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Anotace 

    Vlivem technologické konvergence dnes může mediální obsah produkovat každý, kdo má 

dostatečné prostředky. Nejinak je tomu v oblasti streamování a videoher. Tato diplomová práce 

se věnuje producentům a konzumentům mediálního obsahu streamovaného na video platformě 

Twitch. Platforma svou jednoduchostí umožňuje každému vlastníkovi internetového připojení a 

počítače produkovat živě vysílaný mediální obsah, který má globální dosah. Nabízí také 

možnosti monetizace obsahu, na bezmála profesionální úrovni. Stovky milionů diváků sledují 

každý měsíc platformu Twitch a tato diplomová práce se pokouší přiblížit samotné streamery 

mediálního obsahu na této video platformě, jejich úspěchy a neúspěchy, stejně jako jejich 

publikum.  

 

Annotation 

     Due to the rise of technological convergence, the production of media content is currently 

available to anyone with befitting means. The situation is no different in the area of streaming 

and video games. This diploma thesis is focusing on producers and consumers of media content 

streamed on the video platform Twitch. This platform enables their users, if they dispose of 

quality internet and sufficient hardware, to produce real time streamed media content on nearly 

professional level. Hundreds of millions of viewers are watching Twitch monthly and this thesis 

is trying to introduce the very streamers of media content on this platform, their success and 

failure, while monitoring their viewership.  
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1. Úvod 

     V době technologické konvergence je produkce mediálního obsahu stále snazší. Platforem pro 

tvorbu a distribuci obsahu přibývá a nová média a sociální sítě tvoří nedílnou součást životů 

každého z nás. V České republice je povědomí o podobných platformách zatím stále nižší, i když 

např. YouTube proniká do širší kulturní oblasti a objevuje se i v akademických materiálech 

(Sedláček, 2016)1. V případě YouTube se však jedná hlavně o tzv. vlogy2, tedy formát velmi 

podobný tomu zachycovaném uživateli na sociálních sítích, nicméně s mnohem širšími 

produkčními a editačními možnostmi.  

    Streamování živě produkovaného video obsahu na platformě jako je Twitch, o které pojednává 

tato diplomová práce, je pro většinu veřejnosti stále neprozkoumanou záležitostí. Podobně jako 

pilíř obsahu Twitche, počítačové hry.  

     Videohry jsou ve společnosti vnímány jako okrajová zábava, která je v mnoha případech 

některými lidmi označována jako nebezpečná či omezující (Domahidi a Quandt, 2015)3. Tento 

přístup, kterým si v minulosti musela projít i ostatní média, se v poslední době převrací na opačnou 

stranu nebo se minimálně vyvažuje do rovnováhy. Velkou měrou se o to zasluhují dvě věci: esport 

a tvorba video herního obsahu za pomoci streamovacích platforem. 

     Esport neboli profesionální hraní počítačových her se postupně z internetu dostává i do 

klasických médií, jakými jsou televize, noviny či rádio a zasluhuje se tak o začlenění videoher 

mezi klasický mediální obsah a dopomáhá rozšíření povědomí o daném tématu. Esport se však 

také velkou měrou podílí na rozvoji streamovacích platforem.  

     Tvorba mediálního obsahu za pomocí streamovací video platformy Twitch je pak dalším 

krokem v popularizaci videoher, ale také v popularizaci tvůrců konkrétního obsahu. Producenti za 

                                                           
1 SEDLÁČEK, Jakub. Zrod YouTube celebrity: přesun mladých diváků od televize k nezávislým tvůrcům obsahu. 
Praha. 2016. 97 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a 
knihovnictví, Informační studia a knihovnictví, Studia nových médií. Vedoucí diplomové práce Mgr. Michaela 
Slussareff, Ph.D. 
2 Vlog – zkratka termínu „Video blog“. Vlog je v podstatě blog, který obsahuje videa, nikoliv textový obsah. Zdroj: 
https://it-slovnik.cz/pojem/vlog/?utm_source=cp&utm_medium=link&utm_campaign=cp 
3 DOMAHIDI, Emese a Thorsten QUANDT. And all of a sudden my life was gone…”: A biographical analysis of highly 
engaged adult gamers. New Media & Society [online]. 2014, 17(7), 1154-1169 [cit. 2018-05-06]. DOI: 
10.1177/1461444814521791. ISSN 1461-4448. Dostupné z: 
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1461444814521791 
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pomocí platformy vysílají svůj obsah globálně, dosah jejich produkce je tedy takřka neomezený a 

nabízí nemalé obchodní možnosti z hlediska propagace a tvorby určitých forem celebrit. 

    Tato diplomová práce se pokusí přiblížit, kdo jsou producenti takového obsahu na video 

platformě Twitch, přiblížit a vysvětlit fungování samotné platformy a v neposlední řadě se zaměří 

na konzumenty produkovaného obsahu, který je v dnešní době schopný zasáhnout desetitisíce až 

statisíce diváků a tvoří tak již zásadní část mediální sféry v éře neutuchající technologické 

konvergence. 
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2. Technologická konvergence 

     Produkce a distribuce mediálního obsahu je díky technologické konvergenci (tedy sbližování či 

chceme-li sbíhání jednotlivě vyvíjených technologií blíže k sobě) snadnější než kdy před tím. 

Americký mediální odborník Henry Jenkins o konvergenci tvrdí následující: „Konvergence 

nezahrnuje jen komerčně produkované služby a zboží, které jsou distribuovány jasně danými a 

regulovanými kanály. Nezahrnuje např. pouze filmové společnosti, které spolupracují s výrobci 

mobilních telefonů a při vzájemné spolupráci rozhodují, kdy a kde si pustíme nový film. 

Konvergence se objevuje také v momentě, kdy lidé vezmou média do svých vlastních rukou. 

Zábavní průmysl není jediným obsahem, který se roztahuje napříč různými platformami. Naše 

životy, vztahy, vzpomínky, fantazie, touhy, to vše proudí skrze mediální kanály,”(Jenkins, 2008)4. 

     Právě první věty Jenkinsova vyjádření o „komerčně produkovaných službách a zbožích, které 

jsou distribuovány jasně danými a regulovanými kanály“ jsou pro tuto diplomovou práci 

nejdůležitější, je však třeba je dále přiblížit v kontextu k video platformě Twitch a jí podobných 

alternativách. Uživatelé jednotlivých technologických a snadno přenositelných zařízení (od 

chytrých mobilních telefonů, tabletů, počítačů až po webkamery, drony, či další záznamová 

zařízení) mohou takřka v rámci sekund produkovat vlastní fotografie, videa, texty, či mluvené 

slovo, aby vzápětí dokázali svůj obsah nahrát a sdílet na internet. To jim umožňují technologické 

konvergenci přizpůsobené platformy, které působí jako prostředník v distribuci uživateli 

vytvořeného mediálního obsahu. Sociální sítě, streamovací video platformy, uživatelská fóra 

týkající se prakticky čehokoliv. Technologická konvergence je zásadním faktorem pro rozvoj 

občanské žurnalistiky (Bowman in Buček, 2011)5, kdy se v podstatě každá počítačem vybavená 

domácnost může pustit do tvorby mediálního obsahu. 

    Alvin Toffler ve své knize Třetí vlna popisuje stávající technologický boom takto: „Sama 

komplexnost nového systému si žádá stále více a výměny informací mezi jejími jednotkami - 

firmami, státními agenturami, nemocnicemi, spolky, dalšími institucemi a dokonce jednotlivci. To 

                                                           
4 JENKINS, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. London: New York University Press, 
2008, xi, 353 s. ISBN 978-0-8147-4281-5. 
5 „Zjednodušeně řečeno jde o zpravodajskou i publicistickou činnost, ve které jako žurnalisté vystupují obyčejní lidé. 
Záměrem tohoto zapojení je poskytnutí nezávislých, spolehlivých, přesných a relevantních informací s širokým 
záběrem na různá spektra společnosti.“ 
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vyvolává hlad po počítačích, digitálních telekomunikačních sítích a nových médiích.”6 Z 

bezprostřední tvorby informací a poznatků, stejně jako z bezprostředního přístupu k nim se stává 

stále cennější druh zboží:  „Množství změn v systému poznatků společnosti se promítá přímo do 

obchodních operací. Systém poznatků prosycuje prostředí každé dnešní firmy daleko víc než třeba 

bankovní systém, politický systém nebo systém energický. Kromě skutečnosti, že kdyby nebylo 

jazyka, kultury, dat, informací a know-how, nemohl by žádný obchod vzniknout, je tu ještě hlubší 

skutečnost: ze všech zdrojů, které jsou nezbytné k vytváření bohatství, není žádný tak pružný jako 

poznání,”(Toffler, 1980).7 

     Tofflerův postoj dělá z informace drahou a v nynější době snadno obchodovatelnou komoditu, 

která nás vrací k Jenkinsově komerčně produkovaným službám. Na druhou stranu naprostá většina 

uživatelů nehodlá jimi produkovaný obsah šířit za komerčním účelem, pouze jako jejich stopu 

v husté síti mediálních sdělení. Chtějí prostě vyjádřit svůj názor, oslovit určitou skupinu či se 

prezentovat určitému sektoru. Komerčně produkovaný obsah přichází až jako poslední.  

2. 1. Tvorba mediálního obsahu v éře technologické konvergence 

    Přední odborník na masová média, Denis McQuail, tvrdí, že „každý může sledovat události, 

psát (natáčet, nahrávat, apod.) a publikovat. Nemusí to být vázáno na odměnu nebo činnost v 

nějaké institucionalizované formě,”(McQuail in Jakubowicz, 2013)8. Ne každý podobný náhled 

sdílí. Nejslavnějším kritikem momentálního přístupu k produkovanému a masově šiřitelnému 

obsahu je bývalý novinář David Hazinski, který tvrdí, že: „Premisa občanské žurnalistiky je, že 

řadoví občané mohou vzít své mobily, videokamery a díky nim tak nahrávat a fotit a šířit tak 

informace, slova a obrázky, skrze internet. Zastánci této teorie tvrdí, že toto zacházení s 

informacemi z podobných lidí dělá 'žurnalisty'. To je stejné jako kdybyste o někom, kdo má na 

ulici v ruce skalpel, prohlásili, že je 'občanský chirurg'. Nástroje nejsou všechno. Vzdělání, 

schopnost a profesní standardy jsou skutečně tím, co z lidí dělá profesionály. Informacím bez 

                                                           
6 TOFFLER, Alvin. Nová civilizace: Třetí vlna a její důsledky. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2001, 125 s. ISBN 80-865-
6900-4. Str. 28. 
7 TOFFLER, Alvin. Nová civilizace: Třetí vlna a její důsledky. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2001, 125 s. ISBN 80-865-
6900-4. Str. 32-33. 
8 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. 1. vyd. Zlín: Verbum, 2013, 334 s. ISBN 
978-80-87500-38-5. 
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žurnalistických norem se říká drby,” (Hazinski in Jakubowicz, 2013)9. 

     Hazinski se pokusil poukázat na fakt, že podobný přístup zachází s despektem k v oboru 

vystudovaným znalcům, ať už se jedná o novináře, kameramany, režiséry, producenty, apod. 

Pojem občanská žurnalistika by dle Hazinskiho měl mít jasně vymezené hranice, ve kterých se 

jimi produkovaný obsah má pohybovat.  

    Karol Jakubowicz občanská média shrnuje takto: „Mohou nabývat podoby rozhlasových nebo 

televizních stanic, elektronických a také tištěných médií a vyznačují se nezávislostí na vládě, 

komerčních a náboženských institucích a také nezávislosti na politických stranách a neziskovou 

činností; zástupci občanské společnosti se řízení těchto stanic a jejich programu účastní bez nároku 

na plat; jejich aktivity jsou zaměřeny ve prospěch dobra společnosti, které jsou zodpovědní; 

charakter činnosti je inkluzívní a mezikulturní,“ (Jakubowicz, 2013)10. 

    V této diplomové práci námi popisované platformy pro produkci a distribuci mediálního obsahu 

tak nejsou považována za občanská média, tedy média informačního charakteru ve vážných 

tématech. Produkovaný obsah je spíše zábavného rázu, a i když v mnoha případech nabízí přesah 

do aktuálních společensky – kulturních vod, jeho primární úlohou je bavit konzumenty a jeho 

producenti se občanské žurnalistiky nepovažují11.  

2. 1. 1. Prozument 
 

     Termín prozument (angl. prosumer), tedy spojení slov producent a konzument, se poprvé 

objevil v 80. letech 20. století. Jeho vznik se připisuje americkému spisovateli a futuristovi Alvinu 

Tofflerovi, který ve své knize z roku 1980, Třetí vlna, za prozumenty označil informovanější a 

zapojenější konzumenty obsahu. Toffler (Toffler, 1980) však ve své knize upozorňuje, že 

prozument není novým fenoménem. Popisuje prozumenty jako někoho, kdo vytváří některé ze 

                                                           
9 HAZINSKI, David. Unffettered 'citizen journalism' too risky. The Atlanta Journal-Constitution. 2007. 

Článek je bohužel momentálně na webu AJC nedostupný. Na stopu pana Hazinskiho mě navedl pan Jakubowicz v 
Nové ekologii médií, kdy jsem z jedné věty dokázal najít celou původní citaci z AJC, bohužel však už jen z kritických 
zdrojů, které původní článek komentují. 
10 JAKUBOWICZ, Karol. 2013. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. 1. vyd. Zlín: Verbum, 334 s. ISBN 

978-80-87500-38-5. Str. 170-171. 
11 Jeden z předních streamerů na svém kanálu uvedl, že let’s playe nevnímá jako recenze, ale jen jako možnost užít 
si hru také s někým dalším, konkrétně s jeho diváky. Podobnou odpověď, vedený jako Streamer 1, uvedl také 
v rozhovoru pro tuto diplomovou práci: „I don’t feel like a media producer in the common perception. I just play games 
and people watch me. They take me as some sort of a distant friend, not an influencer. We both just wanna have 
fun.“ 
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zboží a služeb, které následně sám konzumuje. Poukazuje na starověké zemědělce, kteří 

konzumovali to, co si sami vyprodukovali. Na vlastní způsoby vyrobené oblečení, zkonstruovaný 

automobil nebo vytapetování bytu. Objevily se také další podobné hybridní pojmy jako 

produživatel (angl. produser) (Toffler, 1980). Tyto termíny vznikaly za účelem upozornění na 

mizející hranici mezi producenty a konzumenty mediálního obsahu. Díky technologické 

konvergenci a nástupu nových médií, se konzumenti mohli stále více zapojovat do tvoření 

mediálního obsahu. Toffler ve Třetí vlně mluví o „spojení dvou předchozích vln (orální a 

industriální společnost), které vytvoří prozumenta, jenž v sobě bude mít obé z těchto vln, bude se 

nacházet někde mezi póly vytváření a konzumování,” (Toffler, 1980)12. Toffler dále myšlenku 

rozvádí v tom, že přítomnost prozumenta potlačí masovou výrobu a upřednostní individuálně 

upravené produkty na míru: „Druhá vlna vytvořila masové společnosti, které byly odrazem masové 

výroby a zároveň ji vyžadovaly. Ve třetí vlně ekonomiky, která se opírá o produkci mozku (nikoliv 

svalů), je masová výroba (jež by se dala považovat za definiční znak industriální společnosti) 

formou, která vychází z módy. Demasifikovaná produkce - malé série výrobků, které jsou vysoce 

přizpůsobené klientovi - představuje současnou špičku tovární výroby. Masový marketing 

ustupuje před segmentací trhu a před „atomizovaným marketingem”, tak jak to odpovídá změně ve 

výrobě. Masová média se demasifikují obdobně jako výroba a obrovské televizní sítě se scvrkávají 

zároveň s tím, jak vznikají četné nové kanály,” (Toffler, 1980)13.  Toffler v této části své knihy 

zmiňuje produkci mozku, nikoliv svalů. Nikoliv produkci hrubé síly industriálního věku, ale 

produkci inteligence, vědomí. Masová spolupráce lidí pomocí internetu vytváří nové hodnoty a 

komodity. 

2. 1. 2. The Net Generation 
 

        Kanadský spisovatel, futurista a zakladatel a obchodní ředitel Tapscott Group, Don Tapscott, 

vychází z Tofflerových děl a studií, když stejně jako on dělí lidskou historii na tři fáze (Tofflerovy 

vlny): agrární, industriální a síťově inteligentní. U přechodu k další vlně stál vždy rozvoj nových 

technologií a s tím spojená konvergence. Podle Tapscotta dokázal posun mezi agrární a industriální 

dobou udělat Guttenbergův knihtisk. V agrární době se veškerá inteligence světa udržovala přísně 

                                                           
12 TOFFLER, Alvin. Nová civilizace: Třetí vlna a její důsledky. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2001, 125 s. ISBN 80-865-
6900-4. Str. 23, kapitola Srážka civilizací 
13 TOFFLER, Alvin. Nová civilizace: Třetí vlna a její důsledky. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2001, 125 s. ISBN 80-865-
6900-4. Str. 23, kapitola Srážka civilizací 
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zamčená v církevních knihovnách a informace, znalosti a učení bylo dostupné jen malé skupině 

vyvolených lidí. Industriální doba přinesla nové principy a nový směr ubírání lidstva. Pro nás 

nejdůležitějším přechodníkem je pak ten, který industriální dobu posunul do doby informační, 

zpravodajské a rozumové. Internet. Tahounem této internetové reformy je pak podle Tapscotta tzv. 

„nebojácná generace, The Net Generation”. Generace, která nemá strach z nových technologií, 

dokáže je intuitivně používat a vítá je.  

     Pro pochopení otevřenosti internetu, jeho pravidel a ve velké míře i pochopení hodnot, které 

zastávají producenti a konzumenti distribučních platforem mediálního obsahu, je Tapscottovo 

rozdělení „novodobého světa“. Technologický nátlak a demografické nakopnutí od The Net 

Generation pomáhá vytvořit nové globální ekonomické prostředí, které je podstatně více otevřené: 

1. Spolupráce - organizace začnou mít mnohem více otevřená a plynulejší interní pravidla a 

omezení. Ze sociálních médií se stává sociální produkce - nabízejí nové platformy produkce pro 

kteréhokoliv konzumenta. 

2. Transparence - organizace mají jasně danou strukturu komunikace a proudění informací. Tyto 

informace se dostávají k zaměstnancům, poradcům, akcionářům apod. První velkým nabouráním 

do podobné struktury byl server WikiLeaks. Julian Asange využil technologických prostředků k 

získání informací o různých organizacích, které následně sdílel a vytvořil tak prostor pro sociální 

debatu. Dokázal, že společnosti a instituce mohou být transparentní a odhalil, že některé nemají 

příliš velké morální hodnoty, které jsou základem důvěry. A důvěra je základem nového 

informačního světa.   

3. Sdílení - na rozdíl od transparence, která znamená komunikaci informací, sdílení je spíše 

vzdávání se aktiv, duševního vlastnictví. Konvenční myšlení nás nutí uvažovat v rámci zákonů. 

Pokud se někdo pokusí vzít nám naše vlastnictví, budeme ho žalovat. To ale příliš nefungovalo 

pro nahrávací společnosti. Místo toho, aby se adaptovaly, prozkoumaly a zhodnotily možnosti 

úplně nového trhu, žalují děti, které si stáhly jejich hudbu. A tyto žaloby neobstávají. 

4. Zmocenění - distribuce vědění, tedy síly. Tím se vracíme k demasifikaci společnosti, k 

desintegraci jednotné moci, kdy otevřený svět znamená hlavně svobodu. Tapscott hovoří o 

Arabském jaru, které nespustila nová média, ale nespravedlnost. The Net Generation chtěli práci, 



15 

 

naději a nechtěli být nadále považováni za poddané. Během tuniské revoluce, kde vojenští snipeři 

zabíjeli protestující studenty, pak další studenti díky svým mobilním telefonům identifikovali 

pozici snipera a dopomohli k jeho zneškodnění druhou stranou konfliktu. Jednalo se o prostředek 

sebeobrany (Tapscott, 2012)14. (Kopecký, 2015)15. 

2. 1. 3. Internet a prozument v symbióze 

    Sociální sítě, neziskové projekty, základny pro sdílení fotografií, videa či streamovací 

platformy. Valná většina z nich by bez prozumentů vytvářejících vlastní obsah nemohla existovat. 

Jsou závislé na obsahu, který jim uživatelé vytvářejí a navzájem si jej sdílejí. Crowdsourcing 

(Howe in Rogelberg)16 je fundamentálním prvkem jejich bytí a přežití. Ideálním příkladem je např. 

v akademických pracích nechvalně známá Wikipedia, která nabízí data a informace v rozměrech 

a jazycích, které by byly pro samostatně fungující společnost neuchopitelné. Právě díky 

uživatelům upravujícím jejich databáze a příspěvky se však mohou pyšnit tak širokým záběrem. 

Samozřejmě ale pro koncového recipienta existují následná rizika ohledně autentičnosti daných 

příspěvků a dat, vůči kterým se musí uživatel bránit kontrolováním zdrojů a ověřováním informací 

(Davies, 2009)17.  

     Na stejné bázi fungují také sociální sítě. Facebook, Twitter či Instagram jsou pouhými 

platformami pro obsah, který zařizují uživatelé. Neplacení uživatelé. Ano, značnou část obsahu 

tvoří také reklamy, ze kterých jednotlivé stránky díky obrovskému sociálnímu dosahu žijí. Ale 

obsah, který uživatel sociální sítě denně vidí na své Zdi či Timeline, je prací ostatních uživatelů.  

     Nejinak je to s platformami pro sdílení video obsahu. YouTube nabízí základnu pro video 

prezentaci a marketing pro mnoho korporací a firem, naprostá většina nejúspěšnějších 

                                                           
14 TAPSCOTT, Don. 2012. Four principles for the open world. TED [online]. [cit. 2015-05-13]. Dostupné z: 

http://www.ted.com/talks/don_tapscott_four_principles_for_the_open_world_1#t-1052431 
15 Předchozí informace v rozsahu cca 2 normostran vycházejí z autorovy bakalářské práce. KOPECKÝ, Martin. 
Diváci jako zdroje informací zpravodajské televizní stanice. Praha. 2015. 39 s. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita 
Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra Žurnalistiky. Vedoucí práce: 
PhDr. Václav Moravec, Ph.D 
16 Vznik termínu crowdsourcing je přisuzován článku Jeffa Howa z časopisu Howe. Definován je jako pověření 
pravomocemi nespecializovaného člověka v oboru, který byl dříve exkluzivní pouze profesionálům. Jedná se o 
produkt informační éry. The Sage Encyklopedia of Industrial and Organizational Psychology. 
17 DAVIES, Nick. Flat Earth news: an award-winning reporter exposes falsehood, distortion and propaganda in the 
global media. London: Vintage Books, 2009. ISBN 00-995-1268-8. 
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YouTuberů18 jsou ale jedinci, kteří začínali tvořit videa na YouTube pouze jako koníček, 

neočekávali komerční dopad, který přišel poté, co oslovili určitý počet lidí. Z koníčku se stal 

způsob obživy a také znatelný finanční přínos pro YouTube, který díky inzerentům a reklamám 

běžícím před videy zasahující desítky milionů lidí po celém světě (reklamy jsou speciálně 

upravené demografickým a geografickým datům daného diváka) generuje zisk. Stejně jako 

youtuber cílí na svoje publikum na základě reakcí a hodnocení jím přidaných videí a následně je 

upravuje podle kritiky či svého vlastního uvážení, YouTube dle dat, které sbírá o konkrétním 

uživateli. Jejich nejnovější nabídka cílení reklamy spočívá např. v reakci na uživateli vyhledávaný 

obsah, míst, které označili jako oblíbená či dle jejich oblíbených aplikací (Jolly, 2017)19. 

3. Videohry a nástup esportu jako nedílná součást 

streamovacích platforem 

     Pro pochopení boomu streamovacích platforem, je nutné pochopit počítačové hry a komunitu 

kolem nich. Na následujících stránkách se ve stručnosti pokusíme přiblížit, jak fungují video 

herní a esportové komunity a a jak tvoří základní kámen chodu a růstu streamovacích video 

platforem. Technologická konvergence zasahuje i do samotného hraní. 

     Historie videoher sahá až do 50. let minulého století a dalo by se říci, že od té doby stojí spíše 

ve stínu slavnějších médií, kterou tvoří např. televizní nebo filmová zábava. Postupují však 

velkými kroky vpřed, ať už je to v rekordních nákladech na výrobu jednotlivých produktů (Funk, 

2009)20 či v rekordních číslech nejprodávanějších her vůbec, videohry se v současnosti pomalu, 

ale jistě stávají součástí moderní popkultury.21 Počítačové či konzolové hry mohou být 

                                                           
18 AULT, Susanne. Digital Star Popularity Grows Versus Mainstream Celebrities. Variety [online]. Los Angeles: 
Penske Business Media, 23. 06. 2015 [cit. 2018-04-21]. Dostupné z: https://variety.com/2015/digital/news/youtubers-
teen-survey-ksi-pewdiepie-1201544882/ 
19 JOLLY, Dia. Know Their Intention, Get Their Attention: New Ways to Connect and Measure on YouTube. Inside 
AdWords [online]. Google Media, 25. 09. 2017 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: 
https://adwords.googleblog.com/2017/09/know-their-intention-get-their.html 
20 Náklady na hru Call of Duty: Modern Warfare 2 se spolu s marketingem vyšplhaly na 250 milionů dolarů.  
FUNK, John. How Much Did Modern Warfare 2 Cost to Make?. The Escapist [online]. Defy Media, 19. 11. 2009 [cit. 
2018-05-09]. Dostupné z: http://www.escapistmagazine.com/news/view/96227-How-Much-Did-Modern-Warfare-2-
Cost-to-Make 
21 Populární hra Grand Theft Auto 5 společnosti Rockstar Games už společnosti vydělala 6 miliard dolarů a stala se 
nejvýdělečnějším zábavním produktem historie, překonávající filmový nebo hudební průmysl 
SRP, Jan. Hra Grand Theft Auto 5 je nejvýdělečnější zábavní produkt historie. Bonusweb [online]. Mafra, 09. 04. 
2018 [cit. 2018-05-09]. Dostupné z: https://bonusweb.idnes.cz/grand-theft-auto-5-vydelek-0y4-
/Novinky.aspx?c=A180409_135153_bw-novinky_Srp 
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edukativní, mohou obsahovat znatelný sociálně-kulturní přesah, ale především by měli bavit. 

Popularitě se však čím dál častěji těší hry, které nejen baví, ale jsou také hratelnostně velmi 

náročné a vyžadují obětování množství hodin tréninku (Šťastný in Sušovský, 2017)22, pochopení 

hry a postupnému zlepšování se.  

     Od toho název profesionální kompetitivní herní scény, esport, jak odvětví oficiálně 

pojmenovala americká tisková agentura The Associated Press, aby se vyhnula neustálým dotazům, 

jak tento druh sportu pojmenovat (objevovaly se variace jako e-sport, e-Sport, E-sport, apod.) 

(Darcy, 2017)23. A podobně jako v klasickém sportu i zde mají ti nejlepší hráči své fanoušky, 

obdivovatele a diváky.   

3. 1. Příklad: Firma Valve, online komunita jejich her a distribuční software 

Steam 

     Pro ještě lepší uchopení a představu, jak fungují herní společnosti, komunity a jak rapidně 

explodoval esport ve své popularitě, aby se o něho amatérští aspirující hráči vůbec zajímali a 

věnovali mu čas jako potenciálnímu zdroji obživy, poslouží jako stručný příklad počínání herního 

vývojového giganta, Valve. Valve v roce 1999 přišel s online střílečkou hranou z vlastního 

pohledu, dlouhou dobu nejhranější ve svém žánru, dodnes velmi populární a s tématem této práce 

související, Counter-Strike (Te, 2014)24. Firma Valve díky zájmu herní komunity o Counter-Strike 

poznala, že jejich budoucnost leží právě v online sféře - hlavní snahy upínají ke hrám pro více 

hráčů (Taylor, 2012)25. 

     Důležitým mezníkem pro Valve bylo spuštění vlastní digitální distribuční platformy Steam, 

která v roce 2003 znamenala průlom v herním odvětví. Valve ve svém herním klientovi nenabízelo 

jen digitální distribuci videoher, ale také platformu pro hru více hráčů (firma nabídla hráčům 

                                                           
22 SUŠOVSKÝ, Adam. Je to stres a námaha, říká profesionální hráč počítačových her. Chystá se na bitvu o miliony. 
Aktuálně.cz [online]. Praha: Economia, 1999, 13. 7. 2017 [cit. 2018-04-12]. Dostupné z: 
https://sport.aktualne.cz/ostatni-sporty/je-to-stres-a-namaha-rika-profesionalni-hrac-pocitacovych-
he/r~04b6f9e066e811e7b2b5002590604f2e/?redirected=1500040622 
23 DARCY, Kieran. Why the Associated Press Stylebook went with esports, not eSports. ESPN [online]. The Walt 
Disney Company, 06. 07. 2017 [cit. 2018-05-09]. Dostupné z: http://www.espn.com/esports/story/_/id/19860473/why-
associated-press-stylebook-went-esports-not-esports 
24 TE, Zerine. Dust to Dust: The History of Counter-Strike. Gamespot [online]. CBS Interactive, 17. 05. 2014 [cit. 
2018-05-09]. Dostupné z: https://www.gamespot.com/articles/dust-to-dust-the-history-of-counter-strike/1100-
6419676/ 
25 TAYLOR, T. L. Raising the stakes: e-sports and the professionalization of computer gaming. Cambridge, Mass.: 
MIT Press, c2012.Str. 54 ISBN 9780262017374. 
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k dispozici vlastní servery, na kterých mohli zdarma hrát, stačilo pouze zaplatit hru, zaregistrovat 

se a připojit se spolu s dalšími hráči přes Steam), či nepříliš populární video stream. O úspěchu 

platformy hovoří, že Steam má k roku 2017 zaregistrovaných více než 150 milionů uživatelů 

(Valve, 2017)26. 

     Defense of the Ancients 2 je pokračováním oblíbeného módu na hru Warcraft 3. Jedná se o tzv. 

MOBA hru – multiplayer online battle arena. Už v případě prvního dílu se ve hře pořádaly turnaje, 

které pomáhaly rozjet esport do podoby, ve které ho známe dnes. Valve tento potenciál vycítilo a 

rozhodlo se uspořádat vlastní profesionální turnaj, sponzorovaný samotnou vývojářskou 

společností. V roce 2011 vznikl tzv. The International (Valve, 2011)27, turnaj pro ty nejlepší 

z nejlepších, konkrétně pro 16 týmů, které mohly získat pozvánku pouze od samotného Valve. 

Aby společnost zajistila prestiž téměř 14denního klání, zaštítila The International v té době pro 

esport nemyslitelným prizepoolem: 1,6 milionu dolarů (Valve, 2011)28. Vítěz si odnesl rovný 

milion dolarů.  

     The International byl v následujícím roce přesunut na domovskou americkou půdu, do Seattlu. 

Základ prizepoolu zůstal stejný, tedy 1,6 milionu dolarů. Společnost se však ke každému turnaji 

rozhodla vydat tzv. Compendium. Jednalo se v podstatě o interaktivní digitální knížku uvnitř 

samotné hry, která hráčům přinášela veškeré myslitelné věci spojené s The International. Od 

programu, speciálních skinů, které by jinak nemohli získat, až po exkluzivní interview 

s profesionálními hráči. Valve se za pomocí Compendia snažilo divákům turnaje a hráčům přiblížit 

dění na místě a dostat je blíže jejím oblíbencům a  idolům. Dvacet pět procent ceny tohoto 

Compendia mířilo do prizepoolu The International. Ten se nakonec zastavil na částce 2 874 380 

dolarů a stal se znovu největším prizepoolem v dějinách e-sportu.  

    Spoluzakladatel Valve a současný ředitel společnosti, Gabe Newell z Doty 2 díky tomuto 

úspěchu udělal mateřskou loď Valve. Sledovanost turnaje pravidelně přesahuje 1 milion diváků. 

Dota 2 je nejhranějším produktem Valve a druhou nejhranější hrou na platformě Steam (861 223 

                                                           
26 Statistiky služby Steam a her. Steam [online]. 2017 [cit. 2018-02-16]. Dostupné z: 

http://store.steampowered.com/stats/ 
27 The International. Dota 2 [online]. 2011 [cit. 2018-02-16]. Dostupné z: 

http://cdn.dota2.com/apps/dota2/international2011_static/index.html 
28 The International. Dota 2 [online]. 2011 [cit. 2018-02-16]. Dostupné z: 

http://cdn.dota2.com/apps/dota2/international2011_static/index.html 
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aktivních hráčů) (Newman, 2017)29. Model financování prizepoolu The International hráčskou 

komunitou přetrval dodnes, doplněn o speciální předměty, ze kterých je rovněž 25 % částky 

odváděno do odměny vítězům turnaje. The International se díky tomuto kroku bezkonkurečně drží 

na špici největších esport eventů: The International 2014 poprvé přesáhl metu 10 milionů dolarů a 

vyrovnal se např. golfovému Masters. The International 2015 přinesl částku 18,5 milionu dolarů. 

Loňský absolutní rekordman, The International 2017 se díky hráčským mikrotransakčním 

příspěvkům vyšplhal na metu 24 787 916 dolarů (Valve, 2017)30. Vítěz si poprvé v historii esportu 

přišel na částku přesahující 10 milionů dolarů.  

     Jak ukazují čísla na konkrétním případu, esport se v posledních letech dokázal dostat na úroveň 

některých klasických sportů, co se vítězných částek týče. Hráči mají určitou perspektivu, která je 

v případě věnování se profesionálnímu hraní dokáže uživit. Díky novým a vyšším výzvám mají 

motivaci se neustále zlepšovat a sahat po cennějších trofejích. Esportu si postupně všímají 

korporace a instituce, které je začínají sponzorovat či rovnou provozovat: Audi sponzoruje jeden 

z předních týmů ve hře Counter-Strike, fotbalové kluby jako Schalke, Manchester City nebo PSG 

mají své vlastní esport oddělení (Anastasopoulos, 2017)31. 

3. 2. Profesionální hráč videoher a jeho fenomén 
 

     Adept na profesionálního hráče potřebuje ke hraní pouze dostatečně výkonný počítač, zakoupit 

si hru, ve které chce být profesionálem a hrát. Je to stejné jako když si nadějný fotbalista koupí 

kopačky a balon a vyrazí na hřiště. V některých zemích je vnímání sportovce opačné od vnímání 

západních zemí a jejich tradičních hodnot. Když Jižní Korea v roce 2002 pořádala Mistrovství 

světa ve fotbale, její fotbalový tým se překvapivě dostal do čtvrtfinále. Aby hráči nebyli před 

zápasem se Španělskem nervózní, přišel je za nimi do kabiny podpořit jiný domácí tým – 

profesionální hráči real-time strategie Starcraft od firmy Blizzard (Valve, 2014)32. Role slavných 

osobnostní jako motivátorů se otočila. Jižní Korea má několik televizních kanálů, které se přímo 

                                                           
29 NEWMAN, Jared. How Loot Boxes Led to Never-Ending Games (And Always-Paying Players). Rolling Stones 
[online]. 14. 11. 2017 [cit. 2018-05-09]. Dostupné z: https://www.rollingstone.com/glixel/features/loot-boxes-never-
ending-games-and-always-paying-players-w511655 
30 Liquipedia, oficiální statistiky firmy Valve. [cit. 2018-04-20] Dostupné z: 
http://liquipedia.net/dota2/The_International/2017 
31 ANASTASOPOULOS, Angelos. Audi Denmark and Astralis Reunite For Permanent Jersey Partnership. The 
Esports Observer [online]. 20. 11. 2017 [cit. 2018-05-09]. Dostupné z: https://esportsobserver.com/audi-astralis-
reunite/ 
32 Volně dostupný dokumentární film firmy Valve, Free-to-play, který se zabývá prvním turnajem The International a 
hráči, kteří se ho účastnili. Dostupný z: https://www.youtube.com/watch?v=UjZYMI1zB9s 
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věnují pouze esportu. Do esportu se vitálně zapojuje také vláda, konkrétně asociace KeSPA (Korea 

esports association) (Rand, 2017)33, která propaguje video herní průmysl a esport, ve snaze 

vybudovat pro mládež high-tech střediska, kde mohou hrát. Hraní videoher je tam oficiálně 

schválenou a podporovanou volnočasovou aktivitou. 

     Socioložka a profesorka na Univerzitě v Kodani, T. L. Taylorová, se specializuje na esport a 

s ním spojené streamování, a na následujících řádcích bude vítaným zdrojem informací. Taylorová 

se už více než 20 let zapojuje do dění uvnitř komunity video herních nadšenců. Ve své knize 

Raising the Stakes, E-Sports and the Professionalization of Computer Gaming představuje svůj 

několikaletý výzkum, který se zaměřil na stírání hranic mezi klasickým sportem a esportem. 

Taylorová v zásadě boří mýty s esportem spojené:  

„Klasický sport je vnímán jako nezprostředkovaná a fyzicky reprezentovaná tělesná zátěž, zatímco 

esport jako neatletická záležitost ve virtuálním světě. Ano, velmi zjednodušeně by se k tématu dalo 

takto přistupovat, ale je třeba vzít v potaz další okolnosti. Kompetitivní sport má za následek 

zprostředkování prostřednictvím oblečení, dresů a profesionálního sportovního náčiní. Nejinak je 

tomu u esportu. Hráči nosí dresy, zastupují herní týmy, organizace, které je platí. Počítače jsou 

možná na turnajích pro všechny stejné, ale hráči si nosí své vlastní ovladače, myši a klávesnice, 

stejně jako sportovci své tenisové rakety nebo hokejky. Další věcí jsou např. rozhodčí. Veřejnost 

si myslí, že videohry vše vyhodnocují za hráče, algoritmy rozhodují o vítězi, nicméně rozhodčí 

jsou přítomni a vyžadováni i v esportu,“ (Taylor, 2012)34.  

     Stejný názor, tedy že esport by měl být považován za formu klasického sportu, zastává i 

pravděpodobně nejznámější český profesionální hráč, Tomáš Šťastný neboli Oskar:  

    „Jsme za tohle placení, trávíme u toho spoustu času. Jednoduše jsme možná sportovci, zmateně 

elektroničtí sportovci nebo prostě profesionální hráči… Trávíme u počítače více času než hokejisté 

na ledě. Psychická i fyzická vyváženost je u nás hodně důležitá, odvíjí se od toho naše přemýšlení, 

reflexy a pozornost. Těsně před turnajem nám příprava zabere i deset hodin denně. Dvě hodiny 

máme teorie, zbytek hrajeme na serveru a trénujeme. Hodně lidí, kteří o tom nic nevědí, si myslí, 

                                                           
33 RAND, Emily. KeSPA Cup performances -- four players to watch for 2018. ESPN [online]. The Walt Disney 
Company, 05. 12. 2017 [cit. 2018-05-09]. Dostupné z: http://www.espn.com/esports/story/_/id/21668814/kespa-cup-
performances-four-players-watch-2018 
34 TAYLOR, T. L. Raising the stakes: e-sports and the professionalization of computer gaming. Cambridge, Mass.: 
MIT Press, 2012. Str. 116. ISBN 9780262017374. 
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že je to celé jen sranda. Vidí jen to, že sedíme u počítače, ale zapomínají na náš trénink, stres, 

cestování napříč časovými pásmy. Vážně je to občas zápřah. Zápřah hlavně na hlavu,“ (Šťastný in 

Sušovský, 2017)35. 

     Ačkoliv oba sportovci, klasický a video herní, věnují veškerý svůj čas disciplíně, ve které 

vynikají, esportovec tak dělá bez zapojení vlastní osoby. I když je identita profesionálních esport 

hráčů známá, v samotných hrách vystupují pod přezdívkami, které si sami vyberou. A pod těmi je 

pak zná celá komunita (viz výše zmíněný Oskar). Oslovují je tak nejen fanoušci, ale např. 

komentátoři daných zápasů. Jejich nickname se stává druhým jménem, hlavním poznávacím 

znamením v komunitě a disciplíně, ve kterých se snaží uspět. 

     Přezdívka je pro hráče jeho značkou. Musí s ní umět pracovat, správně ji propagovat. Funguje 

v podstatě jako hráčův avatar, tedy jeho propojení s herním světem: 

 „Avatar v počítačové hře využívá unikátní možnosti realistické simulace hráčových úkonů a 

pohybů. Je tak mediátorem ztělesnění hráče a jeho interakce s herním světem. Vztah hráče a jeho 

avatara je ryze protetický – skrze proces učení, hraní a přizpůsobení, se z avatara stává rozšíření 

hráčova těla skrze virtuální prostředí hry, ovládací mechanismy či audiovizuální vjemy. Avatar 

nesmí být vnímání jako prostředek nebo ovládací mechanismus. Je jen subjektem uprostřed 

herního světa, který hráči dovoluje provádět úkony, sám od sebe však na hru vliv nemá,“ (Klevjer, 

2007)36. 

     Přezdívka tak vlastně představuje herní entitu, která zastupuje daného hráče ve hře, ve které je 

profesionálem. Tam kde se klasický sportovec na hřišti objeví sám, hráče musí ve virtuálním světě 

někdo zastoupit. V momentě kdy esport hráč zapne počítač a připojí se do hry, všechna pozornost 

leží na jeho avataru / přezdívce a výkonech, které předvádí ve virtuálním světě. Tam směřuje 

pozornost diváků, nikoliv na samotné hráče sedící za počítači. 

3. 2. 1. Fanoušek / divák videoher a esportu 
 

                                                           
35 SUŠOVSKÝ, Adam. Je to stres a námaha, říká profesionální hráč počítačových her. Chystá se na bitvu o miliony. 
Aktuálně.cz [online]. Praha: Economia, 1999, 13. 7. 2017 [cit. 2018-04-12]. Dostupné z: 
https://sport.aktualne.cz/ostatni-sporty/je-to-stres-a-namaha-rika-profesionalni-hrac-pocitacovych-
he/r~04b6f9e066e811e7b2b5002590604f2e/?redirected=1500040622 
36 KLEVJER, Rune. What is the avatar?: Fiction and embodiment in avatar-based singleplayer computer games. 
Bergen: University of Bergen. c2007. 299 s. ISBN: 978-82-308-0311-0 
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     Video herní a online komunity vždy držely při sobě. Na rozdíl od klasických sportů v nich 

zpočátku neexistovala rivalita napříč žánry. Kvůli slabšímu zájmu o videohry a jejich hráče 

širokou veřejností se podobní nadšenci sdružovali na různých místech, aby hráli společně. Tzv. 

LAN party - za pomoci switche se vytvoří počítačová síť LAN (Local Area Network), díky které 

se všichni účastníci mohou vzájemně propojit a hrát multiplayerové hry.  

     Již v té době bylo zvykem, že se hráči dívali na ostatní hráče tzv. přes rameno, sledovali jejich 

počínání v určité hře, bavilo je dívat se na jejich postupování a progres. Jeden hráč hraje, zbytek 

ho sleduje. Socioložka T. L. Taylorová říká, že hraní a sledování „přes rameno“ ve svých 

výzkumech původně velmi podcenila, a že bylo ve hrách přítomné vždy. Už ve starých hernách 

plných arkádových automatů se děti sdružovaly kolem hráče, který automat zrovna okupoval, a 

sledovali jeho počínání, dokonce mu fandili (Taylor, 2012)37. Taylorová ve své knize Raising the 

Stakes k tomuto tématu dodává:  

     „Je pro nás naprosto běžné, že mladí lidé, fanoušci, sledující své oblíbené sporty, jejich oblíbené 

hráče a se zapálením sledují jejich kariéry. V případě podobného uvažování u počítačových her je 

společnost o dost konzervativnější. Přitom počítačové hry jsou sledovány obrovským množstvím 

diváků, kteří hltají každý pohyb jejich oblíbeného hráče nebo týmu. Pokud ani tento fakt stále 

nevrhá na počítačové hry světlo sportovního světa, přičtěte si k divákům ještě další faktor: roli 

komentátora profesionálních video herních zápasů. Stejně jako ten sportovní sedí u mikrofonu a 

přenáší do reproduktorů v hale či do televizního vysílání / streamu popis toho, co se děje na akcí 

nabitých obrazovkách,“ (Taylor, 2012)38. 

     Vznikaly komunity, které se vzájemně podporovaly, radily si a poskytovali si pocit vzájemného 

sociálního začlenění. Nancy Baymová, bývalá profesorka na Univerzitě v Kansasu a jedna 

z hlavních současných výzkumnic Microsoftu v oblasti mezilidských vztahů v digitální době, ve 

své knize Personal Connections in the Digital Age definuje online komunitu takto: „Termín 

komunita poskytl vývojářům, analytikům či obchodním zástupcům pevnou půdu pod nohami, od 

které se mohou v pokusu o porozumění online skupinám odrazit. Online skupiny totiž 

                                                           
37 TAYLOR, T. L.. 2012. Watch me play: Live streaming, computer games, and the future of spectatorship. 

Berkman Klein Center [online]. [cit. 2018-04-02]. Dostupné z: 

https://cyber.harvard.edu/events/luncheon/2012/06/taylor 
38 TAYLOR, T. L. Raising the stakes: e-sports and the professionalization of computer gaming. Cambridge, Mass.: 

MIT Press, c2012. Str. 116. ISBN 9780262017374. Str. 181. 
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s komunitami sdílí pět kvalit, které zde identifikuji: pocit pro prostor, společnou praxi, sdílené 

zdroje a vzájemnou podporu, sdílené identity a mezilidské vztahy,“ (Baym, 2010)39. 

     Autorka se sdíleným kvalitám nadále věnuje a popisuje jejich mínění v rámci online skupin: 

1. Pocit pro prostor: online skupiny ho nevnímají geograficky, ale virtuálně, jsou součástí 

určitého světa, který sdílejí s ostatními hráči (nejčastěji u fenoménu MMORPG)40 

2. Společná praxe: online komunity v rámci svého virtuálního světa dělají a snaží se o velmi 

podobné věci, diskurz jejich hraní je v rámci možností takřka stejný – bavit se a být 

nejlepší41 

3. Sdílení zdrojů a vzájemná podpora: autorka poukazuje, že tento faktor funguje takřka 

stejně v klasických sociálních komunitách, jako v těch na síti a to hlavně v rovině 

informační, emociální a sebe uvědomující.42 

4. Sdílené identity: role, kterou hráč v online skupině zastává - zde se můžeme v textu práce 

vrátit k textu Runeho Klevjera, který mluví o zprostředkování hráče jeho avatarem a rolí 

v daném virtuálním světě.43 

5. Mezilidské vztahy: propojenost dané komunity, ať už pozitivní nebo negativní, díky 

vztahům komunita existuje a funguje44 

     Příklad obou dvou rovin, té klasické a té online, lze pozorovat právě na pořádání zmiňovaných 

LAN party. Když se hráči v roce 1996 poprvé sešli na QuakeConu nebo když v roce 1999 započal 

ve Švédsku slavný DreamHack, který ve velké obchodní hale uspořádal do té doby největší LAN 

party na světě, které se účastnilo 15 000 hráčů, dokázal propojení hodnot online skupin s těmi 

působícími v reálném světě. Všech pět bodů, které hráči sdíleli online, poté potvrdili i na místě 

DreamHacku – sdíleli stejný prostor, společnou praxi (všichni hráli na počítači podobné hry), hráči 

si vzájemně půjčili a propojili počítače a další vybavení, aby mohli hrát všichni účastníci, zastávali 

                                                           
39 BAYM, Nancy K. Personal connections in the digital age. Malden, MA: Polity, 2010. ISBN 0745643310. Str. 75 
40 BAYM, Nancy K. Personal connections in the digital age. Malden, MA: Polity, 2010. ISBN 0745643310. Str. 76 
41 BAYM, Nancy K. Personal connections in the digital age. Malden, MA: Polity, 2010. ISBN 0745643310. Str. 78 
42 BAYM, Nancy K. Personal connections in the digital age. Malden, MA: Polity, 2010. ISBN 0745643310. Str. 83 
43 BAYM, Nancy K. Personal connections in the digital age. Malden, MA: Polity, 2010. ISBN 0745643310. Str. 87 
44 BAYM, Nancy K. Personal connections in the digital age. Malden, MA: Polity, 2010. ISBN 0745643310. Str. 90 
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v této nově vzniklé obří komunitě určité role, ať už hráčů, diváků nebo pořadatelů a v neposlední 

řadě potvrdili, že mezilidské vztahy, které mezi nimi fungují online, dokáží fungovat i v reálném 

světě. Socioložka T. L. Taylorová však tvrdí, že i přes velký zájem o podobné LAN akce a turnaje 

byla představa esportu v širším diváckém zájmu v té době ještě stále nezmapovaným územím: 

„Jednou z nejdiskutovanějších myšlenek kolem esportu v té době byl samotný fakt sledování 

videoher, zatímco je hraje někdo jiný. Dokonce i aktivní a profesionální hráči byli v této otázce 

mnohdy skeptičtí, protože byla v kontrastu se skutečným záměrem tvůrců – tedy účastnit se 

aktivně videohry. Tam je v první řadě viděna síla videohry – v interakci, zapojení, srdce celého 

zážitku by měly být hráčovy akce a vývoj hry a charakterů s tím spojený,“ (Taylor, 2012)45. 

     Bývalý americký profesionální hráč videoher a nynější komentátor, organizátor a populizátor 

esportu Sean Plott (v herním světě známý jako Day9), však věří, že jedním z důvodů, proč byl 

esport předurčen k diváckému úspěchu je fakt, že esport má na rozdíl od klasického sportu 

mnohem menší bariéru mezi amatérskými hráči a profesionály. Diváci / hráči se v profesionálech 

mnohdy vidí.  

    „Esport má v sobě zabudovaný i ty to můžeš dokázat faktor a dle mého více než klasický sport. 

Mezi hráčem a divákem je zde slabší bariéra, v kontextu sportu je to unikátní záležitost. Čím více 

je klasický, fyzický sport přístupnější, tím více se zvyšuje touha po zlepšení. Tohle zlepšení je 

však divákovy většinou skryté (tréninky, taktika). Nicméně videohry v sobě nesou něco trochu 

jiného. Čím víc znalostí divák má, tím víc si hru užije. V jedné z mých show jsem představil 

strategii, kterou při hraní používá hráč Bomber z týmu Star Tale. Bomber posléze stejnou strategii 

použil asi ve třech hrách na velkém turnaji a mně během her chodila spousta tweetů, jak si diváci 

turnaj a jeho výkony užívají mnohem více, protože vědí, co a jak se děje. A právě tenhle faktor 

dělá sledování profesionálního hraní videoher mnohem zábavnější a pro diváka, který se v něm 

chce orientovat, vzrušující,“ (Plott, 2013)46. 

     Během let se díky pokroku v oblasti technologie, zvyšujícím se internetovým rychlostem a stále 

hustším internetovým pokrytí začal zájem o videohry zvětšovat, rostla základna jeho hráčů, 

                                                           
45 TAYLOR, T. L. Raising the stakes: e-sports and the professionalization of computer gaming. Cambridge, Mass.: 

MIT Press, c2012. Str. 116. ISBN 9780262017374. Str. 181. 
46 STAFF, Edge. Sean ‘Day[9]‘ Plott: StarCraft’s star commentator on the future of eSports[online]. c2013. [cit 

2018-04-01]. Dostupné z: <http://www.edge-online.com/features/sean-day9-plott-starcrafts-star-commentator-on-

the-future-of-esports/>. 
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fanoušků  i diváků. Vznikaly organizace jako IGN (Internet Gaming Networks), PGL esports nebo 

ESL (Electronic Sports League). Organizace pořádající video herní turnaje, zajišťující kromě 

nutných prostor a herních zařízení také další důležitou věc: audio a video produkci. Protože i přes 

neustálý rozvoj esportu se jeho komunita stále vypořádávala s jednou věcí, stále byla na okraji 

zábavy široké veřejnosti. Televize nechtěli mít s přenosy eventů nic společného, protože neviděli 

dostatečně velká čísla sledovanosti. Jak tedy šířit živé přenosy a záznamy z turnajů? Odpověď byla 

jednoduchá a hráči ji dávno znali: na video streamujících platformách.  

4. Streaming 
 

    Jedná se o technologii kontinuálního přenosu audiovizuálního materiálu mezi zdrojem a 

konzumentem. Nejčastější formou takového streamování je webcasting, tedy streamování 

mediálního obsahu na internetu. Výhodou pro koncového uživatele je fakt, že nemusí žádný obsah 

stahovat, může si ho pustit rovnou na vybrané webové stránce či vybraném internetovém 

prohlížeči / platformě. Streamování je v současné době nejčastěji zmiňováno společně s hudebním 

průmyslem. V roce 2016 překonal příjem z placených streamovacích služeb (Spotify, Apple Music 

apod.) poprvé v historii jednu miliardu amerických dolarů a streamování se stalo nejvýnosnější 

položkou hudebního průmyslu, přičemž zastavilo dlouhodobý pokles zisků daného odvětví 

(Reuters in Hospodářské noviny, 2018)47. Pro účely této práce je však důležitý video streaming, 

tedy audiovizuální produkce obsahu. Existují dva druhy streamování – real time (v reálném čase; 

internetová televize a rádio) a on demand (tedy „na požádání“; weby a služby jako YouTube, HBO 

Go, Netflix).  

      Historii streamingu ve stručnosti představila ve své diplomové práci Videostreaming – 

populární fenomén, Eva Burachovičová: „Technologie streamingu byla poprvé využita v rámci 

produktu Real Audio, a to v roce 1995. Firma Progressive Networks jej uvedla na trh jako nový 

přehrávač umožňující poslouchat kvalitní audio přes internet, aniž by bylo nutné soubor stahovat. 

Až o dva roky později se objevují první přehrávače online videa. Na trhu se v té době bleskově po 

                                                           

47 REUTERS. CD jsou definitivně minulostí. Streamovací služby zastavily pokles příjmů hudebního 

průmyslu. Hospodářské noviny [online]. Praha: Economia, 2018, 24. 4. 2018 [cit. 2018-04-26]. Dostupné z: 

https://byznys.ihned.cz/c1-66120490-cd-jsou-definitivne-minulosti-streamovaci-sluzby-zastavily-pokles-prijmu-

hudebniho-prumyslu 
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sobě objevují produkty více firem, Microsoft přináší software Windows Media Player nebo 

například společnost Apple přichází s Quick Time Player. Dalším významným producentem byla 

firma Macromedia, která později vyvíjela například technologie, na nichž funguje server 

www.youtube.com, kdy je v jednom serveru spojeno mnoho možných funkcí - mimo streamingu 

například text messaging nebo multi-way audio a video. Obrovský úspěch tohoto multifunkčního 

modelu se také stal vzorem pro většinu obdobných portálů,“ (Burachovičová, 2009)48.  

      Hlavní výhodou streamovaného mediálního obsahu je tak jeho dostupnost a aktuálnost. Pro 

účely této práce je nejdůležitější audiovizuální obsah, který se dnes v závislosti na technické 

vybavenosti zdrojového a koncového uživatele může pohybovat ve vysoké kvalitě, mnohdy 

přesahující HD parametry (tedy rozlišení obrazu 1920*1080). Navíc jak bylo řečeno v první 

kapitole této práce, jsou tyto možnosti dostupné takřka každému, kdo si je může dovolit. Rozšíření 

a dostupnost kvalitního internetového připojení, digitální kamery zabudované v chytrých 

telefonech, cenově dostupné počítače a laptopy schopné editování audiovizuálního obsahu; to vše 

jsou faktory, které bezpochyby umožnily moderní éru online video vysílání.  

4. 1. Real time streaming 
 

    Tato diplomová práce se zaměřuje na konzumenty a producenty mediálního obsahu na video 

platformě Twitch. Platforma se vymezuje na real time streamování (většinou real time streamování 

videoher), a proto se budeme věnovat hlavně tomuto typu streamingu, přičemž videa on demand, 

která jsou tolik populární na YouTube, a která z velké části nejsou vysílána v reálném čase, na 

dalších stránkách opomeneme. Každý zájemce o audiovizuální real time streamování mediálního 

obsahu musí splňovat určité technologické požadavky, které mu umožní produkovat a distribuovat 

materiál, kterým chce zaujmout. Podle kvality jeho technického vybavení pak vypadá výsledný 

streamovaný obsah. Zdrojové vysílání tak musí mít dostatečně vyspělé hardwarové a softwarové 

prostředky, stejně jako určenou platformu, kde se obsah bude vysílat.  

