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Úvod 
Jako první fascinující fenomén v youtuberském světě jsem zaznamenala dvojí roli, kterou 

youtubeři ztvárňují ve svých videích a mimo svá videa. Nejsilněji se toto rozdvojení 

projevovalo, když jsem zapnula kameru. Většina mých informantů se okamžitě přenastavila do 

role, kterou ztvárňuje ve svých videích a nechovala se přirozeně. Postupem času jsem také 

přemýšlela o tom, proč youtuberská videa ve mně způsobují takový pocit trapnosti a 

nepatřičnosti, zpozorovala jsem první společné rysy některých videí a po několika rozhovorech 

s youtubery mi došlo, že infantilnost, nemístnost a bezobsažnost videí je reakcí na většinový věk 

fanoušků. Drtivé většině youtuberských fanoušků totiž bylo kolem jedenácti let. Tím se částečně 

vysvětlilo neformální chování youtuberů ve videích a nasměrovalo mě to k mým výzkumným 

otázkám, které se zabývaly právě vytvářením pocitu blízkosti mezi fanouškem a youtuberem. 

K uchopení tématu mi významně pomohla kniha Tomáše Samka „Tahle země je naše“(2016), 

která se zabývá česko-německým mediálním prostorem v kontextu bulvarizace. Samek 

analyzuje tento mediální prostor skrze koncept deiktického pole a zkoumá, jakým způsobem je 

možné se přiblížit co nejblíže ke čtenářovu zde-teď-já, tedy k jeho origu. Bulvární média k tomu 

volí zahrnování čtenáře do určité skupiny, která je mu blízká, hovoří o místech, která nejsou 

čtenáři vzdálená a hovoří o přítomnosti, která se čtenáře bezprostředně týká. U youtuberů to 

nebylo jiné, aby se přiblížili co nejvíce k divákovu origu, ve svých videích se vztahovali ke 

svým fanouškům, tykali jim, hovořili o místech a situacích, které byly jejich divákům důvěrně 

známé a v některých případech se vše odehrávalo v přímém přenosu – tedy teď a tady u jejich 

počítačů. Moje tři výzkumné otázky byly následující: 

 Jakými způsoby se youtubeři pokoušejí přiblížit své fanoušky ke svému origu? 

Díky jakým postupům dochází k vytváření dojmu blízkosti mezi youtuberem a jeho fanoušky? 

Je proces vytváření dojmu blízkosti mezi youtuberem a fanoušky vzájemný? 
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Ač se moje výzkumné otázky táží především na oblast vztahu mezi fanoušky a youtubery, tato 

práce se částečně pokouší zmapovat celou problematiku youtuberství v českém kontextu. Pro 

větší srozumitelnost práce je toto pojetí stěžejní. Čtenář by neměl šanci porozumět celé této 

problematice bez pochopení základních rysů a funkcí tohoto komplexního světa.  Z tohoto 

důvodu je práce strukturována i jako jakýsi přehled základních informací o youtuberech a jejich 

videích, zároveň poskytuje stručný přehled historie českého youtubu a seznam hlavních 

představitelů třech generací youtuberů, který je obsažen v příloze a pokouší se přehledně 

zpracovat toto dosud komplexně nezpracované téma alespoň částečně. Zaměření na 

problematiku intimity mezi fanoušky a youtubery prolíná tělo práce jen v některých kapitolách, 

nicméně tyto kapitoly tvoří většinu těla práce, protože navozování pocitu blízkosti mezi 

fanouškem a youtuberem je hlavním středobodem celého tohoto světa.
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1. Představení informantů 

Na začátku svého výzkumu jsem se setkala s řadou youtuberů, kteří se báli spolupráce. Bylo to 

především dáno formou naší počáteční komunikace, která probíhala především přes internet. 

Takto kontaktovat youtubery se ukázalo nevhodné. Postupně jsem navazovala kontakty pomocí 

metody sněhové koule, byli to youtubeři, co se navzájem znali osobně. To však u youtuberů 

nebylo tak časté, jak by se mohlo zdát. Často sice spolu spolupracovali, ale osobně se nikdy 

nesetkali. Středobodem mých známostí se proto stal youtuber Endy, který jezdil na tzv. 

„Videocampy“, tábory, kde pracovali youtubeři s dětmi jako vedoucí. Právě tento přímý kontakt 

s „živými“ youtubery mi umožnil s nimi navázat spolupráci a zahájit řádně výzkum. Někteří 

z nich byli tzv. „malí“ youtubeři (viz 9. kapitola Hierarchizace youtuberů) a jiní byli víc slavní.  

Informanti, s nimiž jsem spolupracovala, jsou tedy zastupiteli různých žánrů a typů youtuberů, 

počty svých odběratelů se poněkud liší. Ve většině případů se ale jedná o tzv. „malé youtubery“. 

Zde uvádím pro lepší přehled seznam youtuberů, s nimiž jsem dlouhodobě spolupracovala po 

dobu dvou let. S některými z nich jsem se vídala pravidelně, s některými nahodile na 

youtubových fan-akcích. Pro lepší pochopení a srozumitelnost zde uvedených informací 

doporučuji nahlédnout do 6. oddílu 6. kapitoly Žánry youtuberských videí) 

1.1. Sky Max 

V současné době má tento youtuber něco kolem 27 000 odběratelů. Zabývá se tvorbou rapových 

„songů“, videí, která ukazují, jak by vypadaly videohry v běžném životě, pořadem o Raw stravě 

a videi o Minecraftu – hře, která se celosvětově populární, a to nejvíce u dětí. Jeho tvorba se dá 

jednoznačně zařadit mezi obsah vyhraněný směrem k zábavě a hrám.  

Spolupracuje dlouhodobě se svým kameramanem Filipem a společně tvoří značku „Sky Max“ 

ačkoliv její hlavní tváří je sám Sky Max. Další jeho přezdívky jsou také „Ředitel Vápenky“ a 

„Polompolo“.  

Jeho vůbec první uveřejněné video vzniklo na Vánoce roku 2011, byl to zároveň i první „song“, 
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který publikoval. Název je „Start with E“ a je to rapová písnička. Toto video ještě uveřejnil jako 

on sám, tedy jako Martin. 

Jako svoje první významné video vnímá Sky Max svoji píseň „Český minecraft rap“, který 

uveřejnil 17.6. téhož roku. Tento rap, který pojednává o hře zvané Minecraft, se stal virálem 

poté co ho velmi populární youtuber House sdílel na facebooku. Během toho večera video 

nabralo přes 10 000 shlédnutí. To stoupalo následující dny. Pro Sky Maxovu youtuberskou 

kariéru to byl stěžejní okamžik. 

Další věc, co Martin dělá jsou tzv. Nevlogy, ty začal tvořit asi od roku 2013, jsou reakcí na 

klasické vlogy a snaží se tento žánr videí uchopit jinak. V tomto roce mimo jiné poprvé „ukázal 

ksicht“, jak říká. Do té doby fanoušci neviděli jeho tvář v žádném z jeho videí, byl pouze 

komentátorem minecraftových her v pozadí. 

1.2. The Mad Kyo 

V současné době má přibližně 45 000 doběratelů. Svůj kanál The MadKyo si založila v roce 

2013 po skončení střední školy jako formu koníčku. Zabývá se tvorbou humoristických videí a 

scének. Na svém kanále se charakterizuje takto: „Kromě toho, že jsi právě narazil(a) na kanál 

úplného šílence, jsem známá jako MadKyo a hned na začátek bych Ti chtěla říct - jsem brutálně 

upřímné a sarkastické hovado, které ze sebe raději udělá úplného vola, jen aby pobavil lidi, než 

aby to byl suchar před kamerou, co si jede beauty jen kvůli tomu, že má prsa. Sorry ladies. Je 

fakt, že točím ask videa, challenge a trošku ten mainstream, ale vždy do toho dávám maximum, 

abych zrovna Tebe přiměla se trošku pousmát a abych se odlišila od ostatních. Jsem bavič, 

takže beauty videjka o tom, co mám v imaginární kabelce tu fakt nehledej.“ 

V tomto textu se youtuberka vymezuje proti tzv. beauty-vlogerkám, které se zabývají tvorbou 

videí o líčení a make-upu. Imaginární kabelka je narážkou na časté téma videí beauty-vlogerek, 

které vytahují obsah své kabelky na kameru a komentují to. Ask-videa a Challenge jsou jako 

žánry youtuberských videí vysvětleny v 6. oddíle 6. kapitoly Žánry youtuberských videí. 
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Také píše blog, kde radí ostatním, jak dělat správně youtube. Aktivně se účastní videokempů, 

táborů určených pro fanoušky youtuberů. Má také sekundární kanál MadKyoLive. Když jsem se 

ptala této youtuberky na její začátky, odpověděla takto: 

„Kdy já jsem začala, no je to necelý 3 roky zpátky je to vlastně po maturitě, kdy jsem tak nějak 

neměla co dělat, neměla jsem práci a bylo to prostě zabíjení volnýho času a to padlo tedy na 

youtube. A bylo to v říjnu 2013.“ 

„Ale zároveň jsi vlastně teď poměrně vytížená, jestli tomu rozumim dobře. Nejdřív jsi tím 

zabíjela čas a teď to máš naopak,“ dodávám k tomu. 

„Jasně, je to tak. Bohužel no (smích), absolutně na začátku jsem vlastně nevěděla, co se sebou 

mám dělat, protože těch 8 hodin denně co člověk prosedí v tý škole, tak najednou to bylo volný. 

A teď já úplně vyjukaná, že nemusím nikam chodit. Od šestýho věku chodim někam do školy a 

najednou volno. A jelikož jsem už několik let stříhala, tak mě napadlo, co kdybych zkusila 

youtube, začíná to bejt docela in. Tak jako v pohodě to bylo, ale potom do toho ta práce. Už to 

začínalo bejt trochu komplikovanější, víš co plnej úvazek. 8 hodin denně, není to úplně reálný, 

to všechno stíhat. A teď je to ještě na jinym levlu, teď ještě podnikám,“ vysvětluje MadKyo. 

„A jsi ve fázi, kdy ti z toho youtube takříkajíc něco kápne? Vždyť už máš docela dost odběratelů 

ne?“ Ptám se zvědavě. 

„40 000 mám, to je velkej podprůměr na naši scénu, ti nejlepší maj 300 000, průměr tak 80 až 

100. Takže já jsem takovej podprůměr. Ale řekněme, že když jsem neměla žádnou práci, něco 

málo mi to jako hodilo. Ale to jsem točila každej den nebo každej druhej, takže samozřejmě čím 

víc videí, tím víc subskrajbs,“ objasňuje MadKyo. Těmi „subskrajbs“ myslí odběratele, tedy své 

fanoušky. Zároveň je třeba dodat, že v době našeho rozhovoru měla tato youtuberka jen 40 000 

odběratelů, tento počet se později navyšoval. Průměr 80 a 100 označuje počet tisíc shlédnutí 

každého videa daného youtubera.  
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1.3. Endy 

Youtuber, který sám sebe nevnímá jako youtubera. Většina jeho kanálu je totiž tvořena krátkými 

hranými filmy, které vytvořil v rámci svého studia na Soukromé Vyšší Odborné Škole filmové, 

tato videa sám nevnímá jako youtuberská videa. Přesto však se dá do této kategorie zařadit, 

protože stvořil několik typických vlogů a zároveň uveřejňuje videa, ve kterých zkrátka 

vystupuje on nebo jeho známí. 

Má asi 17 000 odběratelů. Momentálně je ve tvůrčím útlumu v rámci tvorby youtubových videí 

a věnuje se pouze tvorbě kratších hraných filmů.  

První video publikoval v lednu v roce 2012. V té době reagoval na anglického youtubera 

Tomsku, jehož tvorbu vnímal jako vzor. S každým videem se učil něco nového. Význam 

spatřovat v tom, že se technicky zlepšoval a zároveň se se svým kamarádem Standou podílel na 

tvorbě absurdních scatchů, což je bavilo oba. Z technického hlediska vše dělal Endy, náměty 

často vymýšleli společně. Hlavním místem pro první videa byla čajovna Sishabar v Českých 

Budějovicích. Později pak Endy udělal i vlogy, ovšem jeho kamarád Standa byl za kamerou. 

Doteď spolupracují a Standa Endymu často s něčím vypomůže. 

Tvorbu přerušil proto, že neměl moc času. Nevrátil se ke své tvorbě proto, že došlo k absolutní 

degradaci slova youtuber. Kdyby ho někdo nazval youtuber, téměř by ho to urazilo.  

 

1.4. Mesha 

V současné době má asi 38 000 odběratelů. Když jsem však zahajovala spolupráci s ní, měla 

jich jen něco přes 20 tisíc.Tvoří ochutnávková a zážitková videa a také vlogy. Někdy také 

zábavné scénky, tzv Scatche. Svoje první video uveřejnila v roce 2015 a od té doby se youtube 

věnuje pravidelně. Hlavním motivačním prvkem pro ní je překonat sama sebe a založení 

youtuberského kanálu řadí právě mezi tyto mezníky. Mesha samu sebe na svém kanále definuje 

takto: 
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„Vítám Tě na svém kanále. Jestli chceš na chvíli vypnout a pobavit se díváním se na střeštěnou 

holku, tak jsi tady správně!  

Najdeš tu především ulítlé skeče, zábavné vlogy ale i osobní vlogy :) 

Strašně ráda se směju a užívám si, když se někdo směje se mnou! Proto se pohodlně usaďte a 

pěkně se bavte ;) 

Jo a komunikujte se mnou :) Nebojte se mi říct svůj názor, naopak si ho velice vážím! Můžete 

tady, nebo na facebooku. 

Děkuju za podporu, kterou mi projevujete svými odběry. Upřímně si vážím každého z nich :)“ 

Má založen i sekundární kanál Mesha 2. 

„Dlouho jsem nevnímala youtube tímhle způsobem, nevěděla jsem o youtuberech, dostala jsem 

se k tomu až pozdě. Všimla jsem si lidí, kteří tam prezentovali sami sebe. Přišlo mi to zajímavý. 

Ale nechtěla jsem do toho jít sama.“ Vzpomíná Mesha na svoje začátky. 

„Oslovilas někoho?“ Ptám se jí. 

„Svýho tehdejšího přítele a kamaráda. Nechtěl. Nakonec jsem narazila na Stejka a řekla jsem 

si, že to můžu dělat taky,“ směje se Mesha tomu, že když viděla podprůměrnost videí tohoto 

youtubera, došlo jí, že na to taky má. 

„Chtěla jsem si zkusit japonský knedlíčky (myšleno její první video, kde vaří podle speciální 

receptu), celý dva měsíce jsem ho měla natočený a pak jsem se rozhodla to sestříhat. Pak jsem 

přemejšlela jak dál, jakou cestou se ubrat. To druhý video není ani mluvený, přijdu k zrcadlu a 

mluvim. Prostě takový oblosti, co mě napadne. Pak jsem začala dělat skeče. A pak si mě začali 

všímat lidičky. Ani nevim, kdy si mě všimnul nějákej youtuber známější, ale relativně brzo jsem 

měla v odběratelích někoho většího,“ dodává youtuberka. „Já tuhle cestu youtubera považuju 

za cestu za seběvědomím. Pořád procházím zkouškama sebevědomí, pořád přemejšlim, jestli na 

to mám. Natočim video s někym větším a najednou mám pocit, jestli opravdu stačim těm větším 

youtuberům. Já to nemám za sebe úplně vyřešený, i třeba když jsem byla na tom videokempu, 
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kde byli ostatní youtubeři, tak jsem o tom celým trochu pochybovala,“ vysvětluje Mesha, že se 

jí do světa youtubu ne tak snadno dostává. 

„Youtube mi vlastně přináší další a další překážky, výzvy, které zvládám. Mám strašnou radost z 

toho, že se zlepšuju v mluvení v prezentaci,“ vysvětluje Mesha svoje motivace. 

Právě díky spolupráci s dalšími youtubery Mesha získala během mého výzkumu mnoho dalších 

odběratelů a její popularita se poměrně dost zvětšila. 

 

1.5. Fimlar 

V současné době má asi 140 000 odběratelů. Tvoří takzvané „let´splaye“, tedy videa, kde 

komentuje hry, které zrovna hraje. Krom Aika Murczechyho je to největší youtuber, s nímž jsem 

měla šanci spolupracovat.  

Svá první videa udělal se svým kamarádem, s tím, že původní nápad vznikl v hospodě. Jeho 

kamarád v tvorbě dál nepokračoval, ale Fimlara to natolik oslovilo, že u toho zůstal. Jeho první 

videa vznikla v lednu roku 2012. 

Ze začátku měl měl kolem 500 odběratelů. „Pak mi dost pomohlo, když jsem se sčuchnul 

s Biggunsem (youtuber Bigguns 007), s ním jsme udělali pár videjek a těch odběratelů 

přibylo,“ vzpomíná Fimlar.  Během poměrně krátké chvíle mu přibylo 2000 odběratelů. 

 “Vlastně jsem začal z nudy, napadlo mě to, když jsem byl vožralej s kámošem. Tak půl roku 

jsem sledoval ostatní youtubery a pak jsem začal sám dělat Let´splaye. Pak už jsem nikdy 

ostatní youtubery nesledoval. Tehdy jsem studoval vyšší ekonomku, nebavilo mě to, tak jsem 

začal dělat youtube,“ osvětluje svoje začátky Fimlar. 

„Youtube je v zásadě podnikání, pokud někdo chce začínat s youtubem a myslí to fakt vážně, 

může si půjčit půjčku normálně pro podnikatele a navíc banky se začínaj zajímat o youtubery, 

teď jsem měl sraz s komerčkou,“ usmívá se Fimlar spokojeně. 

Fimlar o sobě hned na začátku našeho prvního setkání uvedl, že se pokládá za exhibicionistu. 
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Už na základní škole měl ve třídě roli šaška, ačkoliv a nebo právě proto ho hodně šikanovali. On 

si potom svou novou roli hodně oblíbil a sžil se s ní. Svoji zábavnost a exhibicionismus bere 

jako něco, čím se může zavděčit společnosti. V zásadě ho baví někoho bavit. Nejvíc ho ale baví 

hlavně samotná hra, na kterou tvoří tzv. Let´splaye. Hry, o kterých bude natáčet, si vybírá sám. 

Když hraje doma hry sám, často si u toho povídá, takže, když se u toho natočí zabije tím vlastně 

dvě mouchy jednou ranou.  

1.6. LukeFry 

Na začátku mé spolupráce s tímto youtuberem, měl 23 000 odběratelů. Během pár měsíců ale 

zaznamenala jeho popularita raketový vzestup a momentálně se jeho kanál může pyšnit 38 000 

odběrateli. LukeFry se zabývá tvorbou scének a videí, reagující na politickou a kulturní situaci 

vtipnou formou. Ve svých videích si zpravidla vystačí sám, další herce zpodobňuje tak, že si 

například nasadí paruku a takto je schopen zahrát dalších pět postav. Jeho videa pro mě byla 

cenná především z hlediska jejich reakčnosti na momentální dění na youtuberské scéně. 

LukeFry také reflektoval bulvárnost obsahu youtuberských videí, která je pro mojí práci 

stěžejní.  

Své první video uveřejnil v listopadu 2014, kdy mu bylo 17 let.  

„Na svém kanále o sobě uvádí: „Ahoj, cením si toho, že jsi zabloudil ke mně na kanál! Jsem 

devatenáctiletý kluk, kterého baví tvořit zábavná videa, ve kterých se věnuji různorodým 

tématům. Kromě toho čas od času natočím i nějaký ten skeč nebo přímo video ze svého 

osobního života! :)“ 

Často také tvoří scatche na téma škola a učitelé, které jsou dětem blízké. 

1.7. Aik Murzcechy 

V současné době má dva kanály a videa natáčí se svojí přítelkyní Johankou, s kterou dohromady 

tvoří značku Aik Murczechy. Jeden z jeho kanálů má asi 60 000 odběratelů a ten druhý, nesoucí 

název „seriál Sexexperti“ má asi 140 000 odběratelů. Aik vytváří zpravidla zážitková videa, kde 
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se svojí přítelkyní Johankou aktivně demonstrují svůj šťastný vztah v nějaké konkrétní vířivce, 

hotelu nebo při koupi konkrétního mobilu. Aik Murczechy začal tvořit videa už v roce 2008, 

kdy byl ještě trend youtuberů u nás v plenkách. 

Je jeden z vůbec prvních youtuberů u nás, svoje videa začal zveřejňovat nejdříve na doméně 

stream.cz a poté svou fanouškovskou základnu přesunul na youtube. Jako první příspěvky na 

youtubu uveřejnil parodická videa seriálu Dr. House se změněnou hudbou i titulky. Tyto videa 

však byla kvůli autorským právům smazána. Ač je hlavní postavou první generace youtuberů, 

hned na začátku našeho prvního rozhovoru se ohradil, že mezi „youtubery“ nepatří. Dále hovořil 

především o svoji frustraci ze tvorby ostatních youtuberů, kteří z něj často vycházeli a 

inspirovali se z jeho tvorby. 

„Něco udělám, je to nový, a všichni to najednou chtěj dělat taky!“ Vkřikoval Aik rozhořčeně. 

1.8. Ray Baseley 

Je to začínající youtuber, kterému je 16 let. Spolupracuje s dalšími dvěma přáteli na tvorbě 

nového kanálu, který má prozatím něco kolem 2000 odběratelů. Je to jediný youtuber, který byl 

nejdříve fanouškem youtuberských videí a až poté se stal youtuberem. Hojně navštěvoval fan-

akce pro youtubery jako fanoušek a nyní je navštěvuje jako začínající youtuber. 

 

Intenzita kontaktu s výše uvedenými youtubery se různila. Nejvíce nápomocný mi byl při mé 

práci Sky Max, který mě uvedl do historie českého youtube, spoustu věcí mi vysvětlil a vždy byl 

vstřícný se setkat. Během dvouletého výzkumu jsme se setkávali téměř každý měsíc a zúčastnila 

jsem se i jeho natáčení videa. Zároveň jsem s ním konzultovala většinu svých postřehů ohledně 

youtuberů a dávala jsem mu číst některé úseky své práce, aby mi je schválil. 

Poměrně stejně intenzivní byl kontakt s youtuberkou Meshou, který ovšem začal až po roce 

výzkumu. Mesha mi byla nápomocná především ohledně pochopení vzájemných vztahů mezi 

youtubery a zároveň mi ukázala, jak vypadá intenzivní vztah youtubera s fanoušky. Sama totiž 
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brala tento vztah velmi vážně a před mými zraky si s několika fanoušky dopisovala a silně to 

prožívala. Její zkušenosti ohledně živého kontaktu s youtubery a jejich spolupráce, pro mě byly 

klíčové k pochopení celé problematiky youtuberů. 

Velmi vstřícný byl vůči mně i youtuber Endy, který však reprezentoval zajímavou skupinu mezi 

mými informanty, protože během naší spolupráce přestal tvořit videa. Z tohoto hlediska bylo 

zajímavé sledovat přeměnu jeho názorů na youtube, které po ukončení jeho činnosti začaly být 

odlišnější než na začátku. Zároveň poměrně dlouho plánoval come-back, který se nakonec 

vůbec nekonal, ačkoliv ho měl prý perfektně promyšlený. 

Díky youtuberce TheMadKyo jsem se mohla podívat na Video-kemp, tábor pro fanoušky 

youtuberů a tak se dostat i k Fimlarovi, který zde stejně jako ona pracoval jako vedoucí. 

S většinou zde uvedených youtuberů jsem se vídala pravidelně, nicméně poslední dva uvedení 

youtubeři reprezentují výjimku, protože s každým z nich jsem se setkala pouze jednou. S Aikem 

Murczechym jsem se sice setkala dvakrát, nicméně při druhém setkání, které proběhlo 

neformálně u něj doma, kde bydlel můj kamarád, nepočítám. Naše spolupráce nemohla dál 

pokračovat, protože Johance Čunkové, jeho spoluautorce a zároveň přítelkyni, jsem se očividně 

nelíbila. Ray Baseley a rozhovory s ním jsou zase součástí mé návštěvy fan-akce zvané 

Craftcon. 

Youtubeři, s nimiž jsem spolupracovala, bohužel nereprezentují všechny druhy tvůrců 

youtuberských videí, kteří se momentálně anagažují na české youtubové scéně. Na druhou 

stranu, v jejich tvorbě lze sledovat určitou různorodost. Chybí mi tu například typická 

zástupkyně beauty-vlogerky, která se zabývá tvorbou návodů na líčení. Na druhou stranu Fimlar 

reprezentuje skupinou youtuberů zabývajících se tvorbou let´splay videí.  

Většina mých informantů se dá zařadit jako malí youtubeři, s výjimkou Fimlara, který už spadá 

do skupiny tzv. středních youtuberů a Aika Murczechyho, co se řadí spíše k těm větším. 

Nemyslím si však, že by to škodilo celistvosti práce a uchopení celé problematiky youtuberů u 
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nás, protože většina českých youtuberů se zabývá právě tvorbou zábavných scének a vlogů, 

stejně jako to dělají i moji informanti. 

 

2. Youtubeři a deiktické pole 

2.1. Úvod do problematiky deixe 

Pro uchopení tématu youtuberů v českém kontextu jsem si zvolila Teorii deiktického pole od 

Tomáše Samka (Samek 2016). Klíčové pak pro mě bylo zaměřit se v širokém tématu českých 

youtuberů na konkrétní problematiku. Celý svět okolo těchto tvůrců videí mi přišel nový a 

neobjevený. Už v počátku mého výzkumu jsem narazila na neobvyklou blízkost, která skrze 

videa vzniká mezi fanouškem a youtuberem. Toto navozování intimity skrze formu videí, kterou 

si youtubeři zvolili pro komunikaci se svými fanoušky, mě dovedlo k Samkově teorii 

Deiktického pole, kterou rozpracovává ve své knize „Tahle země je naše“. Tato kniha se 

zabývala především analýzou bulvárních mediálních projevů, které podporovaly v jejich čtenáři 

právě takový dojem intimity, jakou se pokoušely vyvolat i youtuberská videa. Aby se youtuber 

svému fanouškovi dost dobře přiblížil, volí takovou formu mediovanosti, která tomu odpovídá. 

Videa jsou točena takovým způsobem, aby navozovala dojem extrémní blízkosti a komunikace 

mezi čtyřma očima. Mezi youtuberem a jeho fanouškem dochází v okamžiku spuštění videa 

k přátelské a intimní konverzaci. (Viz oddíl Žánry videí) 

S ohledem na Samkovu práci jsem se rozhodla zaměřit na výrazy, které tvůrci videí používají. 

Tyto výrazy jsou z hlediska deiktického pole koncipovány tak, aby se maximálně přiblížily 

k divákově origu (viz další odstavec). Oslovování potenciálního sledovatele má formu 

kamarádských formulací jako „Čao kámo, čus lidi, tak jsem tady zas“ a tak dále. Tato forma pak 

podporuje dojem blízkosti mezi účastníky mediovaného přenosu. Zde je potřeba uvést čtenáře 

alespoň základově do problematiky deiktického pole. 

Samek v úvodní kapitole své knihy, vysvětluje pojem deixe jako soubor veškerých jazykových 



13 

 

prostředků, kterými se (po)ukazuje ven z jazyka, a které získávají jednoznačný obsah teprve, 

když jsou použity v konkrétní situaci či kontextu (Samek 2016: 14). 

Jinými slovy, jedná se o výrazy, které bez kontextu mohou mít více významů. Často se jedná 

například o zájmena, či příslovce. Hezkým příkladem může být zájmeno „já“, které bez 

kontextu může označovat „já“ každého z nás. 

Samek dále zmiňuje, že abychom mohli určit tzv. referent, tedy objekt, na který slovo ukazuje, 

musíme znát umístění mluvčího v prostoru, čase a musíme vědět o jakou osobu se jedná (Samek 

2016: 14-15). Každá tato část má svoji osu. První je tedy prostorová osa deixe, druhá temporální 

osa deixe a třetí osobní osa deixe (Samek 2016: 15). 

Tyto tři zmíněné osy se potom mohou protnout a na místě jejich protnutí vzniká tzv. origo, 

reprezentované také názvem „Zde-teď-já“. Pokud tedy někdo pronese větu: „Já jsem zde teď“ 

bez znalosti výše uvedených tří os deixe, nevědomky je origu nejblíže, jak je to možné. 

Samek specifikuje origo skrze Bühlerovo pojetí, ten origo považuje za střed subjektivní 

orientace každého z nás a je podle něj přítomný ve vědomí každého mluvčího (Samek 2016: 

15). 

Ne každé deiktikum, jak je Samek nazývá, je pouze tato „posvátná trojice“ zde-teď-já. Variací je 

mnoho, nicméně třeba takové My-tady-za chvíli by bylo blíže origu než oni-támhle-zítra. Samek 

dokonce zmiňuje, že některá deiktika přímo vyjadřují a ovlivňují konstrukci sociálních identit. 

Jako je tomu například u zájmen my a oni. Samek pak v tomto případě spatřuje dvě 

identitotvorné situace. První z nich je, když použitý výraz označuje skupinu, k níž se mluvčí 

sám počítá. To Samek nazývá autodeixí. Druhá situace je pak, když výraz označuje skupinu, 

k níž se mluvčí sám nepočítá. To nazývá Samek heterodeixí (2016: 15-16). 

Deiktika zkrátka mají velkou moc, co do sociálního začleňování do určité skupiny. Obecně pak 

platí, že čím origu bližší výrazy volím, navozuji pocit větší vzájemné blízkosti. To je právě další 

stěžejní bod Samkovy práce, která se zabývá česko-německým mediálním prostorem v kontextu 
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bulvárnosti a serióznosti. Bulvární titulky a bulvární forma obecně volí výrazy, které jsem blíže 

origu, tedy zde-teď-já. Vzdálenost na všech osách deiktického pole směrem k origu v bulváru 

klesá (Samek 2016: 141-143). 

U tuzemských médií Samek pozoruje zvýšenou tendenci k bulvarizaci. Ani český youtube není 

výjimkou. Tento prvek prostupuje moje téma ze všech stran. Právě proto jsem se rozhodla 

vycházet z knihy Tomáše Samka která skrze deiktické pole analyzuje rozdíl mezi polaritou 

bulvární a seriózní na česko-německém mediálním prostoru. Stěžejní pak pro mě bylo jeho 

hledání deiktické perspektivy u českých médií. Bulvárnost youtuberských videí v českém 

kontextu je až zarážející. Samek popisuje bulvarizaci českého mediálního prostoru po roce 

1990. Právě tento fenomén mě přivedl na myšlenku prozkoumat bulvarizaci i ve videích 

českých youtuberů. Analyzovat tuto problematiku skrz deiktické pole se mi zdálo o to 

zajímavější, český youtube je bulvárem doslova prolezlý skrz na skrz. Hlavním tématem ale 

nejsou všem známé hvězdy uměleckého showbyznysu a politici, jsou to youtubeři samotní. 

 Youtubeři ve videích prezentují různé drby, hádají se, pomlouvají různé další tvůrce, zkrátka 

tvoří si svět sám o sobě, v rámci něhož vytvářejí bulvární kauzy. Důležitým pojítkem se 

Samkovou prací je pak volba výrazů bulvárních titulků a forem oslovení, které youtubeři 

používají stejně jako česká média. 

2.2. Druhy deixe 

Samek děli deixi na tři druhy: na endoforickou deixi, deixi jako exoforu a deixi na fantazmatu. 

První zmíněná deixe odkazuje na předchozí úsek textu neboli zpátky do textové minulosti 

(Samek 2016: 46). 

Příkladem ze světa youtuberů může být například video s titulkem „Viděla jsem ženskou chcát 

na ulici a a bylo jí jedno, že jí vidim!“ Podtržená zájmena jsou deiktika, která odkazují 

k předchozí větě a v ní zmíněné močící ženě. 

Mnohem častějším fenoménem v youtuberských videích a jejich titulcích bývá však exoforická 
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deixe, Samek ji definuje pomocí Čermákovy definice (Čermák 1994:189 in Samek 2016:49) 

jako ukazování mimo jazyk, zvláště pomocí zájmen a adverbií. Samek dále doplňuje, že 

exodeiktické výrazy bývají v běžné mluvě často doprovázeny gestem ukazování do situace, aby 

byl jasný jejich bezprostřední referent (Samek 2016: 49). 

Video s titulkem „Pozor, tohle se může stát i vám“ z youtuberského kanálu Sexperti Aika 

Murczechyho poslouží jako hezký příklad použití exodeiktika. Exodeiktikum „tohle“ odkazuje 

diváka ven z textu, a tedy přímo do videa. Po kliknutí na odkaz se pak sledovatel dozví, co to 

„tohle“ teda je. 

V tomto případě bych se nebránila ani interpretaci tohoto deiktika jako deiktika na fantazmatu. 

Pojďme si ukázat, jak jej definuje Samek. K deixi na fantazmatu dochází tehdy, když poukazuje 

na referenty, které nejsou obsaženy ani v situaci, ani bezprostřední promluvě, ale jsou umístěny 

v našem vědomí díky fantazii a představivosti (Samek 2016: 75). Je otázkou, zda by se výše 

uvedený titulek videa dal pojmout i jako deixe na fantazmatu. Pojďme si ukázat ještě tři subtypy 

deixe na fantazmatu podle Bühlera (Bühler 1965: 121-140 in Samek 2016: 75) a pokusme se je 

aplikovat na tento titulek. 

V prvním subtypu origo odkazuje na něco, co tu není. Tedy používá stávající časoprostor mluvní 

situace k tomu, aby do ní umisťovalo entity evokované představivostí (Samek 2016: 76). 

V druhém subtypu origo pomyslně přenese vypravěče do jiné situace a konstruuje pak 

promluvu, jako by se posluchačům vyprávělo odtamtud (Samek 2016: 76). 

Třetí subtyp Samek vnímá jako jakýsi přechodný druh, kdy origo zůstává tady a teď, avšak 

používá souřadnice přítomného časoprostoru k tomu, aby na nich demonstrovalo něco, co je již 

jeho extenzí za bezprostředně viditelný obzor (Samek 2016: 76). 

Poslední ze subtypů by se dal poměrně dobře naroubovat na výše uvedený titulek, a to 

především proto, že youtuber ve svém textu odkazuje tady a teď (na svém youtubovém kanále) 

k něčemu, co vzniklo v jeho fantazii (deixe na fantazmatu) a zároveň to není úplně přítomno 
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zde, ale je potřeba kliknout, abyste se k tomu dostali.  

V rámci základního úvodu k formám deixe to prozatím postačí. Nyní se čtenáři pokusím 

přiblížit samotnou platformu, kde se většina dějství kolem youtuberů odehrává – internetovou 

stránku youtube.com. Více se tématice deixe budu věnovat v dalších kapitolách. 

 

2.3. Co je to youtube 

Aby si čtenář této práce dokázal představit kontextualizaci Samkova tématu médií v návaznosti 

na youtuberská videa, je potřeba, aby pochopil funkci youtubu jako takového, jakožto 

novodobého média s mnohem větším dosahem, než jsou běžné noviny. Další stěžejní bod pak 

bude youtube představit takový, jaký je, k čemu slouží obecně, ale zároveň ho ukázat z hlediska 

jednoho z jeho mnoha využití – publikování videí youtuberů.  

Vojtěch Vokurka ve své práci „Youtube Comedians: Performance in the digital Era“ hovoří o 

youtube jako o médiu, kde každý může sdílet svá videa. Ačkoliv to není jediné místo, kde lze na 

internetu svá videa zveřejnit, poměrně krátce po vzniku této platformy, sem umisťují svá videa 

miliony lidí. Často v nich vyjadřují svůj názor. Trend vloggování, jak je někdy nazývána tvorba 

youtuberských videí, byl podle Vokurky reakcí na mainstreamová média a skýtal jakousi novou 

alternativu ve vyjádření svého názoru veřejně (Vokurka 2015: 6). 

Za rodiště vloggování pak Vokurka označuje Los Angeles v Californii. 

Původní myšlenka youtube, když vznikal v roce 2005, byla vytvořit platformu pro vzájemné 

sdílení domácích videí. Nikdo netušil, jak moc se youtube rozšíří po celém světě a jak obrovský 

dosah bude mít (Vokurka 2015: 8). 

Už v roce 2006 youtube denně navštěvovalo 76 miliónu uživatelů a téhož roku ho jeho původní 

majitelé – Chad Hurley, Steve Chan a Jawed Karim – prodali společnosti Google Inc. Za 1.65 

miliardy dolarů. Krátce na to začali být někteří uživatelé zvýhodňováni v návaznosti na jejich 

sledovanost a dosah jejich obsahu. Uživatelé, jejichž obsah vykazoval větší produkční hodnotu, 
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byli stále více a více podporováni (Vokurka 2015: 8-9). 

Youtube postupem času vytvářel platformu pro všechny myslitelné žánry videí, přesto však 

dlouhodobě převládá popularita těch komediálních. Ani v českém kontextu tomu není jinak. 

Obzvlášť youtuberská videa jsou tvořena především za účelem pobavit. Když jsem se o tomto 

fenoménu bavila se svými informanty, většina z nich vyjádřila názor, že videím schází hlubší 

hodnota. Často k tomu dodávali, že najít „kvalitní“ obsah mezi českými youtubovými kanály je 

téměř nemožné. Většina z nich plodí pouze další a další rádoby komediální videa založená na 

různých trapných situacích, a ačkoliv potenciál sdílených videí je obrovský, obsahově se autoři 

příliš neodchylují od komedie. 

2.4. Česká youtube scéna a kontext její bulvarizace 

Ohledně historie české youtubové scény jsem čerpala především z rozhovorů se Sky Maxem a 

dalšími youtubery. Tato problematika bohužel není nijak legitimizována ani literárně 

zpracována, a proto bych k tomuto textu přistupovala jako k subjektivní interpretaci mých 

informantů, a to především youtubera Sky Maxe, 

Česká youtube scéna má svá určitá specifika a jedním z nich je bezesporu velká bulvárnost 

videí. Veřejný prostor v Čechách je bulvarizací natolik prosáklý, že ani youtuberská videa jí 

nemohou být ušetřena. Samek ve své knize uvádí, že pokud jsou média součástí veřejného 

prostoru každé země, je tisk jakousi sémantickou trestí tohoto veřejného prostoru. Podle něj 

kvalita tisku každé země voní kvalitou veřejného života dané země a do velké míry ji vyjadřuje 

a utváří (Samek 2016: 137-138) Toto tvrzení se jistě dá vztáhnout i na nižší kvalitu médií u nás. 

Samek se táže, proč tomu u nás tak je a odkazuje se na rozhovory s lidmi působícími v českých 

médiích. Hlavním důvodem je prý menší počet čtenářů, než je tomu například v mnohonásobně 

větším Německu. (Samek 2016: 144)  

Platí to ale i v kontextu české youtube scény? Za předpokladu, že většinu diváků youtuberů 

tvoří děti a pubescenti, jak uvádí většina mých informantů, je počet potenciálních diváků 
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skutečně omezený. Aby je stovky a stovky vznikajících youtuberů vůbec mohly oslovit, volí 

taktiku bulvarizace. Ostatně, pokud jsme my Češi zvyklí na bulvár z našich tištěných médií, ve 

videu nás to nepřekvapí. 

Forma videí, kterou si čeští youtubeři vybrali, se přizpůsobuje sledovatelům. Zároveň se drží 

obecného trendu youtube – tedy tvořit videa v žánru komedie. Obecně spadá většina těchto videí 

do kolonky „entertainment“, ať už se jedná o vtipné písničky, vtipné příhody ze života, co vám 

youtuber vypráví, nebo jsou to zkrátka jen vtipné scénky, které inscenuje. Hlavním znakem 

většiny youtuberských videí jsou jejich bulvarizující titulky, které společně s náhledovou 

fotografií videa mají za úkol přitáhnout co nejvíce sledujících. Náhledovou fotografii videa 

může youtuber sám vytvořit a tento obrázek často nemá se samotným obsahem nic společného. 

Má za úkol pouze upoutat pozornost a volí si pro to specifické prostředky: výrazné barvy, 

barevné fonty textu, na obrázky umisťuje obličeje youtuberů majících silnou emoci a tak 

podobně. Čím kratší, vtipnější či případně absurdnější video vytvoříte, tím větší máte naději na 

úspěch. 

České bulvárnosti podle Samka časem rapidně přibývá a má tedy i temporální rozměr (Samek 

2016: 147) S tím nemohu jinak než souhlasit, během mého dvouletého výzkumu v terénu 

bulvarizujících technik přibývalo s každým měsícem víc a víc. Taktiky, jak zaujmout 

potenciálního diváka, šly až do extrémů. Poměrně častým jevem je tzv. „clickbite“. Jedná se o 

vytvoření titulku, který ani okrajově nesouvisí s obsahem videa. Tyto titulky jsou v drtivé 

většině případů bulvární. Více o „clickbite“ a obecně o bulvárnosti youtuberských videích se 

dozvíte v oddíle Bulvárnost v youtuberských videích, kde se zabývám bulvárnosti zevrubněji a 

tento pojem detailněji vysvětluji. Česká youtube scéna ale není jedinou bulvární scénou na 

světě, prvky bulvarizace najdete i v zahraničí, výjimkou není ani scéna americká. 

Česká youtube scéna vznikla až v návaznosti na tu americkou, a tedy z ní velmi silně vychází. 

Vliv zahraničních scén na tu naši je nepopiratelný, nicméně ta naše má svá určitá specifika. 
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Začátky české youtube scény se nedají přesně datovat, ale k prvnímu většímu rozmachu 

youtuberů u nás došlo kolem roku 2008. Právě v té době se objevily na scéně první slavné 

youtuberské osobnosti, které zformovaly celou podobu českého youtubu. Jeden z youtuberů, s 

nimiž jsem prováděla výzkum, mezi tyto hlavní osobnosti začátků české youtube scény řadí tři 

lidi. 

„První generace youtuberů, to jsou tři lidi: Aik Murzcechy, Nejfejk a česká bomba.“ říká Sky 

Max. „Počkej, ještě Ještě vlastně Noise Brothers a Ati. Ikdyž to je spíš už druhá generace 

youtuberů.“ vypráví Sky Max. 

Z tohoto výroků vyplývá důležitá informace – česká youtube scéna je dělena několika tzv. 

