univerzity v Novém Jižním Walesu, a Will J. Grant, 

výzkumník a přednášející z Australského národního centra pro veřejné povědomí o vědě, kteří 

kvantitativně prozkoumali téměř 400 videí s populárně naučnou a vzdělávací tematikou s cílem 

zjistit, které faktory ovlivňují popularitu populárně naučného videa.  

Autoři rozdělili kanály podle toho, zda produkují:  

• uživatelsky generovaný obsah,  

• profesionální obsah.  

Právě to se z hlediska popularity (tj. počtu zhlédnutí i odběratelů) ukázalo jako nejvýraznější 

faktor: zatímco profesionální kanály měly více videí, byly to uživatelsky generované kanály, které 

měly výrazně více odběratelů i počtů zhlédnutí jednotlivých videí. Pro účely této práce se tedy 

nabízí otázka, zda a z jakých důvodů obsah na uživatelsky generovaných kanálech láká diváky 

více.  

Autoři dále zjistili, že uživatelsky generovaný obsah získává při stejném počtu zhlédnutí více 

hodnocení než obsah profesionální, ten je ale zase více sdílen. Mezi další zjištění relevantní pro 

tuto práci patří i to, že kanály se stálým prezentérem generují více zhlédnutí než kanály, kde se 

prezentéři střídají. Toto zjištění se zdá autorům logické – pokud je prezentér stálý, může být pro 

uživatele snazší s ním navázat vztah a zároveň dodává kanálu dojem autentičnosti či osobitosti. 

Zajímavé pro nás je i zjištění, že videa, která prezentují informace rychleji (počet slov na minutu), 

jsou populárnější než v případě méně svižného způsobu prezentace.  

Welbourne a Grant docházejí k závěru, že navzdory lepšímu financování i profesionálnějším 

produkčním metodám nedosahují profesionální kanály vyšší popularity, což je dle autorů 

důsledkem toho, jak uživatelé na webu 2.0 identifikují důvěryhodný zdroj: kritérii jsou podle nich 

odborné znalosti a zkušenosti prezentéra, jeho nestrannost, blízký vztah k němu a pomoci může i 

to, že jiní členové sociálního kroužku uživatele považují kanál za důvěryhodný. Autoři konstatují, 

že úspěch uživatelsky generovaných obsahů spočívá v jejich schopnosti navázat spojení s uživateli, 

čemuž stálý prezentér napomáhá (Welbourne a Grant 2015). V rámci této práce nás proto bude 

zajímat, čím konkrétně kanály toto spojení s uživateli navazují, což by mohla nastínit analýza 

uživatelských komentářů. 
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Jako další se problematice věnovali Jesús Morcillo, Klemens Czurda a Caroline Y. 

Robertson-von Trotha z Technologického institutu v Karlsruhe. Cílem jejich kvantitativní 

analýzy 200 uživatelsky generovaných populárně naučných videí na YouTube bylo nastínit hlavní 

typy videí a míru jejich umělecké propracovanosti.  

Zjistili, že většina videí, jakkoli se jedná o nízkorozpočtové obsahy produkované amatérskými 

tvůrci, se vyznačuje relativně vysokou mírou technické propracovanosti. To je podle autorů v 

rozporu s rozšířenou představou, že obsahy produkované pro YouTube jsou spíše amatérské či 

neprofesionální.  

Tvůrci úspěšných videí jsou podle autorů v první řadě velice zdatnými vypravěči – za každým 

úspěšným videem stojí velmi dobře napsaný scénář. Pro účely této práce se tedy nabízí možnost 

zhodnotit rozvoj tematických linií v jednotlivých videích blíže. Mezi další zjištění kolektivu autorů 

patří užívání postprodukčních technologií, které jsou běžné v televizních nebo filmových obsazích 

dokumentárního typu: videa jsou sestříhaná, doprovází je hudba či zvukové efekty, které mají 

podpořit scénář a navodit napínavou atmosféru. Videa také většinou používají intra, která mají 

upoutat pozornost uživatele a přesvědčit ho ke sledování (Morcillo, Czurda a Robertson-von Trotha 

2015). Autoři této studie se však zaměřují primárně na obsahy samotné a prvku uživatele a 

důvodům, proč uživatelé tato videa vyhledávají, věnují menší pozornost. Nové informace o této 

problematice by proto mohla přinést analýza uživatelských komentářů. 
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1.1. Vznik YouTube 

Digitalizace audiovizuálních technologií a snižující se cena zařízení schopných pořizovat 

videozáznamy v novém miléniu naučila uživatele zaznamenávat zajímavé momenty běžného dne. 

Natáčení videí ale ztrácí smysl, chybí-li příjemce sdělení. Amatérští autoři těchto záznamů proto 

přirozeně začali hledat způsoby, jak by se o svá drobná díla mohli dělit s ostatními. Klíčem se 

ukázaly být internetové technologie, které ale zpočátku zaostávaly: tomu, aby mohla být videa 

sdílena e-mailem, bránily technologické problémy pramenící z velikosti videí.  

Vyřešit tento problém založením videoportálu se rozhodli Chad Hurley, Steve Chen a Jarred 

Karim, v té době zaměstnanci PayPalu. Nápad vznikl po společenské akci, při níž bylo natočeno 

množství amatérských videí, která se nedala účastníkům snadno nasdílet přes internet (Sahlin a 

Botello 2007). O YouTube se tedy dá říct, že je publikem iniciované médium, jehož vznik byl 

reakcí na potřeby tvůrců audiovizuálních sdělení a jejich potenciálních publik (těmi byli přátelé a 

známí).  

Vývoj YouTube jako platformy pro snadné sdílení amatérských videí mezi přáteli a příbuznými 

začal v únoru 2005, beta verze byla spuštěna v květnu téhož roku. Už v prvním roce své existence 

mělo YouTube větší návštěvnost než do té doby nejpopulárnější video weby, např. Atom Films 

(Sahlin a Botello 2007). V listopadu se službě podařilo získat 3,5 milionu dolarů od firmy Sequoia 

Capital, které pokryly náklady na provoz (Woolley 2006). V posledních dnech beta verze, kdy 

portál ještě ani nevydělával, byla sledovanost 3 miliony videí denně a nahráváno 8 milionů videí 

denně. Služba byla oficiálně spuštěna v prosinci 2005 a v říjnu roku 2006 ji koupil Google za 1,65 

miliardy dolarů (Sahlin a Botello 2007). 

Dnes je na YouTube nahlíženo jako na jedno z mainstreamových digitálních médií (Burgess a 

kol. 2009). Pro tato média, označovaná také jako nová či internetová, je charakteristická především 

interaktivita a virtuálnost, obsahy na vyžádání dostupné potenciálně komukoli a kdykoli a 

možnost tvořit, distribuovat a konzumovat obsah otevřená potenciálně komukoli. Lze mluvit 

i o hybridnosti – tato média spojují možnosti interpersonální i masové komunikace (Baym a kol. 

2012).  

Označení nová média nepovažujeme v rámci této práce za zcela přesné, protože definuje tato 

média spíše časově než technologicky či funkčně (každé médium bylo ve svých počátcích „nové“ 

– to ostatně zmiňuje i Baym a kol.) – budeme proto používat spíše označení internetová média. Na 

YouTube jako médium by se dala aplikovat McQuailova slova: lze ho definovat nejen 
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prostřednictvím užitých technologií, ale i jako soubor sociálních vztahů, v jejichž rámci uživatelé 

prostřednictvím těchto nových technologií interagují (McQuail 2010). 
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1.2. Amatérské video před nástupem internetu 

Před nástupem internetu nemělo amatérské video ambice na komerční distribuci. Tvořit 

audiovizuální obsah pro masové publikum bylo umožněno jen vybrané skupině tvůrců, kteří 

dokázali o potenciálu svých obsahů přesvědčit odpovědné osoby v tradičních médiích, která by 

jejich obsahy publikovala. Služba YouTube umožnila tvůrcům tento krok obejít a své obsahy 

nabízet masovému publiku přímo i bez podpory tradiční mediální instituce.  

Benefitem pro uživatele se stala možnost získat přístup k typům autentického obsahu, jaký by 

potenciálně v televizi nezískal prostor ve vysílacím čase. Na YouTube se začala objevovat 

amatérská videa a publika youtuberů4 se začala rozrůstat. Co tvůrce ke zveřejňování amatérských 

videí motivovalo? Výzkumy dokazují, že publikace (ale i sdílení nebo lajkování5) videa vede ke 

zvýšení hladiny dopaminu, podobně jako jej stimuluje jídlo, pití nebo sociální aktivity, jejichž 

substitutem může aktivita na sociálních sítích být. Pozitivní zpětná vazba od uživatelů je tedy pro 

tvůrce silným motivátorem a za každou interakci jsou v podobě dopaminu odměňováni i uživatelé, 

ať už interagují s tvůrcem, nebo mezi sebou v rámci komunity (Soat 2015).  

Ve snaze svá publika zvětšit tak začali youtubeři obsah přizpůsobovat tomu, co mělo u diváků 

úspěch. V současnosti můžeme v této souvislosti mluvit o amatérské tvorbě s komerčními cíli. 

K proměně cílů amatérských tvůrců videí vedlo i několik dalších faktorů, mj. nízká cena kamer či 

chytrých telefonů, masová participace na internetu a nové sociální normy mediální kultury 

21. století. V předinternetové době také v domácnostech chyběl software pro editaci videa a 

původní publikum byli známí a příbuzní autora videí (Strangelove 2011).  

  

                                                 

4 Jako youtubera označuje oxfordský slovník člověka, který nahrává videa do služby YouTube, tvoří je či se v nich 

objevuje („YouTuber - definition of YouTuber in English“ 2017). Youtubeři jsou běžní lidé, kteří jsou ale svými 

odběrateli vnímáni jako celebrity. Youtubeři tvoří a publikují na svých kanálech videa pravidelně („What is 

Youtubers? - You Do Only Live Once“ 2017). 

5 „Lajkováním“ označujeme v kontextu videí na YouTube kliknutí na tlačítko „To se mi líbí“ na stránce s videem – 

lajkovat lze jak video samotné, tak i jednotlivý uživatelský komentář. Toto tlačítko má podobu vztyčeného palce. 

„Lajkem“ se pak rozumí jedno takové kliknutí na toto tlačítko. Analogicky „dislajkem“ budeme v této práci 

označovat jedno kliknutí na tlačítko palce dolů, který má v uživatelském rozhraní popisek „To se mi nelíbí“. 
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1.3. Popularita videa, autentičnost jako žádoucí vlastnost 

audiovizuálního obsahu  

V předchozích odstavcích bylo zmíněno, že služba YouTube umožnila uživatelům přístup 

k obsahům, které by v tradiční mediální organizaci nemusely získat prostor. To se týká i obsahu 

nonkonformního. „Autentičnost“ těchto obsahů považuje za divácky atraktivní například Tomáš 

Gavlas, zakladatel společnosti GetBoost, která podniká v oblasti marketingu na nových médiích a 

s youtubery spolupracuje. Youtubeři jsou podle něj u mladé generace populárnější než klasické 

celebrity a fungují jako opinion lídři. Podle Gavlase může ale přirozené a autentické prostředí vést 

k produkci „konin” (Gavlas 2015), což si myslí i spisovatel a mediální sloupkař Andrew Keen. 

Podle něj je YouTube (a celý web 2.0) plný „user-generated nonsense“, tedy „uživatelsky 

generovaných nesmyslů“ (Keen 2008).  

Právě nové a netradiční postupy ovšem mohou pomoci kanál „nastartovat“. Důkazem je aktuálně 

druhý nejúspěšnější československý youtuber Štrauch. Toho proslavilo video, kde si malířským 

válečkem maže na obličej Nutellu6. Video vyvolalo obrovský ohlas a fanoušci Štraucha při živých 

vystoupeních dodnes žádají, aby výstup zopakoval. Sám Štrauch dodává, že nejsnáze publikum 

zaujmou „největší blbosti, nejšílenější a nejvýraznější videa“, která diváci sdílejí (Štrauch 2015). 

Zdá se tedy, že osobitý, výrazný až kontroverzní projev má šanci na YouTube zaujmout. 

Mnoho teoretiků i youtuberů (viz např. Gavlas 2015; Kovy 2016; Bruns 2012) se shoduje v tom, 

že dojem autentičnosti a spontánnosti je tím hlavním, co diváky na youtuberech láká. Autentičnost 

je důležitá i u populárně naučných kanálů. Podle Welbourna a Granta je pro diváky snazší navázat 

s kanálem emociální spojení, vystupuje-li youtuber sám za sebe a nezastupuje značku (např. 

univerzitu nebo televizní kanál). Úspěšné kanály jsou lidské a autentičnosti dosahují přidanou 

hodnotou, kterou je osobnost youtubera (Welbourne a Grant 2015). Autentičnost uvádí jako jeden 

ze zásadních faktorů úspěchu populárně naučných videí (vedle zábavnosti a kvality obsahu) i 

Morcillo a kol., podle něhož tvůrcům, kteří těchto prvků dokážou využít, pomáhá snižovat nároky 

na technickou kvalitu a tím i rozpočet (Morcillo, Czurda a Robertson-von Trotha 2015). 

                                                 

6 GoGoManTV, 2012. GoGo's Vlog Number.Final [Slovensky] - Make-Up Tutorial ! In YouTube. 18. 11. 2012. 

Dostupné z: <https://www.youtube.com/watch?v=Jf8O-mjNyuE> (přístup 10. 5. 2016). V květnu 2017 převyšuje 

počet zhlédnutí 2,7 milionu a Štrauchův kanál GoGoManTV má přes milion a půl odběratelů. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jf8O-mjNyuE
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Dalším důvodem popularity youtuberů je, že oproti televizním celebritám „dosazeným shora“ 

začínali jako členové komunity, „kamarádi“ či „peeři“ a komunitou byli také nakonec 

prostřednictvím počtů zhlédnutí a odběratelů vybráni jako lídři. Proces, jakým se uživatel stane 

v rámci komunity celebritou, se tedy v případě YouTube zdá demokratičtější než u tradičních 

médií. Tradiční média mají centralizované vysílání a slouží jako dominantní autorita, která má 

„patent na pravdu“ a reflektuje mainstreamové vnímání světa. YouTube poskytuje (zdánlivě) 

svobodnější alternativu (Pavlíček 2010). Musil dodává, že s tradičními médii nelze dobře 

diskutovat, lze je pouze akceptovat nebo vypnout (Musil 2010). YouTube je služba na vyžádání, 

takže uživatel může video vypnout a zvolit jiné, a navíc i diskutovat s tvůrci lze díky komentářům 

poměrně snadno.  
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1.4. Youtubering a youtubeři, celebrity internetové doby 

V úvodu této podkapitoly je vhodné přesně definovat, kdo je a není youtuber. Jako youtubery 

označujeme internetové osobnosti, které vlastní kanál na YouTube, jsou tvůrci obsahu pro tento 

kanál a sami se také ve videích objevují či jim (v případě animovaných kanálů) propůjčují své hlasy 

(What is Youtubers? 2017, YouTuber - definition of YouTuber in English 2017). Pokud jsou 

scénáře k videím výsledkem práce scénáristy a ve videu se objevuje (či mu propůjčuje hlas) někdo 

jiný, pak používám v rámci této práce spíše obecnější pojmy tvůrci či prezentéři. 

Diváci zpočátku youtubery vyhledávali primárně pro zajímavý obsah, který produkovali. Časem 

ale došlo k posunu – už je nezajímal obsah, ale samotná osobnost youtubera. Gavlas považuje 

youtubering za nový mediatyp snoubící spoustu prvků z tradičních médií (Gavlas 2015). 

I podle Roty, tvůrce českého populárně naučného kanálu Vědecké Kladivo, funguje youtubering 

do značné míry na bázi kultu osobnosti, přičemž názor a osobnost je pro diváka ještě zajímavější 

než obsah – diváci se zajímají zejména o tvůrce, kteří dokážou být zábavní (Vevera 2015). I podle 

youtubera Kovyho vnímají uživatelé youtubera více jako přítele či vrstevníka než tvůrce 

mediálních obsahů a je pro ně důležitá jeho osobnost a autenticita tvorby (Kovy 2016). Dojem 

„rovnosti“ je umocněn možností obousměrné komunikace mezi tvůrci a uživateli. A této možnosti 

mnozí využívají. Rota například uživatele svých videí vyzývá k navrhování témat pro nová videa 

(Vědecké Kladivo 2016). 

Youtubering zpravidla začíná na bázi produsage, často jako volnočasová aktivita, ale pokud má 

youtuber úspěch a začne si youtuberingem přivydělávat či se jím živit, jeho tvorba se 

profesionalizuje a kvalita obsahu se zvyšuje. Tento posun není nijak výjimečný – jsou známy 

případy, kdy se původně amatérský obsah stal dokonce natolik populárním, že pronikl i do 

tradičních médií (např. Annoying Orange Dana Boedigheimera, který získal prostor ve vysílacím 

čase stanice Cartoon Network jako seriál s názvem The High Fructose Adventures of Annoying 

Orange) (Štrauch 2015; Kovy 2016, DVTV 2016; Morreale 2014). 

Nutno ovšem dodat, že hranice mezi amatérským a komerčním obsahem, jehož cílem je 

zviditelnění či zisk, se za více než desetiletí existence YouTube ztenčila do takové míry, že ne vždy 

je snadné motivaci tvůrců rozeznat (Morreale 2014).  

Pro natáčení videí se v případě profesionalizace zřizují studia, značnou část youtuberovy práce 

tvoří postprodukční činnost. Při výrobě krátkého videa tráví autor několik hodin střihem, zároveň 

se přidávají efekty, které mají pomoci udržet pozornost diváka. Být známým youtuberem je ale 
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podle Krále a Štraucha aktivita na 24 hodin denně, kdy vedle tvorby videí sdílejí obsah i na sociální 

sítě (Instagram, Facebook, Snapchat), odpovídají fanouškům na zprávy (čili angažují se 

v oboustranné komunikaci s komunitou) či se zúčastňují akcí pro youtubery (Štrauch 2015; Kovy 

2016, DVTV 2016). I Boedigheimer, autor kanálu Annoying Orange, se staral o sekundární sociální 

sítě (Facebook, Twitter). Ty plnily funkci podpůrných kanálů, kde pomocí každodenních příspěvků 

udržoval pozornost svých odběratelů. Starost o sekundární sociální média podle Morreala přispívá 

ke vzniku stabilní fanouškovské komunity a prohlubuje míru ochoty do značky investovat 

(Morreale 2014).  

Popularity youtuberů (především fashion youtuberů) si přirozeně začaly všímat firmy, které do 

jejich obsahů začaly tlačit své produkty. Poslední slovo ve výběru produktu má ale vždy youtuber. 

Divák pozná, kdy se z původně nekomerčního obsahu stane obsah komerční. Výsledkem jsou 

negativní hodnocení. Proto youtubeři nepřijímají všechny nabídky od značek a pečlivě si mezi nimi 

vybírají produkty, které pro něj i diváky budou zajímavé. Pro fanoušky je image nezávislosti a 

nestrannosti youtubera lákavá, odlišuje ho od televizních celebrit a posiluje vztah fanoušků 

s youtuberem (Gavlas 2015). 
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1.5. Youtubering jako podnikání 

Z diskuzí o uživatelsky generovaných obsazích vyplývá, že hlavním motivátorem aktivity 

produživatelů je snaha zviditelnit se (Burgess a kol. 2009). Youtubeři Jiří Král, Daniel Štrauch i 

Kovy, kteří mají na svých hlavních kanálech (Jirka Král, GoGoManTV, Kovy) dohromady necelé 

3 miliony odběratelů, se nicméně shodují v tom, že youtubering je v první řadě baví. Štrauch 

dodává, že do televize by nechtěl – televizní formát ho neláká. Pro všechny tři je ale tvorba videí 

zároveň prací na plný úvazek (Štrauch 2015; Král 2015; Kovy 2016). 

Pro youtubery je výhodné se objevovat v tradičních médiích, která mají dnes stále velkou váhu. 

Pokud jde ale o jejich budoucnost, je Rota skeptikem. Televizi podle něj zajišťují provoz především 

zisky z reklam. Video na YouTube přitom může mít oproti tradičnímu médiu (televize, tisk) 

potenciálně mnohonásobně více zhlédnutí (mnohdy i ve velmi krátké době od jeho publikace), 

čehož zadavatelé reklam zatím dostatečně nevyužívají. Mnozí youtubeři (Král, Rota, Kovy) se 

shodují, že okamžik, kdy bude možné se youtuberingem plnohodnotně uživit, přijde tehdy, až si 

zadavatelé uvědomí reklamní potenciál nových médií a své prostředky přesunou tam. Podle Roty 

tento přesun kapitálu velice negativně zasáhne fungování tradičních médií, pro která jsou zisky 

z reklamy zásadním zdrojem příjmů (Vevera 2015; Kovy 2016, DVTV 2016). Morreale ale 

podotýká, že monetizaci YouTube ztěžuje fakt, že někteří zadavatelé se zdráhají spojit svou značku 

s obsahem, který vnímají jako „amatérský“ (Morreale 2014).  

Provozuje-li se youtubering jako podnikání, pak má youtuber několik možností, jak generovat 

zisk. Finance youtuberovi přinášejí  

• reklamy před videem,  

• product placement (například ve formě unboxingu7),  

• prodej vlastních značkových produktů, například oblečení či časopisu.  

Podle Vevery stačí, aby měl youtuber 100 000 odběratelů a publikoval týdně 2 videa, která dosahují 

50–150 tisíc zhlédnutí. Má-li ještě další příjmy z reklamy, pak se youtuberingem může uživit 

(Vevera 2015; Gavlas 2015; Král 2015; Kovy 2016).  

  

                                                 

7 Tj. doslova „vybalení z krabice“, při kterém se youtuber zaznamenává a produkt komentuje. Ve videu probíhá 

ukázka nových produktů, často spotřební elekroniky. 
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1.6. Proces vzniku populárně naučného videa pro YouTube  

Jakkoliv mohou populárně naučná videa vznikat na bázi produsage a vyvolávat konotace 

„amatérismu či primitivnosti“ jak tvrdí  Morcillo, Czurda a Robertson-von Trotha 2015, proces 

jejich vzniku se příliš neliší od vzniku audiovizuálního díla pro tradiční médium, jako je film a 

televize. Lumet například popisuje proces vzniku filmu jako sled těchto fází: výběr režiséra, 

příprava scénáře, výběr herců, výběr kostýmů, produkce, postprodukce (především střih a editace 

zvuku) (Lumet 1996). Millerson a kol. mluví v případě televize o podobných fázích a rozepisuje 

široký seznam členů štábu včetně producenta, který stojí na počátku celého procesu, dále 

scénáristy, režiséra, produkčního manažera, asistenta produkce, odborníka na make-up, grafického 

designéra a mnoha dalších (Millerson a Owens 2009).  

Není asi nutno dodávat, že v případě videa pro YouTube jsou veškeré tyto činnosti zajišťovány 

často jedním nebo dvěma lidmi a probíhají poněkud improvizovaně, což je dáno omezeným až 

nulovým rozpočtem youtuberů (tedy přinejmenším v jejich tvůrčích počátcích, kdy kanál ještě 

neoslovuje dost velká publika pro generování dostatečného zisku) a nemožností se videím věnovat 

na plný úvazek či najmout na produkční a postprodukční činnosti specialisty. Jak ale naznačuje 

odborná literatura, i obsahy produkované na bázi produsage se vyznačují značnou mírou technické 

propracovanosti a postupně se profesionalizují (Morcillo, Czurda a Robertson-von Trotha 2015). 

Na základě informací od samotných tvůrců (např. Otevrena veda 2015; AsapSCIENCE 2013; 

Reddit 2014) můžeme proces vzniku videa rekonstruovat zhruba takto:  

 

1. Námět. Námětem začíná proces vzniku videa a už do této fáze se promítá obousměrnost 

komunikace mezi tvůrci a uživateli jako specifikum internetových médií. Tvůrce či youtuber může 

na zajímavé téma pro populárně naučné video narazit sám (například při četbě odborné literatury) 

nebo se inspirovat diváckými komentáři a návrhy na sociálních sítích (Facebook, Twitter, 

YouTube). Že jsou pro ně divácké návrhy zdrojem inspirace youtubeři potvrzují – Rota například 

v závěru svých videí pro Vědecké Kladivo vyzývá uživatele k tomu, aby mu do komentářů své 

návrhy psali. 

 

2. Scénář. V případě videí na bázi produsage se jedná o výzkumnou fázi, kdy probíhá rešerše. 

Díky snadné dostupnosti informačních materiálů na internetu zvládá youtuber tuto fázi zpravidla 

svépomocí (jako informační zdroje slouží mj. webové stránky, online periodika, ale i knihy). 
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Stevens uvádí, že výzkumná fáze v případě jediného videa pro kanál VSauce trvá 5 až 7 dní, z nichž 

psaní scénáře zabere nepřetržitě 2 dny čisté práce. Specifikem internetových médií je jistá míra 

kolaborativnosti – pokud v procesu chybí odborný garant a ve scénáři se nacházejí nepřesnosti 

(které se následně promítnou do videa), jsou to často uživatelé, kdo youtubera v komentářích 

opravují a spolupodílejí se tak na podobě výsledného díla a jeho faktické správnosti (budeme-li na 

komentáře a opravy uživatelů nahlížet jako na součást komplexního mediálního obsahu). 

 

3. Produkce. Scénář je připraven a na jeho základě vzniká obrazový materiál (v případě 

kreslených kanálů pracuje výtvarník pod zapnutou kamerou). Propracovanost produkce závisí do 

značné míry na rozpočtu – čím více je tvůrce omezen finančně a časově, tím méně propracované 

obsahy produkuje. K produkci stačí v případě kanálů na bázi produsage často i velmi provizorní 

prostředí – autoři kanálu AsapSCIENCE například zvuk začali nahrávat v malé technické místnosti 

rodinného domu a čistějšího zvuku bez ozvěn dosahovali překrytím nábytku ručníky a 

přikrývkami. Videa se často točí v místech, která jsou tvůrcům běžně k dispozici – doma v některé 

z obytných místností, případně v pracovně či laboratoři. 

 

4. Postprodukce. V obrazovém studiu probíhá střih a synchronizace zvukových a obrazových 

materiálů. K sestříhání materiálů stačí youtuberovi i běžný počítač se základním softwarem na 

střih. 

 

5. Zvukové studio. Vytváří se hudba a zvuky; získaný materiál se přidává do sestříhaného 

videa.  

 

Má-li kanál k dispozici dostatečné finanční prostředky, má tvorba profesionálnější rozměr a 

jednotlivé fáze vzniku videa či celého cyklu se ještě více blíží procesu vzniku audiovizuálního díla 

pro tradiční média. Pro video se tvoří rozpočet, hledají se sponzoři, zapojují se další pracovníci 

včetně odborného garanta, producenta (ten stanovuje mj. časový harmonogram jednotlivých 

produkčních činností a dílčí rozpočty) a režiséra (po obdržení scénáře vytváří storyboard) 

(Otevrena veda 2015). 
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2. Popularizace vědy  

2.1. Vymezení tématu 

V kontextu oblasti, kterou se tato diplomová práce zabývá, se používají různá označení: 

popularizace vědy, populární věda, věda v populární kultuře, praktická věda. Z hlediska české 

stylistiky pak můžeme mluvit o uplatňování populárně naučného stylu (též označovaného jako styl 

populárně odborný či popularizační). Ten bývá v českých stylistických příručkách popisován jako 

jedna ze sfér stylu odborného. Popularizační díla či obsahy bývají v rámci odborného stylu stavěny 

do protikladu k teoretičtějším textům ryze vědeckým.  

V době nových médií přicházejí tištěná média o dominantní postavení v této oblasti. Na počátku 

nového milénia popularizace zasahuje televizi i internetová média a získává tak mnohem častěji 

než dříve mluvenou podobu. Protože však i komunikáty pro audiovizuální média bývají předem 

pečlivě připraveny písemně, bude přesnější použít Hubáčkův termín a o těchto komunikátech 

mluvit jako o druhotně mluvených. Popularizační komunikáty vycházejí z normy spisovného 

jazyka, v případě mluvených komunikátů však není výjimkou pronikání hovorových či obecně 

méně formálních výrazů. 

Popularizující dílo si klade za cíl „zveřejnit výsledky vědeckého bádání a předat je adresátům, 

kteří jsou buď nepoučeni v daném oboru, nebo pronikali jen k některým problémům, a to ve 

zpopularizované podobě, a chtějí své poznatky dále rozvíjet“ (Minářová, 2011, s 115). Z naučné 

funkce plyne požadavek přesnosti, výstižnosti, objektivity a jednoznačnosti textu. Po lexikální 

rovině tyto požadavky pomáhají realizovat odborné termíny. Oproti textům ryze vědeckým se ale 

používají i lexikální jednotky, které text zbavují odborné strohosti, a naopak ho oživují. Orientace 

na méně poučeného čtenáře vede vedle opisování a vysvětlování termínů i k jednodušší syntaxi 

– preferují se kratší a méně komplikované větné celky, aktiva převažují nad pasivními tvary (Šesták 

2000; Minářová 2011; Hubáček 1987; Mathesius 1982; Čechová, Krčmová, a Minářová 2008).  

Aby komunikát dobře plnil svou funkci a adresáta zaujal či nadchl pro vědu, dochází často 

k oslabení jeho teoretické strohosti a neosobitosti. Místo toho se jako metafory používají odkazy 

na každodenní život a adresátům se pojmy vysvětlují pomocí jejich vlastních zážitků. Aby si 

adresát dokázal sdělení vizualizovat, používá se analogie či ilustrace (Bowler 2009, s. 93–94).  

Budeme-li vycházet z Jakobsonových textových funkcí (Jakobson 1995), dalo by se říci, že 

v popularizované vědě se mísí funkce referenční (či poznávací, informativní) a poetická 
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(zaměřená na estetičnost sdělení jako takového, tj. jeho provedení a styl), která v ryze výukových 

či odborných komunikátech (např. přednášky) chybí. Pro účely této práce jsme si jako populárně 

naučné video definovali video, které bylo vytvořeno za účelem publikace na YouTube jako součást 

kanálu, který se zabývá převážně tématy z oblasti přírodních věd (zejména fyzika, chemie či 

biologie) a poznatky předává laickému publiku. Cílem je toto publikum nejen poučit, ale také 

pobavit. 
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2.2. Historie  

2.2.1. Počátky popularizačních snah a knižní tvorba 

Pátrání po počátcích popularizace vědy nás zavádí mezi léta 1775 a 1825. V Evropě v té době 

vrcholily osvícenské snahy, které přinesly zvýšený zájem o vědu. V rozrůstajících se průmyslových 

městech se začaly objevovat veřejné knihovny, zpočátku ale neexistovala dostatečně početná 

čtenářská základna, která by z prodeje knih či časopisů udělala skutečně výnosnou činnost. 

Nakladatelé se proto snažili okruh svých čtenářů rozšířit. Potenciální kupce tištěných materiálů 

viděli v lidech ze střední třídy, někdy dokonce cílili i na dělníky, což vedlo k přizpůsobení jazyka, 

jakým byly informace sdělovány (Holý a kol. 2008; Topham 2009).  

Víme, že do roku 1800 se spojení popular science ve vědeckých textech vůbec nepoužívalo – 

The Times ho například použily poprvé v roce 1830 (Topham 2009). V polovině 19. století byl už 

však tento pojem v anglofonním světě relativně známý, i když byl stále vnímán spíše jako novinka. 

Samotný přívlastek populární se začal užívat z komerčních důvodů. Jednalo se o reklamní trik, 

který měl zvýšit prodeje (Topham 2009). 

V prostředí českých zemí je tradice snah učenců zpřístupnit lidem vědu a techniku nerozlučně 

spjata s dějinami vědeckých institucí, jejichž osvětové snahy tito učenci rozvíjeli, zejména 

Královské české společnosti nauk (1784), Matice české (1831) a nakonec i Československé 

akademie věd (1953) a Akademie věd ČR (1993). Česká společnost nauk své působení započala 

jako volné sdružení přispěvatelů do vědecké ročenky, jejichž poznatky se týkaly mj. i lingvistiky a 

vlasteneckých dějin, takže byly do jisté míry spjaty s nacionalismem. Už první členové společnosti 

se snažili o svých oborech psát texty srozumitelné běžným obyvatelům. Jedním z deseti 

zakládajících členů byl v roce 1784 například astronom Antonín Strnad, autor řady naučných 

meteorologických článků pro rolníky, vinaře, lesníky a ovocnáře. Jeho texty jsou ovšem ještě psány 

německy (Seydl 1947). Členové společnosti udržovali hojné styky se zahraničními kolegy, což jim 

zajišťovalo dobrou informovanost o posledních vědeckých poznatcích (Holý a kol. 2008; Petráň 

2016). 

Situace česky píšících autorů byla ještě na konci 18. století nezáviděníhodná. Konzumace 

literatury v češtině se omezovala spíše na zábavnou prózu s nižší prestiží a jako jazyk vědy, který 

vyžadoval preciznost, fungovala latina s němčinou – tedy jazyky, které dokázaly vyjádřit to, na co 

mizející češtině chyběla slovní zásoba i syntaktické prostředky. Náročné období, kdy po 
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pobělohorské stagnaci stála v centru vědeckých snah (oproti západní Evropě poměrně netypicky) 

jazykověda a historie, ovšem díky mravenčí práci obrozenců přineslo své plody a nastaly konečně 

dobré podmínky pro vznik instituce, která by vznikající česky psané písemnictví podpořila a 

zabezpečila podmínky pro vydávání českých knih. Touto institucí se stala Matice česká. A zájem 

o její činnost rychle stoupal. Zatímco v prvním desetiletí své existence měla pouhých 150 

odběratelů, v roce 1846 už jejich počet přesáhl tisícovku. Než bylo Matici v roce 1952 odebráno 

nakladatelské právo, vydala bezmála dvě stě publikací, mezi nimiž nechyběly ani příručky vědecké 

a popularizační (Holý a kol. 2008; Matice česká 2016). 

V Evropě byla popularizace vědy zejména ve svých počátcích považována oproti „ryzí“ vědě za 

podřadnou činnost (Topham 2009). Mnozí ji vnímali jako plýtvání časem a snahy o popularizaci 

vědy kazily vědcům pověst (Bowler 2009). Dnes však převažuje spíše opačný přístup, ve světle 

kterého na ryzí vědu a vědu popularizovanou nenahlížíme jako na protiklady, ale spíše jako dva 

body na škále: věda zůstává vědou bez ohledu na míru popularizace nebo typ adresáta (Knight 

2009). Rozlišování na vědu ryzí a popularizovanou pak může být vnímáno jako umělé (Topham 

2009). 

Za skutečný boom v popularizaci vědy můžeme považovat počátek 20. století, kdy docházelo 

k přelomovým změnám v nakladatelském průmyslu i na poli vědy. Vzrůstající masovost tisku, 

počet středoškolsky vzdělaných čtenářů i stabilně rostoucí počet každoročně vydaných knih, ale i 

pokročilejší fotografická technika – to vše zcela proměnilo možnosti popularizátorů. Počátek 20. 

století byl důležitý ještě z jiného důvodu – většina větších měst vyspělého světa měla vlastní 

knihovnu a gramotnost byla již téměř univerzální (Bowler 2009). 

V novém století se objevila i nová vlna nadšení mezi čtenáři, kteří se chtěli vzdělat, ale neměli 

možnost tuto potřebu uspokojit v poddimenzovaných vzdělávacích institucích. Mezi intelektuály a 

konzumenty méně prestižního senzačního tisku se objevil nový segment s masovým potenciálem. 

Jednalo se převážně o čtenáře z pracující třídy a nižší střední třídy, kteří měli čas i peníze na nákup 

knihy a doufali v zábavu i poučení. Od počátku 20. století už se některé knihy v USA prodávaly 

v objemu 50 000 výtisků. Na menším evropském trhu se ale za úspěch stále považovalo 1 000 

prodaných knih. Magickou hranici 100 000 prodaných výtisků se některým populárně naučným 

titulům podařilo překročit po první světové válce. Jedním z nich byla kniha z roku 1930 „The 

Mysterious Universe“ od Sira Jamese Jeanse, která se prodala ve 140 000 kusech. Takového 

úspěchu dosahovalo jen málo knih. Knihy byly zpočátku levné, bez ilustrací a malého formátu – 
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to se změnilo až v 50. letech s nástupem televize, které se tištěná média obrázky snažila konkurovat 

(Bowler 2009). 

2.2.2. 1. polovina 20. století: doba časopisů 

Snaha o širokou dostupnost popularizovaných textů vedla k tomu, že se začala využívat i levnější 

média. Serióznější tisk byl totiž „člověku z ulice“ finančně nedostupný. Nevýhodou levnějšího 

tisku bylo, že někteří autoři dokázali i ty nejmenší objevy podat jako senzaci. Nejsenzačnější a 

nejtriviálnější texty psali autoři, kteří o vědě nevěděli mnoho. I to byl nakonec důvod, proč byly 

stále slyšet kritické hlasy intelektuálů, kteří tvrdili, že rolí vědy není generovat zisk  (Bowler 2009). 

Nakladatelé si hlad veřejnosti po vzdělání uvědomovali a měli čím dál větší zájem o rukopisy, 

které by jazykem běžného občana shrnovaly výsledky moderního výzkumu. Obraceli se proto na 

profesionální vědce, aby jim dali materiál, který se dá popsat jako autoritativní a aktuální. Samotné 

sepsání textu pak bylo svěřováno do rukou profesionálních spisovatelů, jejichž úkolem bylo 

vědecké objevy „přeložit“ do široce srozumitelného jazyka. V psaní hledali doplňkový zdroj příjmů 

například učitelé (Bowler 2009). 

Časopisecká tvorba přetrvává i v době internetu. Některé z časopisů založených v 19. století, 

například Živa (1853, biologie), Vesmír (1871) a Československý časopis pro fyziku (1872 jako 

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky) jsou i navzdory různým odmlkám a přerušením 

vydávány dodnes. Jiné fungují relativně krátce (21. století, 2003; Svět na dlani, 2013; Botanika, 

2013). 

2.2.3. Audiovizuální média  

Před příchodem kin a televize pracovali popularizátoři pouze s tištěným textem. Možnost sdílet 

vědecké poznatky v poutavé audiovizuální podobě dala popularizátorům poprvé kina. Jednalo se o 

dnes již zaniklý formát kinotýdeníků, obvykle desetiminutových filmů, jejichž pásmo od počátku 

kinematografie až do začátku 20. let tvořilo představení v kinech a teprve rozvoj televize je 

definitivně odsunul. Žánrově byla tato filmová pásma poměrně rozmanitá – vedle populárně 

naučných snímků se promítaly i jiné žánry (komedie, dramata, cestopisné pořady, zpravodajské 

filmy [tzv. newsreely] či filmy o sportu) (Šesták 2000; Gaycken 2015).  

V 50. letech televize svou obrazností (či formou ne nepodobnou kabaretu, použijeme-li 

Postmanova slova) navázala na popularitu kin a jejím vlivem došlo k oživení prezentace vědeckých 

informací v tradičních médiích. Koncem 50. let se pak televize stala dominantním zábavním 
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médiem především díky výrazné vizuální stránce. Televize si začala vynucovat jiný obsah než 

ostatní média – začala publikum oslovovat prostřednictvím obrazů, nikoli slov. Mizí tak metoda 

výkladu, stejně jako jiné tradiční nástroje rozprav, které by televizi proměnily v proud textu (jsme 

toho názoru, že v komunikátech, které Postman označuje „tradičními nástroji rozprav“, právě chybí 

estetická funkce – tj. mají pouze funkci naučnou). „Televizní vyučování“ má proto formu příběhu 

doprovázeného obrazem a hudbou a pro takové podání je podle Postmana adekvátním názvem 

„zábava“ (Postman 2010).  

Televize tak ještě zesílila zábavnou funkci popularizačních obsahů, a budeme-li se 

Postmanových slov držet, pak se dá říci, že zatímco u tištěných médií byla zábava jen prostředkem 

k dosažení cíle (jímž bylo vzdělat laické čtenáře), u televize se do značné míry stává zábava cílem 

samotným (Bowler 2009; Postman 2010). Oproti filmu je pro televizi charakteristická seriálová 

povaha vysílaných obsahů. Díky tomu dostává divák možnost zpětně zasahovat do finální podoby 

jejích produktů (Korda 2013). Silnou pozici si televize na poli populárně naučných obsahů drží i 

dnes, vzpomeňme například na pořady MythBusters – Bořiči mýtů nebo Through the Wormhole – 

Cestování červí dírou s Morganem Freemanem. 

2.2.4. Digitalizace populární vědy a multiplatformní obsahy 

Vědecká komunikace byla po dlouhou dobu doménou vědců pracujících pro média, která jejich 

díla publikovala. To se změnilo s příchodem webu 2.08. Stále dostupnější internet, blogy, 

uživatelsky generovaný obsah, sociální média, služby pro sdílení videí i dostupná technika a 

programy k jejich pořizování a úpravě… To vše tvůrcům otevřelo cestu k širšímu publiku, 

odstranilo nutnost schválení obsahu vydavatelem a vedlo k rychlému vzniku rozmanitých 

interaktivních obsahů (Welbourne a Grant 2015)9. 

Mnohá popularizující média fungují na více platformách zároveň, přičemž pro každou platformu 

vytvářejí specifické obsahy – např. již zmiňovaný časopis Vesmír v roce 2014 existuje i jako on-

line magazín, který má kromě obsahu provázaného s tištěným časopisem i obsah vlastní.  

                                                 

8 Pojem web 2.0 označuje web, který funguje na principech participace, interaktivity a uživatelské kolaborace. Oproti 

tomu, co bychom mohli nazvat webem 1.0, již mizí dřívější hranice mezi producenty a konzumenty mediálních 

sdělení. Pojem web 2.0 je podle Brunse zavádějící, protože místo evolučních změn webu implikuje revoluční 

přechod z webu 1.0 i potenciální web 3.0 jako následnou verzi (Bruns 2012). 

9 Zajímavostí ovšem je, že i „world wide web“ je produktem vědce, nikoli primárně programátora; web vytvořil 

matematický informatik Tim Berners-Lee při svém působení v CERNu (World Wide Web 2017) 
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Audiovizuální obsahy dostupné původně v televizi se prostřednictvím internetové služby na 

vyžádání, kterou je například iVysílání České televize, přesunuly na internet. Vedle toho se začala 

objevovat videa tvořená přímo pro konkrétní webovou službu (Otevřená věda, kanál AV ČR na 

YouTube). Jak ale podotýká odborná literatura, obsahy tvořené institucemi jsou na webu méně 

úspěšné než produkty jednotlivců na bázi produsage. Důvodem může být fakt, že využívají i na 

YouTube stejných principů a tvůrčích postupů jako v televizi a nezohledňují dostatečně trendy, 

které přispívají k popularitě videa na internetu, tedy například oboustranné komunikace prezentéra 

s uživateli nebo osobitých a autentických youtuberů – jejich tvorba tak stále může působit jako 

komerční produkt s dosazenými celebritami (Welbourne a Grant 2015; Morcillo, Czurda a 

Robertson-von Trotha 2015). 

Popularizace vědy prostřednictvím specializovaných pořadů dosud probíhá i v rozhlase 

(magazín Českého rozhlasu Leonardo či The Infinite Monkey Cage od BBC Radio 4) a obsahy jsou 

často k dispozici jako online podcasty.  

Pravděpodobně nejmladší popularizátorské podniky se odehrávají na sociálních sítích a mají 

charakter uživatelsky generovaného obsahu, příp. jsou založeny na sdílení jiných internetových 

obsahů (facebooková stránka I fucking love science s více než 25 miliony odběratelů10, která sdílí 

zčásti stejné obsahy jako její sesterské kanály na Twitteru a vlastním webu). Popularita podobných 

stránek nezřídka vede k tomu, že se z nich stane internetový mem (viz facebookové stránky I 

fucking love cats, I fucking love maps a mnoho dalších shromažďujících zábavný textový či 

interaktivní obsah doplňovaný četnými fotografiemi či videi, podobně Trust Me, I’m a 

“Scientist“/“Engineer“/“Artist“). 

Jaké nové možnosti internet, či spíše web 2.0 tvůrcům a konzumentům přinesl? V první řadě má 

potenciál poskytnout větší množství specializovaných informací, než může nabídnout jakékoli z 

tradičních médií, a to s přístupem prakticky kdykoli a odkudkoli. Na rozdíl od knih nebo časopisů 

má konzument po dočtení článku či zhlédnutí videa či záznamu možnost pátrat po dalších zdrojích 

a hledat vysvětlující či dodatečné informace, a to při vynaložení menšího úsilí, než jaké vyžaduje 

například návštěva knihovny. Mnohá média dnes využívají prostředky k prodloužení doby strávené 

konzumací média, ať už se jedná o odkazy pod články na webovém portálu, nebo funkci 

                                                 

10 Údaj z května 2017. 
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automatického přehrávání dalších videí ve službě YouTube. Konzumenty se snáze stávají i 

pasivnější jedinci, kteří jsou mediálním obsahům vystaveni na sociálních sítích (Brossard 2013).  

Podle Postmana nepěstují naučné obsahy v televizi lásku ke vzdělání, nýbrž lásku k televizi. 

Analogicky bychom si tedy mohli položit otázku, zda naučné obsahy na internetu pěstují spíše 

lásku ke vzdělání, či lásku k internetu (Postman 2010). Zmiňuje-li ale Postman jako bariéru 

vzdělání nemožnost vznést přednášejícímu otázku, u internetových obsahů tato bariéra mizí a 

komunikace probíhá prostřednictvím internetových komentářů pod médiem všemi směry: jak mezi 

konzumenty mezi sebou, tak mezi tvůrci a konzumenty. 
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3. Výzkumná strategie 

Jak již bylo řečeno, rozvoj nových médií probíhá takovou rychlostí, že odborné texty je nestíhají 

řádně mapovat v plné komplexnosti, a to jak z hlediska rodících se žánrů, tak z hlediska 

rozvíjejících se technologií, které vzhledem k tempu vývoje zastarávají rychleji než kdy dříve. Tato 

práce je explorativního charakteru, proto byla zvolena kombinace kvalitativních a 

kvantitativních metod.  

Analýze budou podrobena nejúspěšnější videa z několika vybraných kanálů, na nichž se 

primárně prostřednictvím kvalitativních metod budeme snažit vysledovat typické postupy a prvky, 

které vycházejí z možností audiovizuálních a internetových médií. Vedle toho budou prozkoumány 

i komentáře uživatelů těchto videí. Kvantitativní analýza těchto komentářů by měla odhalit prvky, 

které poutají pozornost uživatelů nejčastěji, a pokud získané údaje vztáhneme k informacím 

zjištěným při analýze videí, mohli bychom být schopni nastínit důvody, proč tomu tak je. 

Komentáře mohou posloužit jako sonda do mysli uživatele – předpokládá se, že někteří uživatelé 

by se mohli v komentářích podělit o důvody, proč jsou pro ně tato videa tak zajímavá. 
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3.1. Výzkumné otázky a cíle výzkumu 

Cílem analýzy videí je charakterizovat nejúspěšnější videa na vybraných populárně naučných 

kanálech (v českém a anglickém jazyce) na YouTube jako jeden z rodících se žánrů této služby, 

určit obsahové, slovní, neverbální i technologické prvky, které se objevují napříč kanály a videi. 

Pokusíme se zodpovědět následující otázky:  

 

• Které rysy jsou pro tyto populárně naučné obsahy charakteristické?  

• Které rysy a inovace jsou specifické pro online video a jak s nimi tvůrci pracují?  

 

Další část práce se zabývá analýzou komentářů ke zpracovaným videím. Při konzumaci 

audiovizuálního obsahu jsou uživatelé pozornější k některým prvkům, zatímco jiné nechávají 

nepovšimnuty. To, zda určitý prvek uživatelé okomentují a kolik mu věnují prostoru, je jeho 

implicitním hodnocením  (Trampota a Vojtěchovská 2010). Díky komentářům můžeme získat 

určité povědomí o tom, které z obsahových prvků popsaných v kvalitativní části poutají největší 

pozornost uživatelů. A pokud zjištěné údaje vztáhneme k poznatkům z kvalitativní části, můžeme 

nastínit i to, jaké prvky vyvolávají emoce, jaké rysy komunikace na YouTube posilují vztah ke 

kanálu a motivují angažovanost uživatelů či jaké chování uživatelů vychází z možností 

internetových médií.  

Cílem analýzy komentářů je tedy nastínit odpovědi na tyto otázky:  

 

• Kolik uživatelů komentuje hlavní téma videa, jeho konkrétní pasáže či osobu youtubera?  

• Které obsahové, slovní či neverbální prvky a motivy poutají největší pozornost či 

vyvolávají emoce?  

• Které rysy internetové komunikace pomáhají kanálům oslovit uživatele a udržet jejich 

zájem? 
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3.2. Metodologie pro analýzu videí 

Protože tématem této práce jsou relativně nové fenomény, které zatím nebyly v literatuře 

důkladně prozkoumány, jeví se vhodné založit výzkum audiovizuálních obsahů na induktivních 

metodách. Induktivní přístup začíná pozorováním, ve kterém pátráme po pravidelnostech a ty pak 

popíšeme ve formě závěrů, které poslouží při vzniku teorie. Zatímco kvantitativní výzkum z teorie 

a hypotéz vychází a ověřuje je, kvalitativní výzkum by měl teorii vytvářet. Kvalitativní výzkum se 

používá i v případě, že množství materiálů pro výzkum je omezené a není vysoké – pro náš výzkum 

platí přinejmenším to, že počet českých populárně naučných kanálů, které kombinují vzdělávací a 

zábavnou funkci, je nízký, a například na kanálu Milujeme vědu se počet jednotlivých videí v době 

publikace této práce počítal na desítky, z čehož mnohá byla navíc spíše publicistického či 

dokumentárního charakteru (Disman 2014; Hendl 2005). 

Podle Hendla „neexistuje jediný obecně uznávaný způsob, jak vymezit nebo dělat kvalitativní 

výzkum“. Jakkoli může být tato definice diskutabilní, Hendl je toho názoru, že tímto pojmem může 

být označen „jakýkoli výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických metod nebo 

jiných způsobů kvantifikace“. V úvodu kvalitativního výzkumu stojí stanovení výzkumných 

otázek. Práce výzkumníka spočívá ve vyhledávání a analýze jakýchkoli informací, které přispívají 

k osvětlení výzkumných otázek. Výzkumník sbírá a analyzuje data a podle výsledků prvotní 

analýzy se rozhodne, která data potřebuje, a začne znovu se sběrem dat a jejich analýzou. Po 

vyvození závěrů může navrhnout teorii o pozorovaném fenoménu (Hendl 2005). Podobné fáze 

zmiňuje i Mayring: po stanovení výzkumných otázek výzkumník určí zkoumané kategorie, 

následně je vyhledává v materiálu. Jakmile je materiál zpracován z 10 až 50 %, měl by zkontrolovat 

reliabilitu dat, případně je upravit. Následuje zpracování zbývajícího materiálu, celková kontrola 

reliability a interpretace výsledků (Mayring 2000).  

Při kvalitativním výzkumu se používají relativně málo standardizované metody získávání dat – 

hlavním instrumentem je výzkumník sám. Výzkumník se snaží izolovat určitá témata a projevy, 

obvykle je však co nejdéle ponechává v kontextu ostatních dat. Hlavním úkolem je zodpovědět 

otázky typu „jak“ a „proč“. Podle Hendla také tento typ výzkumu pomáhá při počáteční exploraci 

fenoménů. Získané informace na druhou stranu nemusejí být zobecnitelné na daný fenomén v celé 

komplexnosti a jsou snadněji ovlivnitelné výzkumníkem a jeho preferencemi (Hendl 2005). 

Audiovizuální obsahy můžeme analyzovat na několika rovinách: můžeme se zajímat o textovou 

složku, složku vizuální, zvukovou a technickou. Abychom mohli jednotlivé složky analyzovat ve 
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vzájemném kontextu, byla jako výzkumná metoda zvolena kvalitativní obsahová analýza 

využívající principů obrazové a sémiotické analýzy.  

Předmětem kvalitativní obsahové analýzy může být jakýkoli (tedy i audiovizuální) záznam 

komunikace. Podle Mayringa je touto analýzou možné zpracovávat texty, zejména v nich obsažená 

témata a myšlenky, ale i jejich kontext. Kvalitativní obsahová analýza umožňuje využít výhod 

kvantitativní obsahové analýzy, ale zároveň nabízí možnost hlubší interpretace textu (Mayring 

2000).  

Obrazová analýza umožňuje analyzovat vizuální prvky mediálního sdělení a často využívá prvky 

sémiotické analýzy. Předmětem obrazové analýzy jsou osoby, předměty nebo události vyobrazené 

v mediálních obsazích, ale i dynamika obrazu (např. úhel pohledu a pohyb kamery a střih) a 

symbolické kódy (zvuk, prostředí).  

Sémiotická analýza nám pomůže odpovědět na otázku, jaký význam mohou jednotlivé prvky 

audiovizuálního sdělení mít. Na tyto prvky lze nahlížet jako na znaky (verbální i neverbální), které 

mají podobu označujícího (vnímáme smysly) a označovaného (mentální koncept) a operují na dvou 

rovinách – denotativní a konotativní (Trampota a Vojtěchovská 2010).   

V návaznosti na výše uvedené teoretické postupy byly pro účely tohoto výzkumu stanoveny tyto 

kategorie obsahu:   

• zpracovávaná témata a otázky, rozvoj a návaznost tematických linií, 

• délka videa, 

• hudební podkres (či jeho absence) a zvukové efekty,  

• charakter obrazových prvků (použití fotek, gifů, kreseb, videí a jiných grafických prvků),  

• práce s kamerou (statická/dynamická), 

• střihy (či jejich absence),  

• prostředí,  

• mluvčí, styl jejich prezentace, počet a to, zda se v různých videích mění. 

3.2.1 Výběr vzorku videí  

Protože nás pro účely této práce zajímají nejúspěšnější videa na populárně naučných kanálech, 

byla pro výběr vzorku použita metoda účelového výběru. Touto metodou bylo zvoleno 6 

populárně naučných kanálů (3 v angličtině, 3 v češtině) ve službě YouTube, a to kanály s 

nejvyšším počtem odběratelů v daném jazyce (podle počtu odběratelů 20. 12. 2016 sestupně: 
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VSauce 11 266 340, AsapSCIENCE 5 985 277, Veritasium 3 848 538, Vědecké Kladivo 83 629, 

Otevřená věda 6 329, Milujeme vědu 2 385). Kanály, které poskytují needitované záznamy 

z přednášek (např. Khanova škola), při výběru zváženy nebyly, protože mají dle našeho názoru 

oslabenou či chybějící zábavnou funkci, takže se jedná o kanály naučné/vzdělávací spíše než 

kanály populárně naučné.  

I výběr vzorku konkrétních videí probíhal účelově. Výchozích bylo vždy 30 videí daného kanálu 

s nejvyšším počtem zhlédnutí. Protože ale počet zhlédnutí nemusí nutně indikovat, že dané video 

je oblíbené (video může získat vysoký počet zhlédnutí a zároveň vysoký či převažující počet 

negativních hodnocení), byla v rámci těchto třiceti videí analyzována i pozitivní a negativní 

hodnocení každého videa (lajky a dislajky). Finální analýze bylo podrobeno vždy 10 videí daného 

kanálu s nejvýhodnějším indexem oblíbenosti – index oblíbenosti je metrika vytvořená čistě pro 

účely tohoto výzkumu. V rámci této práce budu toto označení používat pro poměr mezi počtem 

zhlédnutí a čistými lajky, tj.:  

 

index oblíbenosti = počet zhlédnutí / (počet lajků – počet dislajků) 

 

Za uživatelsky nejpopulárnější jsou považována videa, u nichž je číslo získané tímto výpočtem 

co nejnižší (tj. počet kladných hodnocení nemůže dle současného nastavení uživatelského rozhraní 

převýšit počet zhlédnutí, takže index oblíbenosti bude v případě převažujících lajků vždy ≥1).  

Sběr videí probíhal v době 3.–18. 12. 2017. Podrobnější číselné údaje o analyzovaných videích 

uvádíme jako Přílohu 1. 

3.2.1.1 Představení analyzovaných populárně naučných kanálů na YouTube produkujících 

obsahy v češtině a angličtině 

VSauce 

Michael Stevens, osobnost stojící za kanálem VSauce, se narodil v roce 1986 (Carrasco 2016; 

Think Fact 2014). Během studia neuropsychologie a anglického jazyka na chicagské univerzitě 

začal navštěvovat videoklub, kde se seznámil s technologiemi tvorby videa a postprodukce. V roce 

2008 začal pracovat pro kanál Barely Political. Mezitím, 30. 7. 2007 Stevens spustil kanál Vsauce. 

Jeho název podle Stevense neznamená nic, získal ho z generátoru náhodných jmen 

fakenamegenerator.com. V prvních videích se zabýval videohrami a spolupracoval i s jinými 
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youtubery. Po čase se rozhodl přesunout pozornost na to, o čem ví víc, a začal tvořit populárně 

naučná videa z oblasti fyziky a psychologie. Kanál VSauce se někdy označuje jako VSauce1. Má 

totiž několik sesterských kanálů prezentovaných jinými youtubery (Carrasco 2016; Think Fact 

2014; Reddit 2014). 

Co je VSauce? Podle Stevense kanál odpovídá na ty nejhloupější otázky z internetu, které ale 

pojímá naprosto vážně a vědecky. Témata na videa obvykle přicházejí sama při konverzaci 

s kamarády a videa často vyvracejí mylné domněnky (Thnkr 2012). 

Prolistujeme-li kanál VSauce (Vsauce 2016), najdeme některé z otázek přímo v názvech videí: 

Co kdyby se Země přestala točit? Jak moc může člověk vyrůst? Proč máme dvě nosní dírky? A co 

kdyby Slunce zmizelo? Stevens se netají, že právě tím, že dokážou hloupé či banální téma podat 

originální a neotřelou formou, jsou jeho videa tak populární (Carrasco 2016). 

AsapSCIENCE 

Kanál AsapSCIENCE založili spolužáci z univerzity v kanadském Guelphu, Mitchell Moffit a 

Gregory Brown (oba narození v roce 1988), kde studovali biologii. V době, kdy svůj kanál 

zakládali, už znali jiné populárně naučné kanály na YouTube. Možnost pomocí YouTube vzdělávat 

uživatele, kteří se nepovažují za nadšence do vědy, je nadchla, a tak 28. 5. 2012 založili svůj kanál, 

který měl zábavnou formou podat informace, které se na škole přednáší méně záživným způsobem. 

(Mitchell Moffit and Gregory Brown 2016, AsapSCIENCE 2016). Sesterským kanálem je 

AsapTHOUGHT, ve kterém vystupuje stejná dvojice youtuberů, zamýšlejí se však nad méně 

vědeckými tématy (AsapTHOUGHT 2016).  

Vzhledem ke specializaci youtuberů není divu, že ve videích nejčastěji zodpovídají otázky 

týkající se lidského těla: Co se stane, když přestaneme pít vodu? Kolik spánku potřebujeme? Může 

nás stres zabít? Vedle toho kanál obsahuje i několik písní o vědě (mj. The Science Love Song či 

parodická SCIENCE WARS – Acapella Parody na motivy úvodní písně z Hvězdných válek).  

Tvorba videí byla pro autory kanálu AsapSCIENCE zpočátku spíše volnočasovou aktivitou, ale 

v době vzniku této práce se jí Moffit a Brown věnují na plný úvazek (AsapSCIENCE 2016). 

Veritasium 

Veritasium založil 21. 7. 2010 kanadský fyzik Derek Muller. Kanál nese podtitul „an element of 

truth“ a je plný experimentů, rozhovorů s odborníky i veřejností, demovideí a diskuzí o vědě. Má 

sesterský kanál 2veritasium s podtitulem „an isotope of truth“. Jméno vzniklo spojením latinského 
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výrazu pro pravdu veritas a latinského sufixu -ium, který se používá mj. v názvosloví chemických 

prvků (Veritasium 2016). 

Vědecké Kladivo 

Vědecké Kladivo je aktuálně nejúspěšnější populárně naučný kanál na českém YouTube. Kanál 

založil Martin Rota 9. 3. 2014. Rota se stará ještě o kanály NaprostoRetardovany (prezentace 

názorů), ZtrataCasuTV (komediální kanál) a Lepší než pracovat (herní kanál) a několik dalších. 

Jeho kanály odebírá v květnu 2017 dohromady asi 400 tisíc uživatelů, což z něj aktuálně činí 

jednoho z nejúspěšnějších youtuberů v ČR. Rota je dle svých slov „člověk, který rád vysvětluje 

věci do detailu“. Jeho inspirací při založení kanálu byly zahraniční populárně naučné kanály a fakt, 

že v češtině chyběl kanál, který by se věnoval vysvětlování vědeckých fenoménů a zajímavostí. 

Přibližně tři měsíce po založení Vědeckého Kladiva dostal Rota nabídku pokračovat s tvorbou na 

Stream.cz. Podle roty měl v té době kanál asi 12 tisíc odběratelů a nabídka Streamu byla finančně 

výhodná. Překážkou, kvůli které nakonec ke spolupráci nedošlo, byl požadavek Streamu 

spolurozhodovat o obsahu videí. Místo toho začal být kanál financován prostřednictvím 

crowdfundingové platformy Patreon, což Rotovi umožnilo odstranit reklamy před videi a zachovat 

si volnost při výběru témat. Rota dále uvádí, že kdyby se mu podařilo zajistit kanálu dostatečné 

financování, mohl by do tvorby zapojit animátory a celkově videa zkvalitnit. 

Videa tohoto kanálu vysvětlují nejčastěji fyzikální jevy spojené s funkcí techniky (Jak funguje 

uhlíkové datování? Jak může plachetnice plout proti větru?), případně odpovídají na otázky 

biologického charakteru (Proč jsme lechtiví? Proč člověk drkotá zuby v zimě?). Podle Roty je 

primárním cílem kanálu vzbudit zvědavost diváka. Naučná funkce je sekundární (Vevera 2015). 

Otevřená věda 

Kanál Otevřená věda, založený 27. 10. 2011, je součástí vzdělávacího projektu Akademie věd 

České republiky. Zaměřuje se na vzdělávání v přírodovědných a technických oborech. Jeho 

součástí je popularizační animovaný cyklus NEZkreslená věda. Vedle něj kanál publikuje mj. videa 

z laboratorních cvičení. Otevřená věda je jediný analyzovaný kanál, jehož videa nevznikají na bázi 

produsage, ale od počátku se na nich podílí tým profesionálních tvůrců, čímž se cyklus 

NEZkreslená věda nápadně podobá cyklům produkovaným pro televizi. Animovaným videím 

propůjčil hlas herec Pavel Liška (Otevřená věda 2016). 
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Milujeme vědu 

Milujeme vědu je popularizační kanál Masarykovy univerzity. Funguje od 15. 1. 2013. Součástí 

kanálu je cyklus Badatelna, na jehož tvorbě se podílejí studenti Přírodovědecké fakulty, kteří ve 

videích objasňují přírodní a fyzikální jevy. Ve videu s názvem „Jak si doma změřit rychlost světla“ 

například využívají mikrovlnnou troubu a strouhanou čokoládu. Několik videí bylo publikováno 

také v rámci cyklu Mýty a fakta vědy. Na produkci videí se podílí externí spolupracovník 

(absolvent filmové vědy a žurnalistiky)11. 

  

                                                 

11 „Zamyslíme se nad tím do budoucna. Zatím to pro nás točí a postprodukuje absolvent filmové vědy na FF MU a 

žurnalistiky na FSS MU.“ (autorský komentář k videu Badatelna -- 1. díl: Jak si doma změřit rychlost světla, týkající 

se kvality produkce, uživatel: Milujeme vědu) 

https://www.youtube.com/channel/UCPDf22L1PqWQK7O1dZWslVA
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3.3. Metodologie pro analýzu komentářů  

Cílem analýzy komentářů je určit nejčastější prvky, které poutají pozornost uživatelů, vyvolávají 

emoce a přispívají k udržení zájmu publika. Z existujících průzkumů na téma populárně naučných 

kanálů i odborné literatury na téma YouTube obecně již můžeme vyvodit některé dílčí teoretické 

poznatky, například:  

• osobnost důvěryhodného prezentéra posiluje vztah uživatelů ke kanálu, 

• kvalitně napsaný scénář je pro úspěch videa zásadní, 

• atmosféru videa, která vede k emotivní reakci, podporují užité produkční techniky (např. 

hudba), 

• populární prezentér je autentický, lidský a osobitý a nezastupuje značku/společnost. 

Chceme-li otestovat, do jaké míry tato tvrzení platí, můžeme analýzu komentářů založit na jejich 

kvantitativní deskripci. Kvantitativní metody vycházejí z teorie a využívají dedukce. 

Kvantitativní výzkum si pokládá především otázku „kolik“, tedy zkoumá frekvenci výskytu 

jednotlivých proměnných. Důležitá je vysoká míra standardizace, což znamená, že sběr a kódování 

dat musí probíhat u všech zkoumaných prvků shodně (Trampota a Vojtěchovská 2010; Hendl 2005; 

Disman 2014). K tomu napomůže podrobně zpracovaná kódovací kniha. Kódovací knihu pro náš 

výzkum uvádíme v kapitole 3.3.3. 

V našem případě pomohou kvantitativní metody odhalit, jak často uživatelé komentují například 

osobnost prezentéra, scénář, grafické či hudební motivy videa apod. Můžeme zjistit konkrétní 

frekvenci a rozložení komentářů podle jednotlivých proměnných a identifikovat ty proměnné, které 

jsou v komentářích zastoupeny nejčastěji. Pokud číselné údaje vztáhneme ke 

kvalitativním poznatkům zjištěným z analýzy videí, budeme moci poodkrýt i hlubší vztahy, které 

by čistě kvantitativní metody neodhalily.  

Součástí předběžného plánu výzkumu byla původně i sémiotická analýza komentářů a rozvíjející 

se diskuze v nich. Po důkladnějším zvážení cílů výzkumu byla ale tato metoda vyhodnocena jako 

nevhodná – v této práci nás nezajímá ani tak samotný obsah komentářů jako to, jak uživatelé reagují 

na video a co komentáře vypovídají o audiovizuálních obsazích, internetovém videu a uživatelské 

komunitě. Problematická by byla i konstrukce vzorku – aby měření dosáhlo co nejvyšší reliability, 

bylo by nutné zajistit, aby byl u různých videí stejný poměr komentářů navazujících na jiné 

komentáře, což se u českých kanálů s velmi nízkými počty komentářů ukázalo jako 
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nerealizovatelné. Proto byly analyzovány pouze komentáře, jejichž prototextem je video, ne jiný 

komentář. 

3.3.1. Výběr vzorku komentářů pro kvantitativní deskripci obsahu 

Jak již bylo zmíněno, okomentování určitého motivu uživateli se dá považovat za jeho implicitní 

hodnocení, stejně jako lajkování komentáře. Pro kolaborativní komunity je, na rozdíl od tradičních 

médií založených na hierarchii, typická spíše heterarchie. Nejkvalitnější komentáře jsou 

prostřednictvím hodnocení vybrány komunitou a nejdůležitějším kritériem zůstává kvalita 

příspěvku (Bruns 2012). Pokud má komentář větší množství lajků, je ve vláknu komentářů 

viditelnější (komentář je zobrazován blíže videu, tj. uživatel nemusí rolovat hluboko, aby na něj 

narazil). Protože počty komentářů u jednotlivých videí mohou být velmi vysoké (u kanálu VSauce 

se například jedná o desetitisíce komentářů na jediné video), bude pro účely této práce nutné 

provést výběr komentářů, které jsou pro náš výzkum nejrelevantnější. Práce se zaměřuje na divácky 

nejpopulárnější videa a prvky, které činí tato videa tak úspěšnými. Z toho důvodu nás budou i 

v kvantitativní části zajímat stejná videa jako v části kvalitativní (tj. videa s nejvýhodnějším 

indexem oblíbenosti).  

Mezi komentáři můžeme rozlišit  

• komentáře prvotní (komentující video, tj. prototextem je video),  

• komentáře druhotné (reakce na komentář jiného uživatele, tj. prototextem je daný 

komentář). 

Cílem této práce je identifikovat diváky vnímané aspekty videí, nikoli komentářů – proto bude 

vzorek pro deskripci obsahu komentářů tvořen pouze komentáři prvotními, které nejsou reakcí na 

jiný komentář.  

Uživatelské rozhraní služby YouTube umožňuje uživatelům komentáře hodnotit a je možné 

s jeho pomocí přednostně zobrazovat buď tzv. „nejzajímavější komentáře“, tj. „komentáře 

vyvolávající největší diskuzi diváků nebo komentáře nejlépe hodnocené komunitou“ (Prohlížení a 

třídění komentářů 2017), nebo komentáře nejnovější. Při analýze „nejzajímavějších komentářů“ je 

zřejmé, že se nejedná o reprezentativní vzorek, ale spíše výběr komentářů, které komunita považuje 

za zajímavé. Zkreslení bychom se ale nevyhnuli ani výběrem komentářů nejnovějších – tam by 

mohli být z komunikace vyloučeni nejzaujatější fanoušci kanálu z řad odběratelů, kteří se k videu 

dostali krátce po jeho publikaci, kdy se také zapojili do diskuze.  
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Vzhledem k výzkumným otázkám byly pro účely této práce vybrány právě komentáře nejlépe 

hodnocené – jejich výběrem navíc simulujeme uživatelský zážitek, protože „nejzajímavější 

komentáře“ se uživateli pod videem zobrazují jako první. Ohodnocením komentáře se vůči němu 

uživatel zároveň afirmativně vymezuje – ztotožňuje se s ním.  

Výběr vzorku probíhal tedy opět účelově: u 5 nejúspěšnějších videí každého kanálu (tj. videí 

s nejvýhodnějším indexem oblíbenosti) bylo nasbíráno 50 komentářů s největším počtem čistých 

lajků. Pokud celkový počet komentářů k videu byl nižší než 50 (to platilo zejména u českých kanálů 

s nižšími počty zhlédnutí), byly nasbírány veškeré prvotní komentáře bez ohledu na jejich 

hodnocení. Z hlediska počtu hodnocení komentářů pozorujeme fenomén dlouhého chvostu. 

V obrovském množství komentářů se tedy dalo na nejviditelnějších (horních) místech vlákna 

příspěvků identifikovat zpravidla několik komentářů (výjimečně několik desítek – platí u kanálů 

s milionovými publiky) s desítkami či stovkami kladných hodnocení. Čím byl pak počet kladných 

hodnocení nižší, tím více komentářů o stejném počtu hodnocení se v diskuzi objevovalo. 

Samotný sběr dat probíhal v uživatelském rozhraní služby YouTube přímo pod zkoumanými 

videi, a to metodou manuálního data crawlingu. Data crawling je získávání veřejně dostupných 

údajů o uživatelích, využívá se v kontextu sociálních sítí a nezahrnuje aktivní participaci těchto 

uživatelů (Wilson, Gosling, a Graham 2012). Tímto způsobem bylo získáno celkem 1108 

komentářů, které byly okódovány z hlediska obsahu a kvantitativně zpracovány.  

Vzhledem ke specifikům zkoumaného obsahu (odborná témata, snaha komunikovat s tvůrci) i 

faktu, že případné existující průzkumy populárně naučných kanálů na YouTube komentáře stejným 

způsobem nezpracovávaly, bylo použití již existující kódovací knihy z jiného výzkumu 

vyhodnoceno jako nevyhovující. Vznikla potřeba sestavit kódovací knihu na míru tomuto 

výzkumu. Pro sestavení kódovací knihy bylo pilotně nakódováno asi dvě stě komentářů. Při tomto 

procesu byly identifikovány nejčastější obsahové a tematické kategorie. Bylo zároveň zjištěno, že 

kategorie usilující o rozvíjení tématu a obousměrnou komunikaci (viz kódovací kniha, kódy 1 a 2) 

ve vzorku dominují a pro získání přesnějších výsledků bude vhodné je rozštěpit do subkategorií. 

Následně byla kódovací kniha upravena, komentáře z pilotního průzkumu byly zkontrolovány 

(příp. překódovány) a byl okódován i zbytek vzorku. 
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3.3.2. Úskalí práce s komentáři na YouTube 

Jako jeden z klíčových principů práce kolaborativních komunit Bruns uvádí jistou míru 

nedokončenosti, neuzavřenosti mediálního produktu. Obsah sdílený komunitou se neustále 

proměňuje, doplňuje a rozrůstá (Bruns 2012). 

Pro výzkum uživatelských komentářů to znamená, že ani analyzovaný materiál nebude 

potenciálně nikdy uzavřen. Čím více má video zhlédnutí, tím více zpravidla generuje komentářů. 

U videí s miliony zhlédnutí jsou komentářů často tisíce a nové mnohdy přibývají i delší dobu od 

publikace videa. Obojí pro účely diplomové práce vylučuje možnost analyzovat je všechny.  

Považovali jsme proto za zásadní nejprve nasbírat podle stanovených kritérií veškerý materiál a 

k jeho kódování přikročit až posléze. Sběr komentářů probíhal na rozdíl od sběru videí (která se 

vyznačují mnohem vyšší mírou dokončenosti – až na přidávání štítků s texty a odkazy už tvůrce 

nemůže do publikovaného videa zasahovat) co nejrychleji, aby bylo možné tento proměnlivý 

soubor dat alespoň částečně zakotvit v čase a tím zamezit, že komentáře některých videí a jejich 

lajky budou reflektovat externí faktory, které se objevily až po dosbírání komentářů u jiného videa. 

To by negativně zasáhlo reliabilitu dat. Sběr komentářů probíhal v období 17.–19. 3. 2017. Sběr 

probíhal manuálně a data byla ukládána to tabulkového procesoru MS Excel.  

Při výzkumné práci se ukázalo, že u dvou analyzovaných kanálů s nejnižšími odběry (Milujeme 

vědu, Otevřená věda) často počty komentářů k jednotlivým videím nedosahují ani stanovené 

hodnoty padesát, takže filtrování pomocí uživatelských hodnocení je neúčelné a do vzorku vstupují 

veškeré komentáře k danému videu bez ohledu na jejich hodnocení komunitou (u kanálů 

s vysokými odběry byly naopak analyzovány pouze komentáře s vysokým hodnocením). V grafech 

zobrazujících výsledky za jednotlivé kanály je pak často patrný určitý zlom, kdy uvedené dva 

kanály mohou dosahovat výrazně vyšších nebo nižších hodnot než zbývající čtyři kanály. 

Při vyvozování závěrů je ale třeba mít na paměti, že celkový vzorek komentářů není 

reprezentativní a případné rozdíly mezi kanály s malými a velkými publiky nemusí být nutně dané 

odlišným uživatelským chováním, jako spíše faktem, že u kanálů s nízkými odběry nebylo možné 

odfiltrovat nejlépe hodnocené komentáře. U kanálů s většími publiky tak výsledky spíše vypovídají 

o tom, s jakými názory se uživatelé častěji ztotožňují, než o tom, která témata a jakým způsobem 

uživatelé komentují. 
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3.3.3. Kódovací kniha pro analýzu komentářů 

Bylo stanoveno, že kódované kategorie mohou nabývat hodnot 0/1, tedy buď komentář splňoval 

kritéria a byl do dané kategorie zařazen, nebo ne. Splňoval-li komentář kritéria pro zařazení do více 

kódovaných kategorií, byl také do všech těchto kategorií zařazen. Získané výsledky tedy 

vypovídají o výskytu dané kategorie ve vzorku. Pokud tedy například uživatel v rámci jednoho 

komentáře tvůrci poděkuje za video, vyjádří pochvalu a zároveň okomentuje téma, komentář byl 

zařazen do každé z těchto tří kategorií. 

Kódované kategorie byly následující (kurzívou v závorce jsou uvedené příklady komentářů 

řazených do dané kategorie; příklady komentářů jsou vždy uvedené v češtině bez ohledu na to, 

v jakém jazyce komentář byl): 

 

1. Snaha o obousměrnou komunikaci s tvůrci 

a. poděkování za video: komentář obsahuje slovo děkuji/díky, poděkování směřuje k tvůrci či 

jeho videu (komentáře, kde uživatel předem děkuje komunitě za odpověď na vznesenou otázku, do 

této kategorie zařazeny nebyly) 

b. pochvala videa: uživatel se o videu pozitivně vyjadřuje, například pomocí výrazů jako dobrá 

práce, super, pěkné, zajímavé. 

c. žádost o další videa či jiný komentář zjevně cílený na tvůrce vycházející z předpokladu, že 

tvůrce si komentář může přečíst; indikátorem je například návrh tématu pro příští video, oslovení 

tvůrce jménem, užívání druhé osoby, zájmena „vaše/tvoje“ apod. 

 

2. Rozvoj tématu 

a. oprava, dovysvětlení: rozvoj tématu seshora – uživatel v roli editora, odborníka; přidává 

fakta, hodnotí obsah. 

b. otázka vztahující se k tématu videa: rozvoj tématu zespodu – uživatel v roli studenta, žádá 

komunitu o více informací. Otázka může být cílena na uživatelskou komunitu, ale i na tvůrce. 

Pokud uživatel vznášel v komentáři otázku a zároveň bylo zjevné, že otázku směřuje na tvůrce 

(např. oslovení, druhá osoba), byl komentář okódován zároveň kódy 2b i 1c.   

c. brainstorming: komentář rozvíjející téma, postřeh z pozice peera – teoretické úvahy, postřehy 

převážně v oznamovacím způsobu. 
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3. Hodnocení výběru a obtížnosti tématu: např. úžasné téma, nerozumím tomu, je to na mě 

moc složité, vybouchnul mi mozek, už se to ani nesnažím pochopit či jiný komentář vymezující se 

vůči výběru či složitosti tématu či jeho náročnosti na pochopení. 

 

4. Odkaz ke smyslově vnímanému motivu: konkrétní zvuková (tu hudbu v pozadí odněkud 

znám), vizuální (já chci ty fixy, co používáte) nebo textová složka (ve videu zazní zmínka o FB 

stránce Virtual Cat, komentář: právě jsem kvůli vám olajkoval stránku Virtual Cat), citace obsahu, 

vše zpravidla lokalizovatelné pomocí časového odkazu, např. 2:15 přesně moje myšlenka. 

Komentářem textové složky může být i komentář způsobu rozvoje tématu (tohle video je hrozně 

temné). 

 

5. Odkaz k osobnosti tvůrce nebo hosta (vč. komentáře jeho chování či gest): kdo to rozkliknul 

jen proto, že chtěl vidět Billa Nye? 

 

6. Sdělení emocí, které téma nebo video v uživateli vyvolalo: mám existenciální krizi, je to 

děsivé, mám radost z nového videa. 

 

7. Negativní kritika (vč. haterů a trollů): negativní zmínka o kvalitě videa, použití 

expresivnějších výrazů (tohle je takový moc škrobený a umělý, to vrzání je hrozné, docela 

odfláknutý video, z toho jak máte vysloveno wearables se mi udělalo špatně). 

 

8. Odkaz ke vzdělávací funkci: naučilo mě to víc než škola, napsal jsem díky vám test. 

 

9. Ostatní / nevztahují se k videu 
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4. Výzkum audiovizuálních obsahů 

4.1. Analýza videí 

4.1.1. Délka videa 

 

Graf 1: Délka videí podle kanálu, N=60. Pro snazší orientaci volíme kombinovaný graf se sloupci a spojnicemi, na 

němž lépe vynikne rozdíl mezi totalem a jednotlivými kanály. Kulaté body značí nejvyšší hodnotu na spojnici, tj. 

dominantní kategorii délky daného kanálu. 

 

Morcillo a kol. uvádí, že ve srovnání s needitovanými záznamy z přednášek jsou videa pro 

YouTube poměrně krátká, nejčastěji trvají mezi 5 a 20 minutami (Morcillo, Czurda a Robertson-

von Trotha 2015). S tímto závěrem můžeme v zásadě souhlasit. Délka jednotlivých videí byla 

relativně rozmanitá (obvykle od 2 do 16 minut). Na úrovni jednotlivých kanálů mají ale jednotlivá 

videa poměrně konzistentní délku. Videa analyzovaná v rámci této práce měla v průměru délku 

6:58 minut. Ze šedesáti analyzovaných mělo 57 videí délku od 2 do 16 minut – vymykají se pouze 

videa The Banach-Tarski Paradox (VSauce, 24:14), Jak rostou svaly? (Vědecké Kladivo, 1:37) a 

Jak vznikala NezKreslená věda (Otevřená věda, 0:40), které ale není vědeckým videem, nýbrž 

spíše zákulisním pohledem na práci kreslíře (do analýzy bylo zahrnuto pro svůj index oblíbenosti, 

který video zařadil mezi nejoblíbenější videa kanálu). 
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Nejdelší průměrná délka analyzovaného videa byla zaznamenána u kanálu VSauce a 8 z 10 

analyzovaných videí tohoto kanálu je dlouhých 10–15 minut. Mezi kanály s delšími videi se řadí i 

Otevřená věda (6 z analyzovaných videí tohoto kanálu má délku od 10 do 12 minut). Videa kanálu 

Veritasium patří v rámci zkoumaných obsahů ke středně dlouhým (6 analyzovaných videí je 

dlouhých od 5 do 8 minut). Kanály Vědecké Kladivo a Milujeme vědu mají spíše kratší videa (17 

ze 20 analyzovaných videí na těchto kanálech má délku od 3 do 6 minut). Krátká délka se u 

Vědeckého Kladiva zdá být důsledkem velmi přímočarého a stručného způsobu zodpovídání 

vstupní otázky (viz 4.1.8. Témata a tematické linie), naproti tomu kanál VSauce, který má ze všech 

kanálů videa nejdelší, téma větví a pokládá různé návazné otázky. Nejvíce krátkých videí má kanál 

AsapSCIENCE (8 videí je dlouhých od 2 do 4,5 minuty).  

 

Welbourne a Grant nevysledovali žádné pravidelnosti mezi délkou videa a počtem zhlédnutí 

(Welbourne a Grant 2015) a ani v našem případě tato korelace nebyla vysledována, takže se zdá, 

že délka videa na popularitu nemá vliv, pokud je ve výše uvedeném rozmezí do cca 20 minut. 

Relativně krátká délka populárně naučného videa může být důsledkem toho, že produživatel na 

videích pracuje sám a jeho časové možnosti jsou omezené, zejména usiluje-li o to, aby videa 

publikoval pravidelně (např. každý týden). 

 

 

Tabulka 1: Délka videa 

 

Kanál Průměrná délka 

analyzovaného 

videa (min) 

Nejkratší 

analyzované 

video 

Nejdelší 

analyzované 

video 

Počet 

odběratelů 

kanálu 

VSauce 13:07 8:51 24:14 11 266 34

0 

Otevřená věda 8:45 0:40 11:34 6 329 

Veritasium 7:22 4:51 11:17 3 848 538 

Milujeme vědu 4:32 3:19 5:30 2 385 

AsapSCIENCE 4:01 2:34 7:07 5 985 277 

Vědecké Kladivo 4:00 1:37 5:52 83 629 

Celkem (60 videí) 6:58 0:40 24:14 - 
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4.1.2. Hudební prvky 

Hudební prvky jsou běžnou součástí audiovizuálních formátů se zábavními ambicemi. V televizi 

a filmu má hudba potenciál podílet se na tvorbě významu. Dokáže strukturovat dílo, může 

indikovat změnu prostředí, vytvořit atmosféru ladící se scénářem (Korda 2013). Pokud se scény 

mění, jednolité hudební pozadí divákovi říká, že se stále odehrává stejná dějová linie (Li a C.-C. 

Jay 2003). Změna hudby tedy značí významový předěl.  

Námi analyzované kanály používají hudební prvky podobným způsobem jako film a televize. 

Souvislý hudební podkres používala většina našich videí. Vztáhneme-li na naše videa zjištění 

odborné literatury (Morcillo, Czurda a Robertson-von Trotha 2015), můžeme konstatovat, že při 

produkci amatérských videí na YouTube může  hudba sloužit k: 

 

a) Navození celkové atmosféry: hudba často slouží jako podpůrný prostředek k vytvoření 

nálady, může být pomalého a seriózního charakteru, pokud se jedná o úvahové téma 

(VSauce), či může být rychlejší, pokud je téma spíše deskriptivní (Vědecké Kladivo, 

AsapSCIENCE). Tvůrci souvislou hudbu používají zejména tehdy, je-li záznam 

pořizován v tišším prostředí interiéru, případně při dějovějších pasážích zobrazujících 

určitou činnost či situaci, např. delší záběr na člověka s jojem (video kanálu Veritasium 

Stringless Yo-Yo!). 

b) Strukturování obsahu: V některých místech tvůrci nechávají monotónní podkres ztlumit 

téměř do ztracena, aby pak mohli vzniklé ticho přerušit hlasitějším úvodním tónem či 

akordem nového podkresu. V těchto místech se zpravidla nacházejí i významové 

předěly (youtuber pokládá novou dílčí otázku) a hudba zde tak slouží ke strukturování 

obsahu. Pozastavení souvislého hudebního podkresu využívají kanály VSauce, 

AsapSCIENCE, Veritasium a Milujeme vědu. 

c) Zdůraznění některých pasáží: pokud je hudba pozastavena, vzniklé ticho dodává 

slovům prezentéra důraz. 

d) „Zneviditelnění“ střihu: Vědeckému Kladivu slouží hudba jako jednotící linka, která 

pomáhá „zneviditelnit“ střihy, jimiž si youtuber vypomáhá k tomu, aby jeho mluva byla 

souvislá (bez hezitačních zvuků či výplňkových slov) a zároveň nemusel celé video 

natočit na jeden záběr. 
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e) Souvislý hudební podkres také dílu dodává umělečtější ráz a posiluje zábavnou funkci 

média. Výklad prezentéra hudba posunuje na zcela jinou uměleckou rovinu, než jakou 

má například pouhý záznam přednášky. 

f) V neposlední řadě může hudba sloužit i k překrytí šumů a ruchů, které mohou vznikat 

v amatérských podmínkách vznikat v exteriérech či nedostatečně izolovaném interiéru. 

 

Hudba ale nemusí být jen doplňkem komunikovaného obsahu – může být i jeho dominantní 

složkou a v souvislosti s naučnou funkcí usnadňovat uživateli zapamatování. Mezi desítku 

nejoblíbenějších videí se probojovalo i video The NEW Periodic Table Song (Updated) – jedná se 

o píseň na motivy Offenbachova kankánu, která zábavným způsobem prezentuje názvy 

chemických prvků. 

V některých videích ale hudba i zcela chybí. U kanálu Veritasium je záznam často pořizován 

v exteriéru, takže hudba by vedle zvuků ulice a slov prezentéra mohla již působit rušivě.  

Často ve videích nacházíme vedle podkresu i jednotlivé zvukové efekty. U některých kanálů se 

jedná o běžnou součást videí (Otevřená věda, Milujeme vědu), jiné (AsapSCIENCE, Veritasium) 

používají zvukové efekty spíše výjimečně. I ony mohou navodit atmosféru (např. hororový zvuk 

při animaci letícího asteroidu), mohou ale také prohloubit estetický dojem, který se pojí se 

zábavnou funkcí obsahu (animovaný kanál Otevřená věda používá běžně v postprodukci přidané 

zvuky jako vrzání tužky či klepání fixy). Jindy tvůrci synchronizují zvuky se střihy, čímž proud 

informací strukturují na dílčí celky a uživateli tak pomáhají se ve videu snáze orientovat. Takto se 

zvukovými efekty pracuje kanál Milujeme vědu. 

4.1.3. Vizuální prvky – grafika, obrazové prvky, textové prvky 

Vědecké poznání je komplexní a audiovizuální formáty si díky grafice vyvinuly specifické 

postupy, jak ho zjednodušit a tím i zpřístupnit laickému publiku. V obsazích pro televizi i nová 

média se může jednat např. o metafory či infografiku (Korda 2013).  

Z hlediska ztvárnění můžeme rozlišit: 

• kanály kreslené – ruka kreslící obrázky na bílé pozadí (kanály), prezentér se na kameře 

nevyskytuje vůbec či jen výjimečně (v našem případě AsapSCIENCE a Otevřená věda), 

• kanály, v nichž je prezentér vždy alespoň část videa na kameře. 
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Obrázek 1: AsapSCIENCE – ukázka grafiky kresleného kanálu (video This Much Will Kill You) 

Grafické prvky 

Z hlediska grafické propracovanosti či vizuální kvality mají grafické prvky kanálů na bázi 

produsage (z naší analýzy tedy ne kreslený kanál Otevřená věda, který je profesionálním kanálem 

AV ČR) společný rys: mnohé z nich jsou velmi jednoduché až primitivní, takže skutečně budí 

dojem, že jsou vytvořené svépomocí youtuberem. Škála propracovanosti grafických prvků na 

různých kanálech je ale velmi rozmanitá, a zatímco AsapSCIENCE používá propracovanější kresby 

vznikající v průběhu videa, Vědecké Kladivo si vystačí pouze s jednoduchými nákresy 

předkreslenými na bílé tabuli za youtuberem – při postprodukci navíc žádné další grafické prvky 

do videa vkládané nejsou, takže videa kanálu Vědecké Kladivo nemají z grafického hlediska daleko 

k prostému záznamu přednášky. 

Pokud tvůrci grafické prvky využívají, pak jsou některé z nich typické spíše pro textová média, 

např. grafy, statické fotografie (získané z webu), obrázková schémata či jednoduché vektorové 

grafiky. Prostřednictvím animací jsou některé jevy vizualizovány (lom světla, průlet vesmírem, 

dvoušroubovice DNA). Jednoduchým dojmem působí zejména koláže (například fotografie 

lidského srdce se smutným emotikonem přidaným v textovém editoru). Jako nový, specifický typ 

obsahu se ve videích na YouTube objevují screenshoty z webů či krátké videozáznamy 
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zachycující prohlížení citovaného webu či sledování videa jiného kanálu na YouTube. Objevuje se 

i tzv. elektronická tužka.  

 

  

Obrázek 2: Příklad jednoduché grafiky z videa How Big Can a Person Get? (VSauce) 

 

5 ze 6 analyzovaných kanálů používá ve svých videích graficky zpracované intro nebo outro12 

(případně obojí). Jako intro či outro často slouží zpravidla nezvuková animace s logem či názvem 

kanálu, která se ve videích opakuje. S úvodní a závěrečnou sekvencí pracují podobným způsobem 

i televizní seriály, kde intro slouží k upoutání pozornosti diváka, označení příslušnosti 

audiovizuálního obsahu k určité sérii a prohloubení estetického prožitku, zatímco koncová 

sekvence má podobu závěrečných titulků (Millerson a Owens 2009).  

Intro i outro na YouTube je oproti tomu velmi krátké, zpravidla několikasekundové. Může být i 

velmi jednoduché. Tvůrci kanálu AsapSCIENCE uvádějí, že jako intro pro první video napsali 

název kanálu fixou na tabuli. Pro své druhé video vytvořili logo z nakreslených písmen 

vystřižených z papíru a v dalších videích měli v úmyslu toto intro obměňovat. Z nedostatku 

                                                 

12 Intro je úvodní sekvence audiovizuálního díla. Analogicky vznikl výraz outro jako jeho závěrečná sekvence (Outro 

2016). 
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iniciativy ale intro z druhého videa zůstalo i ve všech ostatních videích (AsapSCIENCE 2016). 

Pokud kanál nemá (technologické či finanční) prostředky na grafické ztvárnění intra nebo outra, 

může si vystačit i s mluveným úvodem, který se ve všech videích ve stejné podobě opakuje. Martin 

Rota z Vědeckého Kladiva například vždy v úvodu pronáší větu: „Zdravím, lidi, vítejte u dalšího 

Vědeckého Kladiva. Dnešní téma je: (téma).“ Výhodou takového úvodu je, že divák má okamžitě 

představu o tom, kdo a jakým tónem bude téma prezentovat (tón může být např. formální či 

humorný). Rota pronáší svůj úvod velmi živě a entuziasticky, což navazuje pozitivní atmosféru a 

nastavuje očekávání uživatelů. Úvod bez intra se obdobným způsobem používá i v televizních 

obsazích (Millerson a Owens 2009). 

Kreslené kanály zachycují ruku, která kreslí barevnými fixami obrázky na bílou tabuli. Kresby 

mohou být doplňovány reálnými předměty. Tvůrci pracují vedle kreseb s jednoduchými animacemi 

předkreslených obrázků, které lze zvládnout bez použití pokročilého hardwaru či softwaru – 

používají nejvíce techniku multi-sketching (simultánní kreslení), místy i ploškovou animaci 

(posouvání vystřižených obrázků po bílé ploše) či grafickou animaci (pookénková animace 

založená na technologii stop-motion). Profesionální kanál AV ČR Otevřená věda používá 

příležitostně i technologicky dokonalejší metody připomínající rotoscoping (Technologie animace 

2017).  

Textové prvky 

Stejně jako jiná média si i média audiovizuální si v digitální éře vyvinula specifické prostředky 

ke členění textu. Tvůrci obsahů pro YouTube například do videí promítají jednotlivá slova – ta 

pomáhají zdůraznit důležité pojmy, podobně jako tučné písmo nebo kurzíva v textových médiích. 

Jsou to zejména slova přejatá z jiných jazyků a odborné termíny.  

Jsou-li tyto krátké textové vsuvky číslované, oddělují dílčí témata, podobně jako v textových 

médiích názvy kapitol či v televizi jednotlivé díly televizní série. Dalším specifikem internetových 

médií, v němž se promítají bohaté možnosti internetu, jsou odkazy na zdroje ve formě webových 

odkazů. 

Pomocí textu je také možné překonat mezikulturní rozdíly (mluví-li prezentér o kilogramech, na 

obrazovce se objevuje převod na libry). Formát internetového videa na vyžádání přináší uživatelům 

nový prvek v podobě delších textů, které si uživatel v případě zájmu stihne přečíst v případě, že 

video pozastaví. Ve videích kanálu VSauce se jedná například o podrobná vysvětlení jevů, které 

youtuber pouze ve zkratce naznačí. Kanál Milujeme vědu používá v jednom ze svých videí celý 
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výpočet rychlosti světla včetně odstavce s vysvětlivkou, v jiném seznam věcí, které se nemají dávat 

do mikrovlnné trouby. 

Uživatelské rozhraní YouTube umožňuje do již publikovaného videa dodatečně vkládat štítky 

s krátkým textem. S jejich pomocí má tvůrce možnost opravit chybnou informaci uvedenou ve 

videu, např. poté, co na chybu byl upozorněn uživateli. 

4.1.4. Kamera 

Každý typ záběru má své výhody i nevýhody. Statické záběry zblízka divákům tradičních médií 

zprostředkovávají emoce a výrazy prezentéra a dovolují tvůrcům nasměrovat pozornost na 

konkrétní místo, vzdálenější záběry jsou vhodnější, pokud chceme diváka seznámit s celkovým 

prostředím či pokud zobrazujeme pohyb a chceme podpořit dramatičnost scény. Millerson a kol. 

zmiňuje pět způsobů, jak zabírat prezentéra (Millerson a Owens 2009; PSANÍ SCÉNÁŘE 2017). 

Jedná se o: 

a. velký detail (extreme close-up), záběr obličeje, 

b. detail (close-up), obličej a ramena, 

c. polocelek (medium shot), půl postavy od pasu nahoru, 

d. celek (long shot), celá postava, 

e. velký celek (extreme long shot), větší vzdálenost. 

 

V případě námi analyzovaných videí se záběry typu polocelek, tj. prezentér je v záběru od pasu 

nahoru, jeví jako nejvhodnější a také ho tvůrci používají nejčastěji. Scény zpravidla nezahrnují 

pohybující se objekty a odehrávají se ve stereotypním prostředí, takže vzdálený záběr by nepřinášel 

divákovi žádné benefity. Polocelek umožňuje zdůraznit to, co je na videích komické či unikátní – 

tedy například mimiku či gestikulaci prezentéra nebo kreativní využití rekvizit (viz 4.1.7. Mluvčí 

a styl prezentace). Tyto výhody ostatně Millerson a Owens (2009) zmiňují také. Polocelek je podle 

nich typem záběru, který má potenciál „vyprávět příběh“, což se zdá trefné zejména ve vztahu ke 

zjištění Morcilla a kol., podle nichž jsou youtubeři zdatnými vypravěči a mistrnými scénáristy 

(Morcillo, Czurda a Robertson-von Trotha 2015). 

Vzdálenější záběry používají tvůrci spíše výjimečně, a to zejména tehdy, chtějí-li přenést 

pozornost na prostředí a prezentéra upozadit. Ve videu Could We Stop An Asteroid? Feat. Bill Nye 

(AsapSCIENCE) je například prezentér zmenšen a přesunut do levé spodní části záběru a bílé 

pozadí za ním je vyplněno animací asteroidů různých velikostí spolu s jejich popisky. 
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Obecně pracují tvůrci spíše s kamerou statickou – pro youtubera bez externích spolupracovníků 

se jedná o nejsnazší způsob, jak záznam pořídit. Pokud chce tvůrce pořídit dynamický záznam, 

používá v některých videích selfie tyč, výjimečně si ke spolupráci přizve kameramana. 

Z analyzovaných šesti kanálů je Veritasium jediným, kde youtubeři k pohyblivým záběrům 

používají i selfie tyč.  

Uvedená zjištění jsou v souladu se závěry Morcilla a kol. – i podle nich ve videích převažuje 

kamera na stativu, v menším množství videí se objevují scény pořízené pomocí selfie tyče, 

případně kombinace obou technik. Pokročilejší metody záznamu, např. využití kamery typu 

steadicam či kamery na kolejnicích, vyžadují profesionální znalosti práce s kamerou, ale především 

i výraznou finanční investici do vybavení. To jejich využití u amatérských tvůrců s nízkým 

rozpočtem vylučuje (Morcillo, Czurda a Robertson-von Trotha 2015).  

I animované kanály používají kameru na stativu nad kreslířem. U videí Otevřené vědy záběry 

sice působí dynamicky – „kamera“ obvykle přejíždí po obrazovce tak, jak kreslíř přikresluje nové 

kresby, efektu pohybu obrazového materiálu se ale dosahuje až při postprodukci (Otevrena veda 

2015). „Přejetí“ kamery na jiné místo pak symbolizuje začátek nové dílčí tematické oblasti, takže 

dílo člení podobně jako u neanimovaných kanálů střihy. 

4.1.5. Střihy 

Střih je přechod z jedné scény na jinou. Střihy pomáhají zvyšovat uměleckou kvalitu díla a tím 

i uživatelský zážitek. Mohou vytvářet napětí či vyvolávat emoce. Z mnoha dalších funkcí, které 

střih má, se pro nás nejrelevantnější zdá to, že umožňují vypustit pasáže, které by byly neúčelné 

nebo rušivé, nahradit nekvalitní záběry či upravit celkovou délku obsahu (Millerson a Owens 

2009). 

Důležitost střihu a jeho podíl na zábavné funkci snáze pochopíme, pokud si představíme 

nesestříhané video, například záznam z přednášky či neupravený výklad youtubera. Takový obsah 

by působil spíše dokumentárním, surovějším dojmem než dojmem estetické propracovanosti, která 

se pojí se zábavnou funkcí. Pokud bychom na audiovizuální obsahy aplikovali Jakobsonovy 

textové funkce a snažili se pomocí nich vysvětlit rozdíl mezi populárně naučným videem (které 

střihy používá) a nesestříhaným záznamem z přednášky, dalo by se říci, že u populárně naučného 

videa dominuje funkce poetická (zaměřená na sdělení jako takové, tj. jeho provedení a styl) a 

referenční (či poznávací, informativní), zatímco u záznamu z přednášky nebo výkladu může 

poetická funkce i zcela chybět (Jakobson 1995). V případě námi analyzovaných videí se zdá, že 



48 

 

střihy slouží mj. k tomu, aby mluva prezentéra byla v produkovaném materiálu souvislá (bez 

hezitačních zvuků či výplňkových slov) a zároveň nebylo nutné celé video natočit na jeden záběr 

(což by pro prezentéra bylo ve výsledku složitější a časově náročnější než natáčet jednotlivé scény 

a pak je sestříhat). 

Kanály VSauce, Veritasium, Vědecké Kladivo i Milujeme vědu používají viditelné střihy vždy. 

Kreslená videa zbývajících kanálů AsapSCIENCE a Otevřená věda využívají střihů k animaci. 

Vidíme tedy, že tvůrci běžně využívají takových postupů, které zvyšují uměleckou kvalitu jejich 

díla, prohlubují jeho schopnost být zábavným obsahem a vylepšují uživatelský prožitek z jeho 

konzumace. 

Jak podotýká Welbourne a Grant, každé médium si vynucuje vlastní způsoby prezentace obsahu. 

Zatímco nižší rychlost prezentace (pronesená slova za minutu) je pro uživatele z hlediska lepší 

srozumitelnosti výhodná u médií, která neumožňují konzumaci pozastavit a vybraným pasážím se 

věnovat znovu, zde tomu tak není. Svižnější prezentace tématu na YouTube může zvyšovat zájem 

a zapojení publika. Nutno ale dodat, že se jedná spíše o domněnku autorů ( Welbourne a Grant 

2015), kterou by bylo nutné podložit výzkumem. V našem případě by tedy potenciálně střihy 

mohly sloužit i k eliminaci či zkracování tichých pasáží mezi jednotlivými větami, což by počet 

slov za minutu zvýšilo. I to by ale bylo nutné podložit dalším výzkumem, stejně jako to, zda za 

krátkými videi nestojí snaha vyhovět domnělé omezené délce pozornosti uživatelů, kteří mohou 

kdykoli video vypnout a vybrat si ze široké nabídky jiný obsah (Morcillo, Czurda a Robertson-von 

Trotha 2015). 

4.1.6. Prostředí 

U neanimovaných kanálů se setkáváme převážně s interiéry. Natočit video v obytné místnosti je 

pro tvůrce s minimálním rozpočtem nejdostupnější variantou; přidaným benefitem je, že působí 

neformálně a autenticky. Exteriéry jsou méně běžné, což si vysvětlujeme přítomností rušivých 

elementů, kvůli kterým tvůrce nedokáže pro absenci dostatečně pokročilé záznamové techniky 

zajistit kvalitní zvuk bez ruchů a šumů. V interiérech se odehrávají všechna videa kanálů VSauce 

(obývací pokoj, pracovna, schodiště domu) a Vědecké Kladivo (youtuber sedí u bílé tabule s ručně 

nakreslenými obrázky, za ním se nachází stěna se zbraněmi) a Milujeme vědu (laboratoř, učebna, 

pracovna). Animované kanály AsapSCIENCE a Otevřená věda používají jako pozadí bílou tabuli, 

resp. bílý papír.  



49 

 

Pasáže natáčené v exteriérech používá pouze kanál Veritasium, který do obsahu začleňuje 

rozhovory s kolemjdoucími či návštěvu míst vztahujících se k tématu (jeho videa tak působí do 

jisté míry dojmem reportáže).  

4.1.7. Mluvčí a styl prezentace 

Welbourne a Grant zmiňují z hlediska způsobu prezentace populárně naučných kanálů čtyři 

kategorie: vlog (kamera zabírá mluvčího), animace s komentářem v pozadí, záznam prezentace a 

interview. Za nejúčinnější označují autoři vlogy a animaci s komentářem (Welbourne a Grant 

2015). Z námi zkoumaných kanálů bychom mohli kanály VSauce, Veritasium, Milujeme vědu a 

Vědecké Kladivo označit za vlog a Otevřenou vědu spolu s AsapSCIENCE za animaci s 

komentářem v pozadí.  

Analyzovaná videa využívají jednoho či dvou prezentérů. Ti se napříč videi nemění, takže 

uživatel má možnost navázat s nimi bližší vztah a ví, jaký styl prezentace od videa může čekat. 

Podle Welbourna a Granta přispívá stálý prezentér k popularitě kanálu: zejména u kanálů na bázi 

produsage uživatel vnímá kanál jako osobní produkt prezentéra – jednotlivce. Právě v tom se 

vnímání kanálů na YouTube liší například od televizních seriálů s podobnou tematikou. Welbourne 

a Grant dále uvádějí, že kanály vytvářené již existující institucí (do této kategorie v našem případě 

spadají kanály Milujeme vědu a Otevřená věda) jsou méně populární než kanály, které vyrostly 

přímo na YouTube a jako tvůrce se v nich uplatňuje sám youtuber, takže působí více autenticky 

(Welbourne a Grant 2015). Toto zjištění můžeme potvrdit: kanál Vědecké Kladivo nerozlučně 

spjatý s youtuberem Martinem Rotou má mnohonásobně více zhlédnutí i odběratelů než uvedené 

dva české kanály, které do tvůrčího procesu zapojují další spolupracovníky, kteří mají na starosti 

jednotlivé produkční a postprodukční činnosti. 
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Výjimečně tvůrci spolupracují s jinými youtubery. Mezi šedesátku nejoblíbenějších videí se 

propracovalo například video What is NOT random? z kanálu Veritasium, kterým provází Derek 

Muller, stálý prezentér kanálu, společně s Michaelem Stevensem z kanálu VSauce. Dobře ale 

fungují i zavedené televizní celebrity, pokud k nim uživatelé již mají blízký vztah. Druhým 

nejúspěšnějším videem kanálu AsapSCIENCE (tj. videem, které má v rámci kanálu druhý nejnižší 

index oblíbenosti), je Could We Stop An Asteroid? Feat. Bill Nye. Bill Nye je televizní prezentér 

známý z populárně naučného pořadu Bill Nye the Science Guy, který běžel v americké PBS v letech 

1993–1998. Podobná spolupráce je podle Welbourna a Granta výhodná pro obě strany.  

Podle Welbourna a Granta je osobnost youtubera pro popularitu zásadní. Stevens z kanálu 

VSauce si například vybírá velice živý a neotřelý způsob prezentace. Stálým prvkem Stevensových 

videí je silná komika, které dosahuje výraznou expresivní mimikou a dynamickou intonací nebo 

kreativní a neformální prací rekvizitami (čepička z alobalu v kontrastu se seriózně působícími 

brýlemi a trikem s límečkem). Stevens při výkladu jako rekvizity používá věci běžné denní potřeby 

(pomeranč nebo nafukovací míč místo glóbusu). Předměty jsou mu často házeny z místa mimo 

záběr a mimo záběr je posléze také odhazuje, což přispívá ke komickému rázu jeho prezentace. 

Pokud platí Štrauchova slova, že výrazný a osobitý projev na YouTube zaujme spíše než tvorba 

Obrázek 3: VSauce – prostředí a prezentace (video Is Earth Actually Flat?) 
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nevymykající se zažitým postupům (Štrauch 2015), pak Stevens je dobrou ukázkou toho, jak může 

osobitost v kontextu populárně naučných kanálů vypadat.  

 

 

Obrázek 4: VSauce – ukázka mimiky (video How Big Can a Person Get) 

 

Stevensovým poznávacím znamením je úvodní záběr do prázdné místnosti, do něhož Stevens 

„vstupuje“ zespodu, tj. ze dřepu. Toto „objevení se na scéně“ je vtipem opakujícím se v průběhu 

videí často (s občasnými modifikacemi – skok do záběru z vyvýšeného místa apod.), takže kromě 

toho, že dodává do jinak serózního tématu humor, působí i jako jednotící prvek a poznávací značka 

youtubera. 

VSauce ale není jediným kanálem využívajícím při prezentaci humor. Expresivnější vystupování 

včetně humorné mimiky nebo intonace, citoslovcí či zveličování je běžné i na jiných kanálech. Ve 

videu Could We Stop An Asteroid? Feat. Bill Nye kanálu AsapSCIENCE například Bill Nye běhá 

kolem dokola a křičí. Humorným dialogem prezentérů jsou často zakončována i videa kanálu 

Milujeme vědu, a stejně tak videa Otevřené vědy jsou opatřena velmi humorným komentářem Pavla 

Lišky („naběhal jsem se jak Zátopek“, „zdar počítačoví závisláci“). 

Kreativní využívání věcí denní potřeby nemusí sloužit pouze jako komický prvek – usnadňuje 

také uživatelům pochopení zkoumaných fenoménů. U kanálu Veritasium zaznamenáváme tento 

postup například ve videu The Most Radioactive Places on Earth, kde youtuber zmiňuje míru 
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zásahu radioaktivity po snědení banánu a banán pak pro snazší porozumění používá jako měrnou 

jednotku. Radiaci obdrženou vykouřenými cigaretami tak měří na počet banánů. Věci denní 

potřeby jako rekvizity využívá i Martin Rota z kanálu Vědecké Kladivo (papír při ukázce ohýbání 

časoprostoru a vzniku červích děr, nafukovací balónek při výkladu o rozpínání vesmíru), avšak bez 

výraznějšího humoru. I tak je jeho projev dle našeho názoru osobitý – youtuber používá hovorovou 

češtinu, kterou prokládá obecněčeskými, díky nimž jeho projev působí velmi přirozeně a 

neformálně. 

4.1.8. Témata a tematické linie 

Morcillo a kol. došli ke zjištění, že výborně napsaný scénář je jednou z nejdůležitějších součástí 

každého úspěšného videa a pravděpodobně i důvodem uživatelského zájmu. Pokud je scénář 

poutavý, může upozadit i nepříliš propracovanou (post)produkční stránku videa. Z hlediska 

narativních strategií můžeme rozlišit přímočará videa s jedním tématem, či komplexní videa 

pracující s více tématy (Morcillo, Czurda a Robertson-von Trotha 2015). 

Při analýze témat budeme vycházet z metody narativní analýzy (Trampota a Vojtěchovská 

2010). Budeme hledat „formu, vzorec nebo strukturu“, podle které jsou videa tvořena, opakující se 

kombinace postupů, posloupnost dílčích témat.  

Videa populárně naučných kanálů často vycházejí ze zajímavé až kuriózní otázky, kterou se 

vědeckým způsobem snaží vysvětlit: Co by se stalo, kdyby slunce najednou zmizelo? Proč pavouci 

po smrti stáhnou nohy? Dá se zastavit asteroid? Jiná se zabývají méně kuriózními tématy a spíše 

se snaží laikům přiblížit některé ze základních konceptů přírodních věd (vznik vesmíru, periodická 

tabulka prvků, vznik fata morgány, fungování proteinů). 

Všechny analyzované populárně naučné kanály používají jako výchozí bod k úvahám vstupní 

otázku. Není překvapivé, že jednotlivé kanály mohou na nastíněné otázky (Q) podávat odpovědi 

(A) různým způsobem: 
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•  kanál se striktně drží vstupního tématu a na otázku odpovídá spíše stručně a přímočaře 

(Q:A), 

•  kanál využívá dílčích odpovědí k navazujícím otázkám, postupuje lineárně 

(Q1:A1:Q2:A2:Q3…), 

•  kanál odpověď rozvětvuje, uvádí dílčí doplňující otázky a odpovědi (Q:A1 (Q1a:A1a), A2 

(Q2a:A2a), A3…). 

 

Otázku lze zpracovat exaktně (s využitím vědeckých faktů), lze ale zapojit i neexaktní přístupy 

včetně subjektivních úvah filozofického rázu a otázku zodpovědět kombinací obojího. Otázku lze 

zodpovědět slovně, ale i s využitím jednoduchých laboratorních pokusů (tento přístup využívá 

kanál Milujeme vědu). 

Příkladem prvního přístupu (stručnosti a striktnosti) je kanál Vědecké Kladivo, který produkuje 

poměrně krátká videa a od vstupního tématu se příliš neodchyluje. Ve snaze otázku zodpovědět 

využívá čistě vědecká fakta a během výkladu zpravidla nepřechází na žádné navazující otázky či 

dílčí témata. 

Zcela opačný přístup je charakteristický pro kanál VSauce. Ten často jmenuje obecně uznávaný 

fakt jako úvodní otázku, kterou rozvádí téměř do absurdna a používá ji jako odrazové plochy 

k návazným otázkám a úvahám, nejčastěji z oblasti (astro)fyziky, které mohou ale ve výsledku 

nabývat až filozofických rozměrů (Může být Země plochá? → Kdyby byla plochá, jak by se 

změnilo působení gravitace na jejích okrajích? → Existuje vůbec gravitace? → Dá se vůbec 

s jistotou říct, že jakákoli vědecká fakta jsou pravdivá?). Jindy slouží téma videa jako výzkumná 

otázka, kterou youtuber ve videu zodpovídá (Jsou náhody náhodami, nebo se jedná o vyšší moc? 

→ Mozek je naprogramovaný k vyhledávání pravidelností. → Při dostatku času a zájmu se náhody 

najdou snadno. → Náhody nejsou ve skutečnosti nijak překvapivé.).  

Jako příklad nelineárního přístupu se nabízí Otevřená věda, která téma s využitím vědeckých 

faktů vizuálně zpracovává do formy myšlenkové mapy, přičemž používá množství dílčích otázek 

a odpovědí a téma rozvětvuje v dílčí podtémata (Co je to protein? [1. Jaké jsou základní typy 

proteinů? 2. Z čeho se proteiny skládají? 3. Jaké fáze má proteosyntéza? {3a. Co je transkripce? 

⟨3aa. Z čeho se skládá DNA? 3ab. Jak transkripce probíhá? 3ac. Co je ribozom?⟩ 3b. Co je 

translace? …}]). 
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4.2. Výzkum komentářů 

V této části provedeme kvantitativní deskripci obsahu uživatelských komentářů, jejímž cílem 

bude zjistit, kolik komentářů se týká tématu videa, osoby youtubera, konkrétních pasáží či jiných 

obsahových prvků. Komentáře i grafy byly zpracovány v programu MS Excel, kam byly nejprve 

do sloupce A nakopírovány jednotlivé nasbírané komentáře (včetně názvu kanálu, názvu videa a 

počtu lajků v den sběru ve sloupcích B–D). Po přidání proměnných do prvního řádku (buňky 

E1:Q1) byly komentáře okódovány hodnotou „x“ v každé proměnné (sloupci), jejíž kritéria 

komentář splňoval. V závěru byly údaje pomocí kontingenčních tabulek zpracovány v absolutních 

i procentuálních hodnotách do jediné tabulky podle jednotlivých kanálů a kategorií. Tato tabulka 

je uvedena jako Příloha 2.  

4.2.1. Obecný pohled 

 

 

Graf 2: Rozložení komentářů celkem. Báze: total, N=1108 
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Graf 3: Rozložení komentářů celkem (vč. subkategorií). Báze: total, N=1108 

 

Jeden komentář často splňoval podmínky pro zařazení do více kategorií (např. poděkování, 

pochvala a rozvoj tématu v rámci jediného komentáře), takže byl při kódování zařazen do každé 

z nich.  

Více než polovina komentářů (53 %) rozvíjela téma videa – nejčastěji se jednalo o komentář z 

pozice peera, tj. teoretické úvahy a související postřehy převážně v oznamovacím způsobu (39 %). 

Další způsoby rozvoje tématu byly méně časté (otázka k tématu videa cílená na youtubera nebo 

jiné uživatele 7 %, oprava nepřesné informace či dovysvětlení 7 %).  

Téměř každý čtvrtý komentující (23 %) byl motivován snahou o obousměrnou komunikaci s 

tvůrci, a to jak jednorázovou, kdy uživatel předpokládá, že tvůrce si komentář může přečíst (video 

→ reakce uživatele: pochvala 9 %, poděkování 2 %), tak opakovanou, kdy uživatel bere v úvahu 

možnost, že tvůrce na komentář dokonce zareaguje (video → reakce uživatele → odpověď tvůrce: 

návrh tématu 14 %).  

Třetí nejčastější kategorií komentářů bylo vyjádření týkající se některého z motivů videa (20 %), 

který je možné smyslově zaznamenat a lokalizovat pomocí časového odkazu (např. přímá citace 

youtubera, komentář hudby). Ostatní kódované kategorie nedosahují 10% hranice.  

Zdá se tedy, že uživatele podněcuje k aktivitě především téma, o kterém se dá diskutovat 

s ostatními uživateli, motivy obsažené ve videu a v neposlední řadě i vědomí, že tvůrce si jejich 

komentář může přečíst či na něj zareagovat. V následujícím textu se na jednotlivé kategorie 

podíváme podrobněji. 
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4.2.2. Snaha o obousměrnou komunikaci s tvůrci 

 

 

Graf 4: Snaha o oboustrannou komunikaci (podle kanálů a odběratelů, počet odběratelů v tisících udává spojnice). 

Báze: total, N=1108 

 

Navázat pomocí komentáře kontakt s tvůrci (prostřednictvím poděkování, pochvaly, žádosti o 

další videa či jiného komentáře zjevně cíleného na tvůrce) se v rámci celého zkoumaného vzorku 

pokusil zhruba každý čtvrtý komentující. Snaha o obousměrnou komunikaci s tvůrci (tj. uživatel 

předpokládá, že tvůrce si komentář může přečíst, případně na něj dokonce zareagovat) byla patrná 

ve 23 % komentářů, nejčastěji se jednalo o podkategorii návrh tématu (14 %). Zbývající dvě 

podkategorie byly méně časté (pochvala 9 %, poděkování 2 %).  

V komentářích tohoto typu se odráží fakt, že internetová média přinesla uživatelům možnost 

obousměrné a potenciálně okamžité komunikace mezi producenty a konzumenty mediálních 

obsahů. Youtubeři navíc sami ve videích vyzývají uživatele k navrhování témat na nová videa a 

mnozí uživatelé této možnosti využívají.  

Podíváme-li se blíže, zjistíme, že podíl komentářů usilujících o obousměrnou komunikaci 

s tvůrci se u různých kanálů značně liší. České kanály mají oproti kanálům v angličtině výrazně 

nižší počet odběratelů (viz Graf 4) i komentujících. Pro srovnání: počet komentářů u jednoho 

českého videa nebyl často vyšší než 50, zatímco u kanálů zahraničních s milionovými počty 

odběratelů i zhlédnutí jsou komentářů u jediného videa obvykle tisíce. Snad i proto se u českých 

kanálů mezi nejviditelnější komentáře (tj. nejlépe hodnocené komentáře) propracovaly komentáře 

tohoto typu mnohem častěji než u kanálů zahraničních (u videí v češtině často vstoupily do vzorku 

veškeré komentáře k danému videu bez ohledu na to, zda vůbec od uživatelů získaly nějaké 

hodnocení).  
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Mezi počtem odběratelů a podílem nasbíraných komentářů usilujících o obousměrnou 

komunikaci s tvůrci byla vysledována negativní korelace: čím více komentářů kanál má, tím méně 

se mezi nejoblíbenějšími komentáři objevují komentáře snažící se navázat obousměrnou 

komunikaci s tvůrci. To samozřejmě ještě nemusí nutně znamenat, že u kanálů s větším publikem 

uživatelé méně často navazují prostřednictvím komentářů obousměrný kontakt s tvůrci (jakkoli to 

výsledky naznačují – viz níže, zejména jednotlivé subotázky) – s jistotou víme pouze to, že tyto 

komentáře se méně často objevují mezi těmi nejlépe hodnocenými (bez ohledu na to, jaký je jejich 

skutečný podíl mezi všemi komentáři daného videa). S větší mírou jistoty lze intuitivně tvrdit, že 

při nízkém počtu komentářů si tvůrce může všechny komentáře snáze přečíst, případně na ně 

zareagovat, zatímco při několika tisících komentářů jsou jeho možnosti obousměrné komunikace 

s uživatelem limitovány pouze na komentáře s nejlepším hodnocením a komentáře nejnovější 

(taková je aktuální podoba filtru uživatelského rozhraní). Možnost obousměrné komunikace se tak 

pro uživatele s narůstajícím počtem komentářů a uživatelů objektivně omezuje. 

Pokusíme-li se na komentáře nahlédnout kvalitativně, u kanálu Vědecké Kladivo si všimneme, 

že mnozí z komentujících oslovují youtubera neformálně „Ahoj Martine“. Martin Rota se netají 

tím, že divácké komentáře jsou mu inspirací při volbě tématu nových videí a zpravidla v závěru 

videí i vyzývá uživatele k jejich navrhování. Že youtuber komentáře čte a inspiruje se jimi ostatně 

i někteří uživatelé v komentářích potvrzují.13 

Ve videích kanálu Milujeme vědu najdeme mezi komentáři mnohdy i komentáře tvůrců, psané 

jménem kanálu. Tvůrci s uživateli diskutují, či je dokonce vyzývají k započetí e-mailové 

komunikace.14  

Jakkoli se množství komentářů snažících se navázat s tvůrci obousměrnou komunikaci u 

jednotlivých kanálů liší, je zjevné, že vědomí obousměrnosti komunikace a možnost diskutovat 

s tvůrci uživatele k psaní komentářů motivuje. Tendence je tím více patrná, čím má kanál méně 

početné publikum. U takových kanálů se totiž komentáře vyzývající tvůrce k obousměrné 

komunikaci neztratí v obrovském množství komentářů s lepším hodnocením a uživatel i tvůrce je 

může snadno najít a číst, aniž by musel rolovat hluboko. Této možnosti, jak ukazuje obrázek níže, 

                                                 

13 „Konečně téma,které jsem napsala do komentářů i já :)“ (komentář k videu Co je to Fantomová končetina? - 

Vědecké Kladivo, uživatel: Lolsoscz HACKNUTO) 

14 „To je na delší a detailnější povídání, napište nám mail na redakce@rect.muni.cz.“ (autorský komentář k videu 

Badatelna -- 1. díl: Jak si doma změřit rychlost světla, uživatel: Milujeme vědu) 

https://www.youtube.com/channel/UCPDf22L1PqWQK7O1dZWslVA
mailto:redakce@rect.muni.cz
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někteří tvůrci skutečně využívají – v aktuálním uživatelském rozhraní mají tyto autorské komentáře 

modře podbarvené jméno autora. Neinternetová média takto snadnou komunikaci konzumentů 

s producenty neumožňují.  

 

Obrázek 5: Otevřená věda – autorský komentář, kde tvůrci tohoto profesionálního kanálu děkují uživateli za 

pochvalu (video NEZkreslená věda III: O teorii relativity) 

 

4.2.2.a. poděkování za video (děkuji) 

 

Graf 5: Poděkování za video (podle kanálů a odběratelů, počet odběratelů v tisících udává spojnice). Báze: total, 

N=1108 

 

Motivací pro napsání komentáře, v němž uživatel děkuje tvůrci za video, je předpoklad, že tvůrce 

komentáře čte a poděkování může zaznamenat. Při analýze byla vysledována negativní korelace 

mezi počtem odběratelů kanálu a počtem poděkování za video. U kanálů s vysokými počty 
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odběratelů (a tím i komentářů) se mezi uživatelsky nejlépe hodnocené (a tedy i nejviditelnější 

komentáře) poděkování probojovalo méně často. Poděkování se často vyskytovalo spolu s jinými 

kategoriemi, zejména s pochvalou videa.  

Vysledovaná negativní korelace mezi počtem odběratelů a děkovných komentářů a by mohla 

mít dva důvody: 

 

• uživatelé kanálů s menším publikem lajkují tyto komentáře častěji než jiné 

komentáře, takže zůstávají díky vysokému hodnocení mezi nejviditelnějšími komentáři, 

• uživatelé kanálů s menším publikem mají silnější pocit obousměrnosti komunikace 

(tj. jsou si vědomi vyšší pravděpodobnosti, že tvůrce si jejich komentář přečte), a tím je vyšší 

i jejich motivace mu poděkovat, proto mají tyto kanály reálně vyšší podíl komentářů 

s poděkováním. 

 

Bližší pohled mezi komentáře kanálů Milujeme vědu, Otevřená věda a Vědecké Kladivo 

naznačuje, že komentáře s poděkováním zpravidla nemají více lajků než ostatní komentáře (některé 

z komentářů dokonce nezískaly žádné lajky od jiných uživatelů). Často se navíc poděkování 

vyskytuje spolu s jinou formou snahy o obousměrnou komunikaci – u Vědeckého Kladiva 

například téměř všechny děkovné komentáře obsahují ještě pochvalu nebo se jedná o komentář 

specificky cílený na tvůrce (oslovení „Martine“, druhá osoba singuláru). Je tedy pravděpodobné, 

že u kanálů s nižšími publiky, kde se tvůrci aktivněji zapojují do diskuze s uživateli, je důvodem 

zmíněného trendu silnější pocit obousměrnosti komunikace.  
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4.2.2.b. pochvala videa (dobrá práce, super)  

 

Graf 6: Pochvala videa (podle kanálů a odběratelů, počet odběratelů v tisících udává spojnice). Báze: total, N=1108 

 

Nejvíce pochval mezi analyzovanými komentáři bylo zaznamenáno u dvou kanálů s nejmenšími 

počty odběratelů, kde z důvodu malého počtu komentářů neproběhlo jejich filtrování podle 

hodnocení uživatelské komunity. U těchto kanálů se pochvala vyskytovala v průměru u každého 

druhého komentáře. Podobně jako u poděkování za video i zde by se dalo říci, že u kanálů s nižšími 

odběry uživatele k napsání komentáře motivuje vyšší pravděpodobnost, že tvůrce si komentář 

přečte, a tím i silnější pocit obousměrnosti komunikace. 

4.2.2.c. žádost o další videa (např. návrh tématu) či jiný komentář cílený na tvůrce 

(oslovení, 2. osoba singuláru) 

 

Graf 7: Žádost o další video či jiný komentář cílený na tvůrce (podle kanálů a odběratelů, počet odběratelů v tisících 

udává spojnice). Báze: total, N=1108 
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Podobně jako u předchozích dvou subotázek se i v této kategorii komentáře cílené na tvůrce 

objevovaly častěji u kanálů s nízkými odběry. Martin Rota, tvůrce kanálu Vědecké Kladivo 

uživatele v závěru svých videí nabádá, aby mu témata v komentářích navrhovali, takže velké 

množství komentářů tohoto typu není u jeho kanálu nijak překvapivé. Vidíme, že pokud youtuber 

uživatele přímo vyzve k psaní komentářů, uživatelé na jeho výzvu reagují, což jen posiluje náš 

dojem, že obousměrná komunikace mezi tvůrci a uživateli je nezanedbatelným rysem videí na 

YouTube.  

4.2.3. Rozvoj tématu  

 

Graf 8: Rozvoj tématu (podle kanálů a odběratelů, počet odběratelů v tisících udává spojnice). Báze: total, N=1108 

 

Rozvíjení tématu se ze všech zkoumaných kategorií objevuje v komentářích zdaleka nejčastěji 

(53 %). Bruns mluví o tom, že kolaborativní komunity jsou založeny na přesvědčení, že čím více 

uživatelů se dokáže zapojit do produkce obsahu, tím je vyšší jeho kvalita (Bruns 2012). Protože 

komentářů podobného typu se ve vzorku vyskytovalo mnoho, v následujících pasážích jsou zjištění 

rozdělena do následujících tří kategorií. Komentovat téma je možné  

 

• z pozice editora (opravy chybných informací, upřesnění či dovysvětlení nejasných míst),  

• z pozice peera (návazné úvahy dále rozvíjející výklad youtubera – brainstorming),  

• z pozice studenta (doplňující otázky k tématu cílené na komunitu).  

 

Rozdíly mezi zahraničními a českými kanály jsou v případě kategorie rozvíjení tématu méně 

výrazné, pouze u kanálů Milujeme vědu a Otevřená věda s velmi nízkými počty odběratelů je podíl 
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těchto komentářů mírně nižší. Může se jednat o důsledek faktu, že právě u těchto dvou kanálů 

vstoupily do vzorku všechny komentáře daných videí bez ohledu na jejich hodnocení; u kanálů 

s více odběrateli mohly komentáře rozvíjející téma videa vstupovat do vzorku častěji proto, že byly 

uživateli častěji pozitivně hodnocené. Více o konkrétní podobě komentářů rozvíjejících téma 

pojednávají následující odstavce. 

 

4.2.3.a. Oprava, dovysvětlení (komentář seshora – uživatel v roli editora, odborníka; 

přidává fakta, hodnotí obsah) 

 

 

Graf 9: Oprava, dovysvětlení (podle kanálů a odběratelů, počet odběratelů v tisících udává spojnice). Báze: total, 

N=1108 

 

Jedním z principů tvorby uživatelsky generovaného obsahu je i sdílená kontrola jeho kvality. 

Komentářů, v nichž uživatelé video hodnotili či opravovali v něm uvedené informace (prosté 

neemotivní nesouhlasím nebo celkově pozitivní komentář s vytknutím chyb: Pár chybek tam je, 

ale chápu, že je těžké to vysvětlit amatérům :), máš na tabuli překlep (fantová bolest)), bylo ve 

vzorku celkem 7 %. Velkou roli hraje to, zda se ve videu vyskytují na první pohled viditelné chyby. 

Například ve videu Vědeckého Kladiva „Co je to Fantomová končetina?“ je po celou dobu trvání 

videa za youtuberem tabule s nápisem „fantová“ místo „fantomová končetina“. K tomuto přepsání 

se v komentářích vyjádřilo mnoho uživatelů a vyfiltrujeme-li si výsledky pouze za toto jediné 

video, dosahuje počet oprav dokonce 24 % ze všech komentářů (viz Graf 10). K vyšším hodnotám 
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u českých kanálů mohl přispět způsob zpracování tématu, který je oproti kanálům v angličtině 

poněkud exaktnější, a tedy i více náchylný k nepřesnostem. 

 

Graf 10: Opravné komentáře u videí Vědeckého Kladiva – video Fantomová končetina vs. ostatní videa kanálu. 

Báze: Vědecké Kladivo, N=250 

 

4.2.3.b. Otázka vztahující se k tématu videa (komentář zespodu – uživatel v roli studenta; 

otázka cílená na uživatele či tvůrce)  

 

Graf 11: Otázka vztahující se k tématu videa (podle kanálů a odběratelů, počet odběratelů v tisících udává spojnice). 

Báze: total, N=1108 

 

Z hlediska doplňujících otázek jsou s výrazným rozdílem nejaktivnější uživatelé kanálu Vědecké 

Kladivo. Otázky řazené do této kategorie mohou být cíleny na tvůrce nebo na uživatele. Pokud jsou 

zjevně cíleny na tvůrce (oslovení youtubera, druhá osoba singuláru), dostaly odpovídající 

komentáře zároveň kód obousměrné komunikace.  
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Množství položených otázek může souviset s vnímanou mírou obousměrnosti komunikace 

s tvůrci kanálu. Porovnáme-li celkový počet komentářů s otázkou (těch bylo 41) s počtem 

komentářů, ve kterých byla  z á r o v e ň  projevena i zjevná snaha o obousměrnou komunikaci 

(poděkování, pochvala či jiný komentář cílený na tvůrce vznesený např. ve druhé osobě či 

s oslovením tvůrce), zjistíme, že u Vědeckého Kladiva byla přímá snaha o obousměrnou 

komunikaci projevena cca ve čtvrtině případů (9 komentářů; viz Graf 12). U ostatních kanálů se 

tyto dvě kategorie v rámci jednoho komentáře prakticky nevyskytují. 

Kromě kanálu Milujeme vědu, který má velmi nízkou bázi, byla přímá snaha o obousměrnou 

komunikaci s tvůrci v komentářích s otázkami v rámci ostatních kanálů nulová. I zde platí, že 

relativně silnější motivace k pokládání otázek není u Vědeckého Kladiva nijak překvapivá 

vzhledem k tomu, že youtuber uživatele v závěru svých videí k obousměrné komunikaci přímo 

vyzývá. 

 

 

Graf 12: Otázka vs. Snaha o obousměrnou komunikaci. Absolutní hodnoty. Báze: Otázka, N=75. Z celkových 41 

komentářů s otázkou (Vědecké Kladivo) obsahovalo 9 zároveň prvky snahy obousměrné komunikace. U ostatních 

kanálů se obě kategorie v rámci jednoho komentáře prakticky nevyskytovaly.  
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4.2.3.c. Brainstorming – komentář rozvíjející téma, postřeh z pozice peera – teoretické 

úvahy, postřehy převážně v oznamovacím způsobu 

 

 

Graf 13: Navazující komentář (podle kanálů a odběratelů, počet odběratelů v tisících udává spojnice). Báze: total, 

N=1108 

 

Kategorie komentářů rozvíjejících téma je se 39 % nejpočetnější kategorií z celého vzorku. 

Uživatelé v nich dále rozvíjejí výklad a úvahy tvůrce, sdílejí vlastní názory na problematiku, 

vymezují se vůči informaci z videa či tvoří na jeho téma vtipy. Nejmenší podíl rozvíjejících 

komentářů byl zaznamenán u dvou kanálů s nízkými počty odběratelů, u nichž byly analyzovány 

všechny komentáře bez ohledu na hodnocení. Tyto kanály zároveň zpracovávají odbornější a 

vědečtější témata (měření rychlosti světla, lom světla, difrakce, fungování počítače, dějiny peněz), 

u nichž je pro laiky těžší výklad rozvíjet z pozice peera a poskytnout k němu vlastní poznatky než 

u témat méně vědeckých (globální oteplování, život na planetě bez člověka, reklamy na Facebooku, 

radioaktivní místa na Zemi), která se objevují u kanálů s vyššími naměřenými hodnotami. 

Podle našich zjištění získávají komentáře rozvíjející téma v rámci komunity vysoký počet lajků. 

Uživatelé se těmito lajky vůči komentářům rozvíjejícím téma pozitivně vymezují. Daly by se proto 

označit za jeden z důvodů, proč je pro ně konzumace těchto videí zajímavá.  
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4.2.4. Hodnocení výběru tématu, mj. z hlediska jeho náročnosti  

(např. úžasné téma, nerozumím tomu, je to na mě moc složité) 

 

Graf 14: Hodnocení výběru tématu a jeho náročnosti (podle kanálů a odběratelů, počet odběratelů v tisících udává 

spojnice). Báze: total, N=1108 

 

Komentáře týkající se výběru a zpracování tématu, zejména jeho náročnosti na pochopení, 

nebyly ve vzorku běžné a na některých kanálech se vůbec nevyskytovaly. Ve vzorku 1108 

komentářů jich do této kategorie patřilo pouze 15, z toho 14 se objevilo u videí kanálu VSauce a 

zbývající jeden na kanálu Veritasium. Typicky uživatelé používali vyjádření jako I can’t 

comprehend, MY BRAIN HURTS!!!!, Evangelion is easier to understand than this, I give up trying 

to understand halfway lol či velmi výmluvné It's too complicated but I still watch it because it's so 

imteresting. 

U českých kanálů podobný komentář zaznamenán nebyl. Přihlédneme-li ke zjištěním z analýzy 

videí (viz část 4.1.8. Témata a tematické linie), podle kterých právě kanál VSauce téma složitě 

větví, rozvádí mnohdy úvodní otázku do absurdna a úvahy youtubera nabývají až filozofických 

rozměrů, zdá se, že videa kanálu VSauce zpracovávají témata intelektuálně náročnějším způsobem 

než ostatní kanály, a to přesto, že výchozí téma videa je zpravidla jednoduché až banální (Je Země 

placatá? Jak moc můžeme vyrůst? Proč jsou některé věci strašidelné?). 
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4.2.5. Odkaz k motivu nebo způsobu rozvoje tématu 

(konkrétní zvuková, vizuální nebo textová složka, citace obsahu, zpravidla 

lokalizovatelná pomocí časového odkazu, např. tohle video je hrozně temné) 

 

Graf 15: Komentář motivu (podle kanálů a odběratelů, počet odběratelů v tisících udává spojnice). Báze: total, 

N=1108 

 

Pětina komentářů se týká některého z motivů videa. Uživatelé v těchto komentářích zmiňují 

vizuální prvek (hezké malůvky, Na tom upoutávajícím obrázku je fotka tvojí umělé nohy?), 

rekvizitu, zvuk či hudbu (hudba v pozadí je podle mě dobrým a hlavně moderním prvkem). Mnohdy 

také v komentářích najdeme citace youtubera či časové odkazy ke komentovanému místu (at 0:01. 

WHERE THE FUCK DID HE JUMP DOWN FROM; 4:26 Am i the only one to be startled by that?; 

"...takže do něj nebouchejte kladivem..." 😂😂😂😅 umírám smíchy!!!). Někteří z komentujících se 

také snaží zobecnit tematickou linii a návaznost, která je pro videa daného kanálu typická (How to 

make a vsauce video 1) this does that 2) or does it 3) cue detective music; me:Michael lets' go 

shopping!!!! Michael:but what is shopping....?). 

Nejmenší podíl komentářů tohoto typu má kanál Vědecké Kladivo. Na vině mohou být faktory 

zjištěné v kvalitativní části: prostředí videí je v každém videu stejné, postprodukční grafické ani 

vizuální prvky se prakticky nepoužívají a zpracování tématu je velmi stručné a přímočaré. Oproti 

kanálům, které využívají propracovanější grafiku, větví téma do podtémat, pokládají kuriózní 

otázky či obměňují prostředí videí, je Vědecké Kladivo poměrně přímočaré a stereotypní. Pokud 

uživatele některé motivy přece jen zaujaly, jednalo se nejčastěji o kresby či text na tabuli za 

youtuberem či náhledový obrázek videa.  
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4.2.6. Odkaz k osobnosti tvůrce nebo hosta  

(vč. komentáře jeho chování či gest) 

 

Graf 16: Komentář vztahující se k osobnosti tvůrce nebo hosta (podle kanálů a odběratelů, počet odběratelů v tisících 

udává spojnice). Báze: total, N=1108 

 

Největší podíl komentářů tohoto typu získal kanál AsapSCIENCE, a to díky videu, v němž jako 

prezentér vystupuje Bill Nye, televizní osobnost známá díky populárně naučným pořadům (Billa 

se týkalo 18 z 19 komentářů AsapSCIENCE). Je tedy zřejmé, že populární hostující prezentér může 

uživatelskou aktivitu značně podněcovat. U animovaného kanálu Otevřená věda komentáře tohoto 

typu nebyly v rámci pěti analyzovaných videí objeveny, ačkoliv videím propůjčil hlas herec Pavel 

Liška. Na rozdíl od Lišky je ale Bill Nye známý především jako popularizátor vědy. Vidíme tedy, 

že dosazení televizní osobnosti do videa nemusí fungovat, pokud není komunitě svým zaměřením 

blízká a nepůsobí důvěryhodně a autenticky. 
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4.2.7. Sdělení emocí, které téma nebo video v uživateli vyvolalo  

(např. mám existenciální krizi, je to děsivé, mám radost z nového videa) 

 

Graf 17: Komentář sdílející emoce uživatele (podle kanálů a odběratelů, počet odběratelů v tisících udává spojnice). 

Báze: total, N=1108 

 

Podělit se o emoce, které video vyvolalo, se rozhodovali častěji uživatelé kanálů VSauce a 

Otevřená věda. Emocionální rozpoložení uživatelé obvykle popisovali explicitně (Anyone need a 

hug after watching this? :(, I wanted to punch someone at the end.) nebo prostřednictvím citoslovcí 

(Juchů!, Yay!!!) a přídavných jmen (How horrifying would it be to watch the universe end...). U 

kanálu VSauce referovali uživatelé často k existenciální krizi (vsauce casually making me question 

my existence, every time i watch these videos i get panic attacks and go through existential crisis, 

STOP IM HAVING AN EXISTENTIAL CRISIS), což opět odkazuje ke komplexnímu až 

filozofickému způsobu, jakým youtuber zpracovává téma a pokládá si doplňující otázky. U 

Otevřené vědy zmiňovali uživatelé často pobavení, které vyjadřovali prostřednictvím smajlíků a 

emotikonů (Ja umírá s tou ledničku :DDDD, 😂😂😂😅 umírám smíchy!!!). Emoce se na tomto 

kanálu vážou k humornému komentáři a kresbám. 
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Obrázek 6: Otevřená věda – Personifikovaná lednice: motiv, který vyvolal pozitivní emoce (video NEZkreslená 

věda II: 9. Jak funguje počítač?) 

 

4.2.8. Negativní emotivní kritika (vč. haterů a trollů) 

 

Graf 18: Negativní emotivní kritika, hateři (podle kanálů a odběratelů, počet odběratelů v tisících udává spojnice). 

Báze: total, N=1108 

 

Navzdory tomu, že objektivní neemotivní komentáře nesouhlasné či opravující youtubera se 

vyskytovaly poměrně často (7 %), méně vstřícné hodnotící komentáře obsahující emotivnější 

kritiku s občasným využitím silnějších výrazů (Z toho jak máte vysloveno wearables se mi udělalo 
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špatně., Docela odfláknutý video, velmi silno pochybujem ze mas aspon nadpriemerne iq) použilo 

v celém vzorku 1108 komentářů pouze 9 uživatelů, tedy zhruba 1 %. O něco výrazněji je můžeme 

pozorovat u kanálů s nízkým počtem komentářů. Dá se předpokládat, že pokud i kanály s vyšší 

sledovaností obdržely komentáře podobného typu, mohly být díky filtru uživatelského rozhraní 

odsunuty z prvních pozic na úkor více lajkovaných komentářů.  

Uživatelské komunity jsou založeny na spolupráci a jejich cílem je spolupodílet se na vytváření 

co nejkvalitnějšího obsahu (Bruns 2012). Proto není divu, že komentáře, které tomuto požadavku 

nevyhovují a nepřispívají k vyšší kvalitě či informační hodnotě produkovaného obsahu, jsou 

v dostatečně velkém vzorku komentářů odsunuty mimo pozornost (tj. nedostávají pozitivní 

hodnocení, případně mohou být hodnoceny i negativně). 

4.2.9. Odkaz ke vzdělávací funkci  

(např. naučilo mě to víc než škola, napsal jsem díky vám test) 

 

Graf 19: Vzdělávací funkce (podle kanálů a odběratelů, počet odběratelů v tisících udává spojnice). Báze: total, 

N=1108 

 

Někteří uživatelé oceňují videa pro jejich vzdělávací funkci. Dle jejich slov se jedná zejména o 

studenty, kteří zábavné a hravé formy komunikace využívají při učení. Výklad je pro ně zajímavější 

a snáze zapamatovatelný či pochopitelný než ve škole. Záleží ale spíše na konkrétním videu. Kanál 

AsapSCIENCE například zaujal uživatele ryze školním tématem – písní na motivy periodické 

tabulky prvků, která vedla k napsání 14 z celkových 17 komentářů tohoto kanálu zmiňujících 

výukovou funkci. V komentářích pak uživatelé mluvili nejčastěji o tom, že díky videu napsali test, 

případně že se pomocí videa na test učí.  
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4.2.10. Ostatní / nevztahují se k videu 

 

Graf 20: Ostatní komentáře (podle kanálů a odběratelů, počet odběratelů v tisících udává spojnice). Báze: total, 

N=1108 

 

Celkem 19 ze vzorku 1108 komentářů bylo zařazeno do kategorie ostatní. U těchto komentářů 

buď nebyla patrná souvislost s videem (jeden z komentujících například nakopíroval do komentáře 

text písně Z. Marleyho Believe in Yourself, jiný se pokusil o vtip tematicky nesouvisející s videem), 

nebo jednoduše nesplňovaly kritéria pro zařazení do žádné jiné kategorie (komentář počtu 

zhlédnutí videa, zmínka o sponzorovi videa). 
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5. YouTube jako následovník tradičních médií 

V následujícím textu se pokusíme shrnout obecné vývojové trendy, které vyplývají 

z teoretických a analytických částí této práce. 

 

5.1. Producenti, prezentéři a jejich proměna 

Zatímco televize jako vysílací médium sdílí obsahy malého počtu tvůrců velkému počtu 

příjemců, na webu sdílí velké množství uživatelů obsahy, které sami vytvořili (Jenkins 2006). 

Offline média neumožňují obousměrnou komunikaci mezi producentem a konzumentem, případně 

je tato komunikace nesrovnatelně zdlouhavější a složitější než u internetových médií. Televizní 

tvůrci se tuto jednosměrnost snaží potlačit pomocí populárních zprostředkovatelů – celebrit, které 

v pořadech vystupují jako prezentéři. Konzument konzumuje médium v podobě tváře prezentéra, 

může se s ním do jisté míry i přes jednosměrnost komunikace identifikovat jako s komunikačním 

partnerem. Celebrita může pořadu pomoci zaujmout a udržet publikum, čímž se z ní stává součást 

marketingových postupů média (Jirák a Köpplová 2009). Ze současných televizních pořadů 

s populárně naučnou tematikou můžeme jmenovat například Through the Wormhole, v českém 

překladu Cestování červí dírou s Morganem Freemanem. Freeman pořadu propůjčuje tvář, ale na 

scénáři se nepodílí. 

Naproti tomu u populárně naučných kanálů na YouTube je často tvůrcem i prezentérem jedna a 

táž osoba. Rota mluví o nedosažitelnosti televizních osobností pro televizního diváka. Youtubery 

vnímá spíše jako sobě rovné, „peery, kámoše“ – dojem, jakého televize nemůže dosáhnout (Vevera 

2015). Kanály na YouTube do svých obsahů nedosazují „hotové“ celebrity, ale s růstem publika si 

kanál svou celebritu tvůrce a prezentujícího „vychovává“. Emocionální vazba diváků 

k prezentérovi je na YouTube silnější než u televize, mj. proto, že je youtuber často vyzývá k psaní 

komentářů a navrhování témat, případně na tyto komentáře dokonce odpovídá. Pokud populárně 

naučné obsahy na YouTube stojí do jisté míry na kultu osobnosti, pak u televize směřuje zájem 

diváků spíše k pořadu jako celku než k osobnosti prezentéra. To tvůrcům internetových videí 

značně uvolňuje ruce – nehrozí totiž, že by byli v pořadu nahrazeni (jako se to stalo například J. 

Clarksonovi z Top Gearu, kde neshody s producenty vedly nakonec i k odchodu zbývajících dvou 

moderátorů). 
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V liberálně demokratických poměrech jsou masmédia chápána jako instituce svobody projevu. 

U populárně naučných pořadů se dá říci, že fungují i jako instituce vzdělání mimoškolního 

vzdělávání. Zatímco ale u televize stále fungují určité vlastnické vztahy a autoři mediálních sdělení 

podléhají vlastníkům média (Jirák a Köpplová 2009), takže míra svobody jejich projevu je těmito 

vlastníky omezena, na YouTube jsou autoři v podstatě samozvaní a nikým neregulovaní – obsah 

na YouTube může nahrát kterýkoli uživatel, pokud jeho obsah neporušuje podmínky služby. To 

ale přispívá k vnímání tvůrců jako nezávislejších a autentičtějších. 

Podle představ některých teoretiků slouží média k sociální reprodukci stávajících mocenských 

poměrů, a tedy slouží jen některým skupinám a třídám společnosti. V tomto pojetí média 

reprezentují zájmy elitní menšiny a jsou společenským nástrojem hegemonie (Jirák a Köpplová 

2009). YouTube je oproti televizi tvůrcům přístupnější a otevřenější, protože služba není 

kontrolována seshora elitní menšinou vlastníků, ale naopak zespodu, uživatelskou většinou, která 

svými zhlédnutími, lajky a komentáři získává oproti televizi obrovský prostor se vůči mediálnímu 

obsahu vymezit. U populárně naučných kanálů se díky komentářům uživatelé často i spolupodílejí 

na tematické skladbě a v podstatě tak vybírají, co bude produkováno. A nejen to – uživatelé často 

v komentářích téma rozvíjejí z pozice peera, čímž spoludotváří celkový obsah (který přesahuje 

video a je v komentářích rozvíjen), případně dohlížejí na jeho faktickou správnost (komentáře 

„seshora“ – z pozice editora, opravování nepřesností). 

YouTube se tedy dá považovat za opravdovější instituci svobody projevu než televize či jiná 

offline média, což se zdá být jedním z důvodů jeho popularity. Možnost svobodného projevu dává 

vedle youtuberů celé uživatelské komunitě, jejíž možnosti projevit veřejně svůj názor na médium 

byly u televize a tisku dlouhou dobu omezené či nulové, stejně jako možnost diskutovat o obsazích 

s ostatními členy komunity, neboť mimo nová média podléhá i proces zveřejnění diváckého 

komentáře (např. ve formě dopisu) vůli zástupců daného média. V době nových médií je 

každopádně zpětná vazba na obsahy produkované televizí a tiskem do jisté míry umožněna např. 

prostřednictvím komentářů na sociálních sítích (Facebook), byť stále platí, že u YouTube je 

komentování přímočařejší (komentáře jsou přímo pod videem, není nutné navštěvovat jiné weby 

nebo sociální sítě a do diskuze s uživatelskou komunitou se často v komentářích zapojuje i tvůrce).  
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5.2. Fungování a financování zkoumaných populárně naučných 

kanálů: přesun pozornosti z inzerentů na konzumenty 

Typická struktura fungování tradičních médií, například televize, předpokládá hierarchii, v níž 

jednotliví členové štábu pracují podle požadavků odpovědných osob (například producenta či 

režiséra) (Millerson a Owens 2009). Nová média umožnila výrobní proces videa pro masové 

publikum zjednodušit a tvůrce zbavila nutnosti přesvědčit mediální společnost, aby jim poskytla 

prostor ve vysílacím čase.  

Proces tvorby populárně naučného videa pro YouTube můžeme popsat velmi podobně jako u 

televize (námět, scénář, produkce, střih, synchronizace a zvuk). U populárně naučných kanálů 

založených jako amatérské odpadají některé typicky televizní kroky, zejména výběr režiséra a 

štábu a získávání financí, což je jednak důsledek centralizace, kdy veškeré přípravné, produkční i 

postprodukční práce je možné pro jediného tvůrce kanálu zvládnout svépomocí v domácích 

podmínkách s prakticky nulovým rozpočtem a bez pomoci dalších pracovníků, a jednak důsledek 

toho, že tyto kanály vznikly mnohdy původně jako volnočasová aktivita bez potřeby finanční 

odměny či zisku.  

Nižší či nulová závislost na financích od inzerentů omezuje u populárně naučných kanálů 

komercializaci. Oproti televizi, která své obsahy zpravidla podřizuje zájmům inzerentů a ve snaze 

udržet si vysokou sledovanost z programu vyřazuje méně úspěšné pořady či témata, vede 

nezávislost na prostředcích inzerentů na YouTube k větší míře svobody, mj. ve výběru tématu či 

rozhodování o product placementu nebo reklamách (Jirák a Köpplová 2009; Vevera 2015).  

Příkladem inovátorského přístupu a přesunu pozornosti z inzerentů na konzumenty, jehož 

důsledkem je i nový způsob získávání financí, je Rotův kanál Vědecké Kladivo. Rota potvrzuje, že 

firmy mají o komerční prezentaci v jeho videích zájem. Právě s ohledem na odběratele a osobitý 

styl svých videí ale komerční nabídky odmítá a místo toho využívá crowdfundingové platformy 

Patreon, prostřednictvím níž ho sponzorují sami diváci. Takový způsob financování podle něj dává 

divákům jistotu, že informace ve videích není zaplacená (a získávají navíc přidanou hodnot – 

uživatelský zážitek bez reklam) (Vevera 2015). 

Jirák a Köpplová zmiňují v souvislosti s posledními třemi dekádami značnou závislost médií na 

financích od inzerentů, kdy jsou podle některých autorů média dokonce manipulována pomocí PR 

či marketingu (Jirák a Köpplová 2009). Je otázkou, zda bude vývoj populárně naučných kanálů na 
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YouTube v budoucnu pokračovat směrem k alternativním způsobům financování a vzrůstající 

nezávislosti na inzerentech, či zda budou kanály spíše financovány reklamou.   
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5.3. Konzumenti a jejich proměna 

V klasickém pojetí masové společnosti je masová komunikace jednosměrná. Divák je spíše 

pasivní účastník zasažený sdělením a médium s ním nemá bezprostřední kontakt a „nevidí“ jeho 

reakce (Jirák a Köpplová 2009). U populárně naučných kanálů na YouTube si uživatelé aktivně 

vybírají, které obsahy budou sledovat. Berou na sebe navíc některé funkce editora a autora – 

v komentářích pod videem upozorňují na chyby v obsahu, nedostatky v kvalitě produkovaného 

materiálu nebo kontroverzní místa ve videích, v diskuzích s jinými uživateli téma rozvíjejí, čímž 

se spolupodílejí na jeho celkové informační hodnotě. Množina informací, které může uživatel 

získat z jednoho populárně naučného videa na YouTube, přesahuje samotné video – rozšiřuje se o 

dodatečné informace poskytované uživateli v komentářích a rozšiřování této informační množiny 

potenciálně nemá konce a pokračuje ještě dlouho po publikaci videa.  

Uživatelské rozhraní YouTube umožňuje rychlou a snadnou obousměrnou komunikaci. Vliv 

produkovaných obsahů tedy není jednostranný (ve směru obsah → příjemce), nýbrž obousměrný 

– obsah ovlivňuje uživatele (potřeba reagovat, sdělit v komentářích své názory, emoce), ale i 

uživatelé ovlivňují prostřednictvím komentářů tvůrce. Využije-li tvůrce uživatelem navrženého 

tématu, na jehož základě vytvoří nové video, nezasahuje už uživatel do pořadu zpětně (jako u 

televize), ale ještě předtím, než audiovizuální obsah vůbec začne vznikat. Někteří autoři mluví o 

„odcizení od televize“, kdy pro uživatele je youtuber víc „kamarád“ než tvůrce a důležitá je jeho 

osobnost a autenticita tvorby (Kovy 2016). Mladí uživatelé, kteří již nezažili dobu, kdy televize 

diktovala vysílaný obsah a možnost volby jiné stanice byla omezená či vůbec neexistovala, 

požadují moc nad konzumovaným obsahem v takové míře, jakou jim vysílací média v tradiční 

podobě nemohou nabídnout. Tím tlačí televizi do digitální konvergence (Jenkins 2006). 

Tendence navazovat obousměrnou komunikaci s tvůrci se nejzřetelněji projevila u 

analyzovaných kanálů s menším množstvím odběratelů (a komentujících). Nemá-li video více než 

několik desítek komentářů, je pro tvůrce snadné si komentáře přečíst a do diskuze s uživateli se 

zapojit. Jako by si Google byl benefitů obousměrné komunikace vědom, používá v uživatelském 

rozhraní YouTube modré podbarvení, kterým zajišťuje autorským komentářům lepší viditelnost.  

Možnost diskutovat s tvůrcem je objektivně omezena, pokud je počet komentářů k videu vyšší, 

a jedná-li se o stovky, nebo dokonce tisíce komentářů, je pro tvůrce prakticky nemožné si přečíst 

všechny komentáře. O to více se ale konzumentům otevírá možnost více diskutovat s ostatními 

členy uživatelské komunity – vznikají mezi nimi sociální vazby (Jirák a Köpplová 2009). Při našem 
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výzkumu se projevilo, že uživatelé kanálů s menšími publiky interagují spíše s tvůrci než s jinými 

uživateli; uživatelé kanálů s většími publiky mají tuto možnost omezenou, ale jako kompenzaci 

pozorujeme vyšší aktivitu při rozvíjení tématu z pozice peera (či hodnocení komentářů, které téma 

takto rozvíjejí; při zvolené metodologii se nedá jednoznačně říci, zda je podíl těchto komentářů u 

masovějších kanálů skutečně vyšší, či zda je uživatelé jen lépe hodnotí, ale právě díky možnosti se 

vůči těmto komentářům vymezovat prostřednictvím lajků víme jistě, že uživatelé diskuzi čtou a 

s komentáři interagují). S rostoucím množstvím uživatelů se tedy snižuje podíl interakcí s tvůrci, 

ale zvyšuje se podíl interakcí s jinými uživateli.  
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5.4. Obsahy a jejich proměna 

Jak již bylo zmíněno, populárně naučné kanály na YouTube vznikají mnohdy jako neziskové – 

pro autory plní produkce videí spíše funkci volnočasové aktivity, která při ideálních podmínkách a 

dostatečném zájmu ze strany konzumentů může přerůst v ziskovou činnost. Začínající produživatel 

má značně omezené finanční a časové možnosti i omezené odborné znalosti z oblasti produkce a 

postprodukce audiovizuálních obsahů. Snaha nabízet při takových podmínkách své obsahy 

uživatelům pravidelně se promítá do podoby jednotlivých videí. Dokud se youtubering nedá 

provozovat jako plnohodnotná výdělečná činnost, youtuber má omezené časové možnosti pro 

tvorbu videa. To vede ke zkracování jednotlivých videí, která mají často jen několik minut. 

Důsledkem omezených komerčních ambic je i chybějící kontrola uváděných informací a faktů. 

Funkci odborného garanta přebírají uživatelé, kteří prostřednictvím komentářů upozorňují na 

nepřesnosti a chyby ve videu. Důsledkem kratší doby strávené ověřováním faktů jsou občasné 

chyby či nepřesnosti v obsazích. 

Populárně naučné obsahy na YouTube zpravidla nepřistupují serializaci obsahu a téma 

zpracovávají jednorázově (tj. jedno téma na jedno video), takže jednotlivá videa fungují jako zcela 

samostatné jednotky (tj. nenavazují na sebe). Uživatel má sice možnost konzumovat tato videa 

podle data nahrání, ale může si také v uživatelském rozhraní seřadit videa podle počtu zhlédnutí a 

obsahy vybírat nelineárně podle jejich popularity v rámci komunity. Přímočaré názvy videí ve 

formě otázky pak uživatelům pomáhají se ve videích zorientovat – téma videa je zřejmé okamžitě. 

Populárně naučné obsahy na YouTube plní zábavnou a vzdělávací funkci. Videa často 

odpovídají na kuriózní otázku, která slouží zároveň jako téma videa. Amatérské podmínky 

produkce vedou k tomu, že videa jsou produkovaná spíše v interiérech. Téma tvůrci zpracovávají 

spíše výkladem než experimenty. Některé kanály na YouTube (Vědecké Kladivo) zpracovávají 

téma stručně a přímočaře. Jiné (Otevřená věda) téma rozvíjejí dílčími otázkami a větví do formy 

myšlenkové mapy. Dalším (VSauce) slouží výchozí otázka jako odrazová plocha pro návazné 

otázky a úvahy, které mohou být rozvedeny téměř do absurdna a nabývat až filozofických rozměrů.  

Z obsahového hlediska platí, že technologie definuje podobu mediálního obsahu. YouTube 

přináší nové prvky v jiných médiích z technologických důvodů nepoužitelné. Nová média přinesla 

možnost vkládat do produkovaných obsahů hypertextové odkazy, které umožňují aktivním 

uživatelům video pozastavit a dohledat si k tématu ihned dodatečné informace. Forma odkazu brání 

tomu, aby tyto dodatečné informace překážely při konzumaci obsahu těm, kteří o ně nestojí (Kasík 
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2012). Forma videa na vyžádání umožňuje sledování pozastavit, takže tvůrci do videí přidávají 

často i delší pasáže textu, které plní formu obrazového doprovodu k výkladu tvůrce. I ty si může 

uživatel v případě zájmu pozastavit a přečíst. 

 

  



81 

 

5.5. Budoucnost popularizované vědy na YouTube 

YouTube je prostorem, kde se střetává uživateli produkovaný obsah na bázi produsage a obsah 

profesionální, produkovaný institucemi. Aktuálně platí, že za produkci audiovizuálních obsahů pro 

YouTube jsou někteří tvůrci finančně odměňování (to platí u kanálů s vyššími publiky), zatímco 

jiní produkují obsahy prakticky bez finančních odměn. Ačkoliv pro uživatele je YouTube 

neplacenou službou, pro Google je díky zobrazování reklam před videi jedním z produktů 

generujících zisk (Morreale 2014).  

Podle youtubera Kovyho udává budoucí trendy vývoj youtuberingu v USA nebo Velké Británii. 

Profesionalizace tvorby vede k růstu kvality produkovaného obsahu i počtu tvůrců, kteří se svou 

tvorbou mohou plnohodnotně uživit (Kovy 2016). Při úvahách o dalším vývoji populárně naučných 

obsahů pro YouTube a jejich vztahu k neinternetovým médiím (zejména televizi) jsou obecně 

možné dvě protichůdné tendence: může dojít k jejich prolnutí, nebo se kanály na YouTube mohou 

stát tak silnými, že ve výsledku přetáhnou pozornost i finance zadavatelů reklam, čímž povedou 

k zeslabení vlivu (podle některých dokonce i zániku) soukromé televize.  

O prolnutí televize s novými médii se zmiňuje např. Jenkins: uživatelé podle něj budou 

publikované obsahy produživatelů hodnotit a ty nejúspěšnější z nich se profesionalizují a dostanou 

se až do televize (Jenkins 2006), podobně jako se to povedlo již zmiňovanému kanálu Annoying 

Orange. Mnohé televizní stanice zároveň mají vlastní kanály na YouTube, na nichž sdílejí 

specifický obsah. V době, kdy fragmentovaný mediální trh a stále častější sdílení uživatelských 

obsahů konkuruje tradičním mediálním postupům, by konvergence nabídla producentům více 

kanálů, prostřednictvím kterých oslovují svá publika (Jenkins 2006).  

Zastáncem opačného názoru je youtuber Martin Rota, tvůrce Vědeckého Kladiva. Podle Roty 

bude mít přesun financí zadavatelů z televize do YouTube na televizi velmi negativní dopad 

(Vevera 2015) a finance proudící na YouTube profesionalizaci této služby ještě zrychlí. Jak dále 

poroste počet uživatelů, bude YouTube lákat další a další zadavatele, takže bude čím dál ziskovější 

(Morreale 2014). 

V případě populárně naučných kanálů dochází k přerodu konzumenta ve spolutvůrce obsahu – 

ten probíhá v závislosti na rozvoji nových technologií postupně a po drobných krůčcích, takže je 

téměř nepostřehnutelný. Uživatelská aktivita zároveň motivuje ostatní uživatele k podobnému 

chování (Bruns 2012). Při analýze populárně naučných videí byla angažovanost uživatelů zjevná 

(návrhy témat na nová videa, komentáře z pozice editora, úvahové komentáře rozvíjející téma).  
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Pokud spolupodílení se na výsledné podobě populárně naučných videí motivuje uživatelský 

zájem, je možné, že aktivita a podíl uživatelů na audiovizuálních dílech na YouTube bude 

v budoucnu dále narůstat. Mohou se objevit nové technologické možnosti, díky nimž nebude 

aktivita uživatelů omezena jen textově, tj. na navrhování a rozvíjení témat a opravné komentáře, 

ale budou se moci zapojit i do samotné produkce audiovizuálního materiálu (např. tvorbou grafiky, 

střihu, hudby či dodatečnými úpravami videa). V uživatelském rozhraní služby YouTube by se 

mohly objevit uživatelské role propojené s různými úrovněmi přístupů ke kanálu, díky nimž by si 

vlastník kanálu mohl sestavit tým spolutvůrců a jimi navrhované rozpracované materiály by pak 

stačilo upravit, případně schválit či odmítnout (s touto funkcí ostatně Google již pracuje dnes – 

v Dokumentech Google mohou uživatelé bez editačních práv k dokumentu úpravy navrhovat a 

vlastník editačních práv je pouze přijme/odmítne). Vlastník by také mohl dílčí produkční činnosti 

(například vytvoření grafického prvku) zadávat ve formě úkolů (i funkci přidělování úkolů 

konkrétním uživatelům Google dnes již v Dokumentech používá), přičemž by si z uživatelských 

řešení vybral to nejlepší a podílející se uživatelé by k aktivitě byli motivováni například kredity na 

služby z portfolia Googlu, bonusovými videi kanálu, odznaky či zobrazením jména v závěrečných 

titulcích videa. 

Jiný způsob podílení se na vzniku videí by po vzoru Rotova Vědeckého Kladiva a Patreonu mohl 

umožnit uživatelům kanály sponzorovat formou crowdfundingu, ideálně přímo prostřednictvím 

nových funkcí v uživatelském rozhraní YouTube (aby nemuselo docházet k toku prostředků mimo 

platformy Googlu). Přímé financování kanálů by do produkčního procesu mohlo naopak zapojit 

externí spolupracovníky, aktivitu uživatelů v produkčním procesu omezit a celý proces tak přiblížit 

tradičním médiím. Vyloučena není ale ani kombinace obou přístupů. Zřejmé je, že dostatečné 

financování by mohlo motivovat více uživatelů, aby se tvorbě videí věnovali na plný úvazek. 
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Závěr 

Have I gone too far? Am I granting too much power here to these consumption 

communities? Perhaps. But keep in mind that I am not really trying to predict the future. I 

want to avoid the kind of grand claims about the withering away of mass media institutions 

that make the rhetoric of the digital revolution seem silly a decade later. 

H. Jenkins, Convergence Culture: Where Old and New Media Collide (2006) 

 

Před jedenácti lety mluvil Henry Jenkins o rodící se aktivní konzumaci médií jako o digitální 

revoluci. Tento typ mediální konzumace vznikal jako alternativa ke konzumaci komerčních médií 

i odpověď na ni a přinášel nové formy participace a kolaborace. Ačkoliv se Jenkins nesnažil 

předvídat budoucnost, byl ve svých odhadech natolik trefný, že mnohé z jeho poznatků jsou stále 

aktuální. YouTube, služba, která byla v době publikace Jenkinsovy práce zcela v plenkách a 

nepatřila ještě ani do portfolia Googlu, se vyvinula v mocné médium, bez něhož si mnozí 

miléniálové nedovedou každodenní mediální konzumaci představit.  

Uživatelé populárně naučných obsahů se dnes do vzniku komplexních mediálních sdělení 

aktivně zapojují prostřednictvím komentářů (rozvíjení a opravování obsahu, navrhování témat), 

byť jejich podíl na produkčních činnostech (grafika, hudba, střih…) je stále značně limitován, mj. 

neexistencí technologických platforem, které by snadnou participaci a spolupráci mezi uživateli a 

tvůrci umožnily. To se však může v budoucnu změnit. 

Cílem této práce bylo charakterizovat populárně naučné kanály na YouTube a určit, které prvky 

a motivy poutají pozornost, vyvolávají emoce, podněcují uživatele k psaní komentářů a pomáhají 

tak tvůrcům těchto kanálů udržet uživatelskou přízeň. Analyzováno bylo 60 videí z 6 různých 

populárně naučných kanálů. Na rozdíl od dosavadních odborných studií (Welbourne a Grant; 

Morcillo, Czurda a Robertson-von Trotha), které se zabývaly primárně audiovizuálními obsahy, 

poskytla tato práce navíc vhled i do uživatelský komentářů – těch bylo k vybraným videím získáno 

1108. Videa byla zpracována metodou kvalitativní obsahové analýzy s prvky obrazové a 

sémiotické analýzy, komentáře byly zpracovány metodou kvantitativní deskripce obsahu a byly 

vztáhnuty k údajům zjištěným prostřednictvím analýzy videí. Kombinace kvalitativních a 

kvantitativních metod nám poskytla následující odpovědi na výzkumné otázky. 
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Které rysy jsou pro tyto populárně naučné obsahy charakteristické? V druhém desetiletí 

nového milénia pozorujeme mezi populárně naučnými videi na YouTube poměrně silnou 

standardizaci užívaných postupů napříč kanály, což dokládá i fakt, že naše zjištění v zásadě 

korespondují s dřívějšími zjištěními odborné literatury. Populárně naučná videa mají spíše kratší 

formát (nejčastěji do 16 minut) a formu vlogu či animace s komentářem v pozadí. Jako obsahy pro 

sdílenou kulturu vznikly do jisté míry transformací obsahů produkovaných pro masmédia, jimiž 

jsou inspirované.  

Tvůrci používají běžné kinematografické metody zvyšující umělecký dojem z obsahu – videa 

využívají střihu, mají několikasekundová intra a outra, používají grafické prvky, hudební podkres 

i zvukové efekty. Použité postupy jsou ale často omezeny na ty, které nevyžadují vysokou 

finanční investici, jsou dosažitelné v amatérských podmínkách (tj. bez studia) a realizovatelné 

svépomocí jedním či dvěma tvůrci bez štábu dalších spolupracovníků. Pravděpodobně proto 

převažují ve videích statické záběry z interiérů, kde je snazší dosáhnout kvalitního zvuku bez šumů 

a ruchů. V některých videích jsou prezentéři na kameře (nejčastěji v polocelku), jiné jsou ručně 

kreslené, výjimečně se ale uplatňuje i kombinace obou postupů (záběr na prezentéra doplněný 

kresbami).  

 

Které rysy a inovace jsou specifické pro online video a jak s nimi tvůrci pracují? V námi 

analyzovaných kanálech najdeme mezi youtubery často absolventy přírodovědných oborů. Jejich 

videa vznikají často v amatérských podmínkách a profesionalizují se až s rostoucím publikem a 

rozpočtem. Důsledkem jsou jednoduché až primitivní grafické prvky, které působí jako vytvořené 

svépomocí youtuberem (v nejjednodušší formě se může jednat o ručně kreslená schémata či 

obrázky, v případě počítačem vytvořených prvků jsou to např. jednoduché koláže), intra mohou 

mít podobu jedné věty pronášené na youtuberem na kameru, která se ve videích vždy opakuje. 

Novým, specifickým typem obsahu jsou screenshoty z webů a krátké videozáznamy zachycující 

surfování na webu. V digitální éře si tyto obsahy vyvinuly specifické prostředky ke členění 

obsahu, které uživatelům usnadňují porozumění a poskytují dodatečné informace. Z textových 

médií transformovala internetová videa poznámky pod čarou na hypertextové odkazy, klíčové 

pojmy pronášené prezentérem jsou zdůrazněny tím, že se výraz objeví ve videu ve formě nápisu, 

jindy jsou ve videu zobrazeny celé odstavce textu, které může uživatel buď ignorovat, nebo video 

pozastavit a text přečíst.  
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Kolik uživatelů komentuje hlavní téma videa, jeho konkrétní pasáže či osobu youtubera? 

Celkově v uživatelské diskuzi dominovaly tři typy komentářů: komentáře rozvíjející téma videa, 

komentáře usilující o oboustrannou komunikaci, tj. motivované vědomím, že tvůrce si 

komentář může přečíst (a zareagovat na něj), a komentáře některého motivu, který lze zpravidla 

lokalizovat pomocí časového odkazu.  

Zdá se, že zdaleka nejvíce uživatele podněcuje k aktivitě téma, o kterém se dá diskutovat 

s ostatními uživateli. Tato tendence sílí s rostoucím počtem odběratelů kanálu. K tématu se 

uživatelé celkem vyjádřili asi v polovině komentářů, a to nejčastěji z pozice „peera“, tedy přidávali 

vlastní názory a úvahy týkající se tématu. Nižší byl výskyt komentářů k tématu z pozice studenta 

(otázky k tématu) či editora (oprava nepřesností uvedených ve videu).  

Vědomí potenciálně oboustranné komunikace motivovalo k napsání komentáře necelou čtvrtinu 

komentujících, a to silněji u kanálů s menšími publiky, které mají i menší počet komentujících, 

takže komentář uživatele je v diskuzi viditelnější (neztratí se ve velkém množství ostatních 

komentářů) a pro tvůrce je i snazší si diskuzi přečíst a zapojovat se do ní (pro přečtení všech 

komentářů mnohdy nemusí rolovat hluboko). V případě Vědeckého Kladiva uživatelé častěji než u 

jiných kanálů nabízeli youtuberovi témata pro další videa, což je dáno tím, že youtuber v závěru 

každého videa uživatele k navrhování přímo vyzývá a některá videa podle diváckých návrhů 

skutečně točí. U jiných kanálů byly zaznamenány autorské komentáře odpovídající na komentáře 

uživatelů. Obojí dokazuje, že tvůrci si diskuzi čtou a komunikace tak skutečně je oboustranná. 

V některých komentářích usilujících o oboustrannou komunikaci s tvůrci zaznělo ještě poděkování 

za video či jeho pochvala.  

Pětina uživatelů v komentářích zmiňovala motivy, které je ve videu zaujaly (např. rekvizita, 

grafický prvek, hudba), případně citovali text pronášený prezentérem. 

I když jsme zaznamenali i jiné typy komentářů (sdělení emocí, které video vyvolalo, jméno 

youtubera/prezentéra, odkaz ke vzdělávací funkci a některé další), nepřesáhly tyto jednotlivé 

kategorie 10% hranici. 

 

Které obsahové, slovní či neverbální prvky a motivy poutají největší pozornost či 

vyvolávají emoce? Uživatele zaujme často zajímavý vizuální prvek (zdařilá kresba, „upoutávající“ 

náhledová fotografie videa), rekvizita (věci denní potřeby, pomocí nichž prezentér vysvětluje 
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zkoumané jevy) či hudba (zejména pokud hudba navozuje vhodnou atmosféru, která ladí s 

tématem). Mnoho komentujících citovalo vtipné komentáře pronášené prezentérem. Z hlediska 

obsahu může být pro uživatele zajímavý i způsob rozvoje tématu, pokud je originální: na kanálu 

VSauce youtuber většinou začíná video položením banální otázky, kterou rozvádí prostřednictvím 

návazných otázek takřka do absurdna, často do filozofických rovin. A zatímco slovní komentář či 

kresby mohou působit humorně, rozvoj tématu do filozofické roviny podpořený vhodnou, 

dramatickou či úvahovou hudbou může dle mnoha komentujících vést až k pocitu existenciální 

krize. Zajímavý prezentér může vyvolávat pozitivní emoce. Jak ale ukázaly protichůdné příklady 

herce Pavla Lišky (o němž se nezmínil jediný komentující) a televizního popularizátora Billa Nye 

(který byl v komentářích zmiňován mnohokrát), účinnost dosazení televizní osobnosti do videa 

závisí na tom, zda je uživatelům svým zaměřením blízká a působí vzhledem k tématu důvěryhodně 

a autenticky. 

 

Které rysy internetové komunikace pomáhají kanálům oslovit uživatele a udržet jejich 

zájem? Tvůrci kanálů s nízkými publiky dosahují aktivity uživatelů primárně oboustrannou 

komunikací – tedy jako komunikační partneři uživatelů a členové uživatelské komunity. Tvůrci 

se aktivně zapojují do diskuzí s komunitou – píší komentáře, vyzývají uživatele k navrhování témat 

a z těchto návrhů pak vybírají témata pro nová videa. Tvůrci s milionovými publiky mají v tomto 

ohledu ztíženou pozici, protože komentářů je příliš mnoho na to, aby na ně mohli reagovat ve stejné 

míře jako tvůrci s komornější uživatelskou komunitou. Vysoký počet uživatelů ale na druhou 

stranu nabízí lidem možnost o tématu hojně diskutovat v rámci komunity a pomocí lajků 

hodnotit komentáře ostatních uživatelů, takže tvůrci pak stačí nabízet stimulující témata a 

zpracovávat je spíše úvahovým než exaktním způsobem – uživatelé pak tato témata mohou 

v diskuzích dále rozvíjet. 

Právě oboustrannou komunikaci prostředí internetových médií umožňuje tak jednoduše a do 

takové míry, jaké offline média nemohou dosáhnout. Pět z námi analyzovaných kanálů začínalo 

produkovat obsahy na bázi produsage – scénář, produkci i postprodukci tvořil jeden či dva 

youtubeři a byla to právě uživatelská komunita, která z nich svými lajky a zhlédnutími vytvořila 

internetové celebrity. Youtubeři prezentují videa často s využitím komiky, které dosahují 

expresivní mimikou, dynamickou intonací a originální prací s rekvizitami. S jejich osobnostmi se 

pojí vnímaná autentičnost, osobitost a důvěryhodnost, která posiluje vztah uživatelů ke kanálu 
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a je těžké ji s najatou celebritou replikovat. Z námi analyzovaných kanálů má navzdory vysoké 

umělecké kvalitě nejmenší počet odběratelů právě jediný profesionální kanál – Otevřená věda AV 

ČR, kterou tvoří tým profesionálních tvůrců a hlas jí propůjčil herec Pavel Liška.  

 

Závěrem můžeme konstatovat, že jakkoli jsou populárně naučná videa na YouTube po technické 

stránce podobná televizním obsahům, to, co stojí za jejich úspěchem, není jejich umělecká kvalita, 

jako spíše pocit sounáležitosti s komunitou a youtuberem, který je součástí této komunity a může 

být vnímán jako její lídr. V rámci komunity probíhají rozsáhlé diskuze na téma videa a uživatelé 

na vzniku těchto videí spolupracují s youtuberem. Svými návrhy zajímavých témat mnohdy stojí 

na začátku celého tvůrčího procesu a jako editoři pak hodnotí a doplňují i výsledný produkt. 

Youtubeři na rozdíl od televizních prezentérů s komunitou aktivně komunikují. 

Pokud uživatelé vyhledávají tyto obsahy právě pro možnost aktivní participace na jejich 

produkci, pak mohou naše poznatky vypovídat o revolučních změnách, jež před jedenácti lety 

předvídal Jenkins. Uživatel již nechce být pasivním atomizovaným konzumentem lineárních 

obsahů, které mu jsou kýmsi předkládány. Chce být spolutvůrcem, který se aktivně začleňuje do 

„své“ komunity, „má co říct“ a „je slyšet“. 

 

Summary 

 

Have I gone too far? Am I granting too much power here to these consumption 

communities? Perhaps. But keep in mind that I am not really trying to predict the future. I 

want to avoid the kind of grand claims about the withering away of mass media institutions 

that make the rhetoric of the digital revolution seem silly a decade later. 

H. Jenkins, Convergence Culture: Where Old and New Media Collide (2006) 

 

Eleven years ago Henry Jenkins called the emerging active media consumption “digital 

revolution“. This type of media consumption became both an alternative to commercial media 

consumption and an answer to them, and it brought new forms of participation and collaboration. 

Though Jenkins didn’t try to predict future, his words were so fitting that many of his findings are 

still up to date. YouTube, which was a brand new service when Jenkins published his book (and 
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was not even part of Google‘s portfolio), grew into a medium so powerful that many millennials 

cannot imagine their everyday media consumption without it. 

Nowadays users of popular science videos actively participate in production of complex media 

messages through their comments (expanding and correcting the content, suggesting new topics), 

though their participation in production (visual content, music, cuts…) is still very limited, mainly 

due to non-existent technological platforms that would make this participation and collaboration 

between users and produsers easy. However, this can change in the future. 

The aim of this thesis was to describe popular science channels on YouTube and determine 

elements and motifs that draw attention, create emotions, motivate users to write comments and 

help produsers win and keep their audience. 60 popular science videos from 6 channels were 

analyzed. Contrary to the existing studies (Welbourne and Grant; Morcillo, Czurda and Robertson-

von Trotha), which analyzed mainly the audiovisual content, this thesis also analyzed 1108 user 

comments to the selected videos. Videos were analyzed using qualitative content analysis 

combined with approaches from image analysis and semiotic analysis. Comments were analyzed 

using quantitative description of content, and were related to data obtained by analyzing the videos. 

Combination of qualitative and quantitative methods provided us with answers to the following 

research questions. 

 

What are the characteristics of these popular science videos? In the second decade of the 

new millennium we can observe quite a strong standardization of used techniques across different 

popular science channels on YouTube, which is supported by the fact that our findings generally 

correspond with previous findings from other researchers. Popular science videos are rather short 

(mostly no longer than 16 minutes) and have the form of a vlog or commented animation. As the 

products of collaborative culture they were created through transformation of contents produced 

for mass media and inspired by them. 

Produsers use common cinematographic techniques to increase the artistic value of the content: 

videos use cuts, have several seconds long intros and outros, use graphic elements, background 

music and individual sound effects. However, the used techniques are often limited to those that 

do not require big financial investment, can be used in amateur conditions (i.e. without a 

studio) and by one or two amateur creators, without a crew or other co-workers. That seems to 

be the reason why the majority of shots are static and produced in interior conditions where it is 
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easier to obtain high quality of sound without disturbing noises. In some videos the presenters are 

on the camera (mostly using medium shots), other videos are hand-drawn, but the combination of 

both approaches is exceptionally possible (presenter on the camera, surrounded with drawings). 

 

What characteristics and innovations are typical for online video and how produsers make 

use of them? Creators of the channels we analyzed are mostly educated in natural sciences. Their 

videos are usually created in amateur conditions and professionalize with growing audience and 

budget. This results in simple to primitive graphical elements that seem to have been created by 

the youtubers themselves. In the simplest form these can be hand-drawn schemas or images, or 

simple collages created on the computer. An intro can have the form of one sentence that is repeated 

at the beginning of each video. A new, specific type of content includes screenshots from websites 

and short videos capturing surfing through the web. In the digital age, these videos have developed 

specific tools for dividing (spoken) text that help users understand the content and provide them 

with additional information. Inspired by the text media, internet videos transformed footnotes into 

hyperlinks, the key terms mentioned by the presenter are emphasized by appearing in the video in 

the form of a big inscription; sometimes the video shows entire paragraphs of text that the user can 

either ignore, or pause the video and read the text. 

 

How many users comment the main topic of the video, particular shots or the youtuber? 

Three types of comments were frequent in the user discussion: comments developing a video 

topic, comments seeking two-way communication, i.e. motivated by the awareness that the 

creator can read (and respond to) the comment, and comments of an eye-catching motif that can 

usually be localized using a time stamp. 

It seems that by far the most users are encouraged in active participation by the topic that can be 

discussed with other users. This trend increases with increasing number of channel subscribers. 

The users commented the topic in about half of the comments, most often as “peers”: they added 

their inputs and ideas related to the topic. Fewer comments were made from the position of a 

“student” (questions about the topic) or an “editor” (correction of inaccurate pieces of information). 

The awareness of potentially two-way communication motivated almost a quarter of 

commenting users to write a comment; this was stronger in channels with smaller audiences that 

have fewer comments, so the user's comment is more visible in the discussion (it does not get lost 



90 

 

in a large number of other comments), which makes it thus easier for the creator to read and engage 

in the discussion (the creator does not have to scroll deep to read all comments). As for the channel 

Vědecké Kladivo, users were the most engaged in suggesting topics for new videos, which is the 

result of the creator actively asking the users at the end of each video to do so to, and he creates 

some videos based on users’ suggestions. As for other channels, we discovered creator comments 

replying to user comments. Both prove that the creators actively participate in the discussion, and 

communication really is a two-way process. Some commenting users also thanked the creator for 

the video or complimented it. 

One fifth of the commenting users mentioned the motifs that caught their attention (such as 

graphic elements, music, or everyday items that help creators explain various phenomena) or 

quoted the presenter. 

While other types of comments were also discovered (emotions triggered by the video, name of 

a youtuber/presenter, the reference to the educational function, and some others), neither of these 

categories exceeded 10%. 

 

Which content, textual or non-verbal elements and motifs draw the most attention and 

create emotions? User’s attention is often drawn by an interesting visual element (nice drawing, 

eye-catching video preview photo), a used object (things of everyday use the presenter uses to 

explain discussed phenomena) or music (especially when it creates a suitable atmosphere that fits 

the topic). Many commenting users quoted funny comments made by the presenter. As regards the 

content itself, the way of developing the topic can also be interesting for the user if it is unique: the 

channel VSauce usually starts the video by asking a trivial question, then develops it ad absurdum, 

often in a philosophical way, using subsequent questions. And while a comment or a drawing can 

create humor, the development of a topic in a philosophical way, if supported by appropriate, 

dramatic or reflective music, can lead to a feeling of existential crisis, as many commenting users 

prove. An interesting presenter can create positive emotions. However, as the opposing examples 

of Czech actor Pavel Liška (whose name wasn’t mentioned in a single comment) and US television 

science communicator Bill Nye (who was referred to by lots of commenting users) show, the 

effectiveness of placing a TV star in a video depends on whether this figure is close to their target 

audience, trustworthy and authentic. 
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Which characteristics of internet communication help the channels attract users and keep 

them interested? Creators of channels with low audiences achieve user participation primarily 

through two-way communication – that is, as communication partners of users and members of 

the community. These creators actively engage in discussions within the community – they write 

comments, invite users to suggest new topics, and then use these suggestions to create new videos. 

Creators with millions of users have a difficult position in this regard because the number of 

comments is too high, which makes it impossible for them to engage in communication with their 

users to the same extent as small-audience channels. On the other hand, a large number of users 

gives the community members the opportunity to extensively discuss the topic, and use likes to 

evaluate comments of other users. The creator’s job, then, is to offer the community stimulating 

topics and develop them in a more reflective, philosophical rather than direct and exact way – this 

gives the users space to develop the topic further themselves. 

Two-way communication is made very easy on the internet and no offline media can compete 

with this. Five out of six of our channels started as produsers – the script, production and 

postproduction was managed by only one or two people, and it was the user community that marked 

them as web superstars through their likes and views. Youtubers often use humor achieved by face 

expressions, dynamic intonation and unique work with items of everyday use. Their personalities 

are associated with the perceived authenticity, uniqueness and trustworthiness that strengthens 

their channel’s relationship with users and is difficult to recreate with a hired TV star. Despite the 

high artistic and technical quality, the smallest number of subscribers among our channels was 

reached by the only professional channel we analyzed – Otevřená věda by the Czech Academy of 

Sciences, produced by a team of professional filmmakers and commented by the otherwise popular 

actor Pavel Liška. 

 

We can conclude that popular science videos on YouTube may be similar to television contents, 

at least when it comes to used production techniques, but artistic quality is not the reason behind 

their popularity. It is the feeling of being part of a youtuber‘s community, where the youtuber is 

both a regular member of the community and also its leader. Members of the community take part 
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in discussions, motivated by the topic of a video, and users co-operate with the youtuber to create 

these videos. By suggesting interesting topics, they stand at the beginning of the production 

process, and they work as editors by evaluating the finished product and adding more information. 

Unlike television presenters, youtubers actively communicate with the community. 

If users seek these videos to be able to actively participate in their production, then our findings 

can give evidence of the revolutionary changes that were foreseen by Jenkins eleven years ago. 

The users don’t want to be any more passive, atomized consumers of linear media, presented to 

them by unknown people. They want to be co-produsers who actively participate in „their“ 

communities, „have something to say“ and „can be heard“. 
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Přílohy 

Příloha 1: Počty zhlédnutí a odběratelů a index oblíbenosti analyzovaných videí 

Kanál,  
datum 
sběru 

Název videa Zhlédnutí Lajky Dislajky Čisté lajky 

Index 
oblíbenosti 
(zhlédnutí/ 
čisté lajky) 

V
Sa

u
ce

, 

1
6

. 1
2

. 2
0

1
6

 

The Banach-Tarski Paradox 9482753 238769 5409 233360 41 

Is Anything Real? 8892582 203924 2403 201521 44 

What Will We Miss? 8318950 180294 1925 178369 47 

Where Do Deleted Files Go? 8106932 176208 3129 173079 47 

What Is The Speed of Dark? 8346484 171962 2504 169458 49 

What If The Sun Disappeared? 9566126 171965 2499 169466 56 

Why Are Things Creepy?  12714516 227112 4633 222479 57 

Spooky Coincidences? 9141579 156842 2608 154234 59 

Is Earth Actually Flat? 12028403 204149 11524 192625 62 

How Big Can a Person Get? 8848298 142500 2537 139963 63 

A
sa

p
SC

IE
N

C
E

 

1
8

. 1
2

. 2
0

1
7

 

Do Periods Actually Make Women Moody? Ft. 
iiSuperwomanii  6694287 131274 4190 127084 53 

Could We Stop An Asteroid? Feat. Bill Nye  6264327 117382 3578 113804 55 

The NEW Periodic Table Song (Updated)  6828524 120056 1682 118374 58 

This Much Will Kill You  8579432 112720 2932 109788 78 

What If Humans Disappeared?  6855030 85511 1382 84129 81 

What If You Stopped Going Outside?  6287685 70039 1684 68355 92 

Smoking vs Vaping  5876957 65684 2205 63479 93 

The Science of Lucid Dreaming  6649690 71776 825 70951 94 

Humans In 1000 Years  6279242 67608 1968 65640 96 

Should You Shave Your Pubes?  5779358 57362 2797 54565 106 

V
er

it
as

iu
m

 

1
8

. 1
2

. 2
0

1
7

 

Would You Take This Bet?  3208310 155405 1330 154075 21 

13 Misconceptions About Global Warming  2116195 64239 3218 61021 35 

What is NOT Random?  2625107 74062 831 73231 36 

Facebook Fraud  4601086 121956 1162 120794 38 

The Most Radioactive Places on Earth 5505729 123491 1341 122150 45 

Stringless Yo-Yo!  2213109 49377 1119 48258 46 

Should This Lake Exist?  2273551 47966 1162 46804 49 

Misconceptions About the Universe 3429577 66396 1694 64702 53 

Explained: 5 Fun Physics Phenomena  2212857 39280 445 38835 57 

Why Women Are Stripey  3233843 50080 746 49334 66 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PEikGKDVsCc
https://www.youtube.com/watch?v=LNDE_LDWXW0
https://www.youtube.com/watch?v=LNDE_LDWXW0
https://www.youtube.com/watch?v=Agdvt9M3NJA
https://www.youtube.com/watch?v=VgVQKCcfwnU
https://www.youtube.com/watch?v=vPszR0-vTqc
https://www.youtube.com/watch?v=guh7i7tHeZk
https://www.youtube.com/watch?v=hmqguIFMC-Y
https://www.youtube.com/watch?v=haqi4xvjvKo
https://www.youtube.com/watch?v=lYSX51xBkos
https://www.youtube.com/watch?v=Cs1uud8HiCQ
https://www.youtube.com/watch?v=46LU6AxB1go
https://www.youtube.com/watch?v=vBX-KulgJ1o
https://www.youtube.com/watch?v=OWXoRSIxyIU
https://www.youtube.com/watch?v=sMb00lz-IfE
https://www.youtube.com/watch?v=oVfHeWTKjag
https://www.youtube.com/watch?v=TRL7o2kPqw0
https://www.youtube.com/watch?v=-i0InwW0V9k
https://www.youtube.com/watch?v=-OqrZG-EBaQ
https://www.youtube.com/watch?v=jIMihpDmBpY
https://www.youtube.com/watch?v=BD6h-wDj7bw
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Kanál,  
datum 
sběru 

Název videa Zhlédnutí Lajky Dislajky Čisté lajky 

Index 
oblíbenosti 
(zhlédnutí/ 
čisté lajky) 

V
ěd

ec
ké

 K
la

d
iv

o
 

4
. 1

2
. 2

0
1

6
 

Je pro nás Ebola hrozbou? 59822 4403 10 4393 14 

Jak funguje Nervozita? 55879 3845 3 3842 15 

Proč pavouci po smrti stáhnou nohy? - Vědecké Kladivo  62066 4093 13 4080 15 

Jak rostou svaly? 94808 6205 25 6180 15 

Co je to Fantomová končetina? - Vědecké kladivo  108568 6586 31 6555 17 

Začátek a konec Země 78347 4522 17 4505 17 

Jak Funguje Škytavka 53026 3004 6 2998 18 

Kolik vody může člověka zabít? 75996 4201 16 4185 18 

Jak velký je vesmír? 77024 4199 15 4184 18 

Proč jsou větry víc cítit ve sprše? 50075 2727 16 2711 18 

O
te

vř
en

á 
vě

d
a 

1
8

. 1
2

. 2
0

1
6

 

NEZkreslená věda III: Co je to světlo?  2485 138 0 138 18 

NEZkreslená věda III: Dějiny peněz  2756 95 1 94 29 

NEZkreslená věda II - Film o filmu  6800 125 0 125 54 

Jak vznikala NezKreslená věda  3264 50 1 49 67 

NEZkreslená věda II: 9. Jak funguje počítač?  34108 514 14 500 68 

NEZkreslená věda II: 8. Proteosyntéza - od DNA k proteinu  28032 362 1 361 78 

NEZkreslená věda II: 5. Periodické společenství prvků  24790 291 3 288 86 

NEZkreslená věda II: 4. Vodí - nevodí polovodič?  17394 195 1 194 90 

3. díl: Jak vznikl vesmír  58901 586 8 578 102 

2. díl: Kde je hranice nanosvěta 26892 260 5 255 105 

M
ilu

je
m

e 
vě

d
u

 

3
. 1

2
. 2

0
1

6
 

Badatelna – 23. díl: Jak si zahrát flétnou na plamenomet 
(Rubensova trubice)  4521 77 1 76 59 

Badatelna -- 7. díl: Difrakce domácí (jak funguje ohyb světla)  5317 86 1 85 63 

Badatelna – 22. díl: Proč má zvuk barvu a k čemu je to dobré?  4562 75 4 71 64 

Badatelna -- 1. díl: Jak si doma změřit rychlost světla  34423 527 6 521 66 

Badatelna -- 6. díl: Proč s různými brýlemi vidíme jinak (lom 
světla)  7579 117 5 112 68 

Badatelna – 25. díl: Kde se bere fata morgána? (zrcadlení ve 
vzduchu) 2981 45 1 44 68 

Badatelna - 11. díl: Jak vzniká moiré efekt (moaré)  5706 85 4 81 70 

Badatelna – 24. díl: Jak funguje kaleidoskop neboli krasohled 
(koutový odražeč)  4038 60 3 57 71 

Badatelna -- 2. díl: Co nedávat do mikrovlnky. A proč vlastně?  18450 263 6 257 72 

Badatelna -- 3. díl: Jak funguje žárovka  7684 107 1 106 72 

https://www.youtube.com/watch?v=sgUJLl7GFtM
https://www.youtube.com/watch?v=7qP2cTTMrMA
https://www.youtube.com/watch?v=jp7nz-JMInM
https://www.youtube.com/watch?v=o_fLzJv6Q9g
https://www.youtube.com/watch?v=IRImcMPFZhg
https://www.youtube.com/watch?v=0y05777s5zU
https://www.youtube.com/watch?v=v2UEReHF7YY
https://www.youtube.com/watch?v=fqWs1aM7BQs&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=nSj-FDZMn9U
https://www.youtube.com/watch?v=P138KQn-SQ4
https://www.youtube.com/watch?v=MLXHFzWvI2o
https://www.youtube.com/watch?v=shjWzMiUM6Y
https://www.youtube.com/watch?v=shjWzMiUM6Y
https://www.youtube.com/watch?v=SRCqgtSYlfo
https://www.youtube.com/watch?v=_cabbVIPDQs
https://www.youtube.com/watch?v=7l9-AL30hQg
https://www.youtube.com/watch?v=sIEhGV2eoNI
https://www.youtube.com/watch?v=sIEhGV2eoNI
https://www.youtube.com/watch?v=aAEcEJ4bjpk
https://www.youtube.com/watch?v=aAEcEJ4bjpk
https://www.youtube.com/watch?v=6luo9rKDOxY
https://www.youtube.com/watch?v=AhCGOKyXR-k
https://www.youtube.com/watch?v=AhCGOKyXR-k
https://www.youtube.com/watch?v=nwNUV4RXAcA
https://www.youtube.com/watch?v=VtjYSAQkfdM
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Příloha 2: Analyzované komentáře podle jednotlivých proměnných – procentuální a 

absolutní hodnoty (tabulka)  

  
 

 

  

TOTAL

N

Obousměrná 

komunikace: 

poděkování

Obousměrná 

komunikace: 

pochvala

Obousměrná 

komunikace: 

žádost o další 

videa

Rozvoj 

tématu: 

brainstorming

Rozvoj 

tématu: 

oprava

Rozvoj 

tématu: 

otázka

Hodnocení 

výběru a 

obtížnosti 

tématu

Motiv

% 1108 2% 9% 14% 39% 7% 7% 1% 20%

abs. hodnoty 1108 24 97 155 429 78 75 15 217

PODLE KANÁLU %

VSauce 250 0% 2% 0% 40% 8% 4% 6% 25%

Veritasium 250 2% 6% 5% 59% 4% 3% 0% 27%

AsapSCIENCE 250 1% 0% 4% 49% 3% 4% 0% 23%

Vědecké Kladivo 250 3% 9% 43% 22% 10% 16% 0% 6%

Milujeme vědu 61 7% 56% 16% 7% 13% 7% 0% 16%

Otevřená věda 47 4% 43% 30% 2% 17% 4% 0% 13%

PODLE KANÁLU abs. h.

VSauce 250 1 6 1 100 20 10 14 62

Veritasium 250 6 14 13 147 9 7 1 67

AsapSCIENCE 250 3 1 9 123 7 11 0 58

Vědecké Kladivo 250 8 22 108 54 26 41 0 14

Milujeme vědu 61 4 34 10 4 8 4 0 10

Otevřená věda 47 2 20 14 1 8 2 0 6

TOTAL

N
Osobnost 

tvůrce/hosta
Emoce

Odkaz ke 

vzdělávací 

funkci

Negativní 

kritika
Ostatní

Celkem: 

Obousměrná 

komunikace

Celkem: 

Rozvoj 

tématu

% 1108 4% 6% 3% 1% 2% 23% 53%

abs. hodnoty 1108 47 66 32 9 20 253 591

PODLE KANÁLU %

VSauce 250 4% 12% 3% 0% 2% 3% 52%

Veritasium 250 4% 4% 1% 0% 1% 13% 65%

AsapSCIENCE 250 8% 4% 7% 0% 3% 5% 56%

Vědecké Kladivo 250 3% 4% 1% 1% 1% 50% 50%

Milujeme vědu 61 2% 5% 2% 2% 5% 64% 28%

Otevřená věda 47 0% 13% 4% 9% 0% 77% 30%

PODLE KANÁLU abs. h.

VSauce 250 11 29 7 0 6 8 130

Veritasium 250 9 9 2 1 2 33 163

AsapSCIENCE 250 19 10 17 0 7 13 141

Vědecké Kladivo 250 7 9 3 3 2 124 126

Milujeme vědu 61 1 3 1 1 3 39 17

Otevřená věda 47 0 6 2 4 0 36 14
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Příloha 3: Analyzované komentáře podle kanálů, videí a lajků (tabulka) 

Kanál Video 
Získáno 

komentářů 
N=1108 

Komentářů 
s 10+ lajky 

(%)  
N=428 

Komentářů 
s 100+ 

lajky (%)  
N=267 

Komentářů 
s 10+ lajky 

(abs. h.) 
N=428 

Komentářů 
s 100+ 

lajky (abs. 
h.) 

N=267 

VSauce 

The Banach-Tarski Paradox 50 34% 16% 17 8 

Is Anything Real? 50 52% 46% 26 23 

What Will We Miss? 50 58% 42% 29 21 

Where Do Deleted Files Go? 50 52% 40% 26 20 

What Is The Speed of Dark? 50 50% 36% 25 18 

AsapSCIENCE 

Do Periods Actually Make Women 
Moody? Ft. iiSuperwomanii  

50 42% 58% 21 29 

Could We Stop An Asteroid? Feat. 
Bill Nye  

50 34% 66% 17 33 

The NEW Periodic Table Song 
(Updated)  

50 50% 50% 25 25 

This Much Will Kill You  
50 36% 30% 18 15 

What If Humans Disappeared?  
50 42% 28% 21 14 

Veritasium 

Would You Take This Bet?  
50 64% 28% 32 14 

13 Misconceptions About Global 
Warming  

50 80% 20% 40 10 

What is NOT Random?  
50 52% 18% 26 9 

Facebook Fraud  
50 58% 28% 29 14 

The Most Radioactive Places on 
Earth 

50 78% 20% 39 10 

Vědecké  
Kladivo 

Je pro nás Ebola hrozbou? 50 18% 0% 9 0 

Jak funguje Nervozita? 50 16% 0% 8 0 

Proč pavouci po smrti stáhnou 
nohy? - Vědecké Kladivo  

50 12% 0% 6 0 

Jak rostou svaly? 50 4% 2% 2 1 

Co je to Fantomová končetina? - 
Vědecké kladivo  

50 22% 6% 11 3 

Otevřená  
věda 

NEZkreslená věda III: Co je to světlo?  
3 0% 0% 0 0 

NEZkreslená věda III: Dějiny peněz  
8 0% 0% 0 0 

NEZkreslená věda II - Film o filmu  
9 0% 0% 0 0 

Jak vznikala NezKreslená věda  
3 0% 0% 0 0 

NEZkreslená věda II: 9. Jak funguje 
počítač?  

24 0% 0% 0 0 

https://www.youtube.com/watch?v=LNDE_LDWXW0
https://www.youtube.com/watch?v=LNDE_LDWXW0
https://www.youtube.com/watch?v=Agdvt9M3NJA
https://www.youtube.com/watch?v=Agdvt9M3NJA
https://www.youtube.com/watch?v=VgVQKCcfwnU
https://www.youtube.com/watch?v=VgVQKCcfwnU
https://www.youtube.com/watch?v=vPszR0-vTqc
https://www.youtube.com/watch?v=guh7i7tHeZk
https://www.youtube.com/watch?v=vBX-KulgJ1o
https://www.youtube.com/watch?v=OWXoRSIxyIU
https://www.youtube.com/watch?v=OWXoRSIxyIU
https://www.youtube.com/watch?v=sMb00lz-IfE
https://www.youtube.com/watch?v=oVfHeWTKjag
https://www.youtube.com/watch?v=TRL7o2kPqw0
https://www.youtube.com/watch?v=TRL7o2kPqw0
https://www.youtube.com/watch?v=sgUJLl7GFtM
https://www.youtube.com/watch?v=sgUJLl7GFtM
https://www.youtube.com/watch?v=7qP2cTTMrMA
https://www.youtube.com/watch?v=7qP2cTTMrMA
https://www.youtube.com/watch?v=jp7nz-JMInM
https://www.youtube.com/watch?v=o_fLzJv6Q9g
https://www.youtube.com/watch?v=IRImcMPFZhg
https://www.youtube.com/watch?v=0y05777s5zU
https://www.youtube.com/watch?v=v2UEReHF7YY
https://www.youtube.com/watch?v=v2UEReHF7YY
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Milujeme  
vědu 

Badatelna – 23. díl: Jak si zahrát 
flétnou na plamenomet (Rubensova 
trubice)  

3 0% 0% 0 0 

Badatelna -- 7. díl: Difrakce domácí 
(jak funguje ohyb světla)  

7 0% 0% 0 0 

Badatelna – 22. díl: Proč má zvuk 
barvu a k čemu je to dobré?  

4 0% 0% 0 0 

Badatelna -- 1. díl: Jak si doma 
změřit rychlost světla  

46 2% 0% 1 0 

Badatelna -- 6. díl: Proč s různými 
brýlemi vidíme jinak (lom světla)  

1 0% 0% 0 0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=shjWzMiUM6Y
https://www.youtube.com/watch?v=shjWzMiUM6Y
https://www.youtube.com/watch?v=shjWzMiUM6Y
https://www.youtube.com/watch?v=SRCqgtSYlfo
https://www.youtube.com/watch?v=SRCqgtSYlfo
https://www.youtube.com/watch?v=_cabbVIPDQs
https://www.youtube.com/watch?v=_cabbVIPDQs
https://www.youtube.com/watch?v=7l9-AL30hQg
https://www.youtube.com/watch?v=7l9-AL30hQg
https://www.youtube.com/watch?v=sIEhGV2eoNI
https://www.youtube.com/watch?v=sIEhGV2eoNI
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