     Stream si tak může na některé z platforem zprovoznit každý, kdo disponuje počítačem a 

internetovým připojením. Záleží pak na daném jedinci, jak moc myslí streamování vážně, či jako 

                                                           
48 BURACHOVIČOVÁ, Eva. Videostreaming – populární fenomén. Praha, 2009. 69 s. Diplomová práce (Mgr.). 
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Informační studia a knihovnictví. Studia nových médií. Vedoucí práce Ing. 
Bohouš Žískal. Str. 21-22. 
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koníček pro několik lidí, kdy jen vysílá pro zábavu své herní radovánky, nebo se zájmem se 

podobnou produkcí mediálního obsahu živit a vytvářet skoro až profesionální obsah, který bude 

mít mnohdy i globální dosah a splňovat určité parametry, aby dokázal oslovit dostatečný počet 

lidí. Podle těchto kritérií pak většinou vypadá jeho samotné vybavení. K detailnějšímu popisu a 

nákladům na vybavení se dostaneme později. 

     4. 2. Platformy video real time streamingu (alternativy Twitch.tv) 

     Společně s dostatečně výkonným počítačem a vysokorychlostním internetovým připojením je 

zapotřebí software, který nahrává obrazovku daného uživatele (konkrétně její část nebo program, 

kterou vysílatel zvolí) a platforma, přes kterou chce producent obsahu v reálném čase vysílat. Ještě 

před tím než se na scéně objevily platformy zacílené na produkci videoherně zaměřeného obsahu, 

průkopníky real time streamingu byly platformy založené na ryze komunikativní bázi. Už v roce 

1998 existoval program zvaný See You, See Me (Taylor, 2012)49, který uživatelům po stažení 

(nebyl tak dostupný přímo na webu, uživatel si ho musel nainstalovat přímo do počítače) dovolal 

napojit se na servery platformy a chatovat s cizinci nebo s přáteli. Pokud uživatelé měli dostatečně 

kvalitní internetové připojení a webkameru, mohli se při komunikaci navzájem sledovat v reálném 

čase.  

    S rozmachem a rozvojem internetového připojení (v době modemových vytáčených 

internetových připojení nebylo možné podobný přenos realizovat kvůli slabé rychlosti 96 kbps, 

v takové rychlosti se reálný obraz přenést nedá) se začaly množit také streamovací platformy. 

Objevily se platformy jako Ustream, Livestream, Bambuser nebo Hitbox.tv.  

4. 2. 1. Ustream 

     Ustream, nyní již IBM Cloud Video, vznikla v roce 2007 v USA jako prostředek pro 

komunikaci vojáků na zahraničních misích s jejich rodinami zpět doma. Společnost postupně stále 

více cílila na politicky orientované video streamy, ve kterých viděla budoucnost. Na platformě 

svůj stream uvedli např. Barack Obama, Hillary Clintonová nebo John Edwards (Hopkins, 2007).50 

Technologický gigan IBM odkoupil Ustream v roce 2016 za 150 milionů dolarů (Miller, 2016)51. 

                                                           
49 TAYLOR, T. L.. 2012. Watch me play: Live streaming, computer games, and the future of spectatorship. Berkman 
Klein Center [online]. [cit. 2018-04-02]. Dostupné z: https://cyber.harvard.edu/events/luncheon/2012/06/taylor 
50 HOPKINS, Mark. View Comments (2007-11-26). "YouTube and UStream Go Political". Mashable.com.  
51 MILLER, Ron. IBM Confirms Acquisition Of UStream, Forms New Cloud Video Unit. TechCrunch [online]. 21. 01. 
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Ustream byl sloučen pod jednu střechu s dalšími video platformami jako Aspera, Clearleap a 

Cleversafe, aby vytvořili nový IBM Cloud Video – platformu, která má soupeřit na poli video 

podnikání s reklamami, mediálním obsahem, komunikací, ale i úložištěm. Na začátku roku 2018 

IBM oficiálně spustila IBM Cloud Video a Ustream tak zanikl.  

4. 2. 2. Livestream 

    Livestream je placená video platforma nabízející svým uživatelům streamování přes internet, 

poskytuje zcela integrované end-to-end video pro zákazníky všech velikostí. Produkují real 

timevoé hardwarové a softwarové přepínače, video a audio mixéry, bezdrátové příslušenství pro 

streaming HDMI a cloudovou platformu pro vysílání a video. Poskytují také profesionální služby 

a pro ty zákazníky, kteří mají zájem o kompletní řešení, plnohodnotné služby profesionální 

produkční společnosti. Takových služeb využívají takové společnosti jako např. Spotify, Tesla, 

SpaceX nebo basketbalová NBA (Yee, 2014)52. 

4. 2. 3. Bambuser 

     Bambuser je švédská společnost založená v roce 2007. Společnost Bambuser původně 

poskytovala platformu pro interaktivní živé vysílání živého videa, živé video z mobilních telefonů 

a webových kamer na internetu. V roce 2014 se společnost Bambuser přesunula na svou B2B53 

nabídku - Iris Platform, která poskytuje mobilní živé video řešení pro značky, organizace a 

vývojáře aplikací.  

    Bambuser se stal zásadním prostředkem v pokrývání válečných konfliktů a politických 

nepokojů, např. na Blízkém východu. V roce 2011 byl zakázán v Egyptě, kde byl velice populární, 

podle spoluzakladatele webu Manse Adlera měl v zemi 15 000 registrovaných uživatelů, z nichž 

se většina zaregistrovala těsně před volbami v listopadu 2010. Lidé v té době vytvořili více než 10 

                                                           
2016 [cit. 2018-05-09]. Dostupné z: https://techcrunch.com/2016/01/21/ibm-confirms-acquisition-of-ustream-forms-
new-cloud-video-unit/ 
52 YEE, Vivian. "In Search of Space and Creativity, a Start-Up Is Headed to Brooklyn". (2014-05-22). The New York 
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53 Wikipedia: business to business, je označení pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi, pro jejich 
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000 streamovaných videí, které pokrývaly volební průběh (Preston, 2011)54. Nově zvolený 

autoritativní režim prezidenta Mubaraka se pak na začátku roku 2011 pokoušel potlačit povstání 

občanů za pomocí blokace sociálních sítí jako Twitter nebo Facebook, další platformou na řadě 

však byl i Bambuser (Butcher, 2011)55. V roce 2012 byl Bambuser zakázán vládou v Sýrii, jen den 

poté co se na platformě objevila videa, která ukazovala dopad bombardování, které mělo být 

způsobeno jednotkami prezidenta Bašára al-Asada. Videa byla převzata mediálními agenturami a 

organizacemi jako al-Jazeera, CNN, BBC nebo Sky News. Ti všichni odkazovali na 

Bambuser.com jako na hlavní zdroj. Podobné zacházení zažil Bambuser také v Bahrajnu. 

    Ředitel Bambuseru v té době, Hans Eriksson řekl, že Bambuser nikdy nebyl zamýšlen jako 

platforma sloužící k vydělávání peněz jeho uživatelů či samotné společnosti, ale hlavně jako 

prostředek svobodného projevu: „Už asi 10 nebo 12 hodin sledujeme nepřetržitě živá videa z města 

Homs v západní Sýrii. Je to v podstatě jen střelba a bombardování. Jako lidská bytost pak chápete, 

že taková situace je naprosto neakceptovatelná a musíme jednat,“ (Devereaux, 2012)56. 

4. 2. 4. Hitbox.tv 
     

    Největší konkurent samotné Twitch.tv, platforma založená v roce 2013, která se plně soustředí 

na distribuci video herního mediálního obsahu. Služba o sobě tvrdí, že je lepší než Twitch 

v několika zásadních bodech, včetně toho, že nemaže archivovaná videa uživatelů. Platforma se 

chlubí pouhými dvěma sekundami zpoždění streamovaného videa mezi producentem a koncovým 

uživatelem, oproti např. 20 – 30 vteřinám na Twitch. To se týká hlavně problémů v interakci se 

streamerem prostřednictvím jeho chatu – diváci často reagují na půl minuty staré dění. Hitbox.tv 

podobně jako Twitch nebo YouTube nabízí sdílení příjmů z reklamy a platforma je otevřená 

streamovacím softwarům jako OBS nebo XSplit. 

                                                           
54 PRESTON, Jennifer. Cellphones Become the World’s Eyes and Ears on Protests. The New York Times [online]. 
New York: The New York Times Company, 18. 02. 2011 [cit. 2018-03-26]. Dostupné z: 
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https://www.theguardian.com/world/2012/feb/17/syrian-government-blocks-bambuser 

 



30 

 

4. 2. 5. YouTube Gaming 

    Společnost YouTube v produkci real time streamovaného videa mírně zaspala, jejich videa on 

demand jsou stále její nejzásadnější produkcí. Leč samotné YouTube nabízí živý přenos videa na 

kanálech svých uživatelů, vlastník platformy Google se v roce 2014 pokusil o akvizici Twitche, 

aby tím více pronikl do video herního průmyslu a esportu. Snaha se však nezdařila, Twitch 

odkoupil jiný technologický gigant, Amazon a Google tak byl nucen založit vlastní streamovací 

médium zaměřené na video herní obsah, YouTube Gaming.  

    YouTube se ve video herním průmyslu angažoval hlavně díky let’s play („pojď hrát“) videům 

na pokračování, kdy uživatelé nahrávali svůj postup hrou a poté ho přidávali na platformu pro 

zhlédnutí. Podobně vznikl samozřejmě ještě do nedávna nejrychleji rostoucí kanál na YouTube, 

PewDiePie (zaznamenává 61 milionů sledovatelů) (MacInnes, 2018)57. Služba vznikla v roce 2015 

jako přímý konkurent Twitch, dosud se však nedokázala plně etablovat. Nabízí přes 25 000 

unikátních herních záložek, kde hráč může najít živé streamy, archivní videa, návody apod. Služba 

při svém startu neukázala takřka nic, co by mělo uživatele Twitch nebo Hitbox.tv přimět ke změně 

platformy. Tento fakt se potvrzuje i v poslední době, když se pořadatelé esport turnajů 

experimentálně obracejí spíše na sociální sítě jako Facebook nebo Twitter než na samotný 

YouTube Gaming. Budoucnost videoher a YouTube tak zřejmě stojí u let’s play videí, kterými se 

platforma proslavila.  

4. 2. 6. Sociální sítě (Facebook, Twitter) 

    Do real time streamování video herního průmyslu a esportu se v posledním roce zapojili také 

giganti z řádu sociálních sítí. Facebook dlouho umožňoval živé streamování z mobilních zařízení, 

v roce 2017 se však zapojil také ke streamingu ze stolních počítačů a laptopů. Facebook má více 

než 1.5 miliardy aktivních uživatelů, z nichž velká část z nich jsou hráči. Nejen ti počítačoví nebo 

konzoloví, ale také mobilní. Služba Facebook Live chce všem dopomoci sdílet jimi vytvořený 

video herní obsah za pomocí co nejjednodušších prostředků. Platforma, která by měla vše zařídit 

za ně, by se měla spouštět za pomocí jednoho tlačítka „Go Live“. Facebook v roce 2016 uzavřel 
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dohodu s jednou z předních vývojářských herních společností Blizzard. Každá z jejich her, od 

World of Warcraft, přes Diablo 3 až po Overwatch bude schopná okamžitého real time streamingu 

přes Facebook Live. A to bez nutnosti drahých audiovizuálních nahrávacích karet, externích 

kamer, mikrofonů a spousty kabelů. Ředitel oddělení Facebooku pro kooperaci s herními 

společnostmi se k celé situaci vyjádřil následovně: „Je v našem nejlepším zájmu, aby byl celý 

proces, co nejjednodušší. Ano, naše propojení s Blizzard Entertainment je prvním krokem na této 

dlouhé cestě. Pokud jste na svém mobilním zařízení a zmáčknete odpovídající tlačítko, jste během 

několika vteřin živě a můžete streamovat. Podobné ambice máme také ve video herním průmyslu,“ 

(Gilbert, 2016)58. 

     Je jasné, že hlavním cílem Facebooku budou stále mobilní zařízení, zařazení desktopových 

systémů je však velkým krokem vpřed ve vytváření konkurenci na poli video streamujících 

platforem. Důkazem je spolupráce Facebooku a profesionální esport ligy ESL, která namísto 

Twitch.tv experimentálně zvolila (zřejmě za lepších finančních podmínek, i když detaily nikde 

zveřejněny nejsou) ke streamování turnaje v Katowicích v roce 2018 právě Facebook Live. Projekt 

je však stále ve velmi rané fázi a tak se odezva komunity nenesla v pozitivním duchu. Facebook 

měl velké problémy se svými servery, vysílání se sekalo, cyklilo, obraz i zvuk nebyli kvalitní a 

vše podtrhla malá interakce s diváky.  

    Ve svém počínaní nezahálí ani další populární sociální síť, Twitter. V roce 2017 uzavřela 

obchod na více než 1 500 hodin streamování esportu. Partnery ji znovu byla liga ESL a tentokráte 

také švédský DreamHack. Dohoda zahrnovala přenos eventů jako ESL One, Inter Extreme Masters 

nebo DreamHack přímo na platformě Twitter, kde byla dostupná k živému sledování na všech 

dostupných zařízeních. Společnost již dříve uzavřela partnerství s koncernem Eleague, aby mohla 

streamovat semifinále a finále eventů pořádaných tímto partnerem (většinou se jednalo o turnaje 

ve hře Counter-Strike: Global Offensive). COO společnosti Twitter, Anthony Noto se k tehdy 

novému dealu vyjádřil následovně: „Esport je rapidně rostoucím odvětvím a podobná spolupráce 

je přímou cestou k divákům video herního obsahu, kteří už ale také dávno používají Twitter. 

Spojíme dvě věci naráz a dopřejeme jim potřebný komfort při sledování,“ (Perez, 2017)59. 
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    Zdá se tedy, že největší konkurence číhá na Twitch ve vodách sociálních sítí. Snahy Facebooku 

a Twitteru o dojednání konkrétních partnerství s jednotlivými herními organizacemi je razantním 

krokem ke snaze osvojení si pokrytí esportu pomocí produkováním mediálního obsahu na video 

platformách jednotlivých společností. YouTube Gaming nevěnoval podobným smlouvám a 

dohodám v prostředí příliš velkou pozornost a možná i proto na tomto poli strádá. Platformy 

Facebooku a Twitteru v reáliích streamování video herního obsahu jsou zatím pořád v začátcích, 

bude však zajímavé sledovat jejich progres a posun ve snaze o sesazení krále streamovacích video 

platforem se zaměřením na videohry a esport, Twitch.tv. 

4. 2. Autorská práva vysílání videoher 

    V krátkosti se v této práci budeme věnovat autorským právům. Leč se podle mnohých názorů 

ve video herním streamování jedná o šedou zónu autorských práv, vývojářské společnosti s jejich 

užitím her na streamovacích platformách nemají problém. Považují to jako marketingové 

zviditelnění, navíc zcela zdarma. Mnozí otevřeně přiznávají, že bez Twitch.tv by neměli takové 

prodeje a odezvu na jimi vyvíjený produkt. Ideálním příkladem je hra PLAYER UNKNOWN’s 

BATTLEGROUNDS, která se v roce 2017 stala nejhranější novinkou Twitch.tv a pravidelně 

bořila rekordy sledovanosti. Vývojářské studio Bluehole Inc. dokonce došlo tak daleko, že pro 

dedikované streamery vytvořilo partnerský program, který jim umožňoval využít některé aspekty 

a nastavení hry, kteří jiní nemohli. Důležitost Twitche v dalším rozvíjení hry a úpravách komentuje 

i její přední vývojář, Brendan Greene (Yarwood, 2017)60: „Posloucháme naši herní komunitu a 

Twitch je v tomto aspektu mocným prostředníkem. Někteří streameři teď mají možnost vytvořit si 

custom server, na kterém mohou upravit nastavení hry – od počtu a typu zbraní, počtu lidí na 

serveru apod. Mohou hrát jen se svými diváky, případně je sledovat a komentovat, zatímco oni to 

sledují na Twitchi. Je  to skutečně skvělá spolupráce a bez Twitche by nebyla možná.“ Výjimkou 

jsou pak herní organizace a turnaje, které prodávají exkluzivní vysílací práva jednotlivým 

platformám (viz. např. ESL a Facebook, jak bylo zmíněno výše) podobně jako je tomu v klasickém 

sportu.  
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    Problémem pro platformu však byla dlouhodobě hudba, kterou si mnozí broadcasteři pouštěli 

jako pozadí. Poslech jejich oblíbených interpretů v živém vysílání však narušoval autorská práva 

a Twitch poté musel komplikovaně mazat audio záznam u archivovaných vysílání. Proto v roce 

2015 koupil knihovnu zhruba 500 písniček hlavně od labelů jako Spinnin Records nebo Monstercat 

(Bensinger, 2015)61, kterou od té doby neustále rozšiřuje, a kterou  uživatelé mohou bez omezení 

poslouchat a následně není nutné mazat audio stopu z archivů.   

5. Twitch.tv 

 5. 1. Historie platformy 
 

     Twitch.tv vznikl v roce 2011 jako odnož jiné streamovací platformy, dnes již neaktivní 

Justin.tv. Ústřední dvojici vývojářů tvoří zakladatelé Justin Kan a Emmett Shear. Oba navštěvovali 

stejnou základní školu pro nadané děti v severní části Seattlu a sdíleli vášeň pro aplikovanou 

matematiku a karetní hru Magic: The Gathering. I když se jejich cesty na střední škole rozdělili, 

pokračovali ve svém nadšení pro počítače a výpočetní techniku a absolvovali společně soutěž 

pořádanou NASA, která jim nakonec vynesla přijetí na univerzitu Yale. Právě na Yalu začali 

pracovat na jejich prvním startupu, softwarovém kalendáři Kiko. 

     V momentě, kdy se patent na Kiko prodal – poměrně vtipně na aukčním webu eBay – Justin i 

Emmett tušili, že zde leží jejich budoucnost. Ve vytváření nových softwarů a firem. Emmett Shear 

v jednom z rozhovorů pro Buzzfeed řekl: „Už na univerzitě jsem věděl, že chci budovat 

internetové společnosti. Šel jsem na školu se zájmem o vědu, ale nakonec jsem zjistil, že mě 

mnohem více táhne inženýrství,“ (Lynley, 2014)62. 

    Zlom související s Justin.tv přišel o něco později. Justin Kan a Emmett Shear navštívili 

zakladatele prestižní start up akademie Y Combinator v Silicon Valley, Paula Grahama. Vývojáři 

za Grahamem původně přišli s jiným nápadem, který ale prezidenta akademie příliš neoslovil. 

                                                           
61 BENSINGER, Greg. Amazon’s Twitch Gaming Unit to Allow Streaming Music. The Wall Street Journal [online]. 
New York: Dow Jones & Company, 15. 01. 2015 [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: 
https://blogs.wsj.com/digits/2015/01/15/amazons-twitch-gaming-unit-to-allow-streaming-music/ 
62 LYNLEY, Matthew. How A Site That Streams People Playing Video Games Became A Billion Dollar Business. 
BuzzFeedNews [online]. New York: BuzzFeed, 08. 08. 2014 [cit. 2018-04-20]. Dostupné z: 
https://www.buzzfeed.com/mattlynley/how-a-site-that-streams-people-playing-video-games-became-
a?utm_term=.wygoe96e1#.wv23AePAG 
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A tak byla vyřčena myšlenka internetové show, která by 24 hodin denně monitorovala život Justina 

Kana. Paul Graham byl poměrně kontroverzní a bláznivou myšlenkou ohromen, duu vypsal šek 

na 50 000 dolarů a Justin.tv se pomalu mohla začít rodit na svět. Tým zakladatelů Justin.tv se 

rozrostl o Michaela Seibela a Kyla Vogta a skupina začala pracovat na video streamovací 

platformě, která by kontinuálně a v živém čase zachycovala Justinův život. 

      V této formě vydržela Justin.tv jen pár měsíců, kdy Justin Kan přestala bavit jednotvárnost 

aplikace a platforma byla otevřena dalším uživatelům, komukoliv, kdo chtěl vysílat. Uživatelé 

mohli sledovat produkovaný obsah bez registrace, stejně tak mohli vysílat neomezenému počtu 

lidí. Striktní pravidla se týkala pouze pomluvy, pornografie a licenčních přestupků, tedy věcí, které 

byly na Justin.tv od počátku zakázány. Již v prvotních měsících byla Justin.tv platformou pro více 

než 60 kanálů. Justin Kan a Emmett Shear vždy vyžadovali největší možnou kvalitu zvuku i videa, 

stejně jako rychlé spojení, nároky na servery tedy tvořily naprostou většinu výdajů Justin.tv. 

Amazon v té době spustil několik programů, které umožňovali zpracovávání živě streamovaného 

videa a dalších pásmově náročných operací na jejich odlehlých serverech. Zdarma. Krátce po startu 

Justin.tv v roce 2007 Amazon kontaktoval zástupce společnosti, zda by nemohli dočasně limitovat 

vytíženost jejich serverových pásem. Operace, která se zásadně tloukla se snahou uvolnit 

platformu pro co největší počet uživatelů. I když měla být situace dočasná, právě tento krok 

motivoval Justin.tv k nákupu vlastních serverů a infrastruktury, která měla zvládnout masivní 

počet živě streamovaných videí (Twitch nyní vlastní více než 15 datacenter, která zvládají jejich 

zátěž).   

    Zlomový okamžik nastal v roce 2010, kdy se čtveřice zakladatelů sešla s Gideonem Yu. Bývalý 

provozní ředitel YouTube, který zaštítil prodej platformy za 1.65 miliardy dolarů Googlu, aby si 

následně zajistil stáří 5% odkoupením fotbalového klubu San Francisco 49’, se neformálně sešel 

s představiteli Justin.tv. Podle Michaela Seibela bylo právě toto setkání impulsem, který jejich 

společnost potřebovala: „Řekl nám něco ve smyslu: Máte tady opravdu zajímavý produkt. Vydělali 

jste nějaký ten milion, připravujete platformu pro koncové uživatele. Na druhou stranu jste 

nedosáhli žádného značného dopadu. Nejste jediná streamovací stránka. Takže buď tu můžete 

sedět na zadku, pobírat plat a být spokojení, anebo se zamyslet a vytvořit něco skutečně 
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speciálního,“ (Lynley, 2014)63. 

    Emmett Shear si velmi dobře uvědomoval, že značnou část jejich růstu tvoří hráči hrající 

videohry, přenášející své snažení právě přes platformu Justin.tv. Již před setkáním s Gideonem Yu 

se zrodil nápad na Twitch.tv, video streamující platformu zaměřenou pouze na hráče. Shear byl 

sám zapáleným hráčem Warcraftu a Starcraftu 2 a společně s několika dalšími uvnitř společnosti 

rozpoznal potenciál, který by Twitch.tv mohl mít. Mohl se stát monopolem na trhu video herního 

streamování. Situace však ještě nebyla rozhodnutá. Na druhé straně totiž stáli Kan a Seibel, kteří 

sledovali další rostoucí trend: chytré mobilní telefony. Kupoval si je doslova každý a Kan se 

Seibelem viděli cestu zde. Vymysleli tzv. SocialCam, mobilní aplikaci pro sdílení videa. Oba 

nápady byly pouze interními projekty. Dohoda mezi oběma tábory zněla: projekt, který během 

šesti měsíců zaujme větší část uživatelů, bude budoucností platformy Justin.tv. K překvapení se 

uchytily oba dva projekty. SocialCam se separoval z Justin.tv, společně se Seibelem a jím 

vytvořeným týmem. Justin.tv se v podstatě transformovala v Twitch.tv a v roce 2011 byla 

platforma představena na největším herním eventu na světě, E3.  

5. 1. 1. Nárůst popularity mezi uživateli 
 

    Důležitým faktorem v získávání dalších uživatelů byla kvalita přenosu. Jak již bylo v této práci 

zmíněno, značným posuvníkem v dalším působení Twitch.tv byl esport. Přenosy tak musely 

splňovat nejvyšší možná kritéria. Emmet Shear však od počátků Justin.tv zdůrazňoval, že koncový 

uživatel musí dostávat ten nejlepší možný produkt a jeho fixace na video nejvyšší možné kvality 

umožnila, že si platformu velmi brzy oblíbili hráči po celém světě. Shear chtěl, aby veškerý obsah 

tvořili samotní vysílatelé a Twitch se do tvorby zapojoval jen minimálně. Platforma musela být 

soběstačná a být živým organismem. Vysílatelům se navíc podle Sheara muselo jít přímo na ruku, 

dostali tak možnost otevřeného API, tedy uživatelského prostředí, které si mohli upravit dle sebe, 

jejich profily se podobaly těm na sociálních sítích. Oblíbenost a familiárnost s vysílateli 

(broadcastery) byla pro diváky zásadní. Nacházeli jednotlivé kanály nejbližší jejich představě 

identity ideálního hráče a díky tomu se dokázali na stránce stejně jako broadcasteři orientovat či 

                                                           
63 LYNLEY, Matthew. How A Site That Streams People Playing Video Games Became A Billion Dollar Business. 
BuzzFeedNews [online]. New York: BuzzFeed, 08. 08. 2014 [cit. 2018-04-20]. Dostupné z: 
https://www.buzzfeed.com/mattlynley/how-a-site-that-streams-people-playing-video-games-became-
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etablovat.  

    Twitch rok od svého představení na E3 zaznamenal více než 20 milionů diváků a díky 

ohromnému nárůstu popularity a tedy nárůstu inzerentů mohl spustit tzv. partnerský program, 

který je základem Twitch.tv dodnes. Týká se monetizace produkovaného obsahu streamery a 

podrobněji se mu budeme věnovat později, nicméně Twitch.tv se z konceptuální hráčské platformy 

přeměnil v možnost obživy pro video herní nadšence. 

     Esport samotný pak po možnostech Twitch.tv vyloženě skočil. Alex Garfield, CEO esport 

organizací Evil Geniuses a Alliance, se v roce 2011 vyjádřil následovně: „Esport nabízí mnohem 

širší uplatnění fanouškovského zájmu než klasický sport. A Twitch dal tomuto fenoménu 

platformu, na které je možné tento zájem realizovat. Máme spočítáno, že na turnaje Evil Geniuses, 

na naše hráče, turnaje, ale i na jejich samostatné tréninky či hry pro zábavu se dívá více než 3 

miliony lidí. To by bez Twitch bylo velmi těžko realizovatelné. Bylo by to drahé a komplikované. 

Takto se fanoušci mohou okamžitě dívat na jejich oblíbené hráče a sledovat je při práci,“ (Taylor, 

2012)64. Fenomén je velmi podobný jako u YouTuberů. Vhodně ho popsal švédský uživatel Vigor 

Sörman v rozhovoru pro Wall Street Journal, který se zaměřoval na švédského nejúspěšnějšího 

YouTubera, PewDiePie: „PewDiePie je jako ten super kamarád, kterého chce každý mít. Když ho 

pravidelně sledujete a odebíráte, je to skoro jako kdybyste s ním Skypovali nebo tak něco. Proto 

jsou jeho fanoušci tak nesmírně odhodlaní a loajální,“ (Grundberg, 2014)65. 

     Twitch.tv v roce 2012 zveřejnil některé demografické údaje o jejich uživatelích: převážně muži 

ve věku 18 – 35 let (hodnota, která se dodnes nezměnila), v průměru sledují Twitch 60 minut denně 

(v roce 2017 nárůst na dvě hodiny denně). Největší aktivita na webu je mezi čtvrtkem a nedělí, 

tedy v době konání esport turnajů. Nejvyšší aktivitu služba zaznamenávala ve Spojených státech 

amerických. V roce 2012 tvořilo top 10 nejsledovanějších streamů celých 88 % celkových 

zhlédnutí. Videohra Starcraft 2 v té době tvořila 35 % veškerého sledovaného obsah (Taylor 

2012)66. Díky podobným výsledkům se investoři jen hrnuli. Největší investici představovalo 15 

                                                           
64 TAYLOR, T. L.. 2012. Watch me play: Live streaming, computer games, and the future of spectatorship. Berkman 
Klein Center [online]. [cit. 2018-04-02]. Dostupné z: https://cyber.harvard.edu/events/luncheon/2012/06/taylor 
65 GRUNDBERG, Sven. YouTube's Biggest Draw Plays Games, Earns $4 Million a Year. The Wall Street Journal 
[online]. New York: Dow Jones & Company, 16. 06. 2014 [cit. 2018-04-20]. Dostupné z: 
https://www.wsj.com/articles/youtube-star-plays-videogames-earns-4-million-a-year-1402939896 
66 TAYLOR, T. L. Raising the stakes: e-sports and the professionalization of computer gaming. Cambridge, Mass.: 
MIT Press, c2012. Str. 116. ISBN 9780262017374. 
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milionů dolarů od společnosti Bessemer Venture Partners. Více prezident firmy, Ethan Kurzweil, 

označil Twitch jako inovátora doby: „Oni nehrají žádnou hru, oni tu hru vymysleli a tvoří její 

pravidla. Přesně do takových projektů chce Bessemer Venture Partners investovat. Díky našim 

penězům jejich nárůst ještě urychlíme,“ (Takahashi, 2012)67. 

     Další rozšíření přišlo v roce 2013, kdy Twitch uzavřel dohodu s Microsoftem a Sony o 

implementování platformy přímo do zařízení X-Box One respektive Playstation 4. Komfortu 

jednoduchého real time streamování si mohli začít užívat také konzoloví hráči. 

5. 1. 2. Akvizice: Google vs. Amazon 
 

     Podobný nárůst čísel se neobešel bez strhnutí pozornosti od silnějších společností. Twitch.tv 

v té době představoval 2 % internetové zátěže v USA (čtvrtá největší za Netflix, Google a Apple) 

(MacMillan, 2014)68. Finále turnaje ve hře League of Legends v říjnu 2013 sledovalo 32 milionů 

diváků. Více než závěrečné díly seriálů Sopránovi nebo Perníkový táta. Twitch.tv v roce 2014 

zaznamenal měsíčně 45 milionů diváků, včetně jednoho milionu aktivních broadcasterů. V té 

době se kolem Twitche začal pohybovat Alphabet, tedy jeho dceřiná společnost Google. 

S informací o potenciálním obchodu poprvé přišel deník The Wall Street Journal, který uvedl, že 

by se Google za pomocí Twitche pokusil ovládnout vedle videa on demand (díky YouTube) také 

streamováné video. I když Twitch ve zhlédnutých hodinách za měsíc stále kulhal za tržními 

online giganty jako Netflix (8x větší číslo) nebo právě YouTube (24x větší číslo, stával se 

žádaným zbožím, protože v nejvyšších hodnotách současných diváků dokázal konkurovat 

kabelovým televizím jako MTV nebo MSNBC (Aisch, 2014)69. Twitch se původně podobným 

přechodům pod silnější společnost vyhýbal a snažil se další kapitál získat od investorů jako již v 

minulosti. V září roku 2014 takto získal 20 milionů dolarů od společností Thrive Capital a Take-

Two Interactive Software (MacMillan, 2014)70. 

                                                           
67 TAKAHASHI, Dean. Making every gamer famous, Twitch raises $15M to expand its eSports webcasts. 
VentureBeat [online]. New York, 19. 09. 2012 [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: 
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    Změna však nastala jen několik měsíců po prvotním zájmu Googlu. Technologický gigant 

Amazon oznámil, že kupuje Twitch Interactive Inc. za necelou miliardu dolarů (MacMillan, 

2014)71. Jednalo se o druhý největší obchod v historii Amazonu (první byla webová platforma pro 

online prodej bot, Zappos, 1.2 miliardy dolarů). Amazon již v té době operoval se svým Amazon 

Prime, tedy placenou službou zaměřenou na videa on deman, speciálně na filmy. Nákup otevřel 

Amazonu dveře do světa videoher, nových možností v oblasti reklamy a v neposlední řadě 

k masivnímu zázemí real time streamování. Předplatitelé Amazonu Prime mohou od roku 2016 

naplno využívat služby Twitch.tv bez inzerce. Jak je u podobně velkých obchodů zvykem, Twitch 

zůstal ve svých jednáních nezávislý na Amazonu, zatímco CEO Emmet Shear stále řídí celou 

firmu. 

5. 2. Uživatelské prostředí Twitch.tv 
     

    Twitch je proslulý svým jednoduchým ovládáním a orientací na platformě. Ústředním motivem 

je fialová barva. Uživatel je již od úvodní stránky okamžitě vhozen do centra dění, když v sekci 

Doporučení vysílající okamžitě běží nejdoporučovanější video té doby. Z pravidla to bývají vysoce 

sledované esport turnaje, ale na úvodní stránku se může dostat i jakýkoliv z partnerů.  

    Ihned pod Doporučenými vysílajícími se nachází sekce Nejoblíbenější hry, kde se zobrazují hry 

podle počtu aktuálních diváků. V případě obrázku se jedná o Dotu 2, kterou v době vzniku print 

screenu sledovalo 154 159 diváků, přičemž necelý 42 tisíc z nich sledovalo turnaj Epicenter XL, 

který figuruje také jako hlavní položka v Doporučených vysílajících. 
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Obrázek č.1 

 

    Uživatel má v pravém horním rohu možnost správy svého profilu (v případě, že je 

zaregistrován) a pokud je přihlášen, vlevo nahoře vidí nabídku jím sledovaných kanálů, a kteří 

z vysílatelů jsou momentálně online, kterou hru hrají a kolik je sleduje diváků. (viz. obrázek č. 1)  

    V případě postoupení na profil a vysílání některého z broadcasterů zaplní většinu zobrazované 

stránky samotný vysílaný obsah. Vpravo vedle „obrazovky“ je zmiňovaný chat, do kterého mohou 

uživatelé psát a používat různé emoty (na Twitch.tv velmi populární). Uživatel má k dispozici 

tlačítko Přehrát / Pauza, tlačítko na regulování hlasitosti, tlačítko pro nastavení kvality videa, 

možnost vytváření klipů (Twitch divákovi umožní vrátit video zpět a vystřihnout požadovaný kus 

vysílaného obsahu) a tlačítko na zvětšení obrazu přes celou obrazovku. Divák dále vidí název 

vysílání, hru, kterou broadcasterů hraje, aktuální počet diváků, celkový počet sledujících a také 

možnosti Sledovat, Předplatit a Získat bity (Fandit), kde může vysílatele přímo podpořit. (viz. 

obrázek č. 2) 
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Obrázek č. 2 

 

5. 3. Monetizace obsahu na platformě Twitch 
 

     Základním kamenem úspěchu platformy Twitch je kromě dostupnosti video obsahu a 

jednoduchosti orientace partnerský program pro vysílatele. Ten streamerům umožňuje získávat za 

své vysílání peníze a streamování tak proměnit ve svou (částečnou) obživu. Aby se vysílatel mohl 

stát partnerem, musí splnit několik požadavků a poté mu může být nabídnuto partnerství. 

V současnosti na video platformě Twitch vysílá více než 2 miliony unikátních broadcasterů, 

přičemž asi 180 tisíc z nich je nějakým způsobem zapojeno do programu monetizace (Twitch, 

2017)72. 

5. 3. 1. Možnosti monetizace obsahu 

    Na video platformě Twitch existuje několik možností, kterými mohou uživatelé své oblíbené 

vysílatele podporovat. Aby streameři měli podobné možnosti monetizace dostupné, musí být 

součástí partnerského programu (jeho rozdělení a podmínky v dalších dvou podkapitolách). 

Partnerský program v nespecifikované míře (vysílatelé se detaily dozvědí až po podepsání 
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smlouvy) generuje zisk z reklam, které se danému vysílateli na jeho streamu objeví a přehrají. Dále 

pak otevírá tyto možnosti: 

1. Předplatné: nejčastější forma podpory daného vysílatele. Uživatel měsíčně platí částku 

(nejčastěji 5 dolarů, existuje však varianta 10 a 25 dolarů měsíčně, tzv. super předplatná), 

z níž si polovinu bere platforma Twitch. Vedle inzerce se jedná o nejvýraznější zdroj 

výdělku samotné video platformy. V momentě, kdy uživatel předplatí na další měsíc, 

objeví se u streamera na obrazovce a většinou i pro všechny jeho diváky. Ke svému 

předplatnému může napsat i vzkaz, který si jeho oblíbený streamer přečte s větší šancí než 

pouze v chatu. Výhody předplatného jsou nulová inzerce, možnost psát do uzavřeného 

předplatitelského chatu, možnost využívat chat emoty (obrázky v chatu) daného vysílatele, 

přístup na uzavřené komunikační kanály daného vysílatele (nejčastěji Discord) apod. 

2. Dar: dar je forma podpory, která jde mimo hranice předplatného. Jakýkoliv zaregistrovaný 

uživatel se může rozhodnout, že danému vysílateli věnuje dar v jakékoliv hodnotě. 

Twitch.tv na tyto peníze nemá právo a tak jdou v celé hodnotě vysílateli. 

3. Herní prodej: Game sales. Poměrně málo využívaná služba, pro kterou se daný streamer 

musí spojit s herní společností, která vytvořila hru, jíž chce prodávat (či předměty uvnitř 

této hry). Vysílatel získává 5 % z každé prodané hry / herní položky. 

4. Fandění: Nejnovější formou podpory jsou tzv. „fandíky“ neboli bity. Bity jsou virtuální 

měna, která slouží k zakoupení nejrůznějších možností pro komunikaci v chatu daného 

vysílatele. 100 bitů stojí 1.69 dolarů, 25 000 bitů pak 372.68 dolarů (Twitch, 2018)73. Není 

veřejně známo, jakou částku z platby si strhává Twitch, podle spekulací některých 

streamerů na základě jejich výpisů se však jedná o číslo blízké 29 % z částky za 100 bitů a 

klesá při vyšším počtu nakoupených bitů (Reddit, 2017)74. 

5. 3. 2. Twitch Affiliate Program (program přidružených osob) 

    Ne každý dokáže požadavky Twitch Partner, které si v práci představíme v další podkapitole, 

                                                           
73 Oficiální informace ohledně partnerského programu na platformě Twitch. Dostupné z: 
https://help.twitch.tv/customer/portal/articles/2785927-joining-the-affiliate-program 
74 Diskuze uživatelů a vysílatelů na platformě Twitch přes službu Reddit. Dostupné z: 
https://www.reddit.com/r/Twitch/comments/4q5oax/29_is_rumored_amount_twitch_is_taking_from_cheers/ 
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splnit. Proto existuje tzv. program přidružených osob (dále Twitch Affiliate), ve kterém jsou 

požadavky zásadně snazší ke splnění, nicméně vysílatelům generuje méně peněz a má méně výhod 

než Twitch Partner (největším chybícím aspektem je sdílení příjmů z reklamy). Aby se vysílatel 

mohl stát Twitch Affiliate, musí splnit následující kritéria: 

1. Streamovat 8 hodin v posledních 30 dnech 

2. Streamovat 7 dní v posledních 30 dnech 

3. Získat v průměru 3 diváky na jeden stream 

4. Rozšířit své diváctvo na 50 sledujících (Twitch, 2018)75 

    V okamžiku splnění těchto podmínek vysílatel získá tzv. Affiliate achievement (úspěch) a 

obdrží od společnosti Twitch e-mail. Pokud se streamer rozhodne vstoupit do programu Twitch 

Affiliate, musí následně vyplnit několik formulářů, včetně daňového přiznání, které vyžaduje 

Amazon. Účastníkům programu Twitch Affiliate se otevře možnost předplatitelů, aby mohli 

generovat první zisky – společně s předplatným získají možnost vytvoření jednoho chat emotu. 

Dále mají možnost dostávat dary, účastnit se herního prodeje a možnost tzv. fandění. Možnost 

výplaty se vysílatelům naskytne v momentě, kdy jimi získané peníze přesáhnou hranici 100 dolarů. 

Twitch.tv si na termín výplaty nárokuje až 60 dní od požádání. V současnosti využívá program 

Twitch Affiliate více než 150 000 uživatelů (Twitch, 2017)76. 

5. 3. 3. Twitch Partner Program 
 

    Twitch Partner Program je exkluzivní partnerský program Twitch.tv. Jedná se o skupinu 

světově nejúspěšnějších a nejpopulárnějších video broadcasterů, osobností, lig, týmů a turnajů. 

Vysílatel musí stejně jako v případě Twitch Affiliate Program splňovat určitá kritéria, která jsou 

však ještě následně posuzována Twitch.tv, partnerství je tak mnohem obtížnější dosáhnout než 

v případě Twitch Affiliate. Streamer může podat žádost o partnerství, ve které se může snažit 

převážit misku vah na svoji stranu a přesvědčit Twitch o udělení partnerství. Partneři musí 

                                                           
75 Oficiální informace o partnerském programu Twitch Affiliate na mediální platformě Twitch. Dostupné z: 
https://help.twitch.tv/customer/portal/articles/2785927-joining-the-affiliate-program 
76 Oficiální souhrnné statistiky platformy Twitch za rok 2017. Dostupné z: 
https://www.twitch.tv/year/2017/factsheet.jpg 
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splňovat následující podmínky: 

1. Stálá a neustále rostoucí základna diváků a chatujících uživatelů 

2. Pravidelné vysílání nejméně 3x týdně 

3. Obsah, který je v souladu se zněním dokumentu „Pravidla chování“, „smluvní 

podmínky“ a „Vodítka DMCA“77 

    Účastníci Twitch Partner programu získávají vše, co nabízí Twitch Affiliate Program, navíc 

však pravidelný příjem z reklamy (vysílatelé si mohou vybrat, zda reklamy svým předplatitelům 

vypnou nebo ne – je konsensem mezi streamery, že se reklama vypíná, jinak hrozí ztráta 

předplatitelů), mnohem větší možnosti práce s chatem – až 50 vlastních chat emotů (oproti 

jednomu u Twitter Affiliate), možnost zpřístupnit chat pouze pro předplatitele, neomezený 

přístup k archivům vysílaných pořadů, neomezený přístup k výběru kvality videa (tzv. transcode, 

Twitch Affiliate a streameři bez jakéhokoliv partnerství získávají možnosti kvality přehrávaného 

videa na základě vytíženosti serverů Twitch.tv, zatímco Twitch Partner má vždy garantovaný 

serverový prostor a tak nejvyšší možnou kvalitu vysílání, které si uživatel navíc může sám 

upravovat). Twitch Partner dále může zpozdit své vysílání až o 15 minut78. V současné době se 

programu Twitch Partner účastní přes 27 000 uživatelů video platformy Twitch79. 

5. 4. Současný růst platformy Twitch 
      

     Twitch.tv každoročně zveřejňuje některé zajímavé statistiky spojené s platformou (pravidelně 

se objevují na adrese www.twitch.tv/year/dosazený požadovaný rok), kde si uživatelé mohou 

zjistit, jak platforma roste. K porovnání nárůstu v jednotlivých kategoriích nám pro tuto práci  

poslouží roky 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017. Rok 2011 je vynechán schválně, protože 

platforma v té době byla teprve v době vzniku:  

                                                           
77 Oficiální informace o přihlášení do partnerského programu na video platformě Twitch. Dostupné z: 
https://www.twitch.tv/partner/signup 
78 Oficiální informace ohledně partnerského programu Twitch Partner na video platformě Twitch. Dostupné z: 
https://help.twitch.tv/customer/en/portal/articles/735069-partner-program-overview 
79 Oficiální informace ohledně partnerského programu Twitch Partner na video platformě Twitch. Dostupné z: 
https://help.twitch.tv/customer/en/portal/articles/735069-partner-program-overview 
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    Dalšími zajímavostmi minulých let je např. oblíbenost mobilních her a jejich streamování za 

pomocí mobilní aplikace Twitch. Prim v této oblasti dosáhla v roce 2016 hra Pokémon GO, která 

dokonce krátce vévodila celkovým žebříčkům sledovanosti. Služba Twitch v roce 2016 zveřejnila, 

že více než milion předplatitelů využívá tzv. Twitch Prime (výhoda služby Amazon Prime).  

    Prominentnosti služby si však nevšímají pouze osoby s ryze technologickými či video herními 

zájmy. Ne video platformě se začínají objevovat také celebrity z řad hudebníků či sportovců. 

Najdou se hráči NFL, kteří streamují Dotu 2 (Blake Martinez, Green Bay Packers), případně 

vrcholoví fotbalisté, jako Dele Alli a Hary Kane z anglické Premier League, kteří v současnosti 

hrají za tým Tottenham Hotspur. Dele Alli na svém vlastním profilu hrál survival hru Fortnite, 

která je jednoznačně nejsledovanější hrou roku 2018 a v roce 2017 byla druhou nejsledovanější 

novinkou (za PLAYER UNKNOWN’s BATTLEGROUNDS, obě hry jsou si žánrově velmi 

podobné). Stream sledovalo přibližně 10 000 lidí. Největší zájem veřejnosti však budí hudební 

hvězdy. Rapper Lil Yachty při svém streamu nového Call of Duty poprvé pustil jeho nejnovější 

hudební počin, který jinak ještě nebyl zveřejněn. Rapper Post Malone rovněž streamoval Call of 

Duty World at War a jeho snažení sledovalo více než 30 000 diváků (Jackson, 2017)80. 

                                                           
80 JACKSON, Gita. Post Malone Gets Baked, Streams Call Of Duty On Twitch. Kotaku [online]. 14. 12. 2017 [cit. 
2018-04-24]. Dostupné z: https://kotaku.com/post-malone-gets-baked-streams-call-of-duty-on-twitch-1821300651 
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     Absolutní rekordy však zbořil rapper Drake. Ten spojil své síly s momentálně nejúspěšnějším 

a nejsledovanějším streamerem, který si říká Ninja (v současnosti má více než 3,4 miliony 

sledujících uživatelů) a společně si zahráli již zmiňovanou hru Fortnite. Stream zaznamenal 

630 000 současně sledujících diváků a skoro zdvojnásobil předchozí rekord jednotlivého vysílatele 

(tedy nikoliv ligy, esport týmu nebo turnaje), který činil 388 000 diváků a zaznamenal ho 

kontroverzní streamer Tyler1. Ke dvojici se později připojil také další rapper Travis Scott a hráč 

amerického fotbalu za Pittsburgh Steelers, JuJu Smith-Schuster. Drake na streamu přiznal, že 

Fortnite hraje pár měsíců a využívá ho jako odpočinek od nahrávání a běžné denní práce. Ninju 

kontaktoval sám, protože Ninja je momentálně považován za nejlepšího a také nejsledovanějšího 

hráče Fortnite a chtěl si s ním zahrát (Chow, 2018)81. Možnosti platformy tak skýtají situace, které 

jsou takřka nepředvídatelné a je jen na uživatelích, jak s nimi budou nakládat. V případě celebrit 

a dalších veřejně známých osobností může Twitch představovat další marketingové pole, ve 

kterém mohou zaujmout odlišnou část svého publika než doteď.  

6. Metodologie výzkumu 
 

6. 1. Hlavní výzkumná otázka 

    V této části diplomové práce blíže specifikujeme zvolenou metodologii, která nám pomůže 

odpovědět na otázky, které si v této kapitole představíme. Cílem diplomové práce je představení 

producentů mediálního obsahu na video platformě Twitch.tv. Zároveň se práce pokusí zmapovat 

konzumenty jimi tvořeného obsahu. Základní otázkou, kterou si tato diplomová práce pokládá je: 

Kdo produkuje a kdo konzumuje mediální obsah vysílaný na video platformě Twitch? 

6. 2. Výzkumný problém č. 1: Producenti mediálního obsahu na video 
platformě Twitch 
 

6. 2. 1 Výzkumná strategie 

    V první části výzkumu, který se bude zaměřovat na producenty mediálního obsahu, se za 

                                                           
81 CHOW, Andrew R. Drake Conquers Another Streaming Service: Twitch. The New York Times [online]. New York: 
The New York Times Company, 15. 03. 2018 [cit. 2018-04-24]. Dostupné z: 
https://www.nytimes.com/2018/03/15/arts/music/drake-twitch-fortnite.html?smid=fb-nytimes&smtyp=cur 
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pomocí kvalitativních metod (Disman, 2002)82, konkrétně polostrukturovaných rozhovorů83 a 

nezúčastněného sledování jejich kanálů pokusíme odpovědět na otázky týkající se pravidelného 

streamování na video platformě Twitch. Tento přístup mi pomohl lépe pochopit názory, zvyky a 

metody respondentů při tvorbě mediálního obsahu. The Sage Encyclopedia of Qualitative 

Research Methods popisuje problém kvalitativního výzkumu takto: „Při analýze kvalitativních dat, 

jako jsou např. přepisy rozhovorů, produkuje analýza skrze všechna zachycená data shluky a kódy, 

které se dají přeložit do „motivů a myšlenek“. Tyto motivy mohou být identifikovány ještě před 

samotnou analýzou, aby výzkumník hledal důkazy, které potvrdí respondentovo chování 

v korelaci k těmto motivům nebo prostě vyplynou z analýzy zmiňovaných přepisů. Textová data 

zahrnují také nepsaný text, jako např. fotografická data, která jsou podobně otevřená obsahové 

analýze (Given, 2008)84.“  

     Fotografická data v případě této práce nahrazuje video, konkrétně streamovaný audiovizuální 

obsah, který  je v této práci v rámci několika domácích i zahraničních streamerů pravidelně 

sledován a jsou zaznamenávány vzorce chování a produkce obsahu jednotlivých vysílatelů. Pro 

zodpovězení otázek, které se hlavně zabývají důvodem, proč svůj video obsah streamují, proč si 

vybrali video platformu Twitch.tv a jaké jsou jejich ambice v produkci mediálního obsahu, byla 

zvolena forma semistrukturovaných rozhovorů, tedy rozhovorů s návodem, které mají kostru 

otevřených otázek, jež jsou během rozhovorů probírány se všemi respondenty a mají zajistit, že se 

dostane na všechna pro tazatele zajímavá témata (Hendl, 2016)85. Autor práce se pro vytváření 

rozhovorů držel návodu dle knihy Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace (Hendl, 2016). 

    První část otázek se skládá z pro všechny společných dotazů, které se zaměřují hlavně na video 

platformu Twitch a samotný fenomén streamování. Kostru rozhovorů tvořila pětice 

nejdůležitějších otázek: 

                                                           
82 „Induktivní metoda je značně odlišná. Začíná pozorováním, ve kterém pátráme po pravidelnostech, vzorcích, které 
snad existují v objektivní realitě. Objevené pravidelnosti popíšeme ve formě předběžných závěrů. Ty pak ověřujeme 
dalším pozorováním. Konečným produktem je nová teorie.“ DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: 
příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. Str. 76. ISBN 80-246-0139-7.  
83 Původně se mělo jednat o hloubkové, individuální rozhovory, nicméně vzhledem k nedostatku času na straně 
streamerů a časovým posunům u zahraničních respondentů se přešlo k této formě. 
84 GIVEN, Lisa M. The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods. California: SAGE Publications, Inc.. 
c2008. 1014 s. ISBN 978-1-4129-4163-1 
85 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Str. 178. Praha: Portál, 2016. ISBN 80-7367-040-2 
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Z jakého důvodu začal respondent streamovat mediální obsah? 

Proč zvolil právě video platformu Twitch.tv? 

Jak moc náročné (psychicky i fyzicky) je poloprofesionální / profesionální streamování? 

Jak moc je pro respondenta důležitá interakce s diváky a kolik prostoru jí při vysílání 

věnuje? 

Vnímají sami sebe jako součást žurnalistické a mediální tvorby? 

     Druhá část otázek rozhovoru je pak přizpůsobena každému z respondentů, vzhledem 

k rozmanitosti jejich tvorby a individuálnímu přístupu ke tvorbě mediálního obsahu. Díky 

kvalitativnímu výzkumu, ve kterém operace probíhají paralelně (Disman, 2002)86, mohl autor 

práce sbírat další podněty k podotázkám, kterými rozšiřoval portfolio doplňujících otázek, uvolil-

li k nim samotný respondent. Respondenti byli ujištěni, že veškerá data získaná tímto výzkumem 

budou použita pouze jako součást této diplomové práce. Vzhledem ke geografickému rozmístění 

jednotlivých streamerů probíhaly rozhovory po e-mailové či telefonické stránce, participanti tedy 

nepodepsali informovaný souhlas, ale zúčastnili se rozhovorů na základě důvěry k autorovi práce, 

souhlas tak projevili pasivní formou (Hendl, 2016)87. Participanti rozhovorů znali detailní návod, 

který byl použit při sestavení interview. Následně si sami zvolili, jakou cestou budou chtít 

odpovídat. Nejčastěji tak bylo přes elektronickou poštu, zahraniční streameři se však podvolili 

digitálnímu telefonickému spojení přes aplikaci Discord, které pro ně bylo časově 

akceptovatelnější. 

    Nezúčastněné pozorování probíhalo přímo na video platformě Twitch, kdy se autor práce 

zabýval 4 hodiny denně jednotlivými vysíláními zkoumaných kanálů. Vzhledem k tomu, že 

nezúčastněný pozorovatel minimalizuje interakci s pozorovanými streamery, získávají se některé 

aspekty, jako jsou postoje účastníků a jejich vnímání, obtížněji. Proto se doporučuje validovat 

získané informace např. za pomocí interview s klíčovým informátorem (Hendl, 2016)88, jak je 

                                                           
86 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 
ISBN 80-246-0139-7 
87 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Str. 157. Praha: Portál, 2016. ISBN 80-7367-040-2 
88 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Str. 206. Praha: Portál, 2016. ISBN 80-7367-040-2 
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výzkum zpracován i v této práci. 

6. 2. 2. Vzorek výzkumu 

     Vzhledem k volbě kvalitativního výzkumu byl vzorek určen účelově – volba informačně 

bohatých případů pro hlubší studium. Výzkum se zaměřuje na představení producentů mediálního 

obsahu na video platformě Twitch. Pro účely výzkumu byli zvoleni streameři, kteří se na platformě 

pohybují alespoň dva roky a streamují několikrát do týdne. Měli by mít dostatečnou zkušenost se 

streamováním i samotnou video platformou. Jeví se jako nejlepší vzorek pro konkrétně užitý 

výzkum. Aby byla zajištěna dokumentace možné variace fenoménu Twitch.tv, byla použita 

metoda vzorkování o maximální variaci (Hendl, 2016)89.  

    Původním záměrem bylo oslovit deset jedinců, kteří měli zastupovat dostatečně široký vzorek 

pro následnou analýzu. Oslovení streameři splňovali výše uvedené podmínky a zapadali do všech 

třech kategorií zastoupených na video platformě Twitch, tedy video herní, RealLife a Creative, 

aby byla zachycena rozmanitost tvorby mediálního obsahu, kterou Twitch umožňuje. Byla také 

snaha o určitou heterogenitu, tzn., aby participanti byli rozdílného věku a pohlaví, či zda jsou 

studenty nebo jsou zaměstnaní (pokud jejich zaměstnáním není právě Twitch). Z původních deseti 

respondentů se výzkumu zúčastnilo pět z nich, tři zahraniční a dva domácí, přičemž z kategorie 

RealLife se žádný z oslovených streamerů nechtěl do výzkumu zapojit. 

    Vzhledem k obrovskému počtu vysílatelů na video platformě Twitch je podobně úzký vzorek 

nemožný použít k zobecnění, reliabilita výzkumu je tak nízká. Forma semistrukturovaného 

rozhovoru však díky otevřeným otázkám a širokému záběru odpovědí zajišťuje dostatečnou 

validitu, tedy ujištění, že zkoumáme to, co chceme (Disman, 2002)90. Data byla sbírána 

nezúčastněným pozorováním přes dlouhé časové období, zatímco polostrukturované rozhovory 

vznikly v období od ledna 2018 do dubna 2018. Následný výzkum by tak měl být relevantní a 

důvěryhodný. Na následujících stránkách se využívá citací z rozhovorů, které jsou v plném znění 

přiloženy v kapitole Přílohy. 

                                                           
89 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Str. 156. Praha: Portál, 2016. ISBN 80-7367-040-2 
90 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 
ISBN 80-246-0139-7 
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6. 2. 3. Respondenti a nasbíraná data 

    V této části práce představíme skrze výpovědi v semistrukturovaných rozhovorech pětici námi 

oslovených participantů. Vzhledem k tomu, že všichni z respondentů uvolili k účasti na výzkumu, 

jsou jejich odpovědi velmi sdílné, obsáhlé a hodnotné. Jména respondentů zůstávají v anonymitě, 

pro případ této práce se na dalších stránkách bude pracovat s označeními Streamer 1 až Streamer 5. 

Data nasbíraná ohledně počtu diváků, sledovatelů či počtu zobrazení, pochází z webové stránky 

Twitch Metrics, která nabízí detailní pohled do statistik jednotlivých vysílatelů, kteří spadají pod 

jeden z nabízených partnerských programů. 

Streamer 1 (viz. Příloha: Streamer 1) 

     Prvním z informátorů je streamer, který na Twitch.tv působí již od roku 2011, tedy od úplných 

začátků platformy. Patří k nejsdílnějším informátorům výzkumu. Rozhovor byl veden v angličtině, 

jeho originální přepis je součástí Příloh. Na následujících řádcích je přítomen překlad autora 

diplomové práce. Streamerovi 1 je 27 let, působí v zahraničí, streamuje v anglickém jazyce a patří 

k nejsledovanějším a nejoblíbenějším vysílatelům. Na platformě Twitch jeho profil sleduje více 

než dva miliony uživatelů. V období od 1. 5. 2018 do 8. 5. 2018 jeho vysílání v průměru sledovalo 

více než 17 000 lidí. Nejvyšší číslo v daném týdnu dosáhlo 34 000 současných diváků. Dle 

některých zdrojů si streamováním vydělal už přes jeden milion dolarů (Deml, 2017)91, ovšem tyto 

zdroje vychází z čísel, která Streamer 1 jen občasně a bez výrazných detailů zmiňuje na svém 

streamu (jako např. počet svých předplatitelů). Jejich důvěryhodnost tak není stoprocentní, 

nicméně autor práce díky rozhovoru zjistil, že Streamer 1 má více než 20 000 předplatitelů, kteří 

ho aktivně každý měsíc podporují. Streamer 1 se zaměřuje na videohry nejrůznějších žánrů, 

nevyhraňuje se vůči jedné hře: „Miluju hry a věděl jsem, že je chci streamovat, chtěl jsem se spojit 

s dalšími podobně naladěnými lidmi.“ Volba Twitch.tv byla dle jeho slov v podstatě jasnou, 

protože „ohledně počítačových her se v té době dělo vše potřebné na Twitchi, pokud chtěl být 

člověk v této oblasti relevantní, musel tam být.“  

    Na platformě aktivně streamuje 6 dní v týdnu, jediný den volna si užívá ve čtvrtek. Jeho streamy 

většinou trvají 8 hodin, často je ale v rámci nově hrané hry prodlužuje. Nedělní vysílání věnuje 

svým divákům, se kterými aktivně komunikuje, a kteří – pokud jsou předplatitelé – mají možnost 

                                                           
91 DEML, Jessica. Top 10 Richest Gaming Streamers. The Gazzette Review [online]. The Gazette Review [cit. 2018-
04-28]. Dostupné z: https://gazettereview.com/2017/09/top-10-richest-gaming-streamers/ 
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hlasovat, které hry bude Streamer 1 v danou neděli hrát. Na druhou stranu je to jediná varianta, 

kdy diváci ovlivňují program vysílání: „Jedu si to svoje, dělám to tak od začátku a nemám důvod 

něco měnit. Streamuju hry, o kterých si já sám myslím, že jsou dobré nebo které jsou velmi 

očekávané.“ Přiznává, že mu někdy vadí, co čte v chatu. Lidé, kteří nechtějí vysílatele podpořit za 

obsah, který mají jinak zdarma. Proto často zapíná chat v možnosti pouze pro předplatitele. 

    O profesionální kariéře streamera začal uvažovat až v momentě, kdy dosáhl kolem čtyř až pěti 

tisíc předplatitelů. V té době studoval, ale stále rostoucí čísla na jeho kanálu ho začala 

přesvědčovat o tom, že je ve streamování „asi dobrej a mohl by se tím dokonce živit“.  

S platformou dle jeho slov neměl od počátků žádné výraznější problémy, vytíženost serverů se 

lepší a to i díky podmínkám, které Twitch nastavuje: „Myslím, že programy spolupráce jsou dost 

fair. Používáme jejich platformu a oni ji musí nějak financovat. Reklamy nejsou všechno. Každý 

streamer chce co nejvíce spolehlivé servery, takže tohle je správná a férová cesta.“ Dle jeho slov 

se po rozhodnutí jít „pro“ zaměřil hlavně na kvalitu vysílání a přidanou hodnotu streamu: „Když 

už mi někdo platí, chci, aby to vypadalo dobře.“ 

    Vzhledem k tomu, že Twitch.tv představuje stálou obživu Streamera 1, jeho profil tomu 

kvalitativně odpovídá. Profesionální grafická stránka, včetně digitálního animovaného intra dává 

kanálu nádech úspěchu v daném odvětví. „Chci se odlišit od ostatních vysílatelů. Každý má svou 

grafiku, ale intro je něco nezvyklého a je super. Mám hrozné štěstí na několik strašně 

talentovaných lidí, se kterými spolupracuji už léta.“ Streamer 1 má celou svou grafickou stránku 

založenou kolem koček, které se pohybují v animovaném intru, kde hrají hry nebo si nesou 

popcorn, aby mohly sledovat zbylé hrající kočky. Motiv kočky se objevuje také v chat emotech, 

kterých má Streamer 1 více než 30 a všechny jsou dostupné předplatitelům. Logo kanálu rovněž 

představuje originální designová kočka, která se objevuje i na merchandisingu (trika, hrníčky, 

dokonce i podložky pod myš), který Streamer 1 nabízí. Zajímavostí vizuálního obsahu jeho kanálu 

je absence webkamery. Většina aktivních streamerů využívá webkameru, aby diváci mohli 

sledovat jejich reakce přímo při vysílání obsahu. Streamer 1 webkameru nikdy nepoužíval a 

rozhodl se, že zůstane unikátem.  

    Podobné kvalitě jako grafické rozhraní kanálu musí odpovídat také vybavení, které Streamer 1 

používá na hraní her a tvorbu a vysílání obsahu. Počítač v hodnotě čtyř tisíc dolarů (asi 80 000 Kč) 



52 

 

je výhradně herní. Specifikace a použité komponenty daného herního stroje se dají najít přímo na 

profilu Streamera 1. Přiznává, že vlastní také počítač výhradně ke streamování, aby nezatěžoval 

herní přístroj. Streamovací počítač v hodnotě tří tisíc dolarů (asi 60 000 Kč) využívá také k vysílání 

mediálního obsahu zaznamenaného na konzolích jako Playstation 4 nebo Xbox One, jichž je také 

vlastníkem. Oba počítače však získal zdarma od sponzora, který je uveden na profilu Streamera 1 

a má tak zajištěny daleko dosahující marketingové služby. 

    Streamer 1 není fandou konkrétního esportu, uznává však, že se jedná o hlavní vysílací jednotku 

Twitch.tv: „Turnaje mají většinou největší čísla sledovanosti, budou tam velké peníze ohledně 

sponzorů apod. Nejsem velký fanoušek, ale rád se dívám na The International v Dotě 2. To je 

nářez.“ 

    I přes svůj velký globální dosah se však nepovažuje za influencera, či snad dokonce novináře.  

„Nevnímám se jako producent mediálního obsahu v klasickém slova smyslu. Prostě hraju hry a 

lidé na mě koukají. … Cítím se spíš jako moji diváci. Myslím, že mě vnímají spíše jako vzdáleného 

kamaráda, se kterým by si chtěli zahrát než jako publicistu. Jsem hráč. Chci se hlavně bavit, ostatní 

je vedlejší produkt.“  

    Na začátku roku 2018 Streamer 1 šokoval nejen svou diváckou základnu, když oznámil, že si 

od streamování musí odpočinout. Původní hysterické reakce o konci jeho kariéry brzy vyvrátil 

prostřednictvím svého Twitter účtu, kde upřesnil, že si od streamování oddychne jen asi na týden. 

„Streamovat denně více jak 8 hodin se může zdá být jako splněný sen, nicméně je to fyzicky i 

psychicky náročné. Když jsem si vzal ten týden volna, zaměřil jsem se na sebe, našel si nové fyzické 

aktivity, pomohlo to.“ 

    Budoucnost streamování nedokáže předpovědět. Odmítá, že by se jí měla stát virtuální realita, 

protože „v momentální podobě ji diváci nesnáší“. Největší potenciál dle jeho názoru skýtá přechod 

pod Amazon, který bude Twitch.tv tlačit vpřed. Variantou je dle jeho slov možnost, že tradiční 

média a Twitch budou více spolupracovat, hlavně při přenosu esport turnajů či dokonce samotných 

kanálů jednotlivých vysílatelů. 

Streamer 2 (viz. Příloha: Streamer 2) 

    Další participant je streamerem od roku 2015, působí na domácí české scéně, a i když ve svých 
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prvních měsících vysílal v anglickém jazyce, momentálně se drží češtiny: „Šance oslovit globální 

trh tu je, ale musí se brát v potaz ohromná konkurenceschopnost a množství lidí. Jinými slovy, 

venku je potenciál obrovský, ale šance prorazit mnohem menší.“ Během tvorby rozhovoru odmítl 

upřesnit svůj věk, uvedl pouze, že je mu přes 30 let. Netají se však, že má stále zaměstnání a 

rodinu. Jeho kanál se blíží třem miliónům zhlédnutí92 a průměrně jej sleduje 286 lidí 

(01. 05. – 08. 05. 2018), přičemž nejvyšší dosažené číslo v onom týdnu přesahuje 1 913 

současných diváků. 

    Kanál Streamera 2 se často zaměřuje na indie a RPG žánry, přesto na svém profilu tvrdí, že 

hraje úplně všechno. Samotné streamování začal spíše „ze srandy“, koncept z počátku nechápal: 

„proč bych měl koukat na někoho, kdo hraje videohry, když si je mohu zahrát sám.“ Myslí si, že 

jen velmi málo streamerů jde do vysílání s tím, že bude úspěšných. Nejdříve je to zábava. Streamer 

2 přiznává, že sám od začátku přistupoval ke streamování skoro až marketingově, patrně však jen 

vinou svého „puntičkářství a hračičkování“. Přiznává, že delší dobu pomýšlí nad tím živit se 

streamováním na plný úvazek. Přiznává však, že to není jednoduchá cesta a každý streamer má 

podobné rozhodování závislé na úplně jiných faktorech. Myšlenka zvolit cestu plně 

profesionálního streamera ho napadá hlavně z hlediska generovaného obsahu, který podporují 

stovky diváků: „Pokud stream neděláte full-time, tak neustále uhýbáte, vytváříte kompromisy, 

snažíte se něco někam napasovat… ovlivňujete sami sebe a v konečném důsledku i váš výstup na 

streamu. A to je věc, kde kompromis dělat nechci. Obzvlášť v situaci, kdy cca 500 lidí si mne 

předplácí a očekává obsah, nějakou nastavenou kvalitu a zábavu.“ 

     Platforma Twitche mu vyhovuje „komunitou a myšlenkou“, stejně jako uživatelským 

prostředím, protože s ním není skoro žádná práce – „jen zapnu, zahraju a vypnu“. Jak dále 

přiznává, podobně jednoduché to není, hlavně časově, nicméně na Twitchti odpadá nutnost editace 

a nahrávání videí podobně jako na YouTube. Již rok a půl je Twitch Partnerem a nastavená 

pravidla mu vyhovují. Streamuje každý den od 20:00 do půlnoci, víkendové streamy však často o 

několik hodin prodlužuje. 

    Profil Streamera 2 zdobí jednoduchá a účinná grafická stránka, která informuje o jeho herním 

zaměření, čase vysílání, kontakty na sociálních sítích nebo specifika o jeho herním počítači (v 

                                                           
92 Jedná se o celkový počet zhlédnutí všech jeho uskutečněných vysílání dohromady. 



54 

 

hodnotě přesahujícím 50 000 Kč).  „Zpočátku investice do streamu byly menší v řádech tisíců a 

přesvědčit manželku, že to má smysl, nebylo zpočátku jednoduché. S růstem kanálu stoupaly 

investice a zajišťování určité technické úrovně. Pokud to řeknu ve zkratce, hardware, který mám, 

bych určitě nikdy neměl, pokud bych nestreamoval - nemělo by to smysl.“ Vizuální stránku svého 

kanálu a technickou kvalitu vysílání považuje za jedny z hlavních pilířů svého úspěchu.  

   Interakce s diváky je pro Streamera 2 naprosto zásadním aspektem vysílání, bez které si vlastně 

samotné streamování neumí představit. Diskuze s komunitou je pro něho „alfa a omega“. 

Vzhledem k velikosti divácké obce, která dosahuje „pouze“ několika set, se s velkou částí z nich 

zná, považuje je za „přátele“. Přiznává, že si hraní bez diváků a interakce s diváky, tedy s chatem, 

chat emoty a „trollení“ neumí představit. Jeho stream se však drží při zemi, nelpí na neustálém 

zvětšování počtu diváků, jeho základna je stálá a ví, jak kanál funguje a co od vysílání může čekat. 

Moderní trendy a přizpůsobování se scéně mu nic neříkají: „Kanál má zavedený koncept, herní 

žánry a komunitu, která sama od sebe sdílí můj obsah. To je pro mne známka, že to dělám dobře 

a nemusím se kvůli tomu podřizovat či jet na nějaké trendy vlně.“ Díky tomu se nebojí o náhlé 

odlivy diváků, protože jeho stálá základna je odolná vůči změnám na herní scéně, které jsou 

většinou v krátkodobých horizontech. 

    Situace české scény Twitch.tv se dle jeho názoru neustále vyvíjí a posouvá, a to správným 

směrem. Propagace esportu v médiích pomáhá upozorňovat na věci s tím spojené – „streaming, 

marketing, fanoušci, turnaje, mistrovství. S tím logicky bude přirozené propojovat jména z české 

streamovací scény“. Při dotazu na nejslavnějšího českého streamera a možné zopakování jeho 

úspěchu, FattyPillow (jeho kanál má 350 000 sledovatelů, dosahuje tisíců současných diváků a 

celkově zaznamenal víc než 14 milionů zhlédnutí), odpovídá poměrně zúčastněně a bez skrupulí. 

Jeho odkaz je dle Streamera 2 překonán: „Ano, stále oslovuje svoji fanouškovskou základnu a 

dokáže vygenerovat zajímavá čísla, ale Twitch jako takový se posunul dále, i ten český. Na 

pomyslné špičce je již dávno někdo jiný a i diváci přišli na chuť jinému obsahu. Je to přirozené, 

každá služba a entertainment se vyvíjí a posouvají se chuťě. Fatty byl spíše první, který zaznamenal 

velký úspěch a dokázal proniknout i do mainstreamu. Náš trh je menší, ale neustále roste a s ním 

i řada nových streamerů.“ Odpověď naráží na fakt, že se momentálně na české a slovenské scéně 

nacházejí vysílatelé, kteří dosahují vyšších čísel v oblasti současných diváků (např. Agraelus nebo 

resttpowered), ale už ne v oblasti celkových zhlédnutí či sledovatelů, kde stále vítězí početná a 
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dlouholetá základna loajálních diváků kanálu FattyPillow. 

    Fyzickou a hlavně psychickou náročnost streamování sleduje na sobě poměrně pravidelně. Díky 

zkušenostem z pracovní kariéry, kdy „prošel retailem, obchodními schůzkami i mailovou 

komunikací s podnikateli či řediteli,“ se naučil určité míry empatie a asertivity. Dle jeho slov jsou 

to důležité aspekty, které musí zvládat každý, kdo to se streamováním myslí vážně. Diváci mohou 

být prostřednictvím Twitch chatu nároční na psychiku vysílatele. „Chat je často škodolibý, plný 

sarkasmu a narážek. V horším případě vulgarizmů a urážek.“ Streamer vzhledem k vysílání 

v reálném čase nemá příliš času na rozmyšlenou a podle toho mohou vypadat (ne)adekvátní reakce. 

Silným prostředníkem je webkamera, streamer se před diváky „nemůže nijak schovat, lidi 

okamžitě vidí jeho reakce i mimiku“. Fyzická náročnost se dostavuje obzvláště u přetažené doby 

vysílání, i když Streamer 2 nezapomíná dodat, že zdravý životní styl nejde se streamováním a 

zaměstnáním příliš dohromady. Relaxaci a regeneraci si dopřává hlavně o víkendu, kdy odpočívá 

či podniká fyzické aktivity s rodinou.  

    Streamer 2 přikládá své úspěchy kombinaci jeho osobnosti, obsahu, herního stylu a party lidí, 

která se kolem jeho streamu pohybuje. Velký podíl má dle jeho názoru také fakt, že není 

kompetitivním streamerem, který se věnuje např. jedné kompetitivní multiplayerové hře. Těch je 

na scéně velké množství a Streamer 2 tak nabízí určitou rozmanitost žánrů a titulů. 

Streamerka 3 (viz. Přílohy: Streamerka 3) 

    Streamerka 3 zasahuje do zahraniční tvorby, je však české scéně velmi blízká, vysílá ze 

Slovenska. Věnuje se kreativní (Creative) sekci Twitch.tv, když na svém kanále vysílá, jak vytváří 

digitální kresbu. Její kanál sleduje přes 17 000 diváků, průměrně si v týdnu od 

01. 05. – 08. 05. 2018 připsala 110 diváků, nejvyšší číslo v daném týdnu bylo 376 současných 

diváků. Streamerka 3 vysílá v anglickém jazyce, její divácká obec tak kromě slovenské a české 

scény pochází také ze zahraničí. Volba vysílat v angličtině byla čistě praktickou, Streamerka 3 

chtěla komunikovat se svými sledovateli a fanoušky ze služby Tumblr93, kteří z velké části 

pocházeli ze zahraničí. Rozhovor byl pořízen ve slovenském jazyce, pro kontinuitu jazyka je však 

na následujících řádcích použit překlad autora diplomové práce. Originální přepis se nachází 

                                                           
93 Sociální síť zaměřená na blogování. 
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v kapitole Přílohy. 

     Na video platformě Twitch streamuje čtvrtým rokem, původně se jednalo spíš o testování a 

„streamování pro nejbližší kamarády“. Začala na plaftormě Livestream.com, ale „kvůli velmi 

špatnému nastavení [platformy]“ přešla na tehdejší Justin.tv. Po zániku této platformy se 

rozhodovala pro Twitch.tv nebo Picarto.tv (platforma zaměřená vyloženě na kreativní streamy), 

Twitch zvítězil díky vizuální stránce a ovládacímu panelu. Grafika a kresba patří k jejímu stálému 

zaměstnání, streamování bere jako part-time práci, kterou se zdokonaluje a může u toho poznat 

další lidi. Již více než dva roky je součástí programu Twitch Partner, finanční podpora pro ni však 

není jedinou měřitelnou: „Za podporu nepovažuju jen finance, ale i přítomnost toho člověka. 

Investuje do mě svůj čas, který je ochotný strávit na mém streamu a to je pro mě velmi důležité.“  

    Kanál Streamerky 3 je navzdory jejímu zapojení v kreativní části Twitch.tv graficky na první 

pohled poměrně nevýrazný. Zaujmou hlavně vlastnoručně vytvořené chat emoty, které nabízí 

svým předplatitelům. Většinu vydělaných peněz ze streamu investovala do techniky, aby její 

stream mohl dosáhnout lepších kvalit: „Začínala jsem s notebookem a levnou webkamerou 

připevněnou ke stolové lampě. Kromě stavění nového počítače a upgradů streamu (mikrofon, 

monitory, atd.) je pro mě velmi důležitý také grafický tablet a několik kamer.“ 

    Streamování se jako vedlejší produkt její práce nakonec stalo součástí běžného života, která ji 

naplňuje a hlavně kvůli komunitě a interakci s chatem si neumí představit, že by měla v dohledné 

době skončit. Chat má navíc v jejím případě přidanou hodnotu, protože si tam dokonce dohaduje 

pracovní zakázky poté, co ji zájemci mohou v živém přenosu sledovat při práci a zkontrolovat si 

její postupy a techniku.  

    Streamerka 3 většinou vysílá 2-3 hodiny denně a nedovede si představit, jak někdo může vysílat 

déle, např. zmiňovaných 8 hodin denně. „Je až neuvěřitelné, jak může být streamování náročné. 

Hlavně když má člověk webkameru a musí určitým způsobem vystupovat, udržovat flow streamu, 

konverzovat a přitom ještě tvořit obsah.“ 

Streamer 4 (viz. Přílohy: Streamer 4) 

    Prvním z řady kompetitivních streamerů je 22letý vysílatel z Německa, který se na svém kanálu 

aktivně věnuje pouze jedné hře, Dota 2. Sleduje ho 62 000 lidí, jeho průměrný počet diváků za 
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týden od 01. 05. 2018 – 08. 05. 2018 činil 717. Nejvyšší počet diváků v tomto týdnu vzrostl na 

číslo 1 460. Streamer 4 vysílá v angličtině, ve stejném jazyce byl také veden rozhovor, který je 

v originálním přepise součástí Příloh. Na následujících stránkách se objevuje překlad autora 

diplomové práce.  

    Streamer 4 se již dlouhá léta věnuje jednomu konkrétnímu žánru počítačových her, tzv. moba. 

Dříve hrál hru s názvem Heroes of Newerth, ve které také aktivně pronásledoval esport kariéru a 

zvítězil na několika turnajích, aby následně v roce 2015 přešel na populárnější Dotu 2. Během té 

doby také začala jeho streamovací kariéra: „Chtěl jsem podobných, ne-li větších úspěchů 

dosáhnout také v Dotě. Streamování pro mě byla skvělá možnost, jak se ukázat a jak si mě mohl 

všimnout některý z kompetitivních týmů – tedy za předpokladu, že bych byl dostatečně dobrý.“ 

Díky pravidelnému tréninku a dlouhým, mnohdy až osmihodinovým streamům (jako student měl 

dostatek času a rodiče ho v jeho snažení podporovali), na kterých diváci sledovali jeho stoupání 

hráčských žebříčkem vzhůru, se mu jeho snaha vyplatila. Brzy začal nabírat rostoucí diváckou 

základu, se kterou si ho začínali všímat i profesionální hráči Doty 2.  

    Platformu Twitch zvolil z jednoduchého důvodu. Byla to nejsledovanější platforma, na které se 

vysílala Dota 2. Jednalo se o čistě logickou volbu, kterou chtěl podpořit své úsilí, protože „Twitch 

jsou hry a hry jsou Twitch. Stejné je to i s esportem. Jdou ruku v ruce“. Jeho kanál mu tak 

zajišťoval propagaci na herní scéně. Zajímavý je vývoj jeho streamovaného obsahu poté, co se 

dostal do prvního profesionálního týmu. Změnila se grafická stránka kanálu, kterou obstaral jeho 

nový zaměstnavatel, loga a merchandising týmu se objevoval i v obraze. Streamer 4 však v té době 

přestal streamem cílit na profesionální hráče a začal mnohem více komunikovat s jeho diváky: 

„V té době jsem se cítil na vrcholu. Byl jsem hrozně arogantní, co se esportu týče, na druhou 

stranu mi to pomohlo v komunikaci s chatem. Začal jsem stream vnímat edukativně a neustále 

mluvit se svým chatem. Začal jsem jim vysvětlovat, proč jsem něco zahrál stylem, který jsem 

předvedl apod.“  

    Dota 2 je dovednostně velmi náročnou počítačovou hrou, spousta diváků tak sleduje vysílání i 

z důvodu, aby něco pochytili od oblíbeného profesionála a naučili se lépe hrát. V tomto aspektu je 

Streamer 4 považován za jednoho z nejlepších v dané kategorii. Poté, co opustil profesionální 

scénu (momentálně hledá nový tým), se zaměřuje právě na stream. Vzhledem k tomu, kolik 
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profesionálů a kompetitivních hráčů vysílá Dotu 2, jeho divácká čísla hodně kolísají, stálou 

diváckou základnu však už našel: „Vždycky mám alespoň 500 diváků, ty považuju za svoje 

fanoušky a lidi, kteří už jsou na mě zvyklí. Zbytek přijde, když nestreamuje žádná větší osobnost 

Doty. Potom se na mém kanálu objeví klidně i pět tisíc diváků.“ Podobná čísla vysílání Streamera 4 

dosahovalo i v době, kdy hrál za profesionální tým, a na stream se dostávali lidé, kteří daný tým 

podporovali a na hráče se přišli podívat jen kvůli tomu. 

   Od roku 2016 je Twitch Partnerem a s pravidly nemá zásadní problém. Ocenil by větší archivaci 

vysílaného obsahu, ale jak sám říká, jen kvůli osobním zájmům: „Stále se chci prosadit na 

kompetitivní scéně, proto sleduji zkušenější a lepší hráče než jsem já sám. Strávím tím denně 

hodiny. Nemůžu sledovat všechny najednou, proto mi některé starší zápasy uniknou a už nejsou 

k dispozici.“ 

    Streamovat začíná v brzkých dopoledních hodinách, dokud se neunaví. Fyzickou ani 

psychickou náročnost jako streamer nepociťuje, ne jinou než při podobné zátěži, „únava je pro 

tělo, které je dlouho vzhůru, normální, navíc já jsem relativně mladý“. Streamer 4 věnuje svému 

streamu a zdokonalování se ve hře Dota 2 veškerý volný čas. Nenavštěvuje školu, bydlí u rodičů, 

kteří ho aktivně podporují v dosažení jeho snů. Streamování na video platformě Twitch tvoří 

veškeré jeho příjmy, které jsou dle jeho slov dostačující. Doufá, že se mu povede znovu prorazit 

na profesionální scénu, vydrží na ní déle a ustálí se v myslích fanoušků i diváků: „Je přece skvělé, 

když můžete dělat něco, co vás tolik baví, být v tom dobří a navíc ještě učit ostatní. Na Twitchi už 

několik takových lidí je, většinou jsou to hráči, kteří už se v esportu nepohybují, ale já věřím, že 

mohu dělat oboje.“ Naráží tak na na streamery jakými jsou např. AdmiralBulldog nebo shroud, 

kteří velkou část svých fanoušků a diváků získali prostřednictvím výborných výkonů v prostředí 

esportu, aby se následně začali plně věnovat pouze streamování. Dle jeho slov by mu nevadilo, 

kdyby se vyvinula scéna esportu v tradičních médiích a on se mohl převtělit např. do role experta 

některé z televizních stanic. Prozatím však chce nadále pronásledovat kariéru esport profesionála. 

Streamer 5 (viz. Přílohy: Streamer 5) 

     Posledním z respondentů je další z řady streamerů kompetitivních her, který však prošel 

vývojem, kdy se začal zaměřovat na širší paletu her a vysílaného obsahu, což mu zajistilo více 

diváků. Leč ne příliš úspěšně. Streamer 5 je 29letý český vysílatel, který se od počátků svého 
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vysílání (rok 2014) věnuje hře Dota 2. Jeho snahy byly podobné jako u Streamera 4, prosadit se 

v oblasti esportu, ovšem Streamer  5 se tak pokoušel neúspěšně. „Nejsem si vůbec jistej, jestli je 

možný se u nás nějak zásadně prosadit, myslím, že spíš ne. Herní organizace jsou tu strašně malý, 

a pokud se skutečně někde prosadíte, tak spíš v League of Legends nebo Counter-Striku. Dota 2 

komunita je tu slabá a herní organizace si nemohou dovolit ji živit.“ Určitě by prý pomohlo, kdyby 

se o esport začala zajímat tradiční média a esport by se více ukotvil v myslích veřejnosti. Nicméně 

věří, že České republice je na esport ještě brzy a musí přijít generační obměna. Pak bude mnohem 

více českých hráčů a streamerů úspěšných. 

     Partnerem je od roku 2015 a bývá považován za jednoho z nejlepších hráčů Doty 2 v České 

republice. Průměrný počet jeho diváků se v týdnu od 01. 05. – 08. 05. 2018 pohyboval kolem 80 

lidí, zatímco nejvyšší sledovanosti dosáhl s 240 diváky. O jiné platformě než Twitch.tv 

neuvažoval, dle jeho slov to je jediná logická volba, kterou zná každý hráč na světě. Podmínky 

nastavené Twitchem mu vyhovují, ovšem upravil by je dle hlediska dopadu každého trhu: „U nás 

by se měla polovina z částky, kterou zaplatí předplatitel, brát až od určitého počtu předplatitelů. 

Pak by to myslím mělo pro streamery větší smysl. Takhle je ta taxa hrozně vysoká a streamováním 

se alespoň částečně uživí jen hrstka diváckých oblíbenců.“ Určitá rezignace se projevuje i na jeho 

kanále, který postrádá kreativní grafické zpracování, které je možné najít u populárnějších 

streamerů.  

    V momentně, kdy si uvědomil, že cesta esportu je zřejmě uzavřená (kvůli pronásledování 

kariéry v esportu se vzdal studia na vysoké škole i stálého zaměstnání), zkusil se více zaměřit na 

svou komunitu a stream. Přišlo několik upgradů herního zařízení, aby mohl vysílat také jiné hry 

než Dotu 2, které vyžadovaly vyšší technické nároky. Tento krok mu přinesl více diváků i 

předplatitelů (poprvé za několik let se přehoupl přes 100 předplatitelů), avšak nikoliv v takové 

míře, v jaké čekal. Povedlo se mu uzavřít smlouvy s několika sponzory, stále však neviděl cestu, 

kterou by ho stream mohl uživit. 

    „Nebylo to pro mě jednoduchý, už jsem starej a musel jsem se prostě dívat jinam. Uvědomil 

jsem si, že jsem narazil na strop svých možností. Navíc takových jako já je spousta. Nejen v Dotě. 

A všichni si postupně uvědomí, že prostě nejsou tak dobří, jak si myslí. Jenomže když jsem skončil 

vejšku, věděl jsem, že mě jen tak někde nevezmou. Tedy ne tam, kde bych chtěl dělat. Zkusil jsem 
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ještě streamovat poker, který přinesl zase další diváky, ale na streamu trávím stále méně času.“ I 

přes stálou základnu tří set diváků se Streamer 5 nedokáže vysílání naplno věnovat, protože je dle 

jeho slov psychicky i fyzicky velmi náročné, obzvláště ve spojení se stálým zaměstnáním: „Já 

jsem poměrně nervák a nezvládám se pořád s někým hádat v chatu. Spoustu těch lidí znám a mám 

je rád, ale spousta z nich mě taky točí do běla. Párkrát jsem už vybouchnul, je to asi normální, 

dokonce to někdy přitáhne víc diváků, ale nedělá mi to dobře.“. Budoucnost svého streamu příliš 

úspěšně nevidí. Dotu 2 už zapíná spíše z povinnosti, zbylé hry ho kvůli nedostatku kompetitivního 

elementu nebaví. Twitch je dle Streamera 5 fantastická platforma, na které je však velmi těžké se 

prosadit a člověk na ní musí mít speciální náturu.  

6. 2. 4. Zpracování dat  

    Rozhovory probíhaly formou elektronické pošty či komunikačního kanálu Discord (viz. 

Přílohy). Každý z rozhovorů byl následně znovu přepsán a zkontrolován, zda splňuje požadavky 

této diplomové práce a je vhodný pro využití ve výzkumu (Hendl, 2016). Ihned po prvním 

rozhovoru byla kontrolována také míra kvality otázek (některé byly vypuštěny jako zavádějící, 

případně odpovědi na ně nebyly hodnotné), ovlivňování informátora a vhodnost. Při nasbírání 

celkového počtu dat bylo zahájeno otevřené kódování (Hendl, 2016), pomocí kterého se zjišťovali 

podobnosti, společné znaky a struktury v odpovědích respondentů. Součástí utváření závěrů a 

vyhodnocování výsledků byly také zkušenosti z nezúčastněného pozorování streamu jednotlivých 

informátorů, u kterých si autor dělal poznámky a vyvozoval tvrzení, které následně potvrzoval či 

vyvracel v rámci polostrukturovaných rozhovorů. 

6. 2. 5. Výsledky 

    Na základě zpracovaných a představených dat z rozhovorů se následovně pokusíme osvětlit pět 

nejdůležitějších otázek z kostry semistrukturovaného rozhovoru. 

Z jakého důvodu začal respondent streamovat mediální obsah? 

    Tři z pěti informátorů začali vysílat za účelem zábavy, která se ve větší či menší míře přeměnila 

v profesionální streaming. Neměli v úmyslu obohacení, ani průraz v některém jiném odvětví 

(esport, entertainment), vysílání spočívalo v interakci s kamarády a komunitou, která měla blízko 

k jimi vysílanému obsahu (MMORPG, indie hry, kreativní sekce). Díky následnému úspěchu se 
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rozhodli se streamováním pokračovat, aby ho dnes měli jako aktivní koníček či zdroj obživy. 

Unikátní je v tomto případě Streamerka 3, která díky svému úspěchu na streamu získala další kanál 

pro přijímání pracovních zakázek. 

    Zbylí dva participanti začali vysílat za účelem pronásledování kariéry v esportu, který měl tvořit 

hlavní kariéru jejich životů. Stream na Twitch.tv představoval pouze prostředníka, prostřednictvím 

kterého měli do profesionálního esportu proniknout. Postupem času se oba streamy proměnily, 

v závislosti na dosažení prvotně vytyčeného cíle, který vyšel pouze jednomu z nich.   

Proč zvolil právě video platformu Twitch.tv? 

    Čtyři z pěti respondentů zvolili Twitch.tv přímo v závislosti na jejich vysílaném obsahu, 

počítačových hrách. I když dva z informátorů měli jiné motivace streamovat než zbylí dva další, 

shodují se v tom, že co se počítačových her týče, neexistuje lepší distribuční platforma, která by 

byla tak jednoduchá na ovládání a s takovým dosahem než Twitch.tv. Pátá respondentka ve svých 

začátcích zkoušela streamovat na platformě Livestream.com, ale později přešla na Twitch.tv, kvůli 

jednoduššímu ovládání a příjemnějšímu vizuálu. 

Jak moc náročné (psychicky i fyzicky) je poloprofesionální / profesionální streamování? 

     Čtyři z pěti participantů sdílí názor, že pravidelné mnohahodinové streamování je psychicky i 

fyzicky velmi náročné. Vyjadřují možné obavy o zdraví, pokud streamer nedělá dostatečný počet 

přestávek a nevěnuje se ničemu jinému. Shodují se, že přímá interakce s diváky v reálném čase je 

velmi náročná a rozhodně není pro každého. Nejvíce náročná je jejich názoru snaha udržovat jistou 

úroveň streamu, na kterou jsou diváci zvyklí, konverzovat s nimi, bavit je a u toho ještě kvalitně 

hrát. Jeden z informátorů uvedl, že streamování nepovažuje za fyzicky či psychicky náročné, 

protože ho baví a je stále velmi mladý, bez okolních starostí.  

Jak moc je pro respondenta důležitá interakce s diváky a kolik prostoru jí při vysílání 

věnuje? 

     Všech pět informátorů se shoduje, že interakce s diváky je nesmírně důležitá. Jejich uchopení 

práce s chatem je však velmi rozdílné. Tři z nich se divákům věnují takřka neustále, konkrétně 

hlavně z komunikačního a bavícího hlediska. Jeden z této trojice se ke svým divákům přistupovat 
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edukativně a informovat je o některých stránkách jím vysílaného obsahu, který by divákům jinak 

mohl zůstat skrytý. Dva z respondentů vnímají chat spíše okrajově, nekomunikují s ním tak často, 

oba však z jiného důvodu – jeden kvůli množství diváků, nestíhal by se věnovat hraní, kdyby musel 

číst jen chat. Druhý kvůli nezvládání interakce s chatem a náladovosti a výbušnosti, která se 

několikrát v komunikaci s diváky ukázala být přítěží. 

Vnímají sami sebe jako součást žurnalistické a mediální tvorby? 

    Ani jeden z respondentů se nevnímá jako součást žurnalistické a mediální tvorby. Nevnímají se 

v kontextu producentů mediálního obsahu, ale stále se vidí jako hráči. Své streamy berou jako jimi 

preferované dění, které se líbí určité divácké skupině, která se k nim v tomto dění připojí, nikoliv 

jako tvorbu obsahu na zakázku. Jeden z respondentů uvedl, že by se v budoucnu nebránil pracovní 

pozici v médiích, která by obsahovala komentování esportu. Všichni souhlasí, že budoucnost 

esportu a streamované zábavy částečně leží v pokrytí tradičními médii a rozšíření do širšího 

povědomí veřejnosti. Streamerka 3 dodává, že jeden z jejích rodičů nechápe, jak se mohou 

počítačové hry „brát jako sport a ještě se s tím uživit“, zároveň dodává, že ani ona sama si 

nedovede esport představit např. ve večerních zprávách. Streamer 5 jako jediný poukazuje na 

generační problém, který Streamerka 3 lehce nakousla. Jak bylo řečeno v této práci, mladší 

generace bere počítačové hry jako normální součást života, tudíž nebude mít podobné problémy 

s přijímáním esportui či streamovaného vysílání v tradičních médiích a nejen online. 

6. 2. 6. Stručné srovnání české a zahraniční tvorby na základě provedeného výzkumu 

    Jedním z částečných záměrů práce bylo také srovnat tvorbu mediálního obsahu na video 

platformě Twitch v České republice a zahraničí, konkrétně pak česky a anglicky mluvící 

streamery. Bohužel vzhledem k nedodržení přislíbené spolupráce od pětice českých i zahraničních 

streamerů je vzorek nakonec značně omezen, na druhou stranu výzkum nabízí porovnání čtveřice 

streamerů: Streamer 1 vs Streamer 2 a Streamer 4 vs Streamer 5 – Streamerka 3 je ze srovnání 

vynechána vzhledem k absenci dalšího streamera, který působí v kreativní sekci Twitch.tv 

streamerů. 

Streamer 1 vs Streamer 2 – Streamování pro zábavu 

    Zatímco Streamer 1 v době svého rozhodnutí studoval a s rozhodnutím zvolit cestu Twitch 
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profesionála čekal až na několik tisíc předplatitelů, Streamer 2 má stálé zaměstnání a závazky 

v podobě rodiny. Nad plně profesionálním streamem přemýšlí už u pěti set předplatitelů, nicméně 

vzhledem k velikosti trhu v České republice je to solidní číslo. Oba dva motivovala snaha zajistit 

svým platícím divákům, co nejlepší možný obsah a jeho technickou kvalitu. Samozřejmě v případě 

Streamera 1 se jedná o globální dosah a o desetitisíce větší čísla v počtu diváků a předplatitelů, 

jeho pojetí streamu je tak skutečně na hraně profesionální televizní produkce. Streamer 2 však 

svým pojetím vysílání a grafické úpravy kanálu působí jako unikát a je znát, že jako člověk znalý 

marketingové prostředí ví, jak na svou diváckou skupinu cílit a udržet ji spokojenou. Pokud se 

rozhodne věnovat streamování full-time, mohou od něho diváci jistě čekat další mnohá vylepšení, 

které se pokusí jeho vysílání a kanál přiblížit úrovni, jakou nabízí např. Streamer 1. 

Streamer 4 vs Streamer 5 – Streamování za účelem osobního zisku 

    O trochu jiná situace nastává ve srovnání snažení Streamera 4 a Streamera 5. Jeden působící 

v zahraničí, jeden v České republice. Vysílání v angličtině a vysílání v češtině. Oba dva však se 

stejným zájmem. Použít Twitch jako akcelerátor jejich snažení proniknout do esport scény a 

profesionálně hrát kompetitivní multiplayerové hry. Nikoliv se záměrem bavit diváky, to je 

vedlejší produkt. Hlavní je vlastní obohacení. Bez Twitche by si jejich snažení nemusel nikdo 

všimnout, možnost proniknout mezi esport profesionály by byla výrazně nižší. Streamer 5 ve svých 

počínáních neuspěl, i když jim podobně jako Streamer 4 obětoval možnost dalšího vzdělání. 

Narazil však na úzkou komunitu jím vybrané hry v České republice a jak sám přiznává, také na 

svůj dovednostní strop, kdy se jen zařadil mezi mnoho dalších streamerů, kteří se snaží o podobný 

úspěch, ale „prostě nejsou tak dobří, jak si myslí“. Od streamování zřejmě dle jeho odpovědí 

časem upustí úplně a bude se věnovat stálému zaměstnání. Streamer 5 byl ve svých snaženích 

úspěšnější, díky výkonům a postupování v žebříčku hráčů (určovaný podle počtu vítězství v dané 

hře) se dokázal etablovat jako edukativní streamer a dokonce si zahrál za profesionální esport tým, 

leč jen krátce a momentálně se snaží znovu probojovat na kompetitivní scénu. Streamer 5 se svou 

snahou navíc začal v mladším věku, a jak sám přiznává, existují pro něj další možnosti úspěchu, i 

když prozatím nehodlá sejít ze zvolené cesty.  

6. 3. Doplňující výzkum: Stručná kvantitativní analýza publika Twitch.tv 
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6. 3. 1. Výzkumná strategie 

    Pro druhý zvolený výzkum zaměřený na publikum a konzumenty mediálního obsahu 

streamovaného na video platformě Twitch, aplikujeme kvantitativní metody, které jsou 

představovány dotazníkovým šetřením – konkrétně šetření s využitím počítače (Trampota a 

Vojtěchovská, 2010)94. Pro kvantitativní metody je charakteristická vysoká míra standardizace, 

tedy že průběh sběru dat probíhá u všech zkoumaných vzorků stejně. Jednou z výhod je je užívání 

statistiky a číselných údajů přinášejících větší přesvědčivost výsledků (Dominick, Wimmer in 

Trumpota, Vojtěchovská, 2010)95.  

    Využití strukturovaného dotazníku se jevilo jako nejlepší možnou volbou vzhledem k vysoce 

efektivní technice, která může poskytnout veliký počet jedinců při relativně malých nákladech, 

v krátkém časovém období, relativně přesvědčivé anonymitě (leč klade vysoké nároky na ochotu 

dotazovaného) (Disman, 2002)96. Dotazník měl předem připravené otázky, které nabízely 

uzavřené odpovědi, včetně možnosti u několika otázek odpovědět ryze po svém či zvolit více 

možností. 

6. 3. 2. Vzorek výzkumu 
 

    Dotazník byl vyvěšen na internetu, konkrétně na sociálních sítích Facebook a Instragram. Díky 

čtyřdenní placené propagaci příspěvku se povedlo získat 450 respondentů, kteří byli osloveni na 

území České republiky. Dotazníky byly distribuovány skrze reklamní platformu Facebooku. 

Placená reklama byla zacílena na uživatele, kteří vyjádřili zájem o počítačové hry a streaming – 

název dotazníku zněl „Využíváte streamovacích platforem pro konzumaci video herního 

mediálního obsahu?“ Respondentům nebyla za vyplnění nabízena žádná odměna a odpovědi byly 

anonymní. Kompletní znění dotazníku i s jeho výsledky je k dispozici v kapitole Přílohy v této 

práci.  

6. 3. 3. Nasbíraná data 
 

                                                           
94 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. Str. 16. ISBN 978-
80-7367-683-4. 
95 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. Str. 17.  ISBN 978-
80-7367-683-4. 
96 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Str. 141. Praha: Karolinum, 
2000. ISBN 80-246-0139-7 
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    Respondenti odpovídali celkem na 23 otázek, které se týkaly jejich pohlaví, věku, současného 

stavu, zájmu o videohry, zájmu o streamovaný mediální obsah a konečně zájmu o streamovaný 

video herní obsah na platformách Twitch.tv či alternativách. 

    Leč tento výzkum nepředkládá reprezentativní výsledky, protože nezahrnuje reprezentativní 

vzorek populace, na území České republiky potvrdil častá tvrzení, že hráči a konzumenti 

streamovaného obsahu jsou nejčastěji muži (Taylor, 2012)97, když 422 z respondentů byli muži a 

pouze 28 z nich ženy. Nejčastěji se objevila varianta věku do 18 let, celkově 288 odpovědí, což 

nenahrává standardním předpovědím, které mluví o hráčské a divácké obci nejčastěji ve věku 18 

– 33 let (Taylor, 2012)98. V tomto věkovém rozpětí se dotazníku účastnilo 155 respondentů, pouze 

sedm lidí bylo starších 33 let.  

 

    Celkem 391 respondentů se uvedlo jako studenti, 49 z nich jako zaměstnanci a zbytek uvedl jiné 

odpovědi. Z toho 44 respondentů odpověděla kladně na otázku, zda hrají videohry. Pouhých 6 lidí 

odpovědělo, že videohry nehraje. Při otázce, na kterém zařízení hrají, která nabízela více 

správných možností (počítač, konzole, smartphone, případně hry nehraji), zvítězil počítač, který 

                                                           
97 TAYLOR, T. L.. 2012. Watch me play: Live streaming, computer games, and the future of spectatorship. Berkman 
Klein Center [online]. [cit. 2018-04-02]. Dostupné z: https://cyber.harvard.edu/events/luncheon/2012/06/taylor 
98 TAYLOR, T. L. Raising the stakes: e-sports and the professionalization of computer gaming. Cambridge, Mass.: 
MIT Press, c2012. ISBN 9780262017374. 

Věk

do 18 let 18 - 33 33 a více
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zaškrtlo 86 % respondentů. Možná překvapivě smartphone získal více hlasů než konzole, zaškrtlo 

jej o 5 % více respondentů.  

 

    Otázka kolik hodin věnují respondenti hraní týdně, byla nakonec velice rozmanitá, respondenti 

se v čase věnovaném videohrám poměrně liší. Nejčastěji však zazněla odpověď 8 hodin a více, 

kterou zaškrtlo celkem 202 respondentů. V závěsu byla možnost 3 – 7 hodin týdně, kterou zvolilo 

187 lidí. Jak se ukáže následně z dalšího pokračování dotazníku, respondenti věnují samotnému 

hraní her podstatně více času než jejich sledování na některé z video platforem. 

Zaměstnání

Student Zaměstnanec Jiné
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    Dotazník se následně věnoval streamovanému videu, konkrétně videu on demand a videu 

streamovaném v reálném čase. 450 respondentů odpovědělo, že podobné služby využívá.. 410 lidí 

odpovědělo, že tyto služby používá ke sledování video herního obsahu, zatímco 40 lidí ne.  

    Přesouváme se k video platformě Twitch. 442 respondentů uvedlo, že tuto platformu zná. Pouze 

8 z nich o platformě nikdy neslyšeli. 410 z nich uvedlo, že Twitch.tv sleduje, zatímco 40 z nich 

nikoliv. Otázka, která se týkala počtu hodin sledování platformy Twitch týdně byla podobně jako 

předchozí otázka zaměřená na trávení času u videoher hodně rozmanitá. Nejčastějšími odpověďmi 

však byly 1 – 2 hodiny týdně, pro kterou hlasovalo 225 lidí, 3 – 5 hodin, tedy možnost kterou 

zaškrtlo 105 respondentů a následně 5 hodin a více s 80 odpověďmi. Zbylí respondenti Twitch 

nesledují. 

Koliik hodin stráví hraním her týdně?

8 a více 3 až 7 hodin Jiné
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    Při dotazu ohledně oblíbené kategorie na Twitchi drtivě zvítězila ta videoherní, když pro ni 

hlasovalo 382 respondentů. 17 lidí uvedlo jako svou oblíbenou RealLife, 11 pak Creative. Zbylý 

vzorek Twitch nesleduje. 

Sledují Twitch.tv?

Ano Ne

Kolik hodin týdně sledují Twitch.tv?

1 až 2 hodiny 3 až 5 hodin 5 hodin a více Nesleduje
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    Pravděpodobně nejzajímavější zjištění přišlo v oblasti důvodu sledování video platformy 

Twitch. Ze zkoumaného vzorku byla nejčastější odpověď Oblíbený streamer s 320 odpověďmi, 

Esport byl až na druhém místě, když si ho vybralo 90 lidí. Zbylí respondenti Twitch nesledují. 

Domácí scénu zvolilo 281 participantů, zatím 129 se raději věnuje zahraničním streamům. 40 

respondentů Twitch nesleduje. 

    Poměrně nepřekvapivé údaje vyplynuly z následujících třech otázek týkajících se finanční 

podpory určitých kanálů. 301 respondentů uvedlo, že své oblíbené streamery žádnou formou 

aktivně finančně nepodporují. 109 z nich naopak streamerům na jejich kanály přispívá. 40 

z respondentů kanál Twitch nesleduje. Pouze 52 dotazovaných využívá služby Twitch Prime. To 

se dá přisoudit nepříliš velké obeznámenosti veřejnosti se službou Amazon Prime, která u nás 

značně zaostává za službou Netflix (Polák, 2017)99.  Na druhou stranu respondenti v 294 případech 

uvádějí, že se aktivně zapojují do komunikace na daném kanálu. 

 

    Takřka totožných výsledků se dočkala otázka týkající se alternativních platforem s video herním 

obsahem. 228 respondentů uvedlo, že jinou platformu nesleduje, zatímco 222 z nich uvedlo, že 

ano. Nejčastěji se jedná o YouTube Gaming a stále populárnější streamy na sociálních sítích jako 

                                                           
99 POLÁK, Lukáš. Amazon Prime Video má první titul v češtině, za Netflixem však značně zaostává. Český rozhlas 
[online]. Praha: Český rozhlas [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/digital/televize/_zprava/amazon-
prime-video-ma-prvni-titul-v-cestine-za-netflixem-vsak-znacne-zaostava--1737805 

Finanční podpora oblíbených streamerů

Ano Ne Nesleduje
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Facebook nebo Twitter. 

    330 respondentů uvedlo, že sleduje Twitch také ve svém chytrém telefonu, na druhou stranu 

naprostá většina z odpovědí uvedla (388), že se nikdy nezapojila do přímé tvorby mediálního 

obsahu na video platformě Twitch.  

    Poslední otázka se věnovala uvedení tří nejoblíbenějších streamerů. Otázka byla otevřená, 

nebyla povinná a odpovědělo na ní 322 respondentů. Otázka byla použita pro ilustrování 

diváckého zájmu v České republice. V odpovědích jasně převažovala domácí scéna a streameři, 

kteří mluví česky, zatímco globálně úspěšní anglicky hovořící vysílatelé se umístili až za nimi. 

Jedním z vodítek proč tomu tak je, by mohlo být i největší zastoupení respondentů ve věku do 18 

let, kteří ještě nemusí tak kvalitně ovládat cizí jazyk, aby rozuměli např. rodilému mluvčímu. 

Nejčastější odpovědi zněly takto: 

Herdyn (domácí streamer, 231 tisíc sledujících, League of Legends) – 30 odpovědí 

Agraelus (domácí streamer, 172 tisíc sledujících, různé žánry) – 23 odpovědí  

FattyPillow (domácí streamer, 350 tisíc sledujících, různé žánry) – 14 odpovědí 

Deethane (domácí streamer, 106 tisíc sledujících, Counter-Strike: Global Offensive) – 12 odpovědí 

Mazarin1k (domácí streamer, 118 tisíc sledujících, CS:GO / PUBG100) – 11 odpovědí 

Ninja (zahraniční streamer, 6,7 milionu sledujících, Fortnite)  – 11 odpovědí 

Resttpowered (zahraniční streamer, 180 tisíc sledujících, různé žánry) – 6 odpovědí 

Shroud (zahraniční streamer, 3,1 milionu sledujících, PUBG) – 4 odpovědi 

Sodappopin (zahraniční streamer 1,9 milionu sledujících, různé žánry) – 2 odpovědi 

6. 3. 3. Výsledky 
 

    Na základě dat získaných pomocí dotazníku ze vzorku 450 respondentů bylo zjištěno, že většinu 

                                                           
100 Player Unknown’s BATTLEGROUNDS. Hra zmiňovaná také v této diplomové práci v kapitolách zaměřujících se 
na streaming a Twitch.tv. 
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konzumující video herní mediální obsah tvoří muži, kteří jsou nejčastěji studenty ve věku do 18 

let. Respondenti z uvedeného vzorku nejčastěji tráví hraním videoher 8 hodin a víc týdně, přičemž 

video herní obsah streamovaný na dedikovaných platformách konzumují nejčastěji 1 – 2 hodiny 

týdně. Naprostá většina respondentů zná video platformu Twitch, nejčastěji ji navštěvují kvůli 

video hernímu obsahu a oblíbeným streamerům. Zde bylo ze vzorku 322 respondentů zjištěno, že 

nejpopulárnější je domácí, česky mluvící scéna. Ve vzorku 450 respondentů však převažuje 

neochota podpořit oblíbené streamery finanční pomocí a raději konzumují obsah zdarma. Ze 

vzorku 450 respondentů se také většina nikdy nezapojila do přímé tvorby obsahu na video 

platformě Twitch a raději zůstávají konzumenty.  

    Dodatečný výzkum také ukázal souvislosti mezi některými otázkami: 

     Z osloveného vzorku mají muži i ženy nejraději videoherní kategorii Twitch.tv, konkrétně 

v 359,  respektive 23 případech.  

    Nejčastější věková kategorie tvořila ta do 18 let. Pouze 3 respondenti z této kategorie uvedli, že 

videohry nehrají. Pozitivní bilance k hraní videoher byla zastoupena ve všech věkových 

kategoriích. 

    Nejpočetnější zastoupení mezi respondenty bylo z řad studentů, kteří v 386 z celkových 391 

odpovědí uvedli, že videohry hrají a nejčastěji hrají 8 hodin týdně a více. Studenti zastupovali také 

nejčastější diváky Twitch.tv. 199 odpovědí z 391 uvedla, že týdně stráví sledování Twitch.tv 

1 – 2 hodiny.  

    Poměrně překvapivým výsledkem je korelace mezi odehraným počtem hodin her týdně a 

následným důvodem sledování Twitch.tv. Autora práce překvapilo, že i mezi hráči, kteří hrají více 

než 8 hodin týdně, převažuje jako důvod sledování Twitche oblíbený streamer, nikoliv esport. 

Respondenti hrající více než 8 hodin týdně tak odpověděli 139x.  

    Důležitým aspektem výzkumu bylo zaměření na domácí / zahraniční tvorbu. Domácí kategorie 

zvítězila ve všech věkových kategoriích a to vždy zásadně. Např. v kategorii do 18 let celkem 191 

respondentů zvolilo domácí tvorbu a jen 72 zahraniční. 

    Nejčastěji sledují Twitch.tv participanti, kteří hrají na osobních počítačích a to celkem v 355 
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případech.  

    Posledním sledovaným aspektem byla finanční podpora streamerů a to z hlediska zaměstnání. 

Zatímco ze zaměstnaných respondentů podporuje své oblíbené streamery více než polovina, u 

studentů je to pouze 89 respondentů z celkových 391.  

7. Závěr 
     

    Tato diplomová práce se zabývala producenty a konzumenty mediálního obsahu streamovaného 

na video platformě Twitch, která se zaměřuje hlavně na video herní obsah. V případě producentů 

se hledaly důvody, které je ke streamování přivedly, jejich následný vzestup, co tento vzestup 

v první řadě umožnilo a jak s ním nakonec naložili. V doplňujícím výzkumu se tato práce dále 

pokusila přiblížit publikum Twitch.tv, jejich preferované tvůrce a obsah, čas, který jsou ochotni 

sledování platformy vynaložit, případně jak se sami zapojují do video herní popkultury.  

    Teoretická část práce spočívala v představení technologické konvergence, progresu video herní 

kultury a momentálně populárního esportu, rozvoj streamovacích technologií a v neposlední řadě 

představila také video platformu Twitch.tv samotnou. 

    Technologická konvergence byla představena jako hlavní důvod tvorby mediálního obsahu 

v online prostředí, a to kvůli dostupnosti a synergii technologií a jejich snadnému ovládání. 

Kapitola představila metody tvorby obsahu v éře technologické konvergence a zevrubně se 

věnovala termínu prozument a jeho symbióze s internetovým prostředím. Jednalo se o dva aspekty, 

které jasně definují pozici producenta mediálního obsahu na video platformě Twitch v dnešní 

mediální tvorbě. 

    Dalším krokem bylo stručné představení video herní popkultury. Protože se práce nezaměřuje 

na zevrubnou video herní historii,  byl představen hlavně rozvoj esportu, tedy profesionálního 

hraní počítačových her. S produkováním i konzumování mediálního obsahu streamovaného na 

video platformě Twitch úzce souvisí kult osobnosti, podobně jako v esportu je důležitou součástí 

mediální prezentace. Práce se pokusila objasnit, jak osobnost samotného profesionálního hráče 

nahrazují jeho výkony v dané online hře a jak je diváky vnímán spíše jako herní avatar či herní 

přezdívka, pod kterou daný hráč vystupuje. Práce se dále věnovala fanouškům esportu, kteří (jak 
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bylo dále v práci představeno) tvoří velkou část publika videoplatformy Twitch. Za pomocí 

odborné literatury práce nabízí srovnání klasických komunit a online skupin, zatímco blíže 

přibližuje tzv. diváctví „přes rameno“.  

    Důležitou součástí práce je online streamování mediálního obsahu. V kapitolách věnujících se 

tomuto tématu, je tento fenomén blíže přiblížen, aby byla práce následně zacílena na real time 

streamování, který probíhá na video platformě Twitch. Byla představena stručná historie podobně 

vysílajících platforem, stejně jako možné stávající alternativy. Práce dále okrajově přiblížila 

zásady používání a porušování autorských práv v tomto odvětví.  

    Dalším bodem této diplomové práce byla samotná video platforma Twitch. Jednalo se o shrnutí 

historie, jejího vývoje z platformy streamující takřka cokoliv na prestižně video herní či na její 

akvizici technologickým gigantem Amazon. Bylo přiblíženo uživatelské prostředí platformy, 

stejně jako smluvní podmínky všech vysílatelů. Dále bylo nahlédnuto na partnerské programy 

video platformy Twitch, tedy na případnou monetizaci vysílateli produkovaného mediálního 

obsahu. Pro upřesnění byly použity oficiální statistiky týkající se vytížení video platformy, její 

sledovanosti, počtu vysílatelů, aktivních členů partnerského programu a dalšího. 

    Empirická část této práce se soustředila na představení producentů mediálního obsahu na video 

platformě Twitch, tedy na aktivní streamery a to na zahraniční i domácí scéně. Za pomocí pěti 

polostrukturovaných rozhovorů bylo přiblíženo, jakým způsobem se ke streamování dostali, co 

bylo jejich přední motivací, jakou dávají svému kanálu váhu či jak se vnímají v kontextu mediální 

tvorby a publicistické žurnalistiky. Data z těchto rozhovorů byla v transkripci představena v této 

práci a následně porovnána mezi sebou v kontextu pěti klíčových otázek. 

    Doplňujícím výzkumem byla kvantitativní analýza konzumentů mediálního obsahu 

streamovaného na video platformě Twitch. Na základě online strukturovaného dotazníku byla 

vypracována analýza participantů, kteří se zajímali o videohry a streamování. Z celkového počtu 

450 participantů se následně nasbírané odpovědi promítly do kontextu diváckých dat a nakonec 

byly proti sobě postaveny v interních souvislostech, z nichž bylo možné vyvodit závěry o tomto 

konkrétním zkoumaného vzorku.  

    Práci se podařilo detailně představit producenty a konzumenty mediálního obsahu 
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streamovaného na video platformě Twitch. Představila prostředí platformy, která v České 

republice není tolik známá, ale která znamená možnosti seberealizace i pro tuzemské producenty 

mediálního obsahu. Twitch.tv představuje oba tahouny video herního průmyslu, streamování a 

esport a bude zajímavé sledovat další rozvoj nejen samotné platformy, ale i diváků a producentů 

na ní působících.   

8. Summary 

    This diploma thesis focused on producers and consumers of media content streamed on a video 

platform Twitch, which mainly focuses on video game content. While researching the question of 

producers, this thesis searched for reasons, that made them stream in the first place, their 

subsequent rise and how they dealt with it. In an additional research this thesis tried to describe 

the viewers of Twitch.tv, how they contribute to video game popculture, their prefered producers, 

content and time they are willing to spend watching the aforementioned platform. 

    The theoretical part of thesis presented the rise of technological convergence, progress of video 

game culture, rise of popularity in esports, developement of streaming technologies and of course, 

thourouhly presented the video plaftorm Twitch itself. 

    Technological convergence was introduced as a main reason of producing media content in 

online environment, because of the accessibility, simplicity of using, and synergy of various 

technologies. The chapter presented methods of creating media content in the era of technological 

convergence and thoroughly examined the term prosumer in symbiosis with online environment. 

Those are two aspects that define the position of a producer of media content on video platform 

Twitch in today’s media production. 

    Next step meant to briefly introduce video games as part of popculture. Because this thesis is 

not focusing on in-depth introductiong to video game history, the main focus was on esport and 

it’s early developement. Such as in esports, the cult of personality is very similar in producing and 

consuming media content on video platform Twitch. It’s an imporant part ot player‘s and 

streamer’s presentation in the media market. Thesis tried to explain, how the personality of an 

esport player is substituted by his ingame avatar or nickname. As was explained in the thesis, fans 

of esports are a huge community on video platform Twitch, that create a large portion of their 
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viewership. With the help of  technical and specialised literature, the thesis tries to explain the so 

called „over the shoulder“ viewership.  

    An important part of this thesis is online streaming of media content. In the chapters explaining 

this phenomenon,  there is focus mostly on real time streaming, which is the fundamental element 

of video platform Twitch. The thesis introduced a brief history of real time streaming and presented 

past and current alternatives. Marginal portion of this chapter is devoted to author’s rights.  

    Another part of this diploma thesis was focused mainly on the video platform Twitch itself. It 

covered its history, developement or even the acquisition of the company by technological giant 

Amazon. There was focus on user interface, terms of usage for its users and broadcasters. The 

thesis took a look at the partnership programs, which allow the broadcasters to monetize their 

produced content. To present an even more detailed look on the platform, this thesis used official 

statistics and numbers, to illustrate the amount of viewership, broadcasters and partners who are 

active on the platform. 

    Empirical part of this diploma thesis focused on the presentation of producers of media content 

streamed on a video platform Twitch - so on active streamers, operating on domestic and foreign 

markets. This thesis tried to illustrate how these streamers came to their hobby / occupation, what 

was their strongest motivation to start broadcasting and how they perceive themselves within the 

media production or publicism. All this with the help of five semistructured interviews, which 

were then dismantled into data, that were trasncripted into this thesis and even compared to each 

other. 

    Additional research was presented in this thesis as well, whilst focusing on the viewership of 

the video platform Twitch. Using an online distributed structured questionnaire, an analysis was 

created based on data from the 450 respondents. Those date were then confronted in context of 

viewership numbers and internal correlations, which made possible to deduce results on this 

particular sample. 

    This diploma thesis successfully managed to present and introduce the producers and consumers 

of media content streamed on video platform Twitch. It introduced a setting of platform, that is 

not broadly known in Czech Republic, but which means a great deal of popularization for video 
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games, both in terms of streaming and esports. It will be very interesting to see where the platform 

takes its next steps and how the producers and consumers will adapt to those changes.  
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Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků): 

 S příchodem technologické konvergence a nových médií se velkou rychlostí rozšiřuje a diverzifikuje 

tvorba mediálního obsahu. Producenti obsahu mají čím dál více možností, jak svůj produkt tvořit a kde 

prezentovat. Díky internetové síti tak mohou dělat v globálním měřítku. Mediální obsah získává nový rozměr a 

posouvá tradiční žurnalistiku k novým možnostem. Zároveň umožňuje masovou distribuci mediální tvorby i 

amatérským tvůrcům obsahu. 

 Webem zaměřeným na podobně kreativní obsah je digitální platforma Twitch, která umožňuje živé 

streamování videa. Služba Twitch se soustředí zejména na videoherní průmysl a s tím spojený obsah, zasahuje 

ale také do hudební či umělecké sféry. Jedná se o nejpopulárnější službu svého druhu, kde vysílá přes 1,5 milionu 

lidí a každý měsíc registruje více než 100 milionů aktivních návštěvníků. Někteří z vysílatelů dokázali 

produkovat natolik úspěšný mediální obsah, že se streamování věnují profesionálně. Právě jejím se věnuje tato 

práce. 

   Platforma Twitch nabízí ideální prostředí pro podrobnější analýzu tzv. streamerů. Jedná se o v Česku 

neprobádanou oblast, na Univerzitě Karlově se zatím pouze jednotky diplomových prací věnovaly médiu 

videoher nebo zaměřené na streamování, žádná se ale nezabývala spojením těchto dvou fenoménů. Téma je 

zajímavé také z hlediska žurnalistického, jelikož jde o jednu z nejnovějších platforem pro šíření obsahů, které 

lze označit za publicistiku. Průzkumy naznačují, že mladé publikum vnímá tyto streamery jako celebrity, 

sledováním jejich videí tráví značné množství času, a jde tedy o konkurenci tradičnějších novinářských formátů. 

Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max. 1800 

znaků):  

 Cílem práce je analýza profesionálních streamerů, na videoplatformě Twitch, ve vymezeném období 

let 2015 až 2017, jejich sebepercepce a jejich motivace k tvorbě videí, v kontextu technologické konvergence a 

mediální hybridizace.   

Prostřednictvím polostruktorovaných rozhovorů s minimálně pěti profesionálními streamery z České 

republiky i zahraničí, kteří se tvorbou obsahu na platformě Twitch živí, se pokusím načrtnout, jakým 

způsobem vytvářejí jimi prezentovaný obsah, v čem spočívá hlavní náplň jejich práce, jak na svou činnost 

nahlížejí, jaké rutiny používají (nabízí se srovnání s redakčními rutinami), jaký dosah má jejich produkt, co vše 

dělají pro jeho šíření, či v jakém právním a ekonomickém rámci působí. Zaměřím se také na finanční stránku 

věci, ať už z hlediska nákladů či samotných zisků, kvůli kterým obsah tvoří.  

             Zásadní hybnou silou služby Twitch je také e-sport, kompetitivní hraní videoher. Ukážeme paralely a 

rozdíly mezi e-sportem a tradiční sportovní žurnalistikou.  Doplňkem práce bude stručný kvantitativní 

průzkum publika e-sportu a Twitch přenosů, kde dotazníkovou metodou zjistíme, jak tento formát vnímají jeho 

diváci/konzumenti, jak často a proč tato videa vyhledávají, jak vnímají jejich producenty apod. 
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Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou charakteristikou 

jejich obsahu): 

▪ Úvod  

▪ Teoretická část 

 - technologická konvergence 

 - streamování 

 - videohry a e-sport 

 - co je to platforma Twitch 

 - srovnání Twitch s jinými „novými“ platformami pro šíření obsahu 

▪ Praktická část 

 - představení cílů a metodiky kvalitativního průzkumu 

 - rozhovory s domácími i zahraničními streamery  

 - analýza rozhovorů a zasazení do kontextu žurnalistické tvorby 

 - stručná kvantitativní analýza publika 

▪ Závěr 

▪ Seznam literatury 

▪ Přílohy 

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 

Konkrétní osobnosti, s nimiž povedu rozhovory, oslovení českých i zahraničních streamerů služby Twitch ve 

snaze shromáždit co nejvíce podkladového materiálu. Data pro kvantitativní analýzu získáme pomocí on-line 

dotazníku, respondenty osloví mimo jiné přímo spolupracující streameři. Dále analýza webu Twitch, který se 

soustředí na produkci i prezentaci tohoto obsahu. Dostupné z oficiálních stránek www.twitch.tv. 

Metody (techniky) zpracování materiálu: 

Kvalitativní výzkum v podobě polostrukturovaného rozhovoru a hloubkového rozhovoru s oslovenými tvůrci, 

jejich následná analýza (je možné, že v závislosti na množství získaných dat vznikne i případová studie). 

Kvantitativní data o publiku podrobíme frekvenční analýze, navíc budeme hledat souvislosti a korelace mezi 

jednotlivými měřenými proměnnými. 
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Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech titulů je 

nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

 

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 

2000. ISBN 978-80-246-0139-7. - tato kniha je příručkou jak provádět kvalitativní výzkum, obsahuje 

metody sběru dat a jejich vyhodnocování, dále různé druhy analýz a vědeckých teorií. 
 

JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. Zlín: Verbum, 2013. ISBN 

978-80-87500-38-5. - odborník na oblast médií Karol Jakubowicz ve své knize popisuje způsob, jakým 

digitalizace mění média a jaké má tato mediální konvergence důsledky. Rozebírá nové typy médií, mediální 

ekosystém a jeho vývoj. 

 

TAYLOR, T. Raising the stakes: e-sports and the professionalization of computer gaming. Cambridge, 

Mass.: MIT Press, 2012. 323 s. ISBN 978-0-262-01737-4 – kniha zabývající se e-sportem jako nastupujícím 

fenoménem 

 

YEE, N. The Proteus Paradox. Yale University Press, 2014. 264 s. ISBN 9780300190991 – Nick Yee je 

sociolog zabývající se virtuálními světy, který v této knize přibližuje on-line hraní a poukazuje na trendy v něm. 

Hlavním žánrem je MMORPG. 

 

BLAŽEK, Bohuslav. Tváří v tvář obrazovce. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 1995. 199 s. ISBN 

80-85850-11-7 – zabývá se vlivem televize a dalších médií na mládež. 

 

JENKINS, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. New York: 

New York University Press, c2006. ISBN 978-0- 8147-4295- 2. – klasický popis nových médií a jejich měnící 

se role ve společnosti, popisuje mimo jiné aktivitu publika při konzumaci mediálních obsahů. 
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Diplomové a disertační 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) 

 

JURČÍK, Jakub. Komunita League of Legends jako součást fenoménu E-Sports. Praha, 

2014. Diplomová práce. FSV UK. Institut komunikačních studií a žurnalistiky . 
 

RYLICH, Jan. Počítačové hry jako fenomén nových médií. Praha, 2011. Diplomová práce. 

FF UK. Ústav informačních studií a knihovnictví. 

 

BURACHOVIČOVÁ, Eva. Videostreaming - populární fenomén. Praha, 2009. Diplomová 

práce. FF UK. Ústav informačních studií a knihovnictví. 

 

KAISEROVÁ, Zuzana. Web, multimédia a streaming. České Budějovice, 2002. Diplomová 

práce. PF Jihočeská univerzita. Katedra informatiky.  

 

SEDLÁČEK, Jakub. The Rise of the YouTube Celebrity: The Migration of Young 

Audiences from TV to Independent Content Creators. Praha, 2016. Diplomová práce. FF 

UK. Studia nových médií. 

Datum / Podpis studenta 

 

                                                                                                              ……………………… 

 
 
 

TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA: 

Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:  

Práce má potenciál poodhalit zatím nepříliš studovaný fenomén streamerů, především pak to, jak se vnímají producenti 

tohoto stále populárnějšího obsahu. Bude zajímavé sledovat, jak tito producenti využívají či naopak nevyužívají postupy, 

které jsou vlastní tradičnějším žurnalistickým profesím, a zda a do jaké míry sami sebe považují za novináře či publicisty. 

Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:  
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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 

 

 

 

TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO TERMÍNU 

UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO 

PROSTŘEDNICTVÍM PODATELNY FSV UK. PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT 

V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY A NECHAT VEVÁZAT DO OBOU VÝTISKŮ DIPLOMOVÉ 

PRÁCE.  

 

TEZE NA IKSŽ SCHVALUJE VEDOUCÍ PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY. 

 

 

12. Přílohy 
 

11. 1. Příloha č. 1: Streamer 1 

 

Rozhovor byl zaznamenán na audio komunikačním kanálu Discord. 

When did you start streaming on Twitch and why did you choose that platform in particular? 

 I started in 2011. Because I love videogames and knew I wanna stream videogames, World of 

Warcraft at that time mostly. And everything regarding videogames was happening on Twitch at 

the time. If you wanted to be relevant in that area, you had to be on Twitch, that’s for sure. 

Have you ever considered different platform? Before starting on Twitch or during your time 

on the platform? 

No, never. I got everything I need from Twitch. Sure, the site has its problems sometimes, but I 
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feel like that’s the same everywhere else. Twitch is the place to be for a videogame streamer. 

You are one of the most popular streamers on the platform. When exactly did you realize 

that you could make a living out of streaming? 

I did it for fun, never really thought I’d go pro, so it took me a long time to be honest. My viewers 

went higher and higher but I think it was at like four or five thousand subscribers when I realized 

“oh shit, I think I am good at this”. I was still studying at the time, but those were the first moments 

when I thought this could actually be my living. 

How many viewers do you get? How many of them actively support you? 

Not easy to answer this. I have over 2 million followers on my Twitch site, which means all these 

guys have liked and followed my stream, so they get notifications when my stream starts etc., but 

obviously not everyone watches every day. Depends on what I am playing as well, but usually it’s 

around 30 to 40 thousand viewers. And around 20 000 people actively support me via subscription 

to my channel. Plus you get donations etc., which are pretty random, but mostly from subscribers 

as well. I think I’m doing fine, altough sometimes I see people complaining about the fact that they 

should support me financially. I don’t get it. You don’t have to, of course, but you are watching 

professionally made content, on a daily basis. Like, at least give me 5 dollars. 

What about your partnership with Twitch, you content with your cooperation? 

I think so, yes. That’s why I’m still on it right. They take around half of what you make via 

subscriptions -  well it’s a bit different with big streamers like me, we get to have more money 

from our subs, cause we make the site so much money – and I think that’s pretty fair given the 

fact, that you are using their platform and they need to finance it. Of course, there is advertisement 

as well, but this helps substantially. We all want proper servers etc., so Twitch can run smooth for 

our viewers, so yea, think that’s fair. 

I wanna focus on your gear. How much do you invest in your streaming setup? You are no 

casual streamer, so I’d think you must have some heavy setup. 

You can check my gaming PC on my Twitch site. It’s high end, yes. I own a PS4, Xbox One and 

some VR equipment as well. Plus I have a streaming PC as well, which handles the encoding etc. 



91 

 

for my streams. It’s around 3 000 dollars as well. Every big streamer has one of these. You wanna 

go Full HD, super smooth. But you know, it’s easier for me, cause I got my PCs sponsored by a 

company that builds them. I use their gear, they use me as a free and far reaching markething. Very 

similar to actual videogame streaming to be honest. 

One of your main features as a streamer is the absence of webcam. When you look at the 

biggest names of streaming, probably everyone has it. What is it with webcams that you 

disapprove?  

I don’t disapprove them, no. It’s just something that I have since day 1. Never used webcam back 

then cause I didn’t have one and even when my stream exploded, I was like nah, why change it 

now, at least I am unique in a way. So I stuck with it. 

One of the things that distinguish you from others is the sort of professionalism on your 

stream in terms of graphics a video content. You have your own animated intro, a theme if 

you will. It’s full of cats, as well as your stream. Why cats? 

Yea, this came along with me going pro. If people pay for my content, it needs to look good, right. 

Plus I like to distinct myself from other streamers. They have their own graphics as well, but I 

think the intro is something cool not many have. I have been blessed to work with a couple of great 

people. One my main guys is actually from Czech Republic, incredibly talented guy. I had an intro 

for years now, the one with cats is kinda new, like a year or so? And why cats? I have always been 

sort of introverted, just doing my thing, my mum used to have a dog and some birds, but they were 

too active, always twitching. So I grew fond of cats. They tend to mind their own business, but are 

incredibly friendly as well. I have two cats now and they are my family. 

You regularly play with Shorty and Waffle, make an inseparable trio. When did you start 

playing with each other? 

I don’t even know, we know each other from WoW, so it’s been some time now. It’s great to have 

them around, we make night streams together, playing various games just for fun, competing 

among each other. It’s a great variety to the stream. That’s important to have, to not become stale. 

I sometimes even play with the devs, ask them about the game etc. It’s cool experience for me and 

a pretty good marketing for them I think. 
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Do you know who’s watching? Demographically, geographically etc.?  

Not really, I don’t care that much, but I sometimes do a Discord phone line with my subscribers 

over Discord and it kinda surprised me how old they are. You can see they are with me the whole 

time. I am 27 and many times, they are older than I am. Which is pretty great. And they talk to me 

from around the world, I had calls from China, Brazil, Slovakia etc. It’s pretty wild that these 

people turn up to their computers, ignoring the time change and watch my stream.  

How much do you think esport helped the Twitch community and the platform itself? 

Oh a lot. I think it’s Twitches most important asset. Usually the tournament streams get the biggest 

numbers. Sponsor deals, etc., so much money. I for one am not much of an esport fan, I know the 

games, know the teams, but don’t really watch it that much. I like The International though, that’s 

amazing. 

Real time streaming like the one on Twitch is about interaction with viewers as well. It is 

very difficult to describe Twitch chat to someone, who has never seen it. Do your viewers 

impact the content you create on your stream? How much do you interact with them? 

It’s kinda hard to keep track with everything they type, even though usually the chat is in subscriber 

mode only. I try to thank eveyrone who subscribes or make a donation but sometimes that gets lost 

too. I usually interact with the chat in a general way, don’t name anyone. I call them all Chat and 

that’s how I approach them. Plus I have a couple of Mods who take care of anything that happens 

there. 

To answer the impact on content… No, I don’t think so. I am doing my thing and I am doing it 

since the start. I just stream the games I think that will be good or are highly anticipated. Some 

viewers definitely try to please the fans and viewers and take their opinions more seriously, but I 

like to think that I got my viewers because of who I am and how I do my shit. Of course I am 

happy if I have more viewers, but I think of myself as a gamer first and foremost. I just wanna 

have fun. 

Do you feel like an influencer? Because you give out opinions on certain games etc. Could 

those be considered reviews and be a part of, let’s say traditional forms of journalism? 



93 

 

No, not at all. I don’t feel like a media producer in the common perception. I just play games and 

people watch me. They take me as some sort of a distant friend they want to play with, not a 

publicist or whatever. 

Now, I want to ask about something that is not that pleasant. Earlier this year you took a 

short break from streaming. You said that you felt burnt out. How tough is it mentally to 

stream these days? 

Yeah I needed that. I mean, I haven’t had a break from streaming for years. I take a break every 

Thursday, but still, that’s not enough. I had a lot of thoughts in my head, what’s next, what am I 

doing with my life etc. I wanted to live more. I am streaming 8-12 hours every day bar Thursday. 

That’s insane if you think about it. Yes, I am doing what I love, playing video games, but I have 

to entertain people as well for the entire time etc. It can be exhausting. But the break helped. A lot. 

I started to do more physical activities as well.  

What happened after that was a bit of a shock. I went to a wedding with of my high school friend. 

Haven’t seen him or any other of my friends from that time in ages. They all knew I was a streamer 

and they all knew I had a tough time. It was weird. I like to keep it low, do my thing. I say weird 

shit on stream sometimes and they all knew. Like if they were watching. Pretty weird stuff. 

Where do you think lies the future of streaming?  

A lot of people said it was VR. I don’t agree. I honestly hate it in current form and I think the 

viewers as well. I think IRL has a lot of potential, even though it’s very similar to content produced 

almost everywhere else. Twitch is still mainly focused on videogames, I think now that Amazon 

bought it, there will be some interesting things coming up with Amazon Prime. Maybe the 

traditional media will pick up on esport more and will make deals with Amazon / Twitch regarding 

broadcasting esport or even our streams? Hard to tell really, I’m just going to do the same thing 

that works for me I think. 

11. 2. Příloha č. 2: Streamer 2 
 

Kdy jsi začal na Twitch.tv streamovat, z jakého důvodu a proč jsi zvolil právě tuto 

platformu? 
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O streamování jsem věděl poměrně pozdě, bral jsem to jako věc esportu a moc jsem nerozuměl, 

proč bych měl koukat na někoho, kdo hraje videohry, když si je mohu zahrát sám. Tento argument 

zaznívá velmi často. Koncem léta 2015 v rámci žertu jsem začal streamovat na Twitchi a už jsem 

u toho zůstal. Koncept Youtube mě neoslovoval z důvodu nutnosti editace videí a náročnosti na 

čas. Streamování mi přišlo, že jen zapnu, zahraju a vypnu. Jak šeredně jsem se spletl. :) 

Uvažoval si někdy o jiné platformě? Ať už před začátkem na Twitchi nebo v průběhu 

streamování. Pokud ano, proč? 

Na Twitchi jsem začal a je to pro mne čistě exkluzivní platforma. Byl tu jednou pokus začít 

archivovat záznamy streamů na YouTube či dělat nějaké sestřihy pomocí dalších lidí, ale nedávalo 

mi to velký smysl vzhledem ke konceptu mého kanálu a z hlavních důvodů, proč streamování 

dělám - interakce s lidmi a diskuse z toho plynoucí. Nikdy jsem také neuvažoval o jiné streamovací 

platformě, ať již původní Beam (nyní Mixer), Facebook či YouTube streaming a jiné. Twitch mi 

vyhovuje komunitou a myšlenkou. 

Jak moc velkou váhu streamování dáváš? Koníček, zábava, případně snaha o 

profesionalizaci? 

Myslím si, že každý streamer začíná streamovat s myšlenkou nějaké zábavy, koníčku či oné věty 

"Když už u videoher sedím, tak proč to nenatáčet...". Velmi málo lidí dle mého jde do toho s 

vidinou slávy a peněz a ještě menší procento s tímto mindsetem uspěje. Snaha o profesionalizaci 

přijde poté, ale málokdo se k tomu postaví opravdu odpovědně, s konceptem a drží se ho. Já k 

tomu přistupoval od začátku velmi seriózně a skoro až s marketingovým myšlením, ale je to spíše 

moje puntičkářství a hračičkování. Celý proces streamování je souhrn tuctu dovedností, které mě 

baví. 

Kolik se na tebe dívá diváků? Jak velká část z nich (stačí procentuálně, pokud nechceš jít do 

detailu) tě podporuje? 

V současnosti to bývá kolem 400-500 diváků či více v závislosti na obsahu. Je to velmi slušné 

číslo vzhledem k tomu, jak dlouho to dělám a jaký obsah tvořím. Každý divák, který dobrovolně 

tráví svůj volný čas u mě na kanálu a je součástí té velké bandy lidí je pro mne neskutečná motivace 

v tom celém pokračovat. Pokud máš na mysli finanční podporu, tak procentuelně to asi nedokážu 
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vyjádřit, nicméně se jedná o vyšší stovky lidí. 

Jsi zaregistrovaný jako Twitch partner? Měl bys o to případně zájem? 

Ano, jsem Twitch Partner skoro rok a půl. 

Vyhovují ti podmínky a pravidla nastavené Twitchem? 

Nemám s nimi problém. Vzhledem k množství diváků, streamerů a jakýmsi přesahem nad rámec 

Twitche je nutné řadu věci usměrňovat a mít jasné mantinely. 

Co finanční náročnost? Streameři musejí mít většinou výborné internetové připojení a 

solidní počítač. Upgradoval jsi něco z toho vyloženě kvůli streamu? 

Určitě. Zpočátku investice do streamu byly menší v řádech tisíců a přesvědčit manželku, že to má 

smysl nebylo zpočátku jednoduché. S růstem kanálu stoupaly investice a zajišťování určité 

technické úrovně. Stále se ale držíme smysluplných investic, které posouvají stream či můj 

komfort. Pár věcí mám zařazené do skupiny "nice-to-have", ale určitě se nejednalo o investice, 

které by byly zcela zbytečné či příliš brzo. Řada lidí investuje desetitisíce do hardware, který né 

úplně má smysl vzhledem k velikosti channelu. 

 

Pokud to řeknu ve zkratce, hardware který mám bych určitě nikdy neměl, pokud bych 

nestreamoval - nemělo by to smysl. 

Vím, že máš stálé zaměstnání, streamuješ tzv. bokem, nicméně slavíš poměrně slušný úspěch. 

Přemýšlel jsi někdy nad tím, že se streamování budeš věnovat full-time? 

Pokud se budeme bavit pouze o streamování (ostatně jste na webových stránkách Twitch Teamu) 

tak streameři se otázkou full-time zabývají poměrně často, ač si to nechceme připustit. Někteří se 

touto myšlenkou zabývájí ihned v počátku samotné tvorby a jdou do stremování s vidinou obživy. 

Někdo k tomu přistoupí časem, když vidí, že streamování je v jejich očích úspěšné. Někdo full-

time odmítne s tím, že se vlastně jedná o hobby a nemá ambice se živit pouze streamováním. 

Streamování jako takové je i přes historii Twitche stále nová věc a v případě České Republiky 

stále tak trochu neznámou u mainstreamu. Z tohoto důvodu je krok k full-time u každého streamera 
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unikátní - každý má jinou životní situaci, jiné náklady, jiný druh či koncept obsahu. 

Celá věc je silně individuální a velmi špatně se predikuje, zda je toto rozhodnutí správné, zda je 

načasován vhodně a defakto je to krok do neznáma. 

Takže ano, přemýšlím nad tím. Pokud stream neděláte full-time, tak neustále uhýbáte, vytváříte 

kompromisy, snažíte se něco někam napasovat. Ve výsledku méně spíte, obětujete svůj volný čas, 

kdy můžete vypnout, a mozek si odpočine a s tím v ruku v ruce ovlivňujete sami sebe a v konečném 

důsledku i váš výstup na streamu. 

A to je věc, kde kompromis dělat nechci. Obzvlášť v situaci, kdy cca 500 lidí si mne předplácí a 

očekává obsah, nějakou nastavenou kvalitu a zábavu. Chodil bych kanálama, kdybych k tomu 

přistupoval v tento moment laxně. Zatím jsem se nerozhodl. Rád do onoho neznáma skáču 

(manželství, otcovství, zaměstnání…), ale tohle je něco trochu jiného a nejsem si jistý. Uvidíme 

časem. 

Česká republika je v otázce Twitche poměrně stále dost nezmapovaným územím. Dá se říci, 

že největším hráčem na československém poli je FattyPillow. Myslíš, že jeho úspěch dokáže 

ještě někdo napodobit? Je to vůbec na tak malém trhu vzhledem k počtu potenciálních 

diváků možné? 

Karel aka FattyPillow je dle mého překonán. Ano, stále oslovuje svoji fanouškovskou základnu a 

dokáže vygenerovat zajímavá čísla, ale Twitch jako takový se posunul dále, i ten český. Na 

pomyslné špičce je již dávno někdo jiný a i diváci přišli na chuť jinému obsahu. Je to přirozené, 

každá služba a entertainment se vyvíjí a posouvají se chuťě. Karel byl spíše první, který 

zaznamenal velký úspěch a dokázal proniknout i do mainstreamu. Náš trh je menší, ale neustále 

roste a s ním i řada nových streamerů. Když jsem začínal streamovat, na české scéně například 

nebylo žádných kreativních streamerů. Dnes je jich minimálně tucet. Také to již dávno není jen o 

kompetetivních či e-sport hrách, ačkoliv dokážou stále přilákat největší množství lidí. 

S tím souvisí i má další otázka. Čeští streameři většinou cílí na český či československý trh. 

Více či méně úspěšně. Twitch je však v podstatě globální záležitost. Nemyslíš, že je škoda, že 

se někdo nepokusí o streamování v cizím jazyce, konkrétně tedy angličtině? V tomhle mají 

zahraniční streameři velkou výhodu, kterou se ještě nikdo pořádně nepokusil nabourat. 
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Já paradoxně začal streamovat v angličtině, vydržel jsem cca 9 měsíců a poté to zkusil na českém 

Twitchi. Šance oslovit globální trh tu je, ale musí se brát v potaz ohromná konkurenceschopnost a 

množství lidí. V roce 2017 bylo přes dva miliony aktivních streamerů. Lokální a menší trhy mají 

svá specifika a paradoxy. Co funguje na české scéně například pro menší streamery nemůže za 

žádných okolností fungovat venku. Volba her a s tím spojený potenciál růstu streamera je na 

menších trzích ve fungování takřka opačný - v globálním měřítku u "mainstream" her není až na 

velmi vzácné výjimky možné vyrůst, na menším trhu ano viz PUBG. 

 

Jinými slovy, venku je potenciál obrovský, ale šance prorazit mnohem menší. 

Považuješ za influencera nebo někoho, kdo by se mohl nazvat žurnalistou / publicistou? 

Ne. Hraju hry, protože mě baví, a protože mě baví interakce s podobně smýšlejícími lidmi. Nechci 

jim tvrdit, co mají hrát, jak to mají hrát nebo snad proč to mají hrát. To je na každém. Pokud si 

lidé vyberou můj stream, chtějí sledovat mě a to, co zrovna hraju. O ničem jiném to není. 

Recenzent ani nic podobného nejsem.  

Máš nějaké oblíbené streamery, které třeba považuješ za vzor nebo myslíš, že dělají 

streamerům dobré jméno, ať už u nás nebo v zahraničí? 

Mám pár oblibených streamerů, které mám opravdu rád a často v rámci svých možností na ně 

koukám. Jmenovitě Ben aka CohhCarnage. Jeho koncept streamu a motivace jsou mi velmi velmi 

blízké a je i po letech velkou inspirací.  

Twitch jsou hlavně videohry. Z velké části esport, který je v české společnosti stále velkou 

neznámou. Myslíš, že by se naše tradiční média měla pustit do většího mapování esportu? 

Pomohlo by to zviditelnit i české streamery? 

Toto se nyní již děje. E-sport přchází do mainstream médií a s ním se zvedá celkově povědomí o 

věcech s e-sportem spojených - streaming, marketing, fanoušci, turnaje, mistrovství. S tím logicky 

bude přirozené spojovat pár jmen z české streamerské scény, ať již je to např. Petr Žalud v rámci 

Hearthstonu či Mazarini s PUBG. 

Streamuješ hlavně videohry, já osobně jsem se o tobě dozvěděl z main page Twitche, když 
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jsi streamoval český hit Kingdom Come. Která hra ti přinesla nejvíce diváků? Jak plánuješ 

diváky udržet, případně jejich číslo navýšit? 

Kingdom Come byl určitě velký úspěch pro můj kanál i ve spojení s propagací na hlavní stránce 

českého Twitche. Celá situace byla velmi dobře, byť neplánovaně, načasovaná. Pokud si 

vzpomenu na rok 2017 tak určitě XCOM či dokonce staré Heroes III. 

Navyšování či udržování diváku neplánuji, určitě ne ve smyslu "Do konce léta musím mít 1000 

lidí!". Kanál má zavedený koncept, herní žánry a komunitu, která sama od sebe sdílí můj obsah. 

To je pro mne známka, že to dělám dobře a nemusím se kvůli tomu podřizovat či jet na nějaké 

trendy vlně. Hraju to co mě baví a streamuji to co chci. Mám ohromné štěstí, že to lidi baví nebo 

že dokonce o tom vyprávějí dalším. Růst je tedy pozvolný, přirozený a o to víc odolnější vůči 

různým změnám na herní scéně. 

Velkou částí real time streamingu je také interakce s diváky. Twitch chat je něco, co se 

běžnému člověku jen velmi těžce vysvětluje. Jak moc jsou pro tebe jejich reakce zásadní 

v rámci tvorby obsahu na tvém streamu? 

Diskuse a interakce s mojí komunitou je pro mě alfa a omega. Bez nich bych toto opravdu nedělal, 

celý channel na tomto stojí a padá. S řadou z nich se znám osobně již několik let, považuji je za 

přátele. Pravdou je, že mě celá tahle situace strašně deformovala a neumím si již prakticky 

představit hrát hru bez chatu, bez reakcí, trollení či emote spamu. Chat každou situaci svou reakcí 

neskutečně umocňuje a o to je to větší zábava. Proživát společně některé herní momenty, 

zakončení či zvraty v příběhu... trochu mi to připomíná, když jdete s partou kamarádů do kina na 

Dvě Veže a jsou ohromní fanoušci např. Pána Prstenů. Prostě je to mnohem zábavnější prožívat to 

v partě kamarádů... 

Jak moc je fyzicky a psychicky streamování náročné? Přeci jen streamer nejen hraje, ale 

také mluví k divákům a snaží se je zabavit, aby ho dále sledovali. 

Na první pohled by se zdálo, že vlastně o nic nejde. Vždyť sedíš v křesle a hraješ videohry. 

Každému asi dojde, že opak je pravdou a pokud pomineme životní styl, který není extra zdravý, 

jedná se hlavně o psychickou náročnost, ostatně jako každá věc, kde komunikuješ s lidmi. Já si za 

svoji pracovní kariéru prošel retailem, obchodními schůzkami i mailovou komunikací s 
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podnikateli či řediteli takže nějakou formu empatie a asertivity mám. Je to určitě dobrá vlastnost, 

protože chat a převážně na Twitchi může být silně škodolibý, plný sarkasmu a narážek. V horším 

případě i vulgarismů a urážek. To je věc, se kterou se streamer musí potýkat v reálném čase. 

Nemůže se nijak schovat, lidi okamžité vidí jeho reakce i mimiku. Musí být zkrátka odolný a v 

lepším případě toto asertivně zvládat. Není to jednoduché a i zdánlivě největší kliďas může mít z 

dlouhodobého stresu moment, kdy řekne či udělá něco, co by normálně neudělal... stane se to 

každému. Blbě se vyspíš, čelíš něčemu třeba v osobním životě a pak stačí zdánlivě malicherná věc 

jako impuls a už to jede. Jsme lidi, jako všichni ostatní. :) 

 

Fyzická náročnost u streamování být může, obzvlášť když délku streamu přetáhneš, klidně i 

několikrát po sobě. Pak je to znát a může se stát, že to nezvládneš. Chce si to dobře nastavit, znát 

svoje limity, zbytečně to nehrotit. Všeho s mírou jak se říká. Ale naprosto rozumím, když se občas 

někdo kousne a jede jako blázen. Já osobně relaxuju s rodinou o víkendu, často s Kačkou vyrazíme 

do města na dobré jídlo, na kafe nebo prostě jdeme se synem na vzduch. Z důvodu, že oba 

pracujeme a stream má poměrně "striktně" nastaven harmonogram tak je každý týden dost 

organizován, skoro až roboticky. Ale vyhovuje nám to a popravdě ten manévrovací prostor přes 

všechny aktivity, práci či rodičování není zase tak velký. 

Proč myslíš, že právě ty slavíš na české scéně Twitche úspěch? 

 

Mohl bych říct to otřepané "Vůbec netuším!", ale je to určitě kombinací mé osobnosti, obsahem, 

stylem jakým hraju hry a převážně partou lidí kolem mého kanálu. Bez všech lidí, chatu a 

komunitního cítění by určitě řada lidí nevydržela řadu měsíců každý večer si otevřít třeba cider a 

pustit si můj stream, pokecat a pravidelně u toho usínat. Možná je to i tím, že převážná část 

streamerů jedou kompetetivní věci a jen malá část se pravidelně věnuje novým singleplayerovým 

titulům, indie záležitostem či starým hrám. Ještě menší část těchto streamerů hry projde až do 

konce se vším všudy a z části to může být i technickým zpracováním a vizuální kvalitou mého 

kanálu. 

11. 3. Příloha č. 3: Streamer 3 

Kdy jsi začala na Twitch.tv streamovat a proč jsi zvolila právě tuto platformu? 
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Asi pred 4-5 rokmi, prvý rok-dva to bolo skôr o testovaní a streamovaní len pre najbližších 

kamarátov, s tým že som zapla stream naozaj málokedy. Nemala som záujem o rozširovanie 

channelu. Zo začiatku to bolo Livestream.com, ale kvôli veľmi zlému nastaveniu som prešla na 

Justin.TV. Po jeho zrušení som sa rozhodovala som sa medzi Twitchom a Picarto.TV (stránka 

vyslovene len pre creative streamy), rozhodla som sa pre Twitch, aj keď v tej dobe boli kreatívne 

streamy zakázané a banované. Viac mi vyhovoval, od vizuálnej stránky až po ovládací panel.  

Jak moc velkou váhu streamování dáváš? Koníček, zábava, případně snaha o 

profesionalizaci? 

Pre mňa je stream doplnok k tomu, čo robím. Grafika je moja práca, živím sa tým, a kreslila by 

som či už bez streamu, alebo s ním. Je to akoby part-time job  

Kolik se na tebe dívá diváků? Jak velká část z nich (stačí procentuálně, pokud nechceš jít do 

detailu) tě podporuje? 

Bývavalo to okolo 200-300, odkedy Twitch zmenil vyhľadávanie streamov (zrušili # v názvoch) 

tak to spadlo zo dňa na deň na 30. Momentálne je to okolo 70-100 ľudí v priemere. A podporuje 

ma z nich 100%. Za podporu nepovažujem len financie, ale aj prítomnosť toho človeka. Investuje 

do mňa svoj čas, ktorý je ochotný stráviť na mojom streame a to je pre mňa veľmi dôležité.  

Jsi zaregistrovaná jako Twitch partner? Měla bys o to případně zájem? 

Partner som už dva a pol roka 

Vyhovují ti podmínky a pravidla nastavené Twitchem? 

Myslím, že všeobecné pravidlá Twitchu sú nastavené vporiadku. Mohli by však aj dbať na kontrolu 

ich dodržiavania. Twitch sledujú aj deti a niektoré streamy sú v rozpore s pravidlami (a niesú 

pritom nastavené ako 18+)  

Co finanční náročnost? Streameři musejí mít většinou výborné internetové připojení a 

solidní počítač. Upgradovala jsi něco z toho vyloženě kvůli streamu? 

Určite áno. Bez toho by to nešlo. Upgrade však bol postupný (ušetrené peniaze zo streamu som 
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vždy investovala naspať). Začínala som s notebookom a lacnou webkamerou pripevnenej na 

stolovej lampe. Okrem stavania časom nového počítača a klasických upgradov streamu (mikrofón, 

obrazovky, stôl/stolička atď) je pre mňa veľmi dôležitý grafický tablet a niekoľko kamier.  

Česká republika je v otázce Twitche poměrně stále dost nezmapovaným územím. Dá se říci, 

že největším hráčem na československém poli je FattyPillow. Myslíš, že jeho úspěch dokáže 

ještě někdo napodobit? Je to vůbec na tak malém trhu vzhledem k počtu potenciálních 

diváků možné? 

Nemyslím si že Fattypillow je najväčším streamerom na SK/CZ scéne. Možno bol a z hľadiska 

followerov aj stále je, ale v bežnom počte viewerov ho často predbiehajú Agraelus a resttpowered. 

SK/CZ scéna je určite limitovaná, ale ktokoľvek môže v budúcnosti prekvapiť. 

S tím souvisí i má další otázka. Čeští streameři většinou cílí na český či československý trh. 

Více či méně úspěšně. Twitch je však v podstatě globální záležitost. Nemyslíš, že je škoda, že 

se někdo nepokusí o streamování v cizím jazyce? Ty osobně streamuješ právě v angličtině, 

přestože jsi ze Slovenska. Byl to tvůj úmysl od začátku? Přinesla ti angličtina diváky, které 

bys jinak nezasáhla? 

Nemyslím si. V CZ/SK scéne je oveľa jednoduchšie získať publikum, ako pri streamovaní v 

angličtine. Pokiaľ sa ten človek vyslovene nešpecializuje , môže to byť veľmi ťažké. Streamy v 

angličtine sa rátajú na tisíce. SK/CZ na desiatky.  

Ja som začala streamovať v angličtine kvôli svojej komunite na Tumblr. Veľa ľudí po mne chcelo 

návody ako kreslím, a Twitch mi prišiel vtedy lepší, ako Youtube. Mohla som komunikovať s 

ľuďmi a odpovedať na otázky v reálnom čase. A angličtina bola pre mňa jediným možným 

východiskom, v slovenčine by mi nikto nerozumel. 

Máš nějaké oblíbené streamery, které třeba považuješ za vzor nebo myslíš, že dělají 

streamerům dobré jméno, ať už u nás nebo v zahraničí? 

Určite áno. Domáce streamy pozerám málokedy, ale  zo zahraničných je to určite Lirik a 

CarsonDrewIt (creative streamer)  

Twitch jsou hlavně videohry.  Z velké části esport, který je v české společnosti stále velkou 
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neznámou. Myslíš, že by se naše tradiční média měla pustit do většího mapování esportu? 

Pomohlo by to zviditelnit i české a slovenské streamery? 

Je to diskutabilné. Esport je hlavne zaujímavý pre mladšie generácie, myslím že väčšinu 

obyvateľov to nezaujíma, prípadne aj pohoršuje (napríklad moja mama mi stále neverí že taká 

“hlúposť ako počítačové hry” sa dá poňať ako druh “športu” a prípadne sa tým aj uživiť. Myslím, 

že Prima COOL sa do toho trochu púšťa a je to dobrý štart. Neviem si to však predstaviť v hlavných 

večerných správách 

Streamuješ v tzv. Creative sekci, konkrétně ilustraci. Proč ses rozhodla tvorbu svých děl 

navíc ještě streamovat? 

Odmalička bol môj sen živiť sa kreslením, čiže len si za tým idem. Prečo to aj streamujem som 

vysvetlila už predtým. Odvtedy sa to stalo súčasťou môjho bežného života a napĺňa ma to, neviem 

si predstaviť zrazu s tým skončiť. Moja komunita by mi veľmi chýbala. 

Velkou částí real time streamingu je také interakce s diváky. Twitch chat je něco, co se 

běžnému člověku jen velmi těžce vysvětluje. Jak moc jsou pro tebe reakce diváků zásadní v 

rámci tvorby obsahu na tvém streamu? 

Chat je pre mňa veľmi dôležitý. Okrem toho že mi robia spoločnosť, mnoho krát ma upozornia na 

nejaké chyby pri tvorbe, ktoré si ja v tom momente nevšimnem. Feedback tam hraje veľkú rolu, 

hlavne ak ide o zákazky  

Jak moc je fyzicky a psychicky streamování náročné? Přeci jen streamer nejen produkuje 

obsah, ale také mluví k divákům a snaží se je zabavit, aby ho dále sledovali.   

Je to individuálne. Ale je to až neuveriteľné, ako vyčerpávajúce streamovanie po oboch stránkach 

môže byť.  Hlavne ak má človek aj webkameru a musí určitým spôsobom vystupovať, udržiavať 

flow streamu, konverzovať, pritom tvoriť obsah. Naozaj si neviem predstaviť streamovať denne 8 

hodín.  

11. 4. Příloha č. 4: Streamer 4 

Rozhovor byl zaznamenán na audio komunikačním kanálu Discord. 
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When did you start streaming on Twitch and why did you choose that platform in 

particular? 

 I started in 2014. I streamed HoN at that time, but I think my career of a streamer started in 2015 

when I started playing Dota 2. That’s where people started slowly noticing me. 

Have you ever considered different platform? Before starting on Twitch or during your 

time on the platform? 

No, never. Twitch is exactly what I needed, because everything regarding esports was happening 

(and still is) on Twitch. Simple choice. 

You are a very popular Dota 2 streamer, what made you stream this competitive game? 

I was really successful in HoN and I wanted to be the same in Dota 2. Streaming was just a 

measure to make myself visible among the best players – if I was to become good enough. I 

wanted to go pro and Twitch was the way to do it. 

How many viewers do you get? How many of them actively support you? 

I always get around 500 viewers, that’s my base. The rest depends on other Dota 2 streamers, 

who are more popular. If they aren’t streaming, my numbers can rise up to 5 000.  

What about your partnership with Twitch, you content with your cooperation? 

I think so, yes. I mean there isn’t much they can improve. I would like more archived games, but 

that’s just my view. I tend to use old games of professional players, to improve myself and 

sometimes I can’t find them, because Twitch deletes them after some time. 

I wanna focus on your gear. How much do you invest in your streaming setup? You are no 

casual streamer, so I’d think you must have some heavy setup. 

As I said, I am streaming mainly to prove myself on the scene. Dota 2 is not that much 

demanding on your specs, so I only bought better headphones and webcam. Not much of a big 

deal.  



104 

 

You said you wanted to go pro in esports and used Twitch as a middle man. Did you 

succeed?  

Yes, I did actually! I became a member of a professional team in 2016. I was with them for about 

a year or so. It was a huge boost for my career, my stream and, frankly, my ego. I felt like a king 

at the time, very arrogant to be honest. On the other hand, I became much more friendly to my 

chat. I started to feel like I actually achieved something, so I started to be educational, giving 

advice etc. on how to play Dota 2. And as I am not a member of a pro team anymore, stream is 

my living. 

How much do you think esport helped the Twitch community and the platform itself? 

Oh a lot. I think it’s Twitches most important asset. They were the first to broadcast esport 

tournaments and made them popular. Every important esport is streamed on Twitch. Every 

important player is streaming on their platform. That’s why I started streaming there as well. To 

be among the best. 

Real time streaming like the one on Twitch is about interaction with viewers as well. It is 

very difficult to describe Twitch chat to someone, who has never seen it. Do your viewers 

impact the content you create on your stream? How much do you interact with them? 

As I said earlier, it wasn’t in the beginning but chat became super important part of my stream. 

People don’t tell me what heroes to play or anything like that, but they ask me why I chose that 

hero in that particular game, why did I choose this item / stat build etc. And I tell them. When I 

play a super tough game with good players, I sometimes apologize and almost don’t talk at all, 

focusing purely on the gameplay. But mostly almost everything I do in the game, I comment or 

explain to my chat. 

Do you feel like an influencer? Because you give out opinions on this particular game. 

Could those be considered reviews and be a part of, let’s say traditional forms of 

journalism? 

No, not at all. If anything I feel more like a teacher. But not an influencer or a reviewer, no. Dota 

2 is very specific in this way. I don’t it can ever be comprehended in a traditional publicist way. 
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But I would like to see traditional media pick up on esports and Twitch more. We had a 

discussion with my chat once, that I am like an expert on TV, you know, when you watch 

football or whatever and there are former players or talent who give their opinions on the game. I 

could see myself become that in the future in esports! 

How difficult is it mentally to stream early in the day, like you do, for 5 or more hours, 

focusing on your gameplay and trying to be educational to your viewers? 

It’s not difficult at all for me to be honest. I am still just 22 and I have tons of energy. I live with 

my parents, I don’t go to school, cause they full support what I am trying to achieve, so I guess I 

don’t have many of the worries other streamers do. Currently, I do what I love. I play Dota 2, I 

want to get even better and get myself on the pro scene again. Until then, stream is my living and 

it ain’t half bad. It’s an amazing feeling to do what you love, be good at it and even teach others. 

So no, I don’t feel mentally challenged at all.  

11. 5. Příloha č. 5: Streamer 5 
 

Kdy jsi začal na Twitch.tv streamovat, z jakého důvodu a proč jsi zvolil právě tuto 

platformu? 

V roce 2014. Bylo to jednoduchý, hrál jsem Dotu od doby, co vyšla jako mód na Warcraft, a když 

jsem pak dostal možnost hrát dvojku, s lepším internetem a lepším počítačem, přičemž jsem byl 

docela dobrej, rozhodl jsem se svoje hraní streamovat. 

Uvažoval si někdy o jiné platformě? Ať už před začátkem na Twitchi nebo v průběhu 

streamování. Pokud ano, proč? 

Ne, nikdy. Twitch je jediná platforma u nás zaměřená na hry, která má smysl. A globálně podle 

mě zatím taky, i když se pár společností snaží prorazit.  

Jak moc velkou váhu streamování dáváš? Koníček, zábava, případně snaha o 

profesionalizaci? 

No. Teď už je to jiný. Začal jsem streamovat, abych lidem ukázal Dotu 2 a ukázal, jak jsem v ní 

dobrej. A na poměry Český republiky jsem v ní vážně docela dobrej byl. Tak jsem si řekl, že bych 
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se mohl zkusit prosadit na profesionální scéně. Jenomže to není jednoduchý, takových jako já byla 

a je spousta. Nejsem si vůbec jistej, jestli je možný se u nás nějak zásadně prosadit. Dnes už 

myslím, že spíš ne. Herení organizace jsou tu strašně malý, a pokud se skutečně někde prosadíte, 

tak spíš v League of Legends nebo Counter-Strike. Dota 2 komunita je tu slabá a herní organizace 

si nemohou dovolit ji živit.  

Kolik se na tebe dívá diváků? Jak velká část z nich (stačí procentuálně, pokud nechceš jít do 

detailu) tě podporuje? 

Jak kdy. V dobách největší slávy jako „dotař“ to bylo klidně i dvě stě lidí. Problém ale byl, že jen 

málokdo mě podporoval. Já kvůli tomuhle snu přestal se školou, nechodil jsem do práce. A bohužel 

lidi nepřispívali. To se změnilo, až když jsem začal vysílat i jiné hry, upgradoval sem počítač, 

abych mohl streamovat i novinky. Počet předplatitelů se konečně vyhoupnul přes stovku, ale pořád 

to nebylo ono. 

Jsi zaregistrovaný jako Twitch partner? Měl bys o to případně zájem? 

Ano, od roku 2015. 

Vyhovují ti podmínky a pravidla nastavené Twitchem? 

Vyhovují i nevyhovují, vadí mi právě partnerskej program. U nás by se měla polovina z částky, 

kterou zaplatí předplatitel, brát až od určitého počtu předplatitelů. Pak by to myslím mělo pro 

streamery větší smysl. Takhle je ta taxa hrozně vysoká a streamováním se alespoň částečně uživí 

jen hrstka diváckých oblíbenců. 

Co finanční náročnost? Streameři musejí mít většinou výborné internetové připojení a 

solidní počítač. Upgradoval jsi něco z toho vyloženě kvůli streamu? 

Upgradoval jsem jenom jednou, většinou z peněz za stream a z nějakých brigád. Ta investice se 

úplně nevrátila, ale přinesla nové diváky, to bylo pozitivní. Bohužel ne v míře, v jaké jsem 

potřeboval. 

S tím souvisí i má další otázka. Čeští streameři většinou cílí na český či československý trh. 

Více či méně úspěšně. Twitch je však v podstatě globální záležitost. Nemyslíš, že je škoda, že 
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se někdo nepokusí o streamování v cizím jazyce, konkrétně tedy angličtině? V tomhle mají 

zahraniční streameři velkou výhodu, kterou se ještě nikdo pořádně nepokusil nabourat. 

Já nevím. Zase v angličtině je té konkurence ještě mnohem víc. Ale několika lidem to vyšlo, to jo. 

Jsou třeba z Francie, Německa, Skandinávie a streamují v angličtině a prosadili se. Ale ono je to 

spíš tím, že jsou dobří v tom, co dělají, ne jazykem. Nejen v Dotě, ve všem. Jako v mém případě. 

Uvědomil jsem si, že jsem narazil na strop svých možností, a že takových jako já je spousta. Nejen 

v Dotě. A všichni si postupně uvědomí, že prostě nejsou tak dobří, jak si myslí. Jenomže když 

jsem skončil vejšku, věděl jsem, že mě jen tak někde nevezmou. Tedy ne tam, kde bych chtěl dělat. 

Zkusil jsem ještě streamovat poker, který přinesl zase další diváky, ale na streamu trávím stále 

méně času. 

Považuješ za influencera nebo někoho, kdo by se mohl nazvat žurnalistou / publicistou? 

Ne, ježiš to vůbec ne. Prostě jsem chtěl hrát. Nejlépe za peníze. Vyšlo to tak z jedné třetiny, ani 

ne.  

Máš nějaké oblíbené streamery, které třeba považuješ za vzor nebo myslíš, že dělají 

streamerům dobré jméno, ať už u nás nebo v zahraničí? 

Určitě, ale nikdy jsem nechtěl být takovej ten blbeček, co na sebe patlá šlehačku nebo mele kraviny 

jen kvůli tomu, aby měl diváky. Chtěl jsem, aby je přitáhl můj gameplay a trocha vtipu.  

Twitch jsou hlavně videohry. Z velké části esport, který je v české společnosti stále velkou 

neznámou. Myslíš, že by se naše tradiční média měla pustit do většího mapování esportu? 

Pomohlo by to zviditelnit i české streamery? 

Určitě jo, začíná se to myslím pomalu přetáčet, ale pro mě už je asi pozdě. Neměl jsem štěstí. 

Velkou částí real time streamingu je také interakce s diváky. Twitch chat je něco, co se 

běžnému člověku jen velmi těžce vysvětluje. Jak moc jsou pro tebe jejich reakce zásadní 

v rámci tvorby obsahu na tvém streamu? 

Já jsem poměrně nervák a nezvládám se pořád s někým hádat v chatu. Spoustu těch lidí znám a 

mám je rád, ale spousta z nich mě taky točí do běla. Párkrát jsem už vybouchnul, je to asi normální, 
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dokonce to někdy přitáhne víc diváků, ale nedělá mi to dobře. 

Jak moc je fyzicky a psychicky streamování náročné? Přeci jen streamer nejen hraje, ale 

také mluví k divákům a snaží se je zabavit, aby ho dále sledovali. 

Je to pravda, jak jsem řekl, já na to asi ani neměl osobnost. Sice pořád streamuju, ale neumím se 

přizpůsobit požadavkům diváků, ani s nima nějak dobře komunikovat. Co se tý fyzický stránky 

týče, musel jsem chtě nechtě začít pracovat a to není jen tak. Přijdeš domů k něčemu, kde bys měl 

působit sebejistě, aktivně a vtipně, ale ono tě to vlastně tolik nebaví. To dokáže vysílit. I proto jak 

jsem řekl, už můj stream není tak pravidelný, jako býval. 

11. 6. Příloha č. 6: Dotazník 

Dotazník je kvůli své značné velikosti dostupný včetně výsledků na této webové adrese: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u1ImIf2sTKd01BiJJPAvhik3-

9ThM4d0V0WJZ1Ib1dA/edit#gid=1873279311 

Otázky: 

Jakého jste pohlaví? 

Kolik je vám let? 

Jaký je váš současný stav? 

Hrajete videohry (počítač, konzole, mobil)? 

Na jakém zařízení hry hrajete? 

Kolik hodin věnujete hraní videoher týdně? 

Využíváte služeb videa on demand (YouTube) či video streamovacích služeb? 

Využíváte těchto služeb ke sledování videoherního obsahu (let's playe, návody, živé streamování)? 

Znáte streamovací video platformu primárně zaměřenou na videoherní obsah, Twitch.tv? 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u1ImIf2sTKd01BiJJPAvhik3-9ThM4d0V0WJZ1Ib1dA/edit#gid=1873279311
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u1ImIf2sTKd01BiJJPAvhik3-9ThM4d0V0WJZ1Ib1dA/edit#gid=1873279311
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Sledujete Twitch.tv? 

Kolik hodin týdně věnujete sledování video platformy Twitch? 

Která z kategorií Twitch vás nejvíce baví? 

Proč videoplatformu Twitch sledujete? 

Preferujete domácí či zahraniční streamery? 

Z jakého důvodu sledujete vaše oblíbené streamy? 

Podporujete aktivně vaše oblíbené streamery (předplatné, dary, bity) na video platformě Twitch? 

Využíváte služby Twitch Prime (díky předplatnému služby Amazon Prime)? 

Zapojujete se do chatu a další komunikace na vámi vybraném streamu? 

Sledujete také jiné streamovací platformy s videoherním mediálním obsahem? 

Které alternativy využíváte? 

Používáte mobilní aplikaci Twitch? 

Zapojujete se do tvorby mediálního obsahu na video platformě Twitch (streamujete)? 

Uveďte prosím tři kanály, které nejčastěji sledujete: 

 

 