„generacemi youtuberů“. Právě první generace zpravidla začala tvořit svá videa kolem již 

zmíněného roku 2008. Důležité je zmínit, že youtube v té době nebyla primární platforma, kde 

se tito youtubeři realizovali. Většina z nich prorazila právě na stránce stream.cz. První generace 

youtuberů je typická tvorbou tzv. parody-videí, tedy tvořením předabovaných slavných písní, 

filmů či seriálů. První generace youtuberů je datována někdy kolem roku 2008, kdy většina 

těchto lidí publikovala svá videa především na stránce stream.cz. Zástupcem této generace je 

můj informant Aik Murczechy. Druhá generace publikuje už v zásadě jen na youtube a začíná se 

vyvíjet i specifická forma vlogů a videí mapující osobní život každého z youtuberů. Tato 

generace následuje po té první a dala by se datovat na rok 2012. Třetí generace youtuberů je pak 

ta současná komunita youtuberů, kteří už tvoří poslední tři roky, přibližně od roku 2014 a 2015. 

Z třetí generace jsou všichni mí informanti s výjimkou Raye Baseleye, který je klasickým 

zástupcem nově vznikající čtvrté generace. O třetí generaci je vlastně celá tato práce, protože ta 

teď tvoří mainstreamový obsah youtube.  

2.4.1. Česká youtube scéna z pohledu youtuberů 

Sky Max mi jedno naše setkání vyprávěl o historii českého youtube a pouštěl mi stěžejní videa 

těch neslavnějších osobností českého youtubu. Z každé z generace vybral několik hlavních 
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osobností a u nich uvedl i příklady videí, která byla ve své době nejslavnější. Tento seznam jsem 

se rozhodla umístit do přílohy této diplomové práce, pro lepší přehled. 

Ne každý youtuber má však přehled o historii českého youtubu tak jako Sky Max. Většina 

youtuberů jsou jen uživateli youtubu ve smyslu své vlastní tvorby. Nejsou ani konzumenty videí 

ostatních youtuberů natož, aby se zajímali o jeho historii. Případně se orientují pouze v době, od 

které se na youtubu sami pohybují. Další youtuber Endy, s nímž jsem spolupracovala, mi o 

české youtube scéně řekl následující: 

„Nejvíc jsem to začal mapovat, když jsem se dostal na forfans (akce určená pro fanoušky). Tak v 

tý době jsem měl o tom povědomí, ale teď nevim moc. To bylo kolem roku 2012,“ vzpomíná 

Endy na svoje začátky. 

„V tý době to byli důležitý: Gogo, House, Pedro, Smusa, Ati, Fimlar, Minecrafak a další. 

Třeba takovej House – navázal na Minecrafáka, Gogo se vytáh tim, že udělal rozhovor 

s Housem. Je těžký říct, kdo je důležitej, pro každýho a pro každou komunitu je to někdo jinej,“ 

dává dohromady své znalosti Endy. 

„U nás je obrovská díra v oblasti filmařskýho. Lidi, co se zajímají o technické filmové věci a 

tutoriály o tom. U nás jsou určité okruhy jen ohledně povrchní zábavy a her. Na celosvětovým 

youtubu je takových okruhů obrovské množství. U nás jen zábava a hry. Já jsem se choval jako 

oni, ale vlastně jsem nikdy nedělal, to, co ten většinovej divák čekal. A nehledě na to, že když 

jsem se o to cíleně pokoušel, tak to nevyšlo,“ shrnuje youtuber Endy svoje dojmy z českého 

youtubu a vlastní pokusy o úspěch. 

2.5. Jak se youtubeři sami definují a jak jsou youtubeři definování okolím 

Judith Butler ve svém díle Excitable speech hovoří o tom, jak oslovení člověka může hrát roli 

v tvorbě jeho vlastní identity. „Být nazýván jménem je jedna z podmínek, jak může být subjekt 

konstituován pomocí jazyka“ (Butler 1997: 2). 

Butler v tomto kontextu zmiňuje pojem „be injured by speech“, tedy být zraněn slovem. 
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V případě youtuberů se o tomto pojmu dá jistě také hovořit. Neustálým opakováním 

pojmenování „youtuber“, které je dlouhodobě společností vnímáno hanlivě, dochází k tomu, že 

tito tvůrci videí se cítí být tímto pojmenováním ponižováni či dokonce zraňováni (Butler 1997: 

4). 

Někteří z mnou oslovených youtuberů se ostře ohradili proti tomu, abych o nich jako o 

youtuberech vůbec uvažovala. Judith Butler hovoří o tomto fenoménu jako o lingvistickém 

zraňování, které subjektu způsobuje někdy i více než fyzické utrpení. Tak daleko to nedošlo 

v případě žádného z youtuberů, nicméně když jsem je oslovovala například „Ty, jakožto 

youtuber“, často se tvrdě ohradili (Butler 1997: 4). Poté mi vysvětlovali, že o sobě uvažují jako 

o specifickém druhu youtuberů, nebo tvrdili, že do této skupiny zkrátka vůbec nespadají. Jednou 

jsem se zeptala youtubera Sky Maxe: 

„Můžeš o sobě říct, že jsi youtuber?“ A k mému velkému překvapení Sky Max odpověděl, 

něco, co jsem nečekala. 

„Asi ani ne. Nedělám to pravidelně, nevydělávám si tím, dá se říct, že klasický média nemaj 

youtubery rádi, okolí youtubery nahlíží v negativní konotaci, Veselovský se ptá youtuberů na 

kreténský otázky... okolím jsou vnímání negativně,“ vysvětlil mi odkazuje na moderátora 

v DvTv. Vzhledem k faktu, že v tuto chvíli byl vědomě součástí mé diplomové práce o 

youtuberech něco přes rok, bylo to kapku zarážející. 

„Ale v rámci samotnýho youtubu, fanoušků a youtuberů to neplatí ne? Tam je takovej youtuber 

ceněnej ne?“ Ptám se ho stále trošku v šoku. 

„Pro jeho fanoušky je to polobůh. Pro média je to kretén. Pokud máš ráda nějakýho youtubera, 

jsi schopná mít ráda i jiný yotubery. Pokud seš konzument televize, tak to budeš hejtit, když to 

neznáš,“ shrnuje Sky Max. Ptám se tedy jinak. 

„Kdybys tomu věnoval víc času, byl bys youtuber?“ 

„Jo určitě,“ odpovídá Skymax okamžitě. 
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Na tomto útržku rozhovoru si můžeme všimnou hned několika zajímavých momentů. Prvním z 

nich je fakt, že youtubeři a jejich fanoušci vykazují znaky uzavřené komunity, v rámci níž platí 

jiné zákony a jiný pohled na youtuberskou tvorbu než vně této kumunity. Pokud však 

vystoupíme z tohoto světa vně, nalézáme obrovské nepochopení ze strany nezasvěcených. Právě 

toto nepochopení pak dovádí mnoho youtuberů k závěru, že se jim nevyplatí o sobě hovořit jako 

o youtuberech, protože by jimi tito lidé opovrhovali. Současně však jsou takto označováni svým 

okolím a jejich identita je tím natrvalo zasažena. Tuto svou youtuberskou identitu tedy sdílejí 

pouze s ostatními youtubery a svými fanoušky, pokud to jen lze. Do světa mimo youtube si 

nálepku „youtuber“ s sebou netahají. 

Když jsem se Endyho zeptala, jak jsou podle něj youtubeři vnímáni okolím, poměrně se 

rozvášnil. 

 „Youtuber je každej idiot, kterej vyblije něco na youtube. Když jsem začínal, lidi měli pomalu 

potíž něco stáhnout do počítače. Kamery byly dražší, mobily stály za hovno a ty lidi to prostě 

ještě nedělali. Ani jsem nevěděl, co je youtuber. A líbilo se mi, co dělal Tomska (zahraniční 

youtuber) a kopíroval jsem to. Teď je to populární trend, 90% děcek to chtěj dělat, myslej si, že 

nebudou muset pracovat - je to odpad internetu ti youtubeři globálně,“ rozčiloval se Endy.  

„A ty s tím většinovým názorem souhlasíš?“ Ptám se ho překvapeně. 

„Oficiální názor sdílím. Nechci s tím být spojovanej. Třeba takovej youtuber Misha. Nechci s 

tím být v budoucnu spojovanej. K moji minulosti to neoddělitelně patří, ale v budoucnosti s tim 

nepočítám. To, co se tam děje teď, to je hnus. Je to šílená kombinace fakt hnusný zaprodanosti, 

komerce, idiotismu těch lidí, kteří si neuvědomujou, že vy výsledku ubližujou sami sobě. Akorát 

si tim můžou podělat život, když si s tim budou furt zahrávat. Děti dávaj materiál na digitální 

šikanu po kilech,“ shrnuje Endy. 

„Já mám youtubera jako sprostý slovo,“ tvrdí o svém vztahu k tomuto pojmu nakonec. 
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Nebála bych se říct, že Endy se vyloženě stydí za to, že by mohl být považován za youtubera. 

Sám přijímá názor společnosti vně světa youtuberů a rozhodl se od tohoto světa co nejvíce 

distancovat. Navíc už poměrně dlouho nestvořil žádné nové video a tvůrčí pauzy u youtuberů 

často končí celkovým nezájmem fanoušků. Endy v této fázi již come-back neplánoval. 

Ne všichni mí informanti se však styděli za své „youtuberství“. Často však o tom neradi mluvili 

se svými přáteli a tento svět s nimi raději nesdíleli. Vedlo je k tomu často nepochopení v očích 

jejich přátel. 
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3. Metodologie 

Během dvouletého výzkumu se moje výzkumná otázka mnohokrát proměňovala a 

transformovala. První věcí, která mě v tomto tématu začala fascinovat, bylo zřetelně rozdílné 

chování youtuberů v přítomnosti kamery. Měli tendenci automaticky najet do svých 

nacvičených youtuberských rolí a zároveň sdělovali zcela jiné informace, než které se mnou 

sdíleli bez kamery. 

Až později jsem narazila na klíčovou problematiku, která se stala ústředním motivem mé 

výzkumné otázky. Tedy na vytváření pocitu vzájemní blízkosti a intimity mezi fanouškem a 

youtuberem skrze specifickou formu projevu ve videích. S tím je i úzce spojená volba názvů 

videí a jejich náhledových fotografií, které jsem spolu s výše zmíněnými projevy rozhodla 

analyzovat pomocí deiktické analýzy. Moje otázka se tedy nakonec zaměřila na možnosti 

využití této analýzy v rámci youtuberských videí a také na hledání přítomnosti procesů, které 

přibližují sledovatele youtuberských videí k origu mluvčího.  

Zde tedy uvádím své výzkumné otázky: 

1. Jakými způsoby se youtubeři pokoušejí přiblížit své fanoušky ke svému origu? 

2. Díky jakým postupům dochází k vytváření dojmu blízkosti mezi youtuberem a jeho fanoušky?  

3. Je proces vytváření dojmu blízkosti mezi youtuberem a fanoušky vzájemný? 

3.1. Užité metody výzkumu 

Tento výzkum vyžadoval použití poměrně nových i méně tradičních metod, abych docílila 

alespoň částečně emického pohledu aktérů ve světě youtuberů. Rozhodla jsem se proto ke 

dvěma experimentům. Zpoplatnila jsem si vlastní kanál na youtube, jak to má každý youtuber a 

zároveň jsem si založila úplně nový účet na youtube, skrze nějž jsem sledovala všechny nová 

videa svých informantů. 

Krom těchto netradičních metod jsem při výzkumu hodně pracovala s kamerou. Protože se 

v zásadě jednalo o intermediační zařízení mezi fanouškem a youtuberem, nemohla kamera 



26 

 

v interakci s youtubery chybět. Ukázalo se, že chování youtuberů bez kamerou a za použití 

kamery, bylo markantně odlišné. Zásadním prvkem také byla konzultace obsahu mé práce se 

samotnými youtubery, především se Sky Maxem. 

3.1.1. Youtubový účet na sledování youtuberů 

Pro účely svého výzkumu jsem si založila speciální youtubový účet Ester ifikace, který jsem 

používala převážně na sledování youtuberů, s nimž jsem spolupracovala. Zároveň mi umožnil 

nahlédnout do vizuality takového fanouškovského účtu. Youtube totiž automaticky doporučuje 

videa, která mají nějakou spojitost s obsahem, který sledujete. 

 

Obrázek 1, Nabídka doporučených videí na hlavní stránce youtube mého účtu (Zdroj: Youtube) 

 

Po levé straně se vám zobrazují kanály youtuberů, jimž jste dali svůj odběr a youtube také 

automaticky generuje do hlavní nabídky na hlavní stránce jejich nejnovější videa. Zároveň také 

doporučuje videa dalších youtuberů a případně videa, která by se vám mohla líbit, když jste 

youtuberský fanoušek. Protože je youtube propojený se stránkou gmail.com, zároveň vám na 
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email automaticky chodí upozornění, když některý z vašich odebíraných youtuberů uveřejní 

nové video. Když jsem o svém kanále řekla Sky Maxovi, tak mě pochválil za ten nápad. 

Zabývali jsme se společně funkcemi youtube a já jsem mu při jednom setkání ukázala, jak 

vypadá moje hlavní stránka. Jako první se mi zobrazily Sky Maxovy a Aikovy videa, protože 

jsem je odebírala nejdéle. Zabývali jsme se tím, jak youtube vybírá, co vám dá do nabídky na 

hlavní stránce. Koukáme společně na načtenou hlavní stránku a Sky Max to komentuje. 

„Tak tohle je jasný, minecraftový videa ti to nabízí, kvůli mně žejo, minecraft minecraft, no 

Adel, jasně (zpěvačka Adele – Hello písnička) to je teďka hodně populární a sledujou to 

náctiletý. Aik, to je jasný, tohle úplně nechápu, jo no vlastně, to dává smysl. Jo je to logický,“ 

povídá si pro sebe Sky Max, projíždí moji hlavní stránku a pokyvuje hlavou. 

Zvláště tento Sky Max mi hodně pomáhal v orientaci ve světě youtuberů. Často jsem mu dávala 

číst, co jsem napsala a konzultovali jsme spolu moje interpretace některých videí či zkušeností 

z výzkumu. Tento přístup jsem zvolila i u několika dalších youtuberů, kteří měli zájem se na mé 

práci podílet.  

V podobném duchu jako bylo moje založení kanálu na youtuberská videam byl také můj pokus 

vcítit se do role fanouška youtuberů na facebooku. Založila jsem si pro tento účel fiktivní profil, 

spřátelila jsem se s dalšími fanoušky daných youtuberů a pokoušela jsem se s nimi 

komunikovat. Nakonec jsem si připadala tak úchylně, že jsem tento pokus ukončila asi po dvou 

měsících. Nicméně jsem potom měla představu, jak se asi cítí youtuber, když si píše se svými 

dětskými fanoušky. 

3.1.2. Zpoplatnění vlastního kanálu  

Další metodou, kterou jsem použila, bylo tzv. zpoplatnění vlastního kanálu. Tedy prakticky 

vzato jsem se stala youtuberem. Umístila jsem do videí na svém starém youtubovém účtu 

reklamy a vše jsem patřičně nainstalovala. Výsledkem bylo, že za každé shlédnutí reklam u 

videí, se mi na mém profilu hromadily peníze po setinách koruny, jak mi je youtube posílal. Se 
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zpoplatňováním kanálu mi pomáhala především youtuberka Mesha. 

Poté jsem mohla sledovat statistiky, které mapovaly, kdo a jakým způsobem se dostal k mým 

videím.  

Ačkoliv jsem svá videa zpoplatnila a jedno z nich mělo poměrně velký dosah (70 000 

shlédnutí), peníze přitékaly poměrně pomalu. Jak zmiňuji výše, peníze platí youtuberovi sám 

youtube za reklamy, které může na videu umístit. Tyto peníze však přitékají velmi pomalu a až 

když překročí určitou částku, pošle vám youtube peníze na vámi uvedený účet. Většina 

youtuberů, s nimiž jsem spolupracovala, mi říkalo, že nemají ani malou šanci se youtubem 

uživit. Dokonce ani ten „největší“ youtuber, s nímž jsem dlouhodobě spolupracovala, Fimlar, 

který má přes 120 000 odběratelů, nemohl počítat se stálým a dostačujícím ziskem ze 

zpoplatněných videí. 

Založení youtuberského kanálu a uveřejnění populárního videa mi taky ukázalo, jak to funguje 

s komentáři pod videem. Pokud vám totiž někdo okomentuje video, objeví se vám po pravé 

straně stránky malý červený zvoneček, který vás na to upozorní. Vy poté můžete na komentář 

zareagovat, nicméně autorovi komentáře se podobné upozorní nezobrazí, takže tato komunikace 

působí poněkud jednostranně. 

Tato metoda se ukázala velmi stěžejní, co se týče vcítění do pocitů youtuberů, protože nejvíce 

emocí se odehrává právě na youtube, na jejich kanále a v diskuzích pod jejich videi. 

3.1.3. Etická problematika 

Při používání kamery při výzkumu jsem se jednou či dvakrát uchýlila k poměrně neetickému 

pokusu. Jak uvádím výše, youtubeři měli tendenci měnit své chování před kamerou. Rozhodla 

jsem se tedy tuto situaci vyzkoušet a zároveň natočit. Jednoduše řečeno, zapnula jsem kameru a 

předstírala jsem, že je vypnutá. Tento můj malý trik však před autory videí neobstál. Mohlo mě 

napadnout, že někdo, kdo pracuje s kamerou dnes a denně, pozná, když je nebo není zapnutá. 

Sky Max, s nímž jsem nahrávala rozhovor na údajně vypnutou kameru, prý celou dobu věděl, že 
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je zapnutá. Stejně tak Endy v jiné situaci na Videocampu, kdy jsem předstírala, že vypínám 

kameru po pár minutách prohlásil: „Já vím, že natáčíš Ester.“ 

Dalším eticky problematickým tahem pro mě bylo založení fiktivního účtu fanynky na 

facebooku, kdy jsem si přidala do přátel více fanoušků youtuberů a zároveň si dala do 

oblíbených stránky již zmíněných youtuberů. Vydávání se za takovou osobu ve mně vzbuzovalo 

pocit podvádění. Další věcí bylo, že jeden z youtuberů, Aik Murczechy, jehož jsem si pod tímto 

fiktivním účtem přidala do přátel, asi věděl, že to jsem já. Dovedl mě k tomu jeden náš rozhovor 

o fiktivních účtech na facebooku, kdy se na mě lišácky usmál a řekl: „Jo, mě si furt přidává do 

přátel někdo s fiktivním profilem, to já poznám.“ 

Takže všechny moje eticky problematické pokusy skončily obecně vzato fiaskem. 

3.2. Seznamování s youtubery a s tím související nesnáze 

V neposlední řadě je třeba uvést, jakým způsobem jsem navazovala kontakt s youtubery. Tato 

fáze totiž byla ze všech nejtěžší. Ukázalo se, že oslovit youtubery přes sociální sítě je zcela 

nemožné. Denně jim na jejich veřejné či soukromé facebook profily psaly desítky nebo i stovky 

fanoušků a moje prosba o spolupráci mezi nimi zanikla. Nehledě na to, že mě pravděpodobně 

považovali za nějakého vyšinutého fanouška. 

Pokoušela jsem se tedy kontaktovat youtubery, které znal někdo z mého okolí. Musela jsem jim 

být nejdříve doporučena a identifikována jako neškodná studentka píšící diplomovou práci o 

youtuberech. V první fázi jsem ani nezdůrazňovala, že natáčím o stejném tématu i film. 

Jakmile jsem získala první kontakt, začala jsem používat metodu sněhové koule. Například 

youtuber Endy mi doporučil youtuberku Meshu. Ukázalo se však, že úplně nejlepší cestou, jak 

s youtubery navázat spolupráci, je se s nimi nejdříve setkat živě. Nejvhodnější příležitost byla 

na táboře pro fanoušky youtuberů – Videocampu. Pokud jsem zde byla na návštěvě jako 

kamarádka youtuberky, místní youtubeři mě vzali mezi sebe jako jednu z nich a navázat s nimi 

spolupráci po pár sklenicích piva, bylo to nejjednodušší na celém výzkumu. Například 
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s Fimlarem jsme se kontaktovali na základě lihovkou napsaného mého telefonního čísla na jeho 

levém předloktí. 

Ze začátku výzkumu se zdálo mnohem těžší navázat kontakt s youtuberkami než s youtubery. 

Měla jsem na to svou teorii. Youtubeři – muži, moc rádi hovořili o sobě a před ženou jim to bylo 

obzvlášť příjemné. Co jsem ale mohla nabídnout youtuburce – dívce? 

Pokus o navázaní dlouhodobější spolupráce s Aikem Murczechym a jeho přítelkyní a zároveň 

spoluautorkou Johankou Čunkovou, ztroskotal právě na domluvě s Johankou. Ukázalo se totiž, 

že ona na rozdíl od Aika, nespatřuje ve vzájemné spolupráci žádné výhody pro sebe. 
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4. Youtube-money a jak fungují 

Způsobů, jak si může youtuber vydělat peníze, je mnoho. Krom klasického příjmu přímo ze 

svého kanálu na youtube se mu také může podařit, v závislosti na jeho úspěšnosti, dělat 

propagaci různým firmám či moderovat různé kulturní akce a tím to samozřejmě nekončí. Jak 

už jsem naznačovala v předchozí kapitole, peníze, které český youtuber dostane z reklam na 

youtube, jsou minimální. Z tohoto důvodu nejsou tzv. „youtube-money“ hlavním zdrojem 

příjmu většiny českých youtuberů. Pouze ti největší youtubeři u nás si mohou dovolit se uživit 

jen svým kanálem. A taky to pak podle toho vypadá. Zpravidla pak utilitarizují svůj obsah tak, 

aby upoutal každého, a to za každou cenu. 

4.1. Youtube-money – základní informace 

V rámci poměru peněz za shlédnutí činí 100 000 shlédnutí v přepočtu asi 2700 kč. 

K tomu, abyste si zpoplatnili svůj kanál, se musíte zaregistrovat na stránce „adsens.com“. 

Peníze vám pošlou vždy, když částka překročí právě 2700 kč. 

Na každém youtuberském kanálu se dá zobrazit celkový počet shlédnutí, a to pak vydělit 

patřičně nulami a dá se tak odhadnout příjem daného youtubera. 

Peníze na účet youtubera postupně přitékají z reklam, které jsou umístěny v jeho videích. 

 Ne všechna videa musí být zpeněžena a zároveň ne za každé shlédnutí přiteče část peněz, 

pokud má totiž sledovatel videa nainstalovaný program, který blokuje reklamy, shlédnutí se 

nezapočítá a žádné peníze z něj nepřitečou. 

4.2. Jak být úspěšný youtuber 

Sky Max spatřuje dva modely úspěšného youtuberství. 

1. model:  

„Publikuješ míň často, ale videa mají obrovský počet shlédnutí, například youtuber SMUSA, 

publikuje 3x ročně, ale každé video má 400 000 shlédnutí.“ 

2. model:  
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„Denně publikuješ videa, za ten den nasbírají 30 000, ale je to za cenu, že jsou podprůměrná. 

Díky kvantitě ale nasbíráš obrovské množství shlédnutí.“ 

 

Každé video je podle Sky Maxe investice do budoucna. 

„Ty videa tam pořád budou a za každé shlédnutí přiteče setina peněz,“ vysvětluje Sky Max. 

Youtuber podle něj nesmí přestat vydávat videa. Stačí i poměrně krátká pauza v publikaci videí 

a youtuber „se ztratí“. Také je prý nesmírně důležité sledovat nové trendy, které se objevují na 

youtube. Jakmile z toho tvůrce videí „vypadne“, těžko se pak vrací zpět. 

Klíčem k úspěchu youtubera je tedy především pravidelnost vydávání videí a reakce na trendy. 

Velmi běžná je taky kalkulace. Každý youtuber musí pečlivě zvažovat, co je či není populární, 

na co fanoušci pozitivně či negativně zareagují a podobně. 

 

„Když jsem začínal, tak jsem si řek: Chci mít 5000 odběratelů, položil jsem si otázku, co letí v 

Český republice? Minecraft – hurá! Pak jsem se zeptal sám sebe: Co rád dělám? Zpívám! No a 

tohle a tohle se mi na těch videích nelíbilo, zjistím, co musím změnit...to a to a to a to změnim a 

je to,“ shrnuje Sky Max jak uvažoval na začátku. 

Zeptala jsem se ho, zda je to běžná práce odhadovat, co je a není populární a podle toho si 

vybrat svůj žánr videí. Odpověděl, že kalkulování je velmi častý fenomén. Proto se rozhodl 

dělat videa o hře Minecraft a vlogy. Songy jsou prý jeho osobní záležitosti – přidaná osobní 

hodnota, o kterou takový zájem ze strany fanoušků není. 

 

„Pokud chce youtuber tvořit obsah, musí ho tvořit pro někoho. To je jedna z věcí, který mě 

naučili na DAMU. Ideálně stejným lidem, jedný větší skupině. Proto já takhle konzumuju (myslí 

z hlediska sledování cizích videí a trendů na youtube) z hlediska toho, co je teď populární a 

sleduju ty trendy. Pak podle toho tvořím obsah,“ vysvětluje Sky Max. 
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Pak jsem se ho zeptala, zda si v rámci celkové kalkulace vykalkuloval i svůj „face“ ve svých 

videích. Tedy to, jakým způsobem ve videích působí. 

„Ne to ne, řekl jsem si jenom, že chci 3 věci: nesmim bejt nudnej, musí mě to bavit a musí to 

bejt minecraft. Můj „face“ vznikl organicky,“ objasňuje Sky Max. 

4.3. Odběratelé a shlédnutí 

Odběratelé a shlédnutí jsou dvě základní měřítka kvantitativního hodnocení youtuberů. Počet 

shlédnutí se zpravidla hodnotí s ohledem na konkrétní video. Také je možnost si prohlédnout na 

kanálu konkrétního youtubera celkový počet shlédnutí na jeho videích. Od toho se odvíjejí již 

zmíněné peníze, které za to dostane. 

Odběratelé jsou pak lidé, kteří si daného youbera přidali do oblíbených a zobrazuje se jim v 

hlavní nabídce na úvodní stránce youtube.com. 

Poměr odběratelů a shlédnutí je pro youtubery častým ukazatelem jejich popularity a dosahu 

jejich videí. 

4.4. Product placement a další formy přivýdělku youtubera 

V rámci product placementu neboli umístění reklamy na nějaký výrobek či službu do videa, jsou 

youtubeři často velmi otevření. Každý z nich má však svoji vlastní představu o formě, jak tuto 

reklamu do videa vložit. 

„Dost videí mám, kde něco propaguju – notebook třeba, od Shocka jsem dostal nějaký věci,“ 

říká Fimlar.  

„Když je ta propagace otevřená, je to v pohodě,“ doplňuje. 

„Spolupracuju třeba s komerčkou – stánek s dětským pojištěním, hraju s dětma Fifu (počítačová 

hra) a rodiče zatím jsou osloveni zaměstnanci stánku, jestli nechtějí uzavřít pojištění,“ uvádí 

jeden z příkladů, jak jako youtuber může dělat reklamu. 
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Sky Max od listopadu externě pracuje pro Primě Zoom.  

„My pošlem námět, oni nám to schválej, pak natočíme video a oni ho uveřejní. Domluvili se na 

deseti videích, v nichž bude postava Sky Max, které se stane něco šílenýho. Oni si to hoděj k 

sobě na stránky a pak to daj na facebook. Na fb to má 200 000 shlédnutí. Je to princip reklamy 

a proklikávání se,“ vysvětluje svou spolupráci Sky Max. 

Mesha zase v rámci své práce pro Televizi Nova využívá toho, že je youtuberka a dělá pro tuto 

televizi různé akce a pro děti a zároveň svou popularitou i reklamu této televizi. 

 

„Já jsem nikdy neměl žádnýho partnera, ale jako pro filmaře je to pro mě důležitý, product 

placement mi zaplatí film,“ směje se Endy. „Youtubeři jsou idioti globálně a podespisujou 

smlouvu se všim, co můžou a ti PR to taky podepíšou s kym můžou,“ mračí se Endy. 

„Pokud má youtuber šikovnýho managera, tak z toho může žít – všecko můžeš prodat, myši s 

logem, trička klávesnice... všecko. Mě to jako nevadí, já jsem realista a vim, že to budu muset 

do těch svejch filmů taky zakomponovat. Je to psychologická věc, s kterou se dá pracovat. Ale 

musíš to udělat dobře a citlivě. Některý youtubeři často vezmou iphnone od Applu a daj ho 

doprostřed obrazovky, aby byla vidět ta značka a pak furt opakujou Hej super iphone. To není 

dobrý,“ shrnuje Endy svůj názor na product placement. 

 

„Jednou jsem měl zmínit sluchátka, poslali mi je, měl jsem naplánovaný video, co na to udělat, 

ale neměl jsem na to finance na ten projekt. Tak mi do teď ležej doma,“ vzpomíná Sky Max na 

jeden návrh product placementu.  

„Ale obecně to chodí tak, že firma nebo značka přijde a řekne ti, hej dáme ti prachy nebo něco 

jinýho, když se objeví tohle v tvym videu. Nejvíc to mám teda ve Vařit či nevařit. Nikdy ale ne za 

peníze. Svět plodů – napsali jsme jim: dejte nám ořechy a uděláme video s ořechama a řekneme 

o vás. A udělali jsme to. Neděláme to za prachy, a i kdyby, product placement je normální věc. 



35 

 

Problematický může bejt jen to, jak se vztahuje ten youtuber k tomu, co dělá, ale když je 

otevřenej, je to ok. Jediný, co může bejt blbý, je, že se chlubíš tim telefonem, všude ho tam 

strkáš a pak nechceš přiznat, že se to stalo. Ale i to je vlatně jedno a ve filmech se to děje úplně 

běžně. Takovej ten boj proti product placementu a reklamám je obecná póza. Prostě si 

postěžujou, že se jim rozvázala tkanička a stejně si ji pak zavážou a jdou dál,“ hovoří o svém 

názoru na product placement Sky Max. 

 

Dá se říci, že většina mých informantů se tedy shodla na tom, že umisťovat do svých videí 

reklamu na nějaký produkt není problematické, za předpokladu, že tato reklama není záměrně 

skrytá a je otevřeně přiznaná. Vzhledem k faktu, že youtuberská činnost je financovaná 

z reklam, negativní postoj k nim by byl pro youtubery kontraproduktivní. 
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5. Náplň práce youtubera 

Teď, když máte představu o základních složkách youtuberské práce, je důležité zmapovat 

činnost samotných youtuberů. Ač se to na první pohled nemusí zdát, být youtuberem je poměrně 

časově náročné. Všichni mí informanti byli neustále v jednom kole, měli nabité diáře a nevěděli 

kam skočit dřív. Bylo to především z toho důvodu, že youtube nebyl jejich hlavním zdrojem 

obživy a museli k tomu často vykonávat nějaké zaměstnání či chodit do školy. Kombinace 

obojího pro ně pak byla poměrně stresující. V českém kontextu neexistuje mnoho youtuberů, 

kteří by se uživili pouze tvořením videí. Aby měl youtuber měsíční příjem 20 000, musel by 

měsíčně nasbírat na svých videích kolem milionu shlédnutí. Takové počty shlédnutí mohou mít 

například youtubeři s třemi sty tisíci odběrateli. Většina i významnějších youtuberů však těchto 

čísel nedosahuje.  

Peníze však nejsou očividně hlavním hnacím motorem činnosti těchto lidí. Ačkoliv berou 

tvoření videí často jako svoji práci a stěžují si, že musí každý týden v pravidelných časech 

uveřejňovat video, i kdyby se dělo cokoliv, stejně to video nakonec vytvoří a radují se 

z kladných ohlasů svých fanoušků. 

5.1. Youtube kanál a jeho údržba 

Důležitým nepsaným pravidlem všech youtuberů je právě pravidelnost. Ideálně spojená 

s kvantitou. Čím víc videí týdně publikujete, tím větší dosah a počet shlédnutí můžete 

potenciálně mít. Pravidelnost uznávají téměř všichni youtubeři. 

Lukefry uveřejňuje video obvykle v pátek v podvečer. Za nejsilnější dny obecně považuje právě 

pátek a potom ještě neděli. 

Mesha uveřejňuje videa právě v neděli. Někdy i v úterý. Ale dvě videa týdně už spolu s prací a 

školou nestíhá. 

„Snažim se vydávat pravidelně, jednou týdně, teď jsem se díky bohu dostala do rytmu. 

Model dvě videa týdně nestíhám, studuju mediální studia a píšu bakalářku,“ vysvětluje Mesha. 
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„Natočim video a pak ho celej den stříhám,“ popisuje pracnost své činnosti Mesha.  

 

Youtube kanál nabízí mnoho možností využití, můžete zde sledovat počty svých odběratelů, 

shlednutí a komentářů. Zároveň vám umožňuje nahlédnout i do statistik a zjistit, kdo se na vaše 

videa dívá. Každý youtuberský kanál obsahuje hlavní stránku, která vám nabízí youtuberem 

vybrané nové či podstatné video. Toto video se začne zpravidla samo přehrávat ihned, co 

stránku otevřete. Dále se můžete podívat na všechna videa, která youtuber uveřejnil za použití 

dvou filtrů řazení. Prvním z nich je řazení od nejstaršího po nejmladší a pak od 

nejpopulárnějšího po nejméně populární. Někteří youtubeři tráví sledováním svých stoupajících 

shlednutí poměrně dost času. Youtuberka Mesha zase stráví několik hodin denně odpovídáním 

na komentáře u svých videí. Nicméně nejpodstatnější pilířem youtuberské práce je především 

kreativní proces vytváření obsahu, který poté youtuber sdílí na svém kanále. Taková příprava na 

vytvoření videa zabere často více času než samotný střih. 

 

5.2. Příprava 

Richard Schechner ve své práci „Performance Theory“ (1977) hovoří o procesu přípravy 

performance. Součástí tohoto procesu jsou nejen performeři, ale i diváci. V tomto případě tedy 

nejen youtubeři, ale i jejich odběratelé a sledující (Schechner 1977: xviii). Tuto přípravu 

Schechner nazývá „pre-performance structure“.  

Vojtěch Vokurka v reakci na Schechnerovo pojetí těchto struktur spatřuje první fázi struktur 

v tréninku daného youtubera. A to především v kontextu komunikačních dovedností youtubera, 

Za tento trénink pak považuje schopnost youtuberů improvizovat. Tato improvizace je pro 

Vokurku základem přípravy každého youtubera (Vokurka 2015: 21). 

S touto tezí částečně nemohu souhlasit. Většina youtuberů, s nimiž jsem dělala výzkum, se 

připravovala často velmi pečlivě na každé video a improvizace tvořila jen zlomek celé akce. Na 
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druhou stranu souhlasím s Vokurkovým tvrzením, že trénování improvizačních dovedností je 

pro youtubery nezbytné. Obzvlášť pak v některých druzích videí, kde je potřeba, aby reagovali 

v přímém přenosu na dotazy fanoušků či například v živých přenosech nebo na fan-akcích. 

Vokurka dále odkazuje na Schechnerovo pojetí přípravy performance, které zahrnuje tzv. 

„přípravu workshopu“ (Schechner 1977: 110). 

Vokurka přirovnává tuto přípravu k tzv. „Brainstormingu“ nápadu, který youtuber zvažuje. 

Zahrnuje do toho i hledání kostýmu, připravení scény, nastavení kamery a podobně (Vokurka 

2015: 21). 

 

„Přehrávám si celej scénář v hlavě. Bodově mám scénář, nemám slova, dlouho mi trvá, než 

najdu slova. Čtyřminutovej vlog točim půl hodiny až hodinu. Ale nepatlám se s tim tak moc jak 

bych moh. Ale zaslouží si to takovou pozornost. To by bylo jinak dávání energie do ničeho,“ 

říká o své přípravě Endy. 

Youtuberka Mesha si před každým videem vytvoří obrázkový scénář doplněný texty. Sama 

přiznala, že improvizování není její silná stránka.  

Schechner hovoří o přípravě v kontextu větších skupin, kdy „workshop“ je pro něj práce 

s materiálem v rámci skupiny (Schechner 1977: 110). Vokurka toto pojetí u youtuberů 

problematizuje v reakci na jejich soběstačnost. Youtubeři však často natáčí společně. V případě 

spolupráce několika youtuberů a případně jejich kameramanů však k této fázi přípravy dochází 

přesně jako v Schechnerově pojetí. U vlogu tomu tak není, tam může youtuber zapnout kameru 

a postavit se před ní a nikoho dalšího k sobě nepotřebuje, právě jak zmiňuje Vokurka.  

Příprava na natáčení také souvisí s výběrem titulků a náhledových fotografií u každého videa. 

Volba těchto tzv. „náhledovek“ je pro počet shlédnutí a úspěšnost videa klíčová. Právě kvůli 

poutavosti těchto dvou prvků se potenciální divák rozhodne, jestli vůbec klikne na dané video. 

V českém kontextu je styl těchto titulků poměrně hodně bulvární a snaží se pozornost diváka 
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přitáhnout poutavými titulky, které souvisí často s obsahem videa pouze okrajově. 

5.3. Práce s videem 

S ohledem na Samkovo pojetí deiktického pole je právě volba bulvárního titulku velkým 

přiblížením ke každému z diváků, protože tyto titulky volí často přímá a neformální oslovování. 

Jeden z rozborů deiktického pole je skrze deiktickou analýzu, která se může týkat třeba těchto 

názvů videí, popřípadě v Samkově práci titulků novinových médií. V případě youtuberských 

videí se vyskytují v názvech prvky, které pracují na podobném principu jako bulvární titulky.  

S ohledem na Samkovo pojetí přiblížení se k origu – „zde, teď já“ v rámci bulvárního tisku, 

v případě videí a jejich názvů to platí dvojnásob. Součástí práce youtubera je takové titulky 

vymýšlet a vykalkulovat název tak, aby zaujal co nejvíce fanoušků.  

Samek hovoří v kapitole své knihy „Deiktikum jako protosymbol“ ještě o jednom druhu deixe, 

který s tímto velmi úzce souvisí. Tuto deixi sociální aktéři vědomě používají k dosažení 

vlastních cílů. Samek zde uvádí, že v tomto případě není podstatné, že tito aktéři neznají pojem 

deixe, nýbrž že ji dovedou používat jako účinný nástroj politického boje o veřejný prostor 

(Samek 2016: 153). 

V případě youtuberů se jistě také dá hovořit o vědomé manipulaci se svými fanoušky pomocí 

práce se slovy, a to především v již zmíněných titulcích videí. Práce se zájmeny my a oni, 

případně dobře zvolené oslovení fanouška, to vše hraje velkou roli v tom, aby potenciální 

sledovatel videa na odkaz kliknul. Deiktické perspektivě těchto titulků se pak více věnuji 

v posledním oddílu této kapitoly.  

Základním středobodem práce youtubera s videem je samozřejmě jeho samotná tvorba. Natáčení 

videa zabere v rámci celého procesu často celý den, obzvlášť pokud se jedná o vytváření 

krátkých minifilmů či videoklipů, kde hrajou i další herci. Jedno takové natáčení jsem měla 

možnost navštívit. Sky Max se rozhodl, že stvoří videoklip ke své písní o Minecraftu a měl 

v plánu natáčet v opuštěném areálu kousek za Prahou. Natáčení zabralo prakticky celý den a 
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následná postprodukce trvala několik dalších dní. 

5.3.1. Sky Maxovo natáčení videoklipu – Český Minecraft Rap 2016 

Čekám kousek od autobusové zastávky na Kobylisích. Je strašné vedro, snad 40 stupňů. Dle 

instrukcí mám zde ve 12:45 vyhlížet černou malou Mazdu. Klasicky o pár minut později přijíždí 

Sky Max. Z auta zní nahlas puštěný rap, zní to trochu jako Hugo Toxx. Nasedám k němu. 

Strašně rychle mě pozdraví, jak má zvykem. U volantu má dvě malé vystřižené fotografie 

nějakých Indek. Na nose má sluneční brýle a na sobě zelené tričko. 

 „Co to posloucháš?“ Zeptám se ho. 

„No ten rap, co budem teď natáčet,“ oznámí mi s přezíravostí. To je jeho zvykem poměrně 

často, tvářit se, že už to mám přeci dávno vědět, i když mi nic zatím neřekl. Dobrá, jedeme tedy 

natáčet videoklip, závoj tajemná se začíná poodhalovat. Moje dosavadní informace se skládaly z 

toho, že bude probíhat natáčení Sky Maxova videa. Bude u toho zřejmě víc lidí a odehraje se to 

v Klecanech v nějakém opuštěném areálu, protože to má působit „postapo“ dojmem. 

„Ještě se k nám připojí Franta,“ říká Sky Max jako by mimochodem. 

Franta je zřejmě někdo, kdo se bude také podílet na natáčení. Jsem trošku překvapená, myslela 

jsem si, že Sky Max točí prakticky sám. Po chvíli si na zadní sedadlo skutečně sedá mladý muž 

v brylích. 

„Franta – Ester – Ester Franta,“ řekne bleskurychle do řvoucího rapu Matin a startuje auto. 

Nemáme vůbec žádnou šanci se s Frantou nijak víc seznámit, protože Martin do onoho rapu 

začne také rapovat. Vyměníme si nesmělé úsměvy a posloucháme Martinovy pokusy o rap. 

„Minecraft, jo to je kámo hra, všechnu civilizaci totálně vodrovná,“ zpívá si Martin klepaje si 

rukou o volant do rytmu. 

„Snažim se to zapamatovat, jinak bych to nedal! To si nemyslete, že bych si takhle sám pouštěl 

vlastní songy, to jako ne,“ zpětně vysvětluje Sky Max a směje se. 

„Znám takový.“ poznamenám vědoucně. 
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Jedeme do kopce směrem na Klecany. 

„Máš dost vody?“ Ptá se Martin Franty. 

„Ani ne,“ odpoví Franta. 

„To je chyba v tomhle vedru, stavíme se v obchodě,“ prohlásí Sky Max a dupne na plyn. Po 

chvíli zastavíme na parkovišti Penny Marketu. 

„Chcete něco vzít?“ Ptá se rychle zatímco vyskakuje ze sedadla. 

„Taková zmrzlina by bodla,“ prohodí zezadu jinak mlčící Franta. 

„Tojo, to by šlo,“ souhlasím. 

„Tak jo,“ řekne superrychle Martin a hned zabouchává dveře. 

Rychle dodávám otázku: „A jakou vezmeš?“ 

„Míšu ne?“ říká Martin automaticky.  

A Martinova dvoumetrová postava mizí mílovými kroky v dáli. 

Konečně mám šanci si promluvit s naším spolujezdcem, kdo to vlastně je a co tu dělá? Je to 

snad onen Martinův hlavní kameraman, který mu se vším pomáhá? Ptám se ho na to. 

„Jo, Martinovi pomáhám, ale jenom příležitostně. Tohle je asi potřetí,“ odpovídá Franta 

nesměle na mou otázku. 

„Já zase natáčím dokument o Martinovi jako o youtuberovi,“ objasňuji mu svou roli. 

„Fakt? To je zajímavý,“ diví se Franta. 

Zdá se, že Sky Max nikomu z nás toho moc neřekl. 

A youtuber už je tady, naprosto nechápu, jak mohl tak rychle nakoupit. Neuběhla snad ani 

minuta od jeho odchodu. Má karton vody a v ruce dva Míši pro nás. Pro sebe si zřejmě nic 

nevzal. 

Vyrážíme. Martinův rap se zapne spolu s motorem. 

Kluci se spolu baví o Stevenu Spielbergovi. 

„Myslíte, že Steven Spielberg taky takhle ukecával svý kámoše na natáčení, než byl slavnej?“ 
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Zeptá se se smíchem Sky Max. 

„Já myslim že jo. Akorát byl asi ještě mladší než ty,“ říkám svůj názor. 

Kluci se té představě smějí. 

Přijíždíme ke Klecanům.  

„Vidíš támhlety divný střechy?“ Obrátí se na mě Sky Max. „Tak to už je ono.“ 

V Klecanech Martin špatně odbočí a radí se s Frantou, kudy to objet. Stačilo však zahnout o 

jednu ulici dál a jsme v areálu. 

Areál není tak opuštěný, jak jsem si představovala. Je tu zaparkovaných hned několik aut. U 

jednoho z nich se všemi otevřenými dveřmi stojí kluk, ruce drží ukulele a culí se na Martina, 

když přijíždí. 

„Tak on už je tady lišák!“ Směje se Martin. 

Vida, tak další člen týmu, říkám si. 

Zaparkujeme a Martin se vítá s oním mladým mužem. Podle svého zvyku opět vychrlí: 

„Filip – Ester – Ester – Filip.“ 

Usmějeme se na sebe a tím veškeré seznamování opět končí.  

Všichni tři začnou naráz probírat praktické okolnosti natáčení, protože se objeví jakýsi místní 

pupkatý chlapík v modrém tričku. 

„Ty sudy na zapalování tady máme, můžete je vyvalit odtamtud. A to auto je támhle, nesmí se 

přehřát, je třeba furt dolejvat vodu,“ dává instrukce pán. 

Z auta vytahují sud s umělou krví, obvazy, staré oblečení, různobarevné dýmovnice, několik 

vzduchovek a samozřejmě také zrcadlovku a stativ. Ukazuje se, že krev je špatně namíchaná a 

na obvazech zanechává krev nepřipomínající růžovou barvu. Sky Max se pokouší zamazat svoje 

čisté oblečení rozmočeným prachem mumlaje: „Vypadám spíš, že jedu na vandr.“ 

Pak jsme začali natáčet. 
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Po vzniku tohoto videa vytvořil Sky Max ještě několik videí o samotném natáčení klipu a použil 

i můj natočený materiál. Právě neustálá komunikace s fanoušky a tvoření videí o natáčení videí 

vede ke vzniku dojmu neustálého kontaktu mezi youtuberem a jeho fanoušky. Sky Max proto 

z jednoho natáčení často vytvoří několik videí, které několik dní za sebou sdílí. Fanoušci jsou 

tak v neustálém kontaktu s procesem vzniku videa a mohou tyto okamžiky se Sky Maxem sdílet. 

Cest, jak se přiblížit fanouškům, je samozřejmě více a pokud youtubeři tuto blízkost stále 

nepodněcují, jejich kanál klesá postupem času na popularitě. Právě čas, který fanoušek stráví na 

kanále svého oblíbeného youtubera, je velmi stěžejní složkou utváření vztahu k youtuberovi. 

Pokud fanoušek zároveň odebírá více youtuberů, může klidně strávit sledováním videí několik 

hodin denně. 

5.4. Komunikace s fanoušky 

Samek ve své knize hovoří o tom, že deiktické pole mediálního sdělení ožívá teprve v kontaktu 

s origotvorným vědomím adresáta mediální komunikace (Samek 2016: 129), tedy v tomto 

případě s vědomím fanouška sledujícího youtuberská videa. Deiktické pole mediálního sdělení 

by nevzniklo za předpokladu, že by obsah youtuberského videa nikdo nesledoval, případně by 

ani neviděl jeho náhledovou fotografii s titulkem. 

Samek v kapitole „Poutník mediální krajinou“ přirovnává veřejný mediální prostor k mediální 

krajině, kterou se člověk vtažený do interakce s masovými médii, snaží projít jako poutník. 

Poutník i krajina jsou podle něj nejen v relativním pohybu daném vzájemnou polohou, ale také 

se vzájemně mohou pohybovat nezávisle (Samek 2016: 129). 

V zásadě tedy sledovatel youtuberských videí není uvězněn uvnitř youtube a může se od 

mediální krajiny youtuberského světa oddělit. Nicméně je třeba dodat, že tento svět má mnoho 

rysů a rozměrů, které Samek v rámci tištěných a internetových médií nemohl pozorovat. 

Samek uvádí, že jednou z možností, jak vnímat mediální sféru jako časoprostorově situovaný 

útvar, který se mění a vynořuje podle toho, kdo, kdy, kde a jak se na něj dívá (Samek 2016: 
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128). Každý z nás má jiný mediální horizont a čerpá informace z mediálních sdělení nejen 

v nich samotných, ale i od přátel, známých a podobně. Fanoušek youtuberských videí zpravidla 

není prostorově omezen a pokud má i-phone, smart-phone, i-pad, tablet s připojením na internet, 

či má dostatek dat, aby se mohl připojit kdekoliv, může se procházet youtuberskou mediální 

krajinou dle libosti. Vzájemná interakce mezi fanoušky videí probíhá především přímo v rámci 

média youtube a je navíc obohacena o možnost komunikovat takto i s tvůrci samotného videa. 

Tento nový rozměr je pro fanouškovo origotvorné vědomí stěžejním okamžikem – pokud je 

možné se po internetu co nejvíce přiblížit svým hvězdám, toto je ta nejlepší cesta.  

Ne každý youtuber se svým fanouškům věnuje, píše si s nimi a odpovídá na komentáře u svých 

videí. Například youtuberka Mesha to bere automaticky jako svoji povinnost. Byla jediná 

z mých informantů, kdo skutečně reagoval na každý komentář ať už šlo o její facebookovou fan-

stránku, komentář u videa či o soukromou zprávu. V průběhu výzkumu však začala o svém 

přístupu pochybovat a občas se stalo, že někomu neodepsala. 

Velmi častým fenoménem bylo, že pokud někomu z mých informantů napsal fanoušek jen 

„Ahoj“, nestálo jim za to, aby mu odpovídali. 

Čím víc měl určitý youtuber zpropagovaný svůj profil na facebooku, tím víc jeho fanoušků mu 

denně psalo. Obecně se dá říci, že čím víc fanoušků vám napíše, tím menší chuť máte jim 

odpovědět. Navíc, pokud youtuber komunikuje se svými fanoušky, často si udržuje svoji roli 

z videí a téměř nepřipadá v úvahu s fanoušky komunikovat o těžkých tématech či se jim 

svěřovat se svými problémy. Hlavní diskurz smýšlení o youtuberech je totiž ten, že jsou to 

neustále veselí lidé, kteří vás pobaví. Ne vždy však máte náladu někoho bavit.  

Youtubeři měli často tendenci velmi rychle přepínat mezi svými dvěma polohami, polohou 

youtubera a polohou svého chování mimo youtube. Tento fenomén se dal nejsilněji pozorovat, 

pokud jsem zapnula v přítomnosti youtubera kameru. V ten moment okamžitě sklouznul do 

polohy youtubera. 
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5.5. Chování youtuberů před kamerou 

Ze začátku výzkumu mě právě velmi silně fascinoval rozdíl v chování youtuberů před kamerou 

a bez přítomnosti kamery. Ukázalo se, že některých případech to byly rozdíly skutečně 

markantní. Ne každý youtuber si však změnu svého chování uvědomoval. Někteří tvůrci se zase 

se svojí novou rolí natolik sžili, že je prostoupila natrvalo. Nejčastějším fenoménem pak bylo, 

že jakmile jste zapnuli kameru, daný youtuber úplně změnil chování a „stal se“ onou postavou, 

kterou představuje ve svých videích. Judith Butler zmiňuje ve svém díle Excitable speech 

autorku Shoshanu Felman a její práci „The literary speech act: Don Juan with J.L. Austin, or 

seduction in two languages“ Butler zmiňuje Felman v kontextu oddělenosti řeči od těla. Podle 

Butler nevnímá Felman tuto oddělenost naprosto separátně, spatřuje tam však určitou možnost 

neovladatelnosti těla. Tělo je pak pro Felman prostředkem našeho vyjádření, ovšem ne vždy tělo 

dokonale kontrolujeme (Felman 2003: 96 in Butler 1997: 10). Vztáhneme-li tento příklad na 

youtubery, dostane se nám zajímavé podívané a názor Felman získá novou dimenzi. 

Youtubeři se totiž svoje tělo v rámci videí snaží zkrotit na maximum. Naučí se ho perfektně 

ovládnout, aby ve videu působili patřičným způsobem. Paradoxně je však jejich tělo potom 

zradí tím, že když se někde zapne kamera, nekontrolovatelně najede do modu „youtuberské 

řeči“. Ač si možná mysleli, že na tělo vyzráli, tělo je tímto způsobem nakonec stejně zradí. O 

této zradě hovoří i sama Felman. Podle ní je myšlenka plně ovládaného slovního projevu 

problematická, protože tělo a řeč jsou částečně oddělené. Hovořící podle ní podkopává sám 

sebe, když říká něco a jeho tělo „říká“ něco jiného. Zároveň však k tomu dodává, že lidské 

jednání vychází právě ze vztahu mezi jazykem a tělem. Lidské jednání je spojení těchto dvou 

částí (Felman 2003: 65 in Butler 1997: 10-11). 

„Akt promluvy je aktem těla, celý akt je zdvojen v momentě, když člověk mluví. Je tady to, co 

je řečeno a pak je tady tělesný „instrument“ a jeho performativní výrok“ (Butler 1997: 11). 

 

„Když jsem poprvé zapnul kameru, tak to bylo jak na jevišti, normálně strašná tréma. A jak nás 
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divadlo učí „obstát a dostát“, tak jsem se to snažil naplnit. A jak jsem byl nervózní, tak jsem byl 

strašně zrychlenej a z toho se pak stvořil ten můj charakter. Omylem jsem řekl 

čaučaučaučaučaučaučau a čau, to bylo hodně čau, vítámvásunovéhovlogunatéma (strašně 

rychle) a pak už jsem to používal vždycky tenhle pozdrav,“ vypráví Sky Max a samozřejmě to 

vypráví strašně rychle. 

„Myslim, že cesta k tomu vznikla organicky, v televizi ti řeknou, jak se máš chovat. Tím, jak 

chceš obstát před divákem, ztrácíš sám sebe. Je škoda, že lidi na youtubu nedělaj divadlo, to tě 

naučí spousta věcí – třeba i to, že si vytvoříš vlastní charakter, byť seš to pořád ty,“ říká Sky 

Max a trošku zpomalí, protože mu dojde, jak mluví rychle. 

 

Někteří z mých informantů naopak svoje dvě role dokonale a vědomě oddělovali. Například 

Lukefry byl schopen přepnout tam i zpátky během lusknutí prstu a přišlo mu to dokonale 

přirozené. Také si uvědomoval prvky chování, které používá, když mluví k divákům. 

„Kdybychom teď natáčeli, tak bych začal víc artikulovat, víc bych si hrál s hladinou hlasu a 

taky by ze mě šla energie. To je to, co musíš těm lidem předat,“ říká o tom výrazným a mnohem 

hlubším hlasem než normálně Lukefry a dělá divoká gesta rukama, co používá i na videích, aby 

mi to ukázal. 

5.5.1. S kamerou a bez ní 

Kamera se všemi youtubery z mého výzkumu dělá učiněné divy. Jakmile zaregistrují, že jsou 

natáčeni, jejich chování se velmi prudce změní. Každý se však začne chovat po svém. Například 

Endymu bylo moje natáčení vyloženě nepříjemné. Seděli jsme zrovna v čajovně v Českých 

Budějovicích a u okna nás pozoroval pán. 

„Ta kamera najednou mě pěkně štve,“ vrčí Endy. Pán u okna se usmívá. Poslouchá nás. 

„Radši otravuju lidi s kamerou já. Proto si tu kontrolu vyrábim a omezuju tě,“ směje se Endy. 

Tím myslí to, že mi zakázal ho točit a vzal mě do čajovny, kde je špatní světlo a řvou tu 
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nepřetržitě dvě andulky. Tím pádem ho nemůžu natáčet. 

„Ty se jí bojíš v podstatě,“ zabručí pán od okna. 

„To ne, to zas ne,“ říká Endy. 

„Vadí mi tam to, že když slyšim ten zvuk (zapínající se kamery), začnu přemejšlet, co mluvim a 

to ti právě zkreslí tu práci. Nejsem přirozenej,“ tvrdí už poměrně vážně Endy. 

„Právě že ne,“ odporuji mu. „To se mi tak skvěle hodí, o tom přece píšu. O tom, co se s tebou 

děje.“ 

„Když to zapneš, začnu se kontrolovat,“ bručí Endy. 

„Sám se těšim, co z toho vyplodíš za text a přijde mi škoda, ale já ti to budu zkreslovat tím, jak 

se budu kontrolovat,“ zopakuje Endy. 

„Když sis v Praze bouchla kameru před stativ, tak jsem s tim počítal. Ale když to děláš v mym 

prostředí a furt to zapínáš vypínáš, tak mě to prostě štve,“ vysvětluje Endy, jehož zřejmě 

rozlaďuje především fakt, že nemá přehled nad natáčecí situací. 

„A když se sám sebe kontroluješ, dostáváš se do stresu,“ konstatuje pán u okna vědoucně. 

„Jo máš pravdu, tim, jak jsem ve svým prostředí, a navíc a tim je to horší. Já se nechci 

kontrolovat,“ pokračuje Endy podpořen reakcí pána u okna. 

„Očekáváš profesionální vysledek a máš nějakou roli vlastně,“ reaguje okamžitě pán. 

„Jo přesně, máš pravdu a je to taky proto, že vim, jakou má ten obraz moc a jinak ve svým 

prostředí mě to ještě víc štve,“ říká Endy a zdá se o něco klidnější než před chvílí. 

Nakonec mi na kameře Endy vypíná onen zvuk, co ohlašuje zapnutí kamery a pokračujeme v 

rozhovoru bez kamery. Po čase ho nahrávám nejdříve na foťák – pouze zvuk. Potom sám 

navrhuje, ať to klidně nahraju na kameru, ale pouze zvukovou stopu. Když dám kameru na 

knihovničku před ním, sám jí otočí tak, aby na něj bylo vidět. K mému velkému překvapení. Ale 

andulky stále piští, takže se dá počítat, že většina záběrů, se nebude dát použít. 

Endy měl na sebe celkově vysoké požadavky, pokud jsem před něj postavila kameru, měl 
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tendenci řešit, zda sedí kompozičně správně v záběru. V případě vlogů měl zase tendenci velmi 

přesně artikulovat a vše si řádně připravoval. Proto pro něj improvizovaná situace před kamerou 

byla stresová. 

5.5.2. Specifické formy chování ve videích 

Abyste vytvořili např. klasické vlogové video, které lze najít všude na českém youtube, máte 

před sebou poměrně těžkou cestu. Nejlépe se musíte orientovat ve střihu a následné 

postprodukci, protože především ta udělá z onoho videa video typicky česko-youtuberské. 

Důležité taky je, jak se jako osoba vztahujete k divákům vašeho videa. Jako od typického 

českého youtubera se od vás čeká, že budete šířit pozitivní energii, budete zábavní a pokud 

možno budete mluvit srozumitelně a ne zdlouhavě. Zkrátka pro depresivní mumlající filosofy tu 

není místo. 

V kontextu onoho šíření dobré nálady skrze video pak dochází k zajímavému fenoménu, který 

už v kontextu americké youtube scény pojmenovali jako „fake pozitivity“. Každý youtuber je ve 

svém video neustále šťastný. Tedy samozřejmě naoko. Ale působí to pak trošku podivným 

manickým dojmem. 

Někteří youtubeři proto nenatáčejí videa, pokud mají nějaké vážné osobní problémy nebo 

zkrátka nemají náladu. Někteří z nich však svoji špatnou náladu zkrátka zamaskují a ve videu 

předstírají, jak jsou neustále šťastní. 

Tento fenomén pravděpodobně okrajově souvisí i s trendem sdílet na facebooku „svůj šťastný 

život“. Nejsilněji se tento prvek projevoval u Aika Murczechyho, který neustále na sociálních 

sítích i ve svých videích demonstroval svůj šťastný partnerský vztah s Johankou Čunkovou, 

spoluautorkou jeho videí. 

Další důležitou složkou videí je navodit pro fanouška dojem extrémní blízkosti a přátelství 

s tvůrcem videa. Tohoto se dá dosáhnout skrz bulvarizaci videa, ale především přímým 

oslovováním fanouška takovým způsobem, že v něm vzbudíte dojem, že je váš kamarád.  
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Samek uvádí, že dojem blízkosti se dá vytvořit tak, že snížíte vzdálenost na všech třech osách 

deiktického pole (Samek 2016: 143). V ose temporální se pak objevuje silná dominance 

prezentismu, tak jako u bulváru. Vše tedy musí dít právě teď, aby se to co nejvíce dotýkalo 

divákova origa. Na ose prostorové je potřeba zdůrazňovat, že jsme tady. Obzvláště pak u 

přímých online komunikacích s fanoušky pak vyniká o třetí osa, osobní, kdy skrze přímé 

oslovování a tykání s fanoušky společně s dalšími časoprostorovými přiblíženími dochází 

k naprostému přiblížení k origu. Použiji v tomto případě nové označení, které podle mě na tuto 

situaci sedí– dochází k tzv. vrcholu origa.  

Vrchol origa, jak jej vnímám já, je vlastně úplné přiblížení k origu vnímatele. Samek v tomto 

kontextu pracuje s termínem apelativní deixe bezprostřednosti (Samek 2016: 143), která je 

tomuto ději synonymem. 

Asi nejblíže se tomuto stavu dá přiblížit v rámci konkrétních žánrů youtube videí, jako jsou 

například life-streamy a tzv. ask-videa. Žánrů videí je mnoho, a ne v každém z nich dochází 

k takovému přiblížení origu. 

5.6. Žánry videí 

V této kapitole jsem se rozhodla přiblížit čtenáři této práce žánry videí, které může youtuber 

vytvořit. Pro lepší orientaci jsem zvolila jakýsi stručný seznamový přehled. S roztříděním a 

popisem žánrů mi pomáhal youtuber Sky Max, který byl většinu času mého výzkumu mým 

průvodcem ve světě youtuberů. Seznam je tedy doplněn o některé části našich rozhovorů se Sky 

Maxem, případně s dalšími youtubery, s kterými jsem žánry videí probírala. Jsou zde uvedeny ty 

nefrekventovanější žánry, možností, jak utvářet youtuberská videa je samozřejmě mnohem více. 

 

Pranky 

Obecně se jedná žánr videí, která zobrazují nějaký druh kanadského žertíku. 

„Pranků je plnej youtube, protože jsou nejjednodušší na vytvoření. Na youtubu dělaj všichni 
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pranky,“ komentuje tento typ videí Sky Max. 

Pak mi ukazuje několik videí, kde někdo provádí kanadské žertíky ostatním lidem. Například 

video se psem převlečeným za pavouka, co v noci děsí kolemjdoucí, a nebo také „Araba“, který 

děsí lidi tím, že předstírá bombový útok. 

 

TUTORIÁLY 

Je to typ návodu, jak něco sestrojit nebo cokoliv udělat. Samozřejmě má formu videa. 

„Ty neznáš tutoriály?“ diví se Sky Max. 

„Znáš třeba ty holky, co popisujou, jak se nalíčit? To jsou beauty-vlogerky, často taky lidi dělaj 

návody na střihové programy a podobně,“ vysvětluje Sky Max. 

 

VLOG 

Je to typická forma videa youtuberů, skrze kterou komunikují se svými fanoušky. 

V klasickém vlogu je přítomen sám youtuber a familiérní formou hovoří s fanouškem o 

libovolném tématu. Nejčastěji však hovoří sám o sobě, o svém kanálu, o svém životě a svých 

zážitcích. Tento typ vlogu se pak nazývá osobní vlog. 

„Nejdřív pozdravíš, řekneš, o čem to je. Mluvim přímo k tomu člověku, co sedí u éteru. Mluvim 

ke konkrétním lidem. To je vlog. Tam se smazává nebo minimalizujeta vzdálenost mezi 

pozorovatelem a tou hvězdou,“ říká Endy. 

 

BEAUTY VLOG 

V zásadě se jedná o návod, jak se nalíčit nebo se nějakým způsobem obléknout. Vystupující 

youtuber/ka to většinou předvádí na sobě. Častým motivem také bývá ukazování obsahu vlastní 

kabelky. V těchto videích bývá product placementu nejvíc, tvůrci a především tvůrkyně těchto 

videí v rámci těchto vlogů o kráse, dělají reklamu na různé líčící prostředky a podobně. 
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CESTOVATELSKÝ VLOG 

Typ vlogu, kde youtuber vypráví o svých cestách případně natáčí přímo na cestě do zahraničí. 

 

DRAMA 

Klasické reakční video na nějakého youtubera, které ho pomlouvá, eventuálně reaguje na jiné 

reakční video. (Více viz oddíl Youtube drama/ youtube války) 

 

REAKČNÍ VIDEO 

Reakční video obecně může reagovat prakticky na cokoliv. Youtuber vyjadřuje názor na nějakou 

situaci či fenomén. Nejčastěji se jedná o reakci na nějakého youtubera či jeho tvorbu, a nebo 

konkrétní video. 

 

CUNBOXING 

Video, kde youtuber rozbaluje nějaký nový produkt a poté ho otestuje. Je to jakýsi typ recenze 

na výrobek, je často úzce spojen s product placementem. 

 

SCATCH 

Krátké vtipné video, v němž vystupují herci a zobrazují fiktivní scénku či situaci. 

 

VINE SCATCH 

Typ scatche, který by měl mít ideálně jen 7 sekund. Často mívá 15 sekund. 

 

CHALLENGE 

Video, v němž si youtuber zvolí nějaký úkol, který musí v rámci videa vykonat. Například sníst 
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obrovské množství jídla, nebo vlastně cokoliv. Tento typ videí má tendenci reagovat na trendy, 

tedy větší počet lidí ve výsledku dělá stejnou „challenge“ v určitém období. Typickým 

příkladem může být challenge vypít pivo na ex a natočit se při tom z roku 2014. 

 

LET´SPLAY 

Video, v němž jeho autor hraje nějakou počítačovou hru a vy ho u toho můžete sledovat. 

Klasická forma vypadá tak, že jeho obličej vidíte v malém okýnku v rohu a jinak sledujete hru 

jeho očima. Youtuber ji pak různým způsobem komentuje. 

 

MONTÁŽ 

Sestříhané scény z různých videí. Například montáž vtipných momentů z let´splayů. 

 

SNAPCHAT 

Je to dokumentární typ vlogu, který popisuje to, co se zrovna teď děje. K tomu to zpravidla říká 

i sám youtuber. Vzbuzuje dojem živého vysílání.  

„Stane se reálná věc, natočíš, co se přesně děje a dáš to na facebook třeba „Haha, teď sedíme 

s Ládíkem u piva, tady je pivo, jasně pivo“ a k tomu napíšeš popis relaxujem,“ vysvětluje Sky 

Max. 

 

ANKETY 

Youtuber nebo skupinka youtuberů se ptá na nějakou otázku více lidí. Zpravidla vše řídí 

moderátor, co klade otázky. 

 

KRÁTKÉ FILMY 

Kratší hrané filmy s herci. V případě youtuberů mají často formu používanou v jejich běžné 
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tvorbě, tedy nejčastěji tu, kterou uplatňují u vlogů. 

 

VIDEOKLIPY 

V českém kontextu jsou hodně populární rapové písně s videoklipy, kde sám youtuber zpívá, 

popřípadě rapuje. Kvalita textů nedosahuje často úrovně běžných videoklipů, pro svět youtuberů 

však platí jiná měřítka. 

 

ASK VIDEA 

Je to forma vlogu, kde youtuber reaguje na otázky, na něž se ho fanoušci ptali například na jeho 

fanouškovské stránce. 

 

LIVE STREAM 

Jedná se o přímý přenos, v němž často youtuber přímo interaguje na otázky svých fanoušků, 

kteří mu právě teď píší. 

 

V kontextu některých typů, či žánrů youtuberských videí jsem spatřila určitou podobnost 

s Austinovým pojmem „Illocutionary speech act“. Tuto podobnost lze aplikovat za předpokladu, 

že mediovanost komunikace mezi youtuberem a jeho fanouškem je snížená na minimum a mezi 

jejich výroky není časová prodleva. Tato situace nastává například u tzv. „Asků“ či živých 

vysílání. Tam je youtuber fanoušky vyzván, aby si například vylil na hlavu mléko. Jak fanoušek 

řekne, tak se i stane. Právě v tento moment spatřuji podobnost mezi Austinovým Illocutionary 

speech act a výše uvedeným. Austin tvrdí, že Illocutionary speech act je promluvou, která sama 

o sobě je druhem činění. Tedy v momentě, když něco řekne, tak se i stane. Illocutionary speech 

act současně promlouvá a zároveň činí (Austin 1962: 209 in Butler 1997: 17). 

V tzv. „Live streamech“ dochází k tomuto fenoménu velmi často. V tu samou chvíli, co 
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fanoušek vyzve youtubera, aby něco udělal, on to udělá. Nejčastěji je tento fenomén 

pozorovatelný i tzv. „Challenge videích“, kde fanoušci často zadávají youtuberovi různé úkoly. 

Nejideálnější je potom propojení obou těchto forem do jednoho videa – tedy kombinace 

challenge videa a live streamu. 

Vlog je zase formou videa, která velmi silně koresponduje se Samkovým pojetím deiktického 

pole. Jak už jsem uváděla v předešlých kapitolách, youtubeři se svým projevem ve videích snaží 

přiblížit maximálně origu diváka, a právě vlog je k tomu pravděpodobně nejvhodnější formou. 

Youtuber ve vlogu hovoří sám o sobě a přibližuje svoje vlastní zkušenosti a zážitky fanouškovi 

tak, aby měl pocit, že je zažívá on sám. Prvním krokem, jak toho docílit, může být volba 

výrazů, které jsou blízko origu – tedy zde-teď-já. Youtuber fanouškovi tyká, hovoří v přítomném 

čase a hovoří o věcech, které jsou fanouškovi i prostorově blízké. Tedy o situacích a místech, 

kde se fanoušek často nachází. Hezkým příkladem velkého přiblížení i na prostorové ose 

směrem blíž k origu, může být časté používání slova „tady“ a nebo místo užívání slova tady 

definice prostoru jako „u tebe doma“, „u tvého počítače“ a podobně. Na temporální ose je to 

ještě přirozenější, protože děj videa odkazuje vždy k přítomnosti daného fanouška. S tím pak 

druhotně souvisí určitá spotřeba těchto videí, které časem ztrácí na významu, čím víc jsou 

„zastaralá“. O tom však více v poslední kapitole. A v neposlední řadě, na ose osobní figuruje již 

zmíněné tykání, zahrnování diváků do autodeiktických výrazů jako „my“ a tak dále.  

Vlog, který by se dal přirovnat k jakési formě osobního deníku daného youtubera, vzbuzuje 

svou formou dojem velké intimity a blízkosti mezi divákem a tvůrcem videa obecně. Youtuber 

sděluje svému fanouškovi informace, které by sdělil pravděpodobně jen svým nejbližším 

přátelům a to pocit vzájemné blízkosti, už tak podpořený deiktickými výrazy, jen umocňuje. 

Co se týče kroku k totálnímu prezentismu a dosáhnutí, co nejbližší pozice na všech třech osách 

k origu, žánr videa snapchat je asi nejlepším příkladem. Vše se odehrává v přímém přenosu, osa 

temporální je tedy pouze „teď“. Možnost sdílet s youtuