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Anotace
Tato bakalářská práce si klade za cíl jak seznámit čtenáře s webem YouTube
obecně, jeho historií, vývojem a uživateli, tak také představit na konkrétní sféře YouTube
videí, jak od sebe jednotliví autoři přebírají témata a formy. Zvolenou oblastí YouTube ke
zkoumání jsou videa beauty, fashion a lifestyle YouTuberek. Teoretická část této práce
čerpá z různých zdrojů, knižních, časopiseckých i online, aby pomohla čtenáři lépe
pochopit, jak YouTube funguje, a možná mu i přiblížit některé důvody, proč a jak se stal
z YouTube fenomén naší doby. Ve druhé, výzkumné části práce si na provedených
průzkumech ukážeme konkrétní data ohledně podobnosti videí mezi českými a americkými
beauty kanály. Pomocí obsahové analýzy videí si představíme shody a rozdíly ve třech
oblastech – „lákajících“ prvcích videí, celkovém stylu provedení videí a v product
placementu. Na konci si představíme ještě jednu menší praktickou část, a to provedené
dotazníkové šetření mezi dívkami a ženami ve věku 15-24 let. Na něm si ukážeme, jak
velký vliv potenciálně beauty YouTuberky na své odběratele mohou mít pomocí ovlivnění
jejich nákupního chování. V závěru pak shrneme oba provedené výzkumy. V této části
také ukážeme teoretické potvrzení nebo vyvrácení předem stanovených hypotéz. Čtenář by
měl po přečtení práce být schopen sám kritičtěji uvažovat o YouTube videích, product
placementu a podobnostmi mezi jednotlivými kanály.

Annotation
This thesis’s goal is to both introduce its readers to YouTube in general – its
history, development and users – and to also show (on a specific sphere of YouTube
videos) how the authors copy topics and forms of videos from each other’s channels. The
chosen genre for this analysis is beauty, fashion and lifestyle YouTubers‘ videos. The
theoretical part of this thesis draws on various sources – books, journals and online sources
– to be able to help the reader to better understand how YouTube works and maybe to
show some reasons how and why YouTube has become such a phenomenon of our time. In
the second part, the research itself, we will show some specific data about the similarities
of Czech and American beauty channels. We will use content analysis and then show the
similarities and differences in three areas – the „luring“ aspects of the videos, the general
style and product placement. In the end we will also present a smaller practical research – a
questionnaire survey conducted among girls and women of ages 15-24. There we will see
how big the potential influence of YouTubers on their viewers actually is (especially on
their shopping behavior). In the end we will summarize both researches. In that part we
will also see the theoretical confirmation or refutation of our hypotheses. After reading this
thesis the reader should be better educated in order to critically think about YouTube
videos, product placement and the similarities among different channels.

Klíčová slova
YouTube, YouTuberky, online komunita, beauty videa, kopírování

Keywords
YouTube, YouTubers, online community, beauty videos, copying

Title
American beauty: Taking American fashion vlogs‘ themes and forms into Czech YouTube

Obsah

Úvod

3

1.

6

Teoretická část
1.1.

Slovníček základních pojmů

6

1.2.

Historie a uživatelé YouTube

10

1.2.1.

Vývoj webu

10

1.2.2.

Od úložiště k jevišti pro nové celebrity

12

1.2.3.

Jaké má YouTube publikum?

16

1.3.
2.

YouTube statistiky

18

Výzkumná část
2.1.

23

Stručné představení analyzovaných YouTube kanálů

23

2.1.1.

Dulce Candy

23

2.1.2.

JuicyStar07

23

2.1.3.

LaMadelynn

24

2.1.4.

Petralovelyhair

24

2.1.5.

Shopaholic Nicol

24

2.1.6.

Teri Blitzen

25

2.2.

Metodika výzkumu

25

2.3.

Výzkumné téma

26

2.4.

Výběrový soubor

27

2.5.

Sledované proměnné

27

2.6.

Výsledky obsahové analýzy

30
1

2.6.1.

Prvky vytvářející první dojem

30

2.6.2.

Celkový styl videa

31

2.6.3.

Propagace značek, product placement

33

2.7.

Vyhodnocení výsledků obsahové analýzy

33

2.8.

Dotazníkové šetření

35

2.9.

Vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření

36

3.

Závěr

38

4.

Summary

40

Použitá literatura

41

Teze bakalářské práce

45

Seznam příloh

48

2

Úvod
„We discovered the network – the world of connectivity – to be uniquely
suited to the overworked and overscheduled life it makes possible.“1
(Sherry Turkle)

Sociální sítě jsou naším společenským pojítkem, naším způsobem komunikace, tím,
co nás udržuje „v obraze“ a umožňuje nám být dostupní a ve spojení, když chceme, a
odpojit se, když už nemáme náladu. Díky našemu hyperpropojenému světu můžeme vědět
o všech zásadních událostech našich známých (i neznámých) z druhého konce světa hned.
Nemusíme na informace čekat. Pokud chceme vědět kdo, s kým a kde zrovna je,
vyhledáme ho na Facebooku. Když chceme najít nějaký článek nebo vysvětlit jakýkoliv
pojem, zadáme klíčová slova do Googlu. A pokud chceme vidět jakékoliv video? Hledáme
automaticky na YouTube – protože když video není tam, jako by nebylo vůbec.
YouTube je nepochybně fenoménem dnešní doby. Ať už ho vidíme spíše jako
platformu pro seberealizaci, nástroj k šíření názorů a pohledů na svět, prostor pro
marketing a propagaci, anebo prostě jen jako prostředek pro možnost trávení volného času
u sledování videí, má nepopiratelný vliv na naši společnost. YouTube je přístupný
každému, kdo má k dispozici připojení k internetu – videa jsou tak nahrávána, sdílena a
sledována uživateli na celém světě. Je k dispozici v 76 různých jazycích – to podle
informací přímo na tomto serveru pokrývá 95 % všech uživatelů internetu.2 Do jaké míry
tento fakt následně vede ke globalizaci? Jak moc od sebe jednotliví vlivní YouTubeři
kopírují formy a obsahy? Na kolik se čeští úspěšní YouTubeři inspirují ve svých videích
svými americkými protějšky a které aspekty přizpůsobují svému českému publiku? To jsou
otázky, kterým bych se ve své práci chtěla věnovat.
Na YouTube se dá najít více žánrů videí – od hudebních klipů a vlogů ze života až
po odborné přednášky a návody snad na vše. Proto jsem musela zúžit svůj výzkum na

1

TURKLE, Sherry. Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. USA: Basic

Books, 2012, s. 13. ISBN 978-0465031467.
2

Tisk [online]. USA: YouTube, 2017 [cit. 2017-11-21]. Dostupné z: https://www.youtube.com/intl/cs/yt/about/press/
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jednu reprezentativní skupinu, na které jej provedu. Zvolila jsem si YouTuberky se
zaměřením na lifestyle, beauty a fashion sféru, které tvoří poměrně specifickou a úzce
zaměřenou skupinu uživatelů. Ty svá videa míří na poměrně užší publikum než YouTube
kanály s jinými zaměřeními, takže se u nich dá případná inspirace z jiných kanálů snadněji
najít. Konkrétně jsem vybrala pro srovnávání s českými videi americké YouTuberky,
vzhledem k tomu, že američtí uživatelé (sledující i nahrávající) tvoří přes čtvrtinu
celkového počtu uživatelů YouTube3 a tím pádem mají na udávání trendů v tomto oboru
největší vliv.
Jako kritérium výběru videí do výzkumu jsem si zvolila časový úsek. Jedná se o
leden až březen 2016. Vybírala jsem YouTuberky, které byly v době odevzdání teze jedny
z nejpopulárnějších v daném zaměření videí a dané zemi. Předmětem mého výzkumu
budou tyto 3 americké YouTuberky – Dulce Candy, LaMadelynn a JuicyStar07 a 3 české
YouTuberky – Teri Blitzen, Shopaholic Nicol a petralovelyhair. V původní tezi jsem měla
uvedené ještě dvě YouTuberky navíc – Zoellu a Cup Of Style. U těchto jsem se ale
nakonec rozhodla je vynechat. Zoella totiž nepatří do americké sféry a lehce se svým
zaměřením liší od ostatních vybraných kanálů a Cup Of Style mají příliš odlišný obsah
videí od požadovaného zaměření – počet vlogů se záznamem denních aktivit autorek
vzhledem k počtu videí, které se týkají zkoumaného zaměření, je důvodem pro vynechání
kanálu z výzkumu, vylučuje totiž tento kanál ze zkoumané sféry YouTube videí. Místo
původně plánované YouTuberky Arika Sato jsem pak kvůli lepšímu vyhovění potřebám
mé analýzy vybrala JuicyStar07 a místo GetTheLouk jsem se rozhodla pro analýzu kanálu
Shopaholic Nicol, který získával v době vypracování analýzy více na vlivu než původně
plánovaný kanál GetTheLouk.
Metodikou mého výzkumu je kvantitativní obsahová analýza. Podle předem
stanoveného klíče budu kódovat všechna videa daných autorek za období leden až březen
2016. Následně výsledky analýzy vyhodnotím a porovnám výsledky mezi americkými a
českými videi. Z toho pak budu vycházet při potvrzení nebo vyvrácení mé hypotézy, že

3

Most popular social network websites in the United States in November 2016, based on share of visits [online]. USA:

Statista, 2016 [cit. 2017-11-21]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/265773/market-share-of-the-mostpopular-social-media-websites-in-the-us/
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české YouTuberky přebírají témata a vzhledové prvky videí od amerických YouTuberek.
V první části mé práce se budu věnovat teoretickému úvodu do tématu. Jedním
z cílů práce je tedy i seznámení čtenáře s prostředím a uživateli YouTube. Na úplný
začátek jsem sestavila malý slovníček základních pojmů, pro lepší pochopení zkoumané
problematiky. Ve stručnosti se zmíním o historii YouTube a o uživatelích tohoto serveru.
V další kapitole si uvedeme i pár statistik týkajících se sledování YouTube videí. Potom
stručně představím jednotlivé zkoumané kanály.
Druhá část práce se pak bude věnovat praktické stránce mého výzkumu, tedy
vlastní provedené analýze. Vysvětlím metodiku mého výzkumu, popíši zkoumané prvky a
vysvětlím, proč jsem zvolila právě takové proměnné. Potom představím výsledky výzkumu
v různých oblastech vlastností videí (název videa, vzhled, forma náhledového obrázku
apod.). Také popíši dotazníkové šetření, které jsem provedla jako doplňkový výzkum
k této práci.
V závěru potom shrnu poznatky z výzkumu, pokusím se propojit poznatky
z obsahové analýzy a dotazníkového šetření a provedu potvrzení či vyvrácení původní
hypotézy.
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1. Teoretická část
“ The thing that has made YouTube so successful is that
you can relate to the people you're watching to a much
higher degree than to the people you see on TV.”
(PewDiePie)

1.1.

Slovníček základních pojmů

Nejprve uvedu slovníček některých základních pojmů, které se týkají YouTube.
Usnadní to práci s nimi v dalších částech práce a umožní čtenářům lepší pochopení
fungování komunity, která se okolo webu YouTube vytvořila.
• YouTube – Internetová platforma, kam se dají nahrávat videa uživatelů.
Následně se videa dají jinými uživateli komentovat, sdílet, dá se na ně
odpovědět vlastním videem – tvoří se tu tedy YouTube komunita.
• YouTube kanál – Účet uživatele, který přidává svá videa. Dá se tu najít
seznam všech videí, která daný uživatel na YouTube nahrál.
• Youtuber – Uživatel YouTube, který na svůj kanál nahrává videa.
• Odběratel – Uživatel YouTube, který sleduje videa nahraná YouTubery a
odebírá jejich kanály. To znamená, že je má označeny jako své oblíbené a
na jeho hlavní YouTube stránce se mu zobrazují všechna nová videa
daného odebíraného kanálu.
• Zhlédnutí – Přehrání videa uživatelem. Je pro YouTubery zásadní jako
metoda určení jejich zisku za dané nahrané video (čím větší počet
zhlédnutí, tím větší zisk).
• Play Button – Ocenění od YouTube, které dostávají YouTubeři za dosažení
určitého počtu odběratelů na svém kanále.
o Silver Play Button – získaný za 100 000 odběratelů
o Golden Play Button – získaný za 1 000 000 odběratelů
o Diamond Play Button – získaný za 10 000 000 odběratelů
6

o Ruby Play Button – získaný za 50 000 000 odběratelů (zatím ho má
jen jediný YouTuber, a to PewDiePie)4
• Komentář – Vyjádření názoru sledujícího na sledované přímo pod videem.
YouTubeři sami často ve videu své odběratele vyzývají, aby jim zanechali
komentář (například s názorem nebo zkušeností s určitým výrobkem, o
kterém ve videu mluvili), stejně jako často na konci videa říkají sledujícím,
aby nezapomněli odebírat jejich kanál.
• Like/Dislike – Vyjádření podpory nebo nelibosti danému videu ve formě
tlačítka „palce nahoru“ nebo „palce dolů“. Pod každým videem se ukazuje
celkový počet kladných a záporných hodnocení. Používá se i v počeštěné
podobě „lajk“ nebo „dislajk“.
• Hate – Nenávistně zabarvený komentář, který se může týkat obsahu videa
nebo přímo osoby YouTubera. Používá se i v počeštěné podobě „hejt“.
• Druhy videí
o Vlog – Zkrácená forma spojení „video blog“. Označuje video, kde
YouTuber deníkovým způsobem zachycuje svůj den/týden/výlet do
zahraničí a podobně. Obsahuje většinou ve srovnání s ostatními
druhy videí více osobních názorů a postojů autora. Občas se toto
slovo používá jako obecné označení videa YouTuberů.
o Live Stream – Živé vysílání, kdy YouTuber může vložit video
probíhající v reálném čase. Často se používá pro komunikaci
YouTubera s fanoušky (sledující mohou do komentářů posílat své
dotazy a autor na ně přímo odpovídá).
o DIY – Zkratka anglického slovního spojení „Do it yourself“,
v překladu „Udělej si sám“. Jde o video návod, jak něco doma
vyrobit. Podobného rázu jsou videa typu Tutorial, kde typicky

4

YouTube. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-

12-06]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/YouTube#Play_Button
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beauty a fashion YouTuberka ukazuje uživatelům návod, jak můžou
sami doma dosáhnout stejného vzhledu (většinou co se týče makeupu, vlasů a nehtů).
o Challenge – V překladu znamená „výzva“. Jde o druh videa, kdy se
YouTuber účastní nějaké výzvy. Ta může být jak poslaná od
nějakého dalšího YouTubera, který ve svém videu „vyzval“ dalšího
vloggera, aby něco udělal, anebo to může být challenge převzatá
např. ze zahraničních kanálů. Příkladem toho je známá „chubby
bunny challenge“, kdy si účastník dává do pusy co největší počet
marshmallow bonbónů – a vyhrává ten, kdo s co největším počtem
bonbónů v puse dokáže říct zřetelně spojení „chubby bunny“.
Dalšími příklady jsou například výzvy Make-up za 5 minut, Makeup naslepo a další.
o Collab – Zkrácené slovo „collaboration“, neboli spolupráce. Známý
YouTuber si do svého videa přizve jiného známého YouTubera a
natáčí spolu (zpravidla natočí dvě různá videa, jedno na kanál
každého z nich).
o Prank – V překladu je to kanadský žert. Jde o video, kdy YouTuber
na někoho provede nějaký vtip, často na jiného YouTubera nebo
některého člena rodiny.
o Sketch – Video s krátkou scénkou, například si může dělat legraci
z nějaké stereotypické situace a podobně.
o Q&A – YouTuber odpovídá na otázky, které dostává často
v komentářích, případně na otázky na určité téma, které předem
určil.
o Let’s play – Video, kde YouTuber hraje nějakou hru a komentuje
její průběh.
o Unboxing – Druh videa typický právě pro fashion, lifestyle a beauty
vloggerky. Na kameru otevírají balíčky, které si objednaly
(případně které dostaly jako sponzorský dar) a komentují každý
kousek tak, jak ho vytahují z balení. Často spojeno s videem typu
8

Haul, kdy YouTuberky ukazují, co si nakoupily (s unboxingem
spojeno, pokud se jednalo o online haul; pokud nakupovaly
v kamenných obchodech, jen ukazují oblečení, které si předem
vybraly naživo, takže se ztrácí moment překvapení, který je pro
unboxing typický).
o Giveaway – Soutěžní video pro odběratele. Za splnění určitých
podmínek (většinou je to odebírání kanálu, sledování facebookové
stránky YouTubera, sdílení videa a podobně) se dostává uživatel do
slosování o nějaký produkt (giveaway – doslova v překladu „dát
pryč“, YouTuber tedy uživateli něco „daruje“). Většinou se jedná o
Merch YouTubera (produkty s jeho vlastním logem), jeho oblíbené
produkty (například kosmetika), nebo nějakou novinku na trhu.
o Tour – „Prohlídka“, může se jednat o prohlídku domu, bytu, pokoje,
kanceláře, zahrady a tak dále. Umožňuje odběratelům nahlédnout
do soukromí YouTubera, vidět, kde žije a kde natáčí svá videa.
Umocňuje to pocit „přátelství“ mezi YouTuberem a odběratelem
(vždyť kdo jiný než přítel by ho pustil k době domů).
• Thumbnail – Náhledový obrázek videa. Občas se jedná o reálný náhled
videa (reálný záběr, který se vyskytuje ve videu), ale většinou je upravený.
Přidává se do něj text a různé obrázky na umocnění dojmu, který chce
YouTuber svým videem vyvolat. Často je právě Thumbnail spojený
s pojmem Clickbait – to je náhledový obrázek nebo název videa záměrně
upravený tak, aby nalákal co nejvíc uživatelů ke kliknutí na něj, kdy ale ve
skutečnosti je video o něčem jiném nebo je sice o popsané situaci, ale
mnohem méně dramaticky.
• Web 2.0 – Nejde o novou technologii, ale o způsob vytváření, založený na
participaci. Zjednodušeně by se dal popsat podle jednoho anonymního
příspěvku v online diskuzi: „Když se spolupodílíte na obsahu a
neočekáváte od toho žádný příjem, pak spoluvytváříte web 2.0.“ Jde tedy o
webové stránky, jejichž obsah vytváří velké množství uživatelů – např.
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právě YouTube je typickým zástupcem webu 2.0.5
• Product placement – V překladu „umístění produktu“. Jde o formu
marketingu, kdy YouTuber ve videu ukazuje/používá produkty (nebo se o
nich alespoň zmiňuje) a tím jim dělá reklamu. Může se jednat o
sponzorovaný product placement, o čemž musí daný YouTuber informovat.
Přímá definice je, že product placement je „záměrné a placené umístění
značkového výrobku do audiovizuálního díla za účelem jeho propagace.
Spočívá v zásadě v tom, že určité výrobky nebo služby smluvního partnera
jsou zakomponovány do filmového děje. Product placement se neprosazuje
jen ve filmech, je uplatňován také v televizi a v počítačových hrách.“6

1.2.

Historie a uživatelé YouTube

1.2.1. Vývoj webu
Před rokem 2005 pojem „Netflix“ znamenal DVD nosiče zasílané poštou, „video“
bylo spojeno jen s televizí a „Internet“ byl jen pro jednoduchý text a obrázky. To všechno
se změnilo během pouhých zhruba 20 měsíců, v době, kdy tři bývalí zaměstnanci
společnosti PayPal – Chad Hurley, Steve Chen a Jawed Karim – vytvořili 14. února 2005
YouTube a potom ho 9. října 2006 prodali za 1,6 miliardy dolarů firmě Google.7 Jejich
původním nápadem bylo vytvořit seznamku „Tune In, Hook Up“, kde by uživatelé mohli
nahrát video sami sebe namísto vyplňování klasického profilu. Toho se ale nikdo nechytil,
a tak tento koncept selhal. Jimi vyvinutý systém pro nahrávání videí na internet byl ale
naštěstí dostatečně technicky propracovaný, a tak už měli dobrý základ k tomu, vytvořit
solidní platformu pro sdílení videí.8 A tak se zrodil YouTube, tedy alespoň jeho beta verze.
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Obrázek č. 1 – Vzhled YouTube v jeho počátcích (beta verze).9

Prvním příspěvkem nahraným na YouTube bylo video „Me at the zoo“ od jednoho
ze zakladatelů této stránky. Bylo nahráno 23. dubna 2005, je 19 vteřin dlouhé, Karim
v něm mluví o sloních chobotech a dnešního dne má už 44 325 698 shlédnutí.10
V září 2005 poprvé překročil počet sledování u videa jeden milion – šlo o reklamu
firmy Nike, která se stala virální. Díky tomu se začaly hrnout investice. 15. prosince 2005
vystoupil YouTube díky vylepšení uživatelského prostředí z beta verze a pronikl – už
s novým vzhledem webu a novými funkcemi – na veřejnost.11
YouTube nijak neomezoval počet videí nahraných uživateli, nabízel díky svým
funkcím jakousi základní „komunitu“ pro své členy (např. možnost přidávání ostatních
uživatelů do přátel) a poskytoval URL adresy a HTML kódy pro jednoduché ukotvení
nahraného videa na další webové stránky (tato funkce tehdy hojně těžila z úspěšnosti
bloggingových technologií).12 Všechny tyto vlastnosti ho předurčovaly k úspěchum
kterého nakonec taky dosáhl.

04]. Dostupné z: http://www.businessinsider.com/key-turning-points-history-of-youtube-2013-2#youtube-launches-itsbeta-site-in-may-2005-2
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Zásadním milníkem v historii YouTube je květen 2007, kdy začal Partner Program
pro uživatele. Autoři videí tak dostali možnost vydělávat si peníze nahraným virálním
obsahem a udělat si tímto způsobem ze svého koníčku byznys. Zhruba rok po začátku
tohoto programu bylo podle New York Times pro nejúspěšnější uživatele možné přijít si až
na šestimístné sumy.13
V listopadu 2007 už byl YouTube nejpopulárnější zábavnou stránkou v Británii a
na začátku roku 2008 už se držel v žebříčcích top 10 nejnavštěvovanějších stránek po
celém světě. V dubnu 2008 (tedy po necelých 3 letech existence) bylo na YouTube
nahráno celkem přes 85 milionů videí – to bylo desetkrát více než předchozí rok a jejich
počet stále exponenciálně rostl.14
Dnes má YouTube přes miliardu unikátních uživatelů a denně se na něm zhlédne
zhruba miliarda hodin obsahu.15

1.2.2. Od úložiště k jevišti pro nové celebrity
V začátcích své existence měl YouTube slogan „Your Digital Video Repository“ (v
překladu „Vaše Digitální Úložiště Videí“). Původní myšlenka tedy byla existence
YouTube jako nástroje k ukládání videí online. Posun od tohoto k dnešnímu notoricky
známému „Broadcast Yourself“ (v překladu doslova „Vysílej sám sebe“) trefně poukazuje
na posun ve vnímání toho, k čemu vlastně YouTube má sloužit.16 Stejně tak tato změna od
myšlenky tohoto webu jako místa pro ukládání soukromých videí k prostoru pro
sebevyjádření spojuje YouTube s charakteristickými rysy Web 2.0 (technologie, prvky a
služby, které kladou důraz na komunitu a její vzájemnou interakci, umožňují uživatelům
vytvářet obsah webu a sdílet jej s jinými uživateli a komunikovat navzájem17).
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Většina videí na YouTube jsou v kategorii „obsah vytvořený uživateli“. Není tak
potřeba žádné profesionální studio, náklady na produkci mohou být klidně i nulové a
existuje jen velmi málo omezení týkajících se obsahu videa. Je to prostor, kde každý
uživatel může být tím lídrem, učitelem, přednášejícím, hercem, inovátorem, kterým
vždycky chtěl být.18 Zároveň tyto možnosti volají ke kousku „voyeurství“ v každém z nás.
Lidé chtějí vědět, co se u ostatních děje, chtějí jim „vidět do života“, i když ve výsledku
v rámci sociálních sítí vidíme pouze to, co tvůrci obsahu sami chtějí, abychom viděli. A tak
uživatelé videa sledují, sdílí a odebírají své oblíbené kanály s pocitem, že daný autor je
vlastně jejich přítelem.
Toto je pak obzvláště pravdivé u tzv. video blogů – tedy vlogů. Je to určitá forma
web logů (neboli blogů), která je sdílená jako video. Právě do této sféry patří i většina videí
beauty vloggerek, kterým se věnuji ve své analýze. Jsou to většinou videa s takzvanými
„mluvícími hlavami“, tedy videa s jedním záběrem na danou autorku, jak vede
několikaminutový monolog na svou kameru. Jak trefně vyjádřil Michael Wesch – je to
velmi osobní a zároveň velmi nekonkrétně adresovaný vstup; jako samomluva vykřičená
do éteru nebo vzkaz v láhvi poslaný po moři – tato videa nemají žádného konkrétního
adresáta. Jsou zamýšlena pro kohokoliv, pro všechny a možná zároveň pro nikoho, anebo
jsou vágně adresovaná všem z „YouTube komunity“ (nebo z její části – například z pořád
velmi rozsáhlé komunity okolo beauty videí).
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Protože „digitální nástroje self-publicity jsou čím sál více dostupné obyčejným
lidem“20, možnosti webu 2.0 vedly ke vzniku nového druhu celebrit, který se ve spoustě
aspektů liší od ostatních druhů celebrit. Na internetu nejsou tak přísné vstupní požadavky
do světa celebrit jako jsou v Hollywoodu ohledně vzhledu, mládí, talentu a dalších aspektů.
To znatelně rozšiřuje možnosti pro potenciální proslavení. V utváření těchto celebrit pak
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hraje zásadní roli jejich základna fanoušků – pokud se něčí video stane virálním díky
sdílení, má autor o svých pět minut slávy postaráno a je jen na něm, jak s nimi naloží dál.
Často se tak internet stává nástrojem, který autoři použijí k vytvoření fanoušků a publika
tak, aby se mohli stát slavnými v offline sféře – jakmile se pak dostatečně proslaví na
internetu, přechází z internetu do klasické, „staromódní“ slávy obecné, která není omezena
na internetové působení.21
Joshua Gamson ve své práci The Unwatched Life Is Not worth Living zajímavě
rozděluje 3 dominantní druhy internetových celebrit. Prvním druhem je takzvaná
anticelebrita – kdy se do popředí dostane obyčejný člověk, který tam podle všech
parametrů nepatří. Jedním z prvních příkladů je Mahir Cagri – nahrál v roce 1999 na svoji
stránku fotky sebe v malinkatých plavkách, jak hraje ping-pong nebo jak hraje na
akordeon. Měsíce po nahrání měl jeho web miliony návštěvníků, Mahir Cagri měl svůj
profil v týdeníku Time a byl na seznamu stovky nejvlivnějších lidí v zábavním průmyslu
v časopise Forbes. Dalším druhem internetové celebrity je takzvaná do-it-yourself
celebrita – obyčejný člověk, který jde za slávou navzdory danému systému hodnot, které
celebritu tvoří. Příběhy těchto celebrit potvrzují, že kdokoliv se může naučit chodit
v systému internetových celebrit, vytvořit si tak svou značku a proslavit se. Třetím
druhem jsou pak mikrocelebrity. Ty jsou populární v úzkém okruhu fanoušků, kteří se
přímo podíleli na vytváření „slávy“ dané mikrocelebrity. Vznik takovéto celebrity je
umožněn prostřednictvím sociálních sítí a sdílení. Každý může nahrávat blogy o svém
každodenním životě potenciálně velkému publiku, vytvořit si svůj profil a grafiku a
vkládat tam obsahy, které se budou líbit jeho věrným fanouškům. Kultura internetových
celebrit tak umožňuje každému, aby si vytvořil své fanoušky a publikum, staví tyto
fanoušky a publikum do velmi podstatné role těch, kdo slávu spoluvytvářejí, a posunula do
popředí nový druh celebrity, která zdánlivě popírá celý existující systém „jak se stát
slavným“.22
A co vkládané obsahy? Jednotlivé druhy videí jsme si představili v úvodním
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slovníku základních pojmů. Většina nejpopulárnějších YouTuberů vkládá různé druhy
videí, nedrží se jen jednoho typu. Například nejúspěšnější YouTuber světa PewDiePie
začínal čistě s herními videi, ale jak jeho popularita rostla, přidával další žánry videí. Dnes
se na jeho kanále dají najít videa od her a challengí, přes vlogy a reakční videa, až po jeho
recenze různých webů.
V tomto ohledu to mají zkoumané fashion, beauty a lifestyle vloggerky o něco
jednodušší než zbytek vloggerů. Když zapnou svou kameru a mluví k potenciálně
komukoliv, kdo má přístup k internetu, mají alespoň už nějak danou a vyhraněnou oblast, o
čem chtějí mluvit. Soustředí se na videa zaměřená na módu, make-up, zážitky ze života a
videa, kterými se přátelsky přibližují publiku (například tour videa, unboxingy a recenze
oblíbených produktů).
I přes jasně dané zaměření působí první nahraná videa vloggerů vždycky dost
neohrabaně, když nejsou zvyklí mluvit ke své kameře, a přitom se tvářit jako při mluvení
s kamarádem. Také vždycky nějaký čas trvá, než si najdou svůj styl videí – správné
osvětlení, design popisků v náhledu videa a podobně. Část toho si můžeme ukázat
prakticky. Například u vloggerky z kanálu Shopaholic Nicol jde vidět i jen na tzv.
thumbnails (náhledových obrázcích videa), jak našla oproti začátkům na YouTube
postupně sjednocenější styl:

vs.

Obrázek č. 2 a 3 – Náhledové obrázky videí Shopaholic Nicol ve srovnání.23
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Na tomto srovnání můžeme vidět, že si vloggerka našla ustálený styl (bez „tapety“,
kterou používala na začátku), že používá v náhledových obrázcích jednotný font i barvu
písma. V bližším pozorování vidíme i lepší nasvětlení a rozlišení videí. Při zobrazení více
videí vidíme i to, že například „obláček“ použitý ve videu PETITE LOOKBOOK používá
pro speciální videa napříč kanálem, takže i ten z jejího nového stylu nevystupuje a dotváří
ho. Podobným vývojem prochází všechny analyzované kanály.

1.2.3. Jaké má YouTube publikum?
Pro publikum masových médií se používá označení „masové publikum“. Není
vázáno na žádné konkrétní místo, sledování probíhá většinou v soukromí domova – u
svého vlastního počítače a o samotě. Je anonymní a komunikace mezi publikem a aktérem
komunikace je velmi omezená a ne přímá. Jejich vzdálenost je větší než v případě
jednoduchého publika. To je velmi obecná definice publik masových médií. Abercombie a
Longhurst ale přišli s další teorií a používají pro jeden konkrétní druh (nový fenomén)
publika pojem „rozptýlené publikum“. Být publikem nějakému představení médií už je
každodenní záležitostí. Dalším kritériem pro zařazení do tohoto konceptu krom
každodennosti je rozšíření a začlenění teatrálních praktik do běžného života – jinak řečeno,
všechno je určitým druhem představení. Tento pojem se pro YouTube komunitu skvěle
hodí.
„Cílem života je vidět a být viděn a tento cíl dominuje aktivitám všeho druhu –
práci, rodinnému životu a zejména volnému času. Proces, v němž je svět nahlížen jako
spektákl, je podněcován procesem estetizace každodenního života.“24
Zároveň zde ale uživatelé sledující videa mají svobodu sledovat ostatní, aniž by
s nimi museli mít nějakou interakci a vystavit se tak sociální fobii, která v nich způsobuje
úzkost. Dostávají se do stavu „estetického opojení“, kdy mohou prostě jen koukat,
osvobození od očekávání druhých lidí. Právě z tohoto „okouzlení“ pak vyplývá pocit
sounáležitosti, propojení a opravdové komunity, který uživatelé YouTube často zažívají –
navzdory tomu, že tato zkušenost může být opravdu jen zážitkem a tyto „hluboké“ vztahy
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online komunity mohou být ve skutečnosti dost mělké.25
Publikum YouTube je zároveň tak anonymní, jak si zrovna přeje být. Může
vystoupit z anonymity přidáním komentáře, ale nemusí. Tato anonymita a fyzická
vzdálenost mezi autorem videa a publikem je právě tím, co dává základ pro vznik
fenoménu takzvaných „haters“ (osoby vyjadřující nenávist na veřejných fórech – například
v sekci komentářů pod videi26) – anebo k tomu stylu komunikace možná přímo svádí.27
Velkou roli hraje na YouTube navození pocitu, že je divák vlastně YouTuberovým
přítelem, pocitu, že vloggera znají osobně jako kamaráda – a je to také jeden z důvodů,
proč je product placement na YouTube tak úspěšný (na doporučení „kamaráda“ dají lidé
spíš než na neosobní reklamu).
Právě u YouTube beauty komunity je důvěra v upřímnost a opravdovost
YouTuberky, která doporučuje svým sledujícím produkty, velmi důležitá. Je to právě jejich
(opravdová či domnělá) upřímnost a otevřenost, které nakonec ochraňují jejich legitimitu a
autoritu u jejich publika. „Doporučení“ – jako gesto přátelské nezištné solidarity – a
„přílišná reklama“ – viděná jako touha po proslavení – jsou vnímány jako dva protipóly.
Beauty vloggerky, které jsou vnímané jako zaprodané určité značce, kterou přílišně
propagují, jsou pak na internetu v sekci komentářů kritizovány a nezaslouží si od některých
uživatelů už dál jejich důvěru.28 Proto je pro YouTuberky důležité nepřekračovat tu tenkou
linii, která stojí mezi těmito dvěma jevy a tím si své diváky udržovat v přátelské sféře a
v pocitu, že jsou jim produkty doporučovány na základně kamarádské starosti o jejich
dobro.
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1.3.

YouTube statistiky

A kdo konkrétně YouTube v sleduje? Podle výstupů projektu adMeter 100029 je
v Česku průměrná měsíční návštěvnost serveru v cílové skupině 15-69 let 4,6 milionu lidí
– to je celých 56 % české populace (data sbírána v září 2015). Nejvyšší zásah je podle
očekávání ve věkové skupině 15-24 let (77%). Ve skupině 35-44 let je to pak 67 %.30 Pro
srovnání, v Americe je zásah ve věkové skupině 13-24 let celých 96 %.31
Vliv YouTuberů jako influencerů na jejich největší skupinu sledujících právě ve
věku 15-24 let je značný. Například z průzkumu agentur PR.Konektor a NMS Market
Research, který proběhl ve spolupráci se společností Scio, vyplývá, že 66 % mladších
mileniálů32 získává přes YouTubery informace o nových značkách a produktech a 39 %
z nich tvrdí, že je některý YouTuber inspiroval ke koupi daného výrobku. Více než
polovina mladých uživatelů sleduje obsahy na této stránce alespoň jednou za týden – pro
16 % je pak takové sledování každodenní aktivitou. Výsledky se lehce lišily mezi
potenciálními vysokoškoláky, kdy výzkum proběhl přes společnost Scio v rámci
přijímacích zkoušek na vysoké školy. Počet lidí sledujících YouTubová videa mezi touto
skupinou byl o 16 % nižší. Účel sledování a doba strávená sledováním videí se ale příliš od
druhé skupiny zkoumaných nelišila.33

29
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Obrázek č. 4 – Statistiky vlivu YouTuberů při informování o produktech.34

YouTubering je mezi českými uživateli pořád považovaný spíše za koníček než
perspektivu zaměstnání. „Za své povolání by si ho vybral jen zlomek mileniálů. Pouze
každý dvacátý uvedl, že by se chtěl živit právě youtuberingem. Naopak téměř čtyři pětiny o
práci youtubera nechtějí ani uvažovat. Většina zároveň předpokládá, že s přibývajícím
věkem budou sledováním videí trávit méně času, do pěti let to očekává 59 % dnešní mladé
generace,“ uvádí Kamil Kunc (Client Service Manager výzkumné agentury NMS Market
Research).35
U jednotlivých kategorií videí jsou velké rozdíly v poměrech sledování ženskými a
mužskými uživateli. A podle všeho to nejsou statistiky, které by zrovna podkopávaly
klasické genderové stereotypy. Podle dat agentury OpenSlate si stojí poměr sledování videí
z jednotlivých oblastí podle následujících dvou grafů.36
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Graf č. 1 – Druhy videí s největším poměrem sledování ženami

Graf č. 2 – Druhy videí s největším poměrem sledování muži
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Z uvedených grafů jde jasně vidět, že publikum videí je rozdělené přesně podle
očekávání – herní a sportovní videa jsou nejvíce sledována muži, kdežto ženy se rády
dozvídají hlavně o trendech v kosmetice a péči o tělo. Zajímavé je, že (podle DigiDay UK
s daty od společnosti OpenSlate) kdybychom vynechali herní videa a beauty jako celkové
kategorie, je poměr u ostatních druhů videí téměř 50-50.37
Dalším aspektem je věkové rozvrstvení uživatelů. Je bez překvapení, že se
YouTube za 12 let své existence stal dostatečně mainstreamovým médiem a mezi jeho
uživateli jsou už zastoupeny všechny věkové kategorie. Bez podivu je také to, že mladší
generace tráví na této webové stránce více času než ta starší. Např. v březnu 2015
YouTube přitáhl celkem 31,8 milionů uživatel ve věku mezi 18 a 24 lety, kteří v průměru
strávili na tomto webu v daný měsíc 10 hodin a 15 minut. Mezitím tato platforma přilákala
19,4 milionů uživatel ve věkové kategorii nad 65 let, kteří zde sledováním videí strávili
průměrně 3 hodiny a 54 minut.38

Graf č. 3 – Počty navštívení YouTube v březnu 2015 podle věku.

Podívejme se ale ještě o něco blíž právě na skupinu mileniálů. Čím dál méně
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sledují pořady v televizi a čím dál víc sledují obsahy na internetu, třeba právě na serveru
YouTube. Společnost comScore ve spolupráci s YouTube provedla výzkum ohledně
trávení času u videí online a výsledky ukázaly na 3 zajímavé trendy právě u skupiny
mileniálů:
1. Výrazně preferují digitální video online oproti televizi.
2. Častěji praktikují takzvaný „binge-watching“, neboli sledování více dílů seriálu
(nebo více videí jednoho kanálu) hned za sebou. Celých 37 % mileniálů v tomto
výzkumu přiznává, že toto chování praktikují každý den.
3. Jsou velmi atraktivním publikem pro marketéry, protože více vnímají značky.39
Podle času stráveného sledováním sice televize podle tohoto výzkumu společnosti
comScore pořád vedla, ale když měli dotazovaní uvést jeden preferovaný zdroj jakýchkoliv
video obsahů, YouTube měl oproti televizi skoro dvojnásobné skóre (35 %, oproti 19 %
pro televizi). Mileniálové také spíš než kterákoliv jiná generace uživatelů reaguje na
personalizované reklamy a product placement. To je dobrou zprávou pro firmy – ve
spojení s binge-watchingem je zde velký potenciál pro umístění značky, její dostání do
podvědomí uživatele a pro cílení reklam přímo na míru.40
Všemi těmito statistikami vidíme, že budoucnost videa na internetu (a reklamy
v rámci těchto videí) vypadá velmi slibně a YouTube nemá tendenci ze svého trůnu mezi
video platformami sestupovat, zatím to vypadá právě naopak.
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z:

2. Výzkumná část
„Research is formalized curiosity.
It is poking and prying with a purpose.“
(Zora Neale Hurston)

V této části práce se posuneme k provedené analýze. Nejdřív stručně představím
všech 6 zkoumaných YouTube kanálů, potom popíšu zvolenou metodiku práce, zvolené
proměnné a postup a na konci budu prezentovat výsledky.

2.1.

Stručné představení analyzovaných YouTube kanálů

2.1.1. Dulce Candy
Dulce Candy, celým jménem Dulce Candy Tejeda Ruiz, se narodila 20. srpna 1987
v Zacapu (Mexiko). Byla vychovaná v Jižní Karolíně, USA, a má dvě sestry. Po střední
škole se přidala k armádě, kde sloužila celkem 5 let (3 roky aktivně a 2 roky v záloze).
Více než rok byla dokonce na misi v Iráku. V armádě se seznámila se svým nynějším
manželem (Jesse Ruiz). Mají spolu syna Izeka, který se narodil v roce 2011.
Sama YouTuberka tvrdí, že právě při svém nasazení v armádě, kde je make-up
zakázaný, si uvědomila, jak moc ji oblast krásy a péče o její ženskou stránku zajímá. Svůj
YouTube kanál Dulce založila 14. června 2008. Prvního milionu odběratelů dosáhla
v dubnu 2013. Dnes má okolo 2,2 milionu odběratelů a videa přidává každý týden. V roce
2015 také napsala svou první knihu, „The Sweet Life“.41

2.1.2. JuicyStar07
Kanál pod tímto názvem má YouTuberka Blair Fowler, vlastním jménem Laura
Elizabeth Fowler. Narodila se 1. dubna 1993 v Georgii, USA a vyrostla v Tennessee. Na
Youtube přišla spolu se svou sestrou Elle, když si v roce 2008 každá založila svůj vlastní
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kanál. V roce 2015/16 se zúčastnila spolu se svým otcem americké show Amazing Race,
kde skončili sedmí. Se svou sestrou vydaly novelu Beneath The Glitter a také svou vlastní
značku kosmetických produktů pod názvem Skylark.42 Její kanál má přes 1,7 milionu
odběratelů a skoro 290 milionů zhlédnutí.

2.1.3. LaMadelynn
YouTuberka Madelynn De La Rosa se narodila v Německu 9. května 1992. Už ve
svém útlém mládí procestovala s rodiči kus světa, ale většinu života žije v USA. Nyní
studuje ve Washingtonu D.C. pedagogiku pro první stupeň. Učitelstvím by se také chtěla
v budoucnu živit.43
Svůj kanál si na YouTube založila v roce 2011. Tento kanál je o něco
alternativnější než dva předchozí. Více se zaměřuje na vintage styl, takzvanou pomalou
módu a lehčí make-up. Její kanál má necelý milion odběratelů, ale rychle roste a
LaMadelynn se dostává na žebříčcích stále výš právě pro své obyčejnější vystupování.

2.1.4. Petralovelyhair
Petra Kučerová alias petralovelyhair na YouTube se narodila v roce 1981. Bydlí se
svým manželem v Jindřichově Hradci. Na YouTube začala svůj kanál v roce 2011 jako
zaplnění „díry na trhu“ v oblasti clip-in vlasů – postupně však změnila své zaměření na
kosmetiku a vlasům se věnuje jen okrajově.
Na YouTube má 201 tisíc odběratelů a v minulých letech dokonce založila svou
vlastní značku kosmetických štětců a umělých řas. Hned třikrát po sobě vyhrála cenu
Blogerka roku v kategorii Beauty – a to v letech 2013, 2014 a 2015.

2.1.5. Shopaholic Nicol
Shopaholic Nicol neboli Nikola Čechová se narodila 6. prosince 1989. Svůj
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YouTube kanál založila v roce 2011. Nyní má 450 tisíc odběratelů a její obliba roste. Svou
kariéru přesunula i do světa mimo YouTube – moderuje pořad na televizi Óčko. V říjnu
2017 se dostala na světlo její první píseň i s hudebním klipem (zveřejněným samozřejmě
na jejím kanále). Pár dnů nato byla hostem v Show Jana Krause a úspěšně se prodává
merch k její písni Ztracená i jejího kanálu obecně.

2.1.6. Teri Blitzen
Tereza Hodanová neboli Teri Blitzen se narodila 30. března 2000 v Praze. Svůj
kanál na YouTube založila v roce 2013 a rychle se stala jednou z nejúspěšnějších českých
vloggerek. Vyhrála titul Blogerka roku 2014 v kategorii Video, získala si solidní základu
fanoušků (má přes 430 tisíc odběratelů) a spolupracovala s velkými firmami, jako je
například Rowenta. Její česká videa budou právě předmětem analýzy.
Tereza se koncem roku 2017 (už po provedení této analýzy) rozhodla všechna svá
stará videa smazat, vystupovat pouze jako Teri a začít natáčet všechna svá videa pouze
anglicky. Její fanoušci to moc neocenili, ale kanál Teri úspěšně pokračuje dál.

2.2.

Metodika výzkumu

Hlavní částí mého výzkumu je kvantitativní obsahová analýza. Menší částí jsou pak
výsledky dotazníkového šetření ohledně sledování YouTube beauty a fashion kanálů mezi
dívkami a ženami ve věku 15-24 let. V závěru pak zhodnotím výsledek kvantitativní
obsahové analýzy a dotazníkového šetření.
Jako teoretického průvodce provedením obsahové analýzy jsem použila především
učebnici Analýza obsahů mediálních sdělení, zejména pak její kapitolu Úvod do metody
obsahové analýzy od Helmuta Scherera.
Bude provedena obsahová analýza videí z daného období a poté můžeme
porovnávat, jak se videa amerických a českých autorek liší a shodují. Z tohoto pak budu
vyvozovat závěr, ve kterém zodpovím svou výzkumnou otázku.
Kvantitativní

obsahová

analýza

je

metoda

zkoumání

obsahů,

která

je

charakteristická svou vysokou měrou strukturovanosti a s tím spojenou snadnou
ověřitelností. Umožňuje zpracování velkého množství dat a její výsledky se dají přehledně
25

znázornit v grafech a tabulkách.44
Obsahová analýza má přesně dané kroky výzkumného procesu. Patří mezi ně:
1. Výzkumné téma – začátek výzkumného procesu, určení, co se bude analyzovat a za
jakým účelem. V této části dochází k formulování hypotéz a výzkumných otázek.
2. Operacionalizace – vypracování metody, která umožní odpovědět na zadání
výzkumného tématu. K tomuto kroku patří vytvoření výzkumného souboru (výběr
analyzovaných jednotek) a určení sledovaných proměnných.
3. Plánování a organizace – vymezení časového i organizačního průběhu šetření
4. Přípravná a ověřovací fáze – ověření vhodnosti výzkumných metod, případně o
proškolení spolupracovníků.
5. Sběr dat.
6. Vyhodnocení.45
Tyto fáze jsem tedy během svého výzkumu prošla a v následující části popíšu svou
analýzu.

2.3.

Výzkumné téma

Co se mého výzkumu týče, pracovala jsem s následujícími teoretickými
východisky:
•

YouTube jako nové médium má velký vliv na formování názorů a preferencí
odběratelů.

•

Odběratelé často sledují všechna přidaná videa svého oblíbeného vloggera.

•

Americká a britská YouTube sféra celosvětově udává trendy videí.

•

Vloggeři z menších zemí se často videi mezinárodně známých vloggerů inspirují ve
své tvorbě a tím přebírají jejich formáty a znaky do svých menších YouTube sfér.
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•

Videa, která obzvláště mladí odběratelé na YouTube sledují mají vliv na jejich
život – preference a spotřební chování.
Mou základní výzkumnou otázkou pak je: Do jaké míry přebírají české fashion a

beauty vloggerky témata a formy od těch amerických? Jak moc jsou si svou formou jejich
videa podobná a v čem se případně liší?
Má hypotéza je, že české YouTuberky přebírají témata, formy a styl videí od těch
amerických. Tím pak ovlivňují chování českých odběratelů (v tomto případě konkrétně
dívek ve věku 15-24 let, tedy ve skupině, která tráví u YouTube videí nejvíce času).

2.4.

Výběrový soubor

Jak už jsem psala v úvodu, budu se věnovat videím ze šesti YouTube kanálů.
Vybírala jsem kanály ze sféry Beauty, fashion a lifestyle. Z českých YouTuberek jsem
zvolila kanály petralovelyhair, Shopaholic Nicol a Teri Blitzen. Z amerických pak kanály
Dulce Candy, JuicyStar07 a LaMadelynn.
Souborem analyzovaných jednotek jsou všechna videa nahraná těmito autorkami
v průběhu období leden až březen 2016. Celkem je v souboru 99 jednotek – videí. Ty budu
kódovat do kódovacího archu podle předem daného klíče.

2.5.

Sledované proměnné

Sledované proměnné mé analýzy jsem pro potřeby pozdější prezentace výsledků
rozdělila do 3 podkategorií.
První z těchto podkategorií jsou prvky vytvářející první dojem ještě před
kliknutím na dané video. Patří sem tyto proměnné:
•

Využití zvláštních znaků v názvu. Hodnotíme výskyt těchto jevů: využití
diakritických znamének („!“ a „?“), využití znaku hashtag („#“), využití ostatních
symbolů (např. ●; ♫; ♥; ▲; ║ atd.) a využití velkých písmen. Tyto znaky se do
názvu videa přidávají k umocnění emoce, kterou má video vyvolat (například při
využití velkých písmen a vykřičníků cítíme určitou naléhavost, při využití srdíček
je jasné, že se bude jednat o téma lásky a podobně).

•

Náhledový obrázek ve vztahu k obsahu. Hodnotíme, jestli je náhledový obrázek
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videa reálným vystřiženým záběrem z videa, nebo se jedná o upravený náhled
(záběr, který se ve videu přímo nevyskytuje). YouTubeři často pro svůj thumbnail
ve videu pózují, aby pak mohli použít reálný záběr, někdy ale využijí úplně jiný
obrázek, aby byl náhled zajímavější (například u videa s oblíbenými produkty je
v náhledu fotka YouTuberky se všemi produkty v rukou, ale takový záběr přímo ve
videu není, jedná se jen o výstižný obrázek k názvu videa a k zaujetí diváka).
•

Grafika v náhledovém obrázku. U této proměnné určujeme, jestli je
v náhledovém obrázku videa použito ještě nějakých dalších prvků k upoutání
pozornosti uživatele – například přidaný text, obrázek či další grafika. Tohoto se
často využívá pro vytvoření takzvaného clickbaitu – v kombinaci s upraveným
náhledovým obrázkem videa (například na obrázku je YouTuberka, jak si drží
nůžky u vlasů a v grafickém popisku je napsáno něco šokujícího o tom, že se stříhá
– ve skutečnosti to ale ve videu neudělá, šlo jen o „nalákání“ diváka na šokující
jev). Dále se grafika v náhledovém obrázku používá ke sjednocení náhledů všech
videí – například videa se stejnou tématikou mají stejnou grafiku v thumbnailu, aby
šly od ostatních rozpoznat na první pohled.
Druhou sledovanou podkategorií proměnných jsem nazvala Celkový styl videa.

V této kategorii jsou hodnoceny následující proměnné:
•

Výskyt vlastní uvítací znělky. Některé YouTuberky mají vytvořenou svou vlastní
uvítací znělku – většinou s doprovodným animovaným videem nebo sestřihem
z jejich vlastních videí. Doplňující hudba navozuje videu atmosféru. Některé
autorky mají zvláštní znělku pro různé druhy videí, aby divák hned od začátku
rozpoznal, jaký obsah ho ve videu čeká.

•

Způsob záběru videa. Skoro všechny videa beauty YouTuberek spadají do
kategorie „mluvících hlav“, tedy se způsobem záběru, kdy kamera je pevná a záběr
je pouze na obličej a kousek torza. Dalším druhem je záběr na celé tělo (většinou u
videí, kde autorka mluví o svém outfitu, zkouší si koupené oblečení a podobně),
případně může být ve videu kombinace obojího. Někdy je ve videích i takzvaný
selfie záběr, kdy YouTuberka natáčí například na mobil a drží ho v ruce, kamera
tedy není pevně ukotvená – používá se například když je video situované ven,
případně u tour videí, kdy je ukazován pokoj nebo byt vloggerky a střídá se selfie
záběr (při vysvětlování) a záběr na danou místnost.
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•

Prostředí videa. Většinou je prostředím videí osobní interiér, například ložnice
YouTuberky. Někdy je interiér neosobní, například bílé plátno nebo studio. Některá
videa jsou natáčena venku. A občas se ve videu objevuje kombinace různých
prostředí (typicky když se mění i způsob záběru).

•

Způsob vyjadřování. Při zkoumání videí jsem si všimla, že beauty YouTuberky
shodně používají většinou hovorové přátelské vyjadřování, ale bez vulgarismů.
Žádná ze sledovaných vloggerek nepoužila jakýkoliv vulgární výraz, který by byl
potřeba vycenzurovat pípnutím.

•

Druh videa. V beauty komunitě YouTube se většinou střídají podobné typy videí –
make-up tutorialy, hauly, unboxingy a sem tam nějaká ta challenge.

•

Výskyt osobních informací a postojů autorky ve videu. V této proměnné jsem
sledovala, do jaké míry jednotlivé YouTuberky měly sdílení svých osobních
informací, pocitů a postojů jako součást svých videí.

•

Výskyt rad sledujícím ve videu. U této proměnné hodnotím, jak moc jsou součástí
videa přímé rady a doporučení sledujícím, ať už ohledně produktů nebo životního
stylu obecně.
Třetí podkategorie proměnných se točí okolo propagace značek formou product

placementu nebo přímé reklamy. V této sekci hodnotím ve své analýze následující
proměnné:
•

Výskyt product placementu ve videu.

•

Účel ukázání značky. Za jakým účelem byla značka ukázaná? Jedná se o přímou
sponzorovanou reklamu, nesponzorované doporučení, anebo jen nahodilou zmínku
nebo ukázání?

•

Role produktu ve videu. Jak velkou roli produkt v rámci videa hraje? Je přímo
hlavním tématem celého videa (důvodem, proč bylo natočeno), nebo se objeví jen
párkrát, případně třeba jen jednou v celém videu?

•

Jak moc velkou součástí videa product placement je?

•

Jedná se o sponzorovaný product placement? Pokud ano, YouTuberka by se
měla ke spolupráci se značkou ve videu přiznat.
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Tyto proměnné jsem sledovala u všech 99 výzkumných jednotek a výsledky jsem
zaznamenávala do kódovacího archu.

2.6.

Výsledky obsahové analýzy

Jak jsem již uvedla, pro potřeby prezentace výsledků jsem proměnné rozdělila do 3
podkategorií. Vyhodnocení výsledků bude mít tedy také tři části.

2.6.1. Prvky vytvářející první dojem
Zvláštních znaků v názvu bylo využito u 58 % amerických videí a u 43 % českých
videí. Úplně jejich využití vynechat (a nechat název pouze jako obyčejný text) se rozhodly
autorky u 42 % amerických a 57 % českých videí. Pro lepší možnost srovnání budu u
některých znaků uvádět i grafické zobrazení.

Graf č. 4 a 5 – Srovnání výskytu zvláštních znaků v názvu

Náhledový obrázek byl upravený u 100 % českých videí. U amerických kanálů byl
náhledový obrázek autentickým vystřiženým obrázkem z videa u 16 % videí, u 84 % pak
byl také upravený.
Přidanou grafiku v náhledovém obrázku využívají téměř všechny autorky. Byla
použitá u 100 % českých videí a u 92 % videí amerických.
Co se týče prvního dojmu, jsou tedy videa hodně podobná. Největší vizuální
podobnost je mezi kanály Dulce Candy a petralovelyhair. Petralovelyhair dokonce
v jednom ze svých videí přímo jako svou inspiraci Dulce Candy zmínila. Oba kanály
dávají velký důraz na make-up a mají největší shodu v přidávání textů do náhledových
obrázků.
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Obrázek č. 5 – Vizuální stránka kanálu petralovelyhair.

Obrázek č. 6 – Vizuální stránka kanálu Dulce Candy.

Celkově lze tedy říct, že české a americké YouTuberky mají velkou shodu, co se
týče prvního dojmu z videa. Využívají upravených náhledových obrázků a přidané grafiky
téměř ve stejné míře. Alespoň jednoho speciálního znaku v názvu pak o něco víc využívají
americké autorky (58 % versus 43 % u českých autorek).

2.6.2. Celkový styl videa
Vlastní uvítací znělku mělo překvapivě více českých než amerických videí.
Objevila se hned u 44 % českých videí, ale jen u 18 % videí amerických.
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Graf č. 6 a 7 – Vlastní znělky videí.

Zabírána byla v téměř shodném podílu videí jen hlava a část torza. Tento způsob
záběru byl zvolen u 63 % amerických a 65 % českých videí. Takzvaný selfie záběr se
objevil pouze u 3 % amerických a 7 % českých videí. Zajímavou odlišností byl záběr
pouze na ruce, který byl u 18 % amerických videí, ale u žádného českého.
Prostředí videa bylo u 74 % amerických videí osobní interiér (ložnice, pokoj u
vloggerky doma). To navazuje pocit přátelského rozhovoru, spíš než poslouchání někoho
autoritativního, a přibližuje to vloggerky svým odběratelkám v iluzi toho, že jsou
„kamarádky“. Toho se už naučily využít i české vloggerky – hned v 68 % českých videí se
také natáčí v prostorách osobního interiéru. Objevení osobního interiéru ve videu bylo tedy
v téměř shodné části amerických a českých videí.
Způsob

vyjadřování

vloggerek

(samozřejmě

v jejich

příslušném

jazyce)

v mluveném projevu byl ve všech videích stejný – hovorový, ale bez vulgarismů. Pouze
v psané formě (u videí od LaMadelynn, kde zněla pouze hudba a byly zobrazeny titulky)
bylo vyjadřování spíše formálního rázu.
Americké vloggerky se mnohem spíše drží svého „popisu práce“ v rámci beauty
videí a jejich videa jsou v 50 % případů make-up tutorialy. Za nimi následují vlogy (26 %
videí), recenze (13 % videí), DIY (5 %) a collab a challenge videa – každé ve 3 % videí.
U českých videí je toto rozvrstvení žánrů videí obsáhlejší. Nejčastěji vkládaným
typem příspěvku jsou make-up tutorialy (v menším zastoupení než u amerických videí – 33
%) a vlogy (také 33 %), následují seznamy top produktů (13 %), challenge videa (7 %),
collabs (5 %), no a shodně po 3 % mají DIY videa, hauly a reakční videa.
Osobní informace o vloggerkách se dozvíme v celých 66 % videí amerických
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autorek a hned u 85 % videí českých autorek. Osobní informace většinou hrají ve videu
spíše vedlejší roli. Zajímavým faktem je, že osobní informace se dozvíme i u videí, která
jsou čistě jen make-up tutorialy – takovýchto videí, které jsou make-up tutorialy, kde
YouTuberka sdílí své osobní informace, je u amerických videí 29 % a u českých 16 %.
Přímo rady do života v nějaké formě (ať už jako hlavní téma a přímou radu anebo
jen doporučení) předávají americké vloggerky v celých 63 % videí, české vloggerky pak
hned v 75 % videí. Rady se týkají různých záležitostí – nejčastěji péče o pleť a kosmetické
rady (samozřejmě s doporučením konkrétních produktů – k tomu se dostaneme v sekci
Product placement). Tento trend odpovídá tomu, jaký vliv YouTube má na své odběratele
– pokud diváci sledují daný kanál pravidelně a u tří čtvrtin videí slyší nějakou přímou radu
nebo doporučení, je pravděpodobné, že některou takovou radu divák přijme. To se pak
může týkat jak například koupi nějakého předváděného produktu, tak třeba změny
životního stylu (cvičení a podobně).

2.6.3. Propagace značek, product placement
Product placement se značně více objevoval u českých videí – v celých 72 %,
oproti 58 % u amerických videí. Hodnoty v dalším odstavci tedy budou vypočítanou
procentuální částí z této části videí, kde se product placement vyskytuje.
O video jako přímou sponzorovanou reklamu se jednalo shodně u 41 % amerických
i českých videí s product placementem. U zbytku videí bylo umístění značky pouze za
účelem recenze nebo doporučení, případně šlo jen o zmínění.
Přímo tématem videa byl umístěný produkt u 68 % amerických videí a hned u 80 %
videí českých. O přiznaně sponzorovaný product placement šlo u 55 % amerických a 43 %
českých videí. Většina zobrazených značek byly značky kosmetiky. Zajímavé je, že
americké YouTuberky častěji ukazovaly dražší produkty luxusnějších značek, kdežto české
vloggerky se držely převážně značek z drogerií.

2.7.

Vyhodnocení výsledků obsahové analýzy

Mou základní výzkumnou otázkou na začátku tohoto výzkumného šetření bylo: Do
jaké míry přebírají české fashion a beauty vloggerky témata a formy od těch amerických?
Jak moc jsou si svou formou jejich videa podobná a v čem se případně liší?
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Mou hypotézou pak bylo, že české YouTuberky přebírají témata, formy a styl videí
od těch amerických. Tím pak ovlivňují chování českých odběratelů (v tomto případě
konkrétně dívek ve věku 15-24 let, tedy ve skupině, která tráví u YouTube videí nejvíce
času).
Zkusme si tedy podle zapsaných výsledků na výzkumné otázky odpovědět. Videa
českých a amerických vloggerek jsou si hodně podobná – jak svými tématy, druhy videí a
formáty obsahu, tak způsobem záběru, vyjadřováním, prostředím natáčení a podobně. Do
velké míry se shoduje využití zvláštních znaků v názvu videa a skoro úplně se shodují
prováděné úpravy na náhledovém obrázku.
U některých dalších znaků je podobnost menší, než jsem hypoteticky očekávala.
Například co se týče product placementu, u českých vloggerek se vyskytuje víc, i jako
hlavní téma celého videa. Rozdílnost je taky v prezentovaných produktech. Jak jsem už
uvedla, české vloggerky se zaměřují spíše na produkty z drogerie, čímž se více přibližují
českým spotřebitelkám a působí „obyčejněji“, jako typická kamarádka pro mladou dívku
nebo ženu z cílové skupiny diváků. Americké YouTuberky si naproti tomu více zakládají
na své image někoho, kdo používá luxusnější produkty. Pokud už hodnotí nějaké produkty
z drogérie, pak to v názvu videa náležitě uvedou (jako například Drugstore haul, Drugstore
products a podobně). U českých autorek jsou naopak levnější produkty i součástmi
žebříčků oblíbených produktů, bez nějakého zvláštního uvedení, že by se jednalo o „Top
10 levných produktů“.
Podle výsledků by se dalo tedy říci, že české vloggerky do určité míry kopírují
formáty a obsahy, které „fungují“ a pravděpodobně hledají inspiraci (často i přiznaně) u
amerických vloggerek, aby si udržely sledovanost, relevantnost a výdělky z videí. Znají
marketingově své publikum a tomu pak přizpůsobují dané obsahy tak, aby se přiblížily
českým spotřebitelkám. Do jaké míry ale kopírují témata a formy od jiných vloggerek a do
jaké míry prostě jen využívají taktiky, které fungují, to už by byla otázka na další výzkum,
pro který by třeba tento výzkum mohl posloužit jako odrazový můstek.
Hypotézu tedy na základě provedeného výzkumu nemůžeme 100 % ani potvrdit,
ani vyvrátit.
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2.8.

Dotazníkové šetření

V rámci této práce jsem se rozhodla provést i malé dotazníkové šetření, abychom
mohli získat alespoň částečný vhled do toho, jaký vliv mají reálně beauty YouTuberky na
své cílové diváky (pro potřeby tohoto šetření jsem se soustředila na dívky a ženy ve věku
15-24 let).
Použila jsem dotazník, kde je 8 otázek s možností výběru odpovědi a 1 doplňující
otevřená otázka. Dotazníky jsem potom distribuovala v různých náhodných skupinách
dívek a žen (ve škole, v zaměstnání, ve sportovním klubu a podobně). Zpátky se mi vrátilo
30 vyplněných dotazníků. Rozložení věku respondentek je následující:
Věk Počet respondentek tohoto věku
15

3

16

4

17

1

18

4

19

2

20

5

21

5

22

2

23

3

24

1

Tabulka č. 1 – Věkové složení respondentek dotazníku

Průměrný věk respondentek je tedy 19 let. Z celkového počtu 13 % uvedlo, že
YouTube videa vůbec nesleduje, 27 % sleduje videa každý den, 10 % sleduje videa 5-6krát
týdně, 17 % sleduje 3-4krát za týden, 23 % 1-2krát a 10 % sleduje méně než jednou týdně.
Zajímavé je, že z respondentek, které uvedly sledování videí každý den nebo 5-6krát týdně
je 73 % z věkové skupiny pod 20 let.
Odběratelem alespoň jednoho YouTube kanálu je 80 % dotázaných. 20 % žádný
kanál neodebírá. Odběratelů 3 a více kanálů pak je mezi respondentkami 30 %, a zbylých
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50 % dotázaných odebírá 1-3 kanály.
70 % dotázaných uvedlo, že sleduje YouTube kanály zaměřené na beauty, módu a
lifestyle. S touto částí tedy pracujeme v dotazníku dál pokračujícími otázkami.
Překvapivě vyrovnané jsou odpovědi na otázku, jaké YouTuberky dotazované
preferují – české nebo cizojazyčné, anebo zda sledují oboje. 29 % preferuje české kanály,
38 % preferuje cizojazyčné a 33% sleduje oboje. Cizojazyčné kanály jsou více sledovány
uživatelkami nad 20 let, kategorie „Sleduji oboje“ je věkově vyrovnaná.
Nejčastějším

oblíbeným zdrojem, jak se respondentky dozvídají o nových

kosmetických produktech a značkách, je překvapivě pořád klasická drogérie – ať už přímo
v obchodě, anebo prostřednictvím letáků. Tento zdroj uvádí jako nejčastější

38 %

dotázaných. Toto číslo vypadá, že docela koresponduje s poznatkem z obsahové analýzy,
že české vloggerky se více zaměřují na produkty z drogérie. Podle výsledků tohoto šetření
to vypadá na dobrý marketingový tah. Ve skupině, která má oblíbenou drogeéii a letáky
jako zdroj nových značek a produktů, jsou zastoupeny všechny věkové skupiny, není to
tedy jen preference podle věku dotazované.
Dalšími zdroji v pořadí pak jsou internetové články a YouTube videa (oboje má po
19 %), televize (14 %) a doporučení přátel (10 %).
Na otázku, jestli někdy zakoupila respondentka nějaký produkt na základě
doporučení z Youtube, odpovědělo kladně 38 % z respondentek, které sledují YouTube
(26% z celkového počtu dotazovaných).
Doplňující otevřenou otázku zodpovědělo jen několik lidí, ale nejčastěji
zakoupeným produktem na doporučení z YouTube byla kosmetika, dále oblečení
z doporučovaného obchodního řetězce a například svíčka Yankee Candle.
Z této části dotazovaných, které nakoupily na základě doporučení z videa, bylo 88
% s produktem spokojených (a hned 50 % by si koupilo výrobek znova). Na poslední
otázku, jestli příště jsou ochotné znova dát na doporučení z videa, odpovědělo kladně
všech 88 % dotazovaných, které byly se svým nákupem spokojeny.

2.9.

Vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření

Doplňující dotazníkové šetření mělo za svůj účel zjistit, jak moc potenciálně beauty
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YouTuberky zasahují do spotřebního chování jejich divaček.
Zajímavé je, že mezi respondentkami bylo jen 13 % dívek a žen ve věku 15-24 let,
které uvedly, že YouTube videa vůbec nesledují. To je dokonce mezi respondentkami ještě
větší zásah, než uvádí výzkum adMeter 1000 zmiňovaný v teoretické části práce (77 %).
Až překvapivě se výsledek shoduje s výzkumem agentur PR.Konektor a NMS
Market Research, které uvádí, že 39 % respondentů (právě ve věkové skupině 15-24 let)
bylo někdy inspirováno ke koupi produktu YouTubovým videem. V našem dotazníkovém
šetření to bylo 38 % respondentek, které si už někdy koupily výrobek na základě
doporučení z videa.
V tom, jak často respondenti obsahy sledují, ukázalo naše dotazníkové šetření opět
vyšší čísla než výše jmenovaný průzkum. Sledování videí alespoň jednou za týden uvedly
přes tři čtvrtiny respondentek (oproti něco málo nad polovinu dotazovaných z výzkumu
PR.Konektor a NMS Market Research). Denním chlebem pak je sledování videí hned pro
čtvrtinu dotázaných (oproti 16 % výše zmiňovaného výzkumu). Může to být tím, že data
z výzkumů jsou z roku 2015 a trendem je zvyšování počtu sledovaných videí a objemů
YouTube obsahu.
Podle očekávání pak působí fakt, že mezi kladně odpovídajícími respondentkami
na otázku, jestli si někdy koupily něco z doporučení YouTube videa, je většina těch, které
odebírají alespoň 3 YouTube kanály. Zdá se tedy, že čím více obsahů na YouTube
uživatelka sleduje, tím spíše si koupí něco z doporučovaných věcí.
Tak jak tak toto dotazníkové šetření potvrzuje průzkumy z minulých let a potvrzuje
i trend, jakým YouTube roste v počtech uživatelů i v délce času, který na něm uživatelé
tráví.
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3. Závěr
Cílem této práce nebylo jen prezentovat provedený výzkum, ale i obecně čtenáře
stručně seznámit s fungováním serveru YouTube, jeho historií a uživateli. Jde o fascinující
sociální síť, která svou moc ve společnosti demonstruje nejen čísly a procenty svého
dosahu, ale i vytvořením velkých komunit okolo různých oblastní zájmu – a to napříč
celým světem. Jednotliví YouTubeři se vzájemně ovlivňují, spolupracují spolu a zvyšují si
tím vzájemně popularitu, inspirují se jeden od druhého a postupně přicházejí na to, co
funguje, co chce publikum vidět, co jim dosáhne jejich kýžených počtů zhlédnutí a
odběratelů. Rychle také opouštějí „zastaralé formáty“, které jim už nepřináší nové
odběratele.
Beauty komunita YouTuberek, na kterou jsem se ve své práci zaměřila, je jen
kapkou v moři všeho obsahu, co se dá na této webové stránce najít. Právě proto se na ní ale
dají snáze ilustrovat některé principy a je jednodušší vidět podobnosti mezi jednotlivými
kanály. V začátku jsem si položila výzkumnou otázku, do jaké míry přebírají české
vloggerky témata a formy od těch amerických (s logicky větším vlivem a dopadem) a jak
moc se jejich videa shodují a liší.
Co se týče shody a rozdílů, v těch tato práce dosáhla některých relevantních
výsledků ke srovnání. Mohli jsme vidět, jak YouTuberky používají shodné principy
k přilákání diváků, jak podobně natáčejí svá videa a trošku zabrousit do fungování product
placementu v rámci beauty kanálů. Závěrem můžeme k této otázce říct, že videa se do
velké míry ve sledovaných znacích shodují a hypotéza k této otázce se tak potvrdila.
Rozdíly pak přinesly zajímavé prvky objasňující fungování beauty kanálů v jejich
společenském kontextu (například rozdíly v předkládaných produktech).
U výzkumné otázky týkající se přímo přebírání témat a forem z americké YouTube
sféry do české odpověď moc jednoznačná není. Výzkum sice potvrdil podobnosti mezi
jednotlivými kanály - u některých dokonce byla inspirace přímo zmíněná ve videu.
Zároveň ale neobjasnil, jestli je zde podobnost kvůli přebírání témat a forem a kopírování
konkrétních kanálů, anebo prostě kvůli tomu, že YouTubeři jako komunita přicházejí na to,
co na diváky funguje, a následně to hromadně praktikují ve svých videích, aby se udrželi
„v kurzu“ a dosáhli dostatečného počtu diváků. Tato otázka tedy zůstává do určité míry
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nezodpovězená. Provedený průzkum ale relevantně ukazuje, jak analyzované beauty
kanály fungují a jaká videa nahrávají, proto by se dal využít jako podklad pro další
výzkum, který by mohl více stavět na samotných autorech videí, jejich motivacích a
zdrojích inspirace.
Přidané dotazníkové šetření pak víceméně potvrzuje statistiky ostatních průzkumů
provedených na toto téma v dané věkové kategorii. YouTube sleduje čím dál více lidí a
počet uživatelů neustále roste. Otázkou je, jak moc je tento trend podmíněný věkem, jestli
současní „die hard“ fanoušci YouTube kanálů u sledování vydrží i v pokročilejším věku
(vzhledem k tomu, že v jednom z uvedených průzkumů uvádí, že počítají s tím, že budou
v budoucnu videa sledovat méně).
Až čas ukáže, co všechno ještě YouTube zvládne obsáhnout, jak moc dokáže
zapojit aktivněji všechny věkové kategorie a kolik fanoušků tohoto portálu si zvyk
sledování videí ve volném čase ponese životem dál. A co se týče budoucnosti reklamy, pak
má YouTube nepopiratelně obrovský potenciál tím, jaký má na své odběratele vliv.
Můžeme tak jen napjatě čekat, jaký vývoj přinesou další nové technologie – a v mezičase
si o tom zkouknout pár videí na YouTube.
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4. Summary
The goal of this bachelor thesis was both to educate its readers on the topic of
YouTube in general and to do research on one specific YouTube phenomenon – the
copying of topics and forms of videos from American beauty YouTubers by Czech beauty
YouTubers.
In the beginning we saw the history of YouTube and interesting aspects of its users
– both vloggers and viewers. We also saw some statistics about YouTube in the Czech
republic and also in general. Then we took a look at the channels that were being analysed.
In the second part we introduced readers to the research itself. The bigger part of it
was a content analysis of 99 videos. We presented the analysed units and the values we
were watching in them. We also presented the results with a little discussion on whether or
not the results could confirm or refute our hypotheses. The original hypothesis was that
Czech YouTubers copy the Americans‘ themes and forms and the question was how much.
We did see some similarities between the two groups of videos, however, we could not
specifically pinpoint whether or not it was the result of copying or just knowing „what
works“ and using it.
The smaller part of the research was a questionnaire survey. We wanted to see if
YouTubers in Czech have any influence on their viewers‘ shopping behavior. The results
seen basically confirmed the results of other, bigger-scale survey that took place in 2015,
with a little bigger numbers on most parts. As a result we could see the potentially big
influence YouTubers have on their viewers through „friendly recommending and reviews“
(or rather merchantable presentations) of different products.
YouTube as a whole has a lot of potential for many parties – the YouTubers to
make money from their views, the marketers to sell products, the viewers to be able to
learn and catch up with the trends from around the globe. Only time will show what new
up-and-coming technologies will do with this potential that YouTube holds.

40

Použitá literatura
Knihy
•

BURGESS, Jean a Joshua GREEN. YouTube online video and participatory culture. 2nd
ed. Cambridge, England: Polity, 2009. ISBN 978-074-5675-350.

•

JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HORŇÁK. Velký slovník marketingových komunikací. Praha:
Grada, 2012. ISBN 9788024743547.

•

REIFOVÁ, Irena. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum,
2004, s. 29-50. ISBN 8024608278.

•

STRANGELOVE, Michael. Watching YouTube: extraordinary videos by ordinary people.
2nd. Buffalo, NY: University of Toronto Press, 2010. Digital futures. ISBN 978-144-2641457.

•

TURKLE, Sherry. Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from
Each Other. USA: Basic Books, 2012. ISBN 978-0465031467.

•

VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: jak dělat reklamu. 3., aktualizované a
doplněné vydání. Praha: Grada, c2003. Poradce pro praxi. ISBN 80-247-0557-5.

•

WINOGRAD, Morley a Michael D. HAIS. Millennial makeover: MySpace, YouTube, and
the future of American politics. New Brunswick, N.J: Rutgers University Press, 2009.
ISBN 978-081-3545-042.

Časopisy a sborníky
•

BELEK, Ben. "I believe it can change the way things are": identity construction among
video-bloggers with Asperger's syndrome on YouTube. Diemen: AMB, 2013, s. 20. ISBN
9789079700554.

•

BENNET, James a Su HOLMES. The ‘Place’ of Television in Celebrity Studies. Celebrity
Studies. 2010, 1(1), 65-80.

•

GAMSON, Joshua. The Unwatched Life Is Not worth Living: The Elevation of the
Ordinary in Celebrity Culture. PMLA. 2011, 126(4), 1061-1069.

•

GARCÍA-RAPP, Florencia. "Come join and let’s BOND": authenticity and legitimacy
building on YouTube’s beauty community. Journal of Media Practice. 2017, 18(2/3), 120-

41

137. ISSN 14682753.
•

SOUKUP, Paul A. Looking at, with, and through YouTube. Communication Research
Trends. 2014, 3(33), 3-34.

•

WESCH, Michael. YouTube and You: Experiences of Self-awareness in the Context
Collapse of the Recording Webcam. Explorations in Media Ecology. Hampton Press, Inc.,
and MEA, 2009, 8(2), 19-34. ISSN 1539-7785.

Internetové zdroje (s autorem)
•

HAVLOVÁ, Jaroslava, RESSLER, Miroslav. Web 2.0. In: KTD: Česká terminologická
databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR,
2003- [cit. 2017-12-05]. Dostupné
z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014569&local_base=KTD

•

HELTAI, Gillian. What Millennials’ YouTube Usage Tells Us about the Future of Video
Viewership. In: ComScore [online]. USA: comScore, 2016 [cit. 2018-12-11]. Dostupné z:
https://www.comscore.com/Insights/Blog/What-Millennials-YouTube-Usage-Tells-Usabout-the-Future-of-Video-Viewership

•

STELTER, Brian. YouTube Videos Pull In Real Money. In: The New York Times [online].
USA: New York Times Company, 2008 [cit. 2017-12-04]. Dostupné z:
http://www.nytimes.com/2008/12/11/business/media/11youtube.html

•

ŠEBEŠ, Marek. Revue pro média [online]. 2004, 3.(10) [cit. 2017-12-06]. ISSN 12119938. Dostupné z: http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Revue10/RPM-10.pdf

•

WASSERMAN, Todd. The revolution wasn't televised: The early days of YouTube.
In: Mashable [online]. USA: Mashable, 2015 [cit. 2017-12-03]. Dostupné z:
http://mashable.com/2015/02/14/youtube-history/#euk5MDQAjPqI

Internetové zdroje (autor neuveden)
•

AdMeter: Měsíční dosah YouTube v ČR je 4,6 mil. lidí. In: MediaGuru [online]. ČR: PHD,
2015 [cit. 2017-12-08]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2016/02/admetermesicni-dosah-youtube-v-cr-je-4-6-mil-lidi/

•

About Me. In: Dulce Candy [online]. USA: Dulce Candy, 2017 [cit. 2018-12-10]. Dostupné
z: http://dulcecandy.com/about-me

42

•

Dvě třetiny mileniálů hledají inspiraci u youtuberů. In: MediaGuru [online]. ČR: PHD,
2017 [cit. 2017-12-08]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/10/dvetretiny-milenialu-hledaji-inspiraci-u-youtuberu/

•

Elle and Blair Fowler. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-12-12]. Dostupné z:
https://en.wikipedia.org/wiki/Elle_and_Blair_Fowler

•

Hater. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2001- [cit. 2017-12-06]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hater

•

Most popular social network websites in the United States in November 2016, based on
share of visits [online]. USA: Statista, 2016 [cit. 2017-11-21]. Dostupné z:
https://www.statista.com/statistics/265773/market-share-of-the-most-popular-social-mediawebsites-in-the-us/

•

Shopaholic Nicol. In: YouTube [online]. ČR [cit. 2017-12-05]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/user/shopaholicnicolblog/videos?sort=da&flow=grid&view=0

•

The demographics of YouTube, in 5 charts. In: DigiDay UK [online]. UK: DigiDay, 2015
[cit. 2017-12-08]. Dostupné z: https://digiday.com/media/demographics-youtube-5-charts/

•

The 22 Key Turning Points In The History Of YouTube. In: Business Insider [online]. USA:
Business Insider, 2013 [cit. 2017-12-04]. Dostupné z: http://www.businessinsider.com/keyturning-points-history-of-youtube-2013-2

•

Tisk [online]. USA: YouTube, 2017 [cit. 2017-11-21]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/intl/cs/yt/about/press/

•

YouTube. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2001- [cit. 2017-12-06]. Dostupné z:
https://cs.wikipedia.org/wiki/YouTube#Play_Button

•

YouTube launches its beta site in May 2005. In: Business Insider [online]. USA: Business
Insider, 2013 [cit. 2017-12-04]. Dostupné z: http://www.businessinsider.com/key-turningpoints-history-of-youtube-2013-2#youtube-launches-its-beta-site-in-may-2005-2

•

YouTube - vliv značky. In: MediaGuru [online]. ČR: PHD, 2017 [cit. 2017-12-08].
Dostupné z: https://mediagurucdn.azureedge.net/media/1372/yt_vliv_znacky.png

•

YouTube Vlogger LaMadelynn Shares Foolproof Tips for Starting a Channel. In: Teen
Vogue [online]. USA: Condé Nast, 2016 [cit. 2018-12-12]. Dostupné z:
https://www.teenvogue.com/gallery/lamadelynn-beauty-guru-youtube-blogger#1

43

•

13-24 year olds watching more YouTube than TV - to the surprise of no-one. In: Tubular
Insights [online]. USA: TUBULARLABS, 2015 [cit. 2017-12-08]. Dostupné z:
http://tubularinsights.com/13-24-watching-more-youtube-than-tv/

44

Teze bakalářské práce
Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK
Teze BAKALÁŘSKÉ diplomové práce
TUTO ČÁST VYPLŇUJE STUDENT/KA:
Příjmení a jméno diplomantky/diplomanta:

Razítko podatelny:

Skoumalová Barbora

Imatrikulační ročník diplomantky/diplomanta:
2014/2015

E-mail diplomantky/diplomanta:
babu.skoumalova@gmail.com

Studijní obor/forma studia:
Mediální studia/kombinované

Předpokládaný název práce v češtině:
Americká krása: Přebírání témat a forem amerických fashion vlogů do české YouTube sféry

Předpokládaný název práce v angličtině:
American beauty: Taking american fashion vlogs‘ themes and forms into czech YouTube sphere

Předpokládaný termín dokončení (semestr, akademický rok – vzor: ZS 2012/2013):
(diplomovou práci je možné odevzdat nejdříve po dvou semestrech od schválení tezí)
LS 2016/2017

Základní charakteristika tématu a předpokládaný cíl práce (max. 1000 znaků):
Základní výzkumnou otázkou práce je, zda české fashion vlogerky přebírají témata a formy od amerických
populárních vlogerek a tím amerikanizují obsah české YouTube sféry. Mou hypotézou je, že se tak děje a ve své
práci tuto hypotézu budu potvrzovat nebo vyvracet. Hlavní metodou pak bude kvantitativní obsahová analýza –
jednak momentálně nejpopulárnějších českých fashion lifestyle vlogerek (Teri Blitzen, GetTheLouk,
petralovelyhair, A Cup Of Style) a také nejpopulárnějších amerických vlogerek stejného zaměření (Dulce Candy,
Zoella, LaMadelynn, Arika Sato). Budu analyzovat vlogy přidané těmito autorkami v rozmezí 3 měsíců a potom
analýzy porovnám, z toho pak shrnu závěr o potvrzení či vyvrácení hypotézy.

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou
charakteristikou jejich obsahu):
1. cíl práce, přehled aktuálního podání tématu v literatuře, stanovení a zdůvodnění použitých metod
2. teoretický úvod do tématu
3. přehled a stručná charakteristika nejsledovanějších českých vlogů daných autorek
4. přehled a stručná charakteristika nejsledovanějších amerických vlogů daných autorek

45

5. vlastní kvantitativní obsahová analýza obou skupin vlogů
6. porovnání analýz českých a amerických obsahů a z toho vyplývající potvrzení či vyvrácení hypotézy
6. závěr – shrnutí poznatků a diskuze

Vymezení zpracovávaného materiálu (např. konkrétní titul periodika a období jeho analýzy):
Zpracovávaným materiálem budou vlogy 4 českých autorek a 4 světových autorek v období leden až březen 2016.

Postup (technika) při zpracování materiálu:
Teoretická rešerše k tématu
Kvantitativní obsahová analýza
Hlavní výzkumnou otázkou bude, zda české fashion a lifestyle vloggerky přebírají témata a formy od těch
amerických. Hypotézou je, že přebírají a tím dochází k amerikanizaci české YouTube sféry. Tuto hypotézu pak
budu potvrzovat nebo vyvracet srovnáním obsahových analýz nejpopulárnějších amerických a českých vlogů.
Případně potom můžu říct, do jaké míry se tak děje.
Analyzované YouTube kanály budou následující:
České: Teri Blitzen, GetTheLouk, petralovelyhair, A Cup Of Style
Americké: Dulce Candy, Zoella, LaMadelynn, Arika Sato
Sledované období bude leden až březen 2016.

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a způsobu jeho zpracování; u všech
titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):
BURGESS, Jean a Joshua GREEN. YouTube: online video and participatory culture. Cambridge: Polity,
2009. ISBN 978-0-7456-4479-0.
Teoretický úvod k YouTube portálu, který je platformou pro prezentování vlogů jako takových. Charakteristika
kultury videí a komunity okolo portálu a jeho obsahu.
MEYROWITZ, Joshua. 2006. Všude a nikde: vliv elektronických médií na sociální chování. Praha:
Karolinum
Teoretický podklad k vlivu elektronických médií na chování uživatelů. Vzhledem k tomu, že právě uživateli –
odběrateli vlogů – se budu v práci zabývat, je tato publikace nástrojem k vymezení vlivů, jaké média mají, a jaké
budu v práci zkoumat.
KOLEKTIV autorů. 2015. Já, Jůtůber: Příručka mladého jůťůbera. Praha: Cooboo. ISBN:
9788075440082.
KOLEKTIV autorů. 2016. Já, Jůtůber 2. Praha: Cooboo. ISBN: 9788075440754.
Oba tituly jsou vhledem na moderní scénu českých vlogů, jedná se o výběr nejúspěšnějších českých vlogů. Právě
na jejich odběratele se chci ve své práci zaměřit.
KVÍZ, Rudolf a Marko ZEKIČ. Jak na české Youtubery? [online]. Praha: Konektor Social, 2015 [cit. 1. 11.
2015]. Dostupné z: http://www.konektorsocial.cz/wpcontent/uploads/2015/05/KS-Jak-na-Youtubery-v2.pdf
Autoři se v této publikaci zabývají teoretickým vymezením, kdo je Youtuber a jak probíhá spolupráce Youtuberů
s jejich sponzory k marketingové propagaci. Přínosem pro práci bude tím, že se věnuje české YouTube scéně a
vymezuje základní pojmy.
TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. 2010. Metody Výzkumu Médií. Praha: Portál.
http://toc.nkp.cz/NKC/201009/contents/nkc20102110012_1.pdf.
V práci budu používat metodu kvantitativní obsahové analýzy, tato publikace poslouží jako teoretický základ pro
tento výzkum.
FUGMANN, Robert. Subject analysis and indexing: theoretical foundation and practical advice. 1. ed.
Frankfurt am Main: Indeks Verlag, 1993. 250 s. Textbooks for knowledge organization. Vol. 1. ISBN 3-

46

88672-500-6.
Tato publikace bude dalším teoretickým základem pro mnou prováděnou kvantitativní obsahovou analýzu.

Diplomové práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, které byly
k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách za
posledních pět let)
Analýza faktorů ovlivňujících komunikaci v prostředí nových médií na příkladu YouTube Beauty komunity. Praha,
2013. Bakalářská práce. FSV UK. Vedoucí práce PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
YouTube komunita: sponzorství a partnerství na YouTube. Praha, 2015. Bakalářská práce. FSV UK. Vedoucí
práce Mgr. Radim Wolák.
Amatéři baví svět - fenomén vizuálních médií. Brno, 2011. Bakalářská práce. FF MU. Vedoucí práce Mgr. Viktor
Pantůček.
Remix na YouTube: Od uměleckých strategií k uživatelským taktikám. Brno, 2012. Diplomová práce. FF MU.
Vedoucí práce Mgr. Jan Zálešák, Ph.D., abs PdF MU.

Datum / Podpis studenta/ky
………………………
TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA:
Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:

Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:

Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá
mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vykonávám.
Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce.
………………………
Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga

Datum / Podpis pedagožky/pedagoga

47

Seznam příloh
Příloha č. 1: Vzhled YouTube v jeho počátcích (beta verze) (obrázek)
Příloha č. 2 a 3: Náhledové obrázky videí Shopaholic Nicol ve srovnání (obrázek)
Příloha č. 4: Statistiky vlivu YouTuberů při informování o produktech. (obrázek)
Příloha č. 5: Vizuální stránka kanálu petralovelyhair. (obrázek)
Příloha č. 6: Vizuální stránka kanálu Dulce Candy. (obrázek)
Příloha č. 7: Druhy videí s největším poměrem sledování ženami. (graf)
Příloha č. 8: Druhy videí s největším poměrem sledování muži (graf)
Příloha č. 9: Počty navštívení YouTube v březnu 2015 podle věku. (graf)
Příloha č. 10 a 11: Srovnání výskytu zvláštních znaků v názvu. (graf)
Příloha č. 12 a 13: Vlastní znělky videí (graf)
Příloha č. 14: Věkové složení respondentek dotazníku. (tabulka)

48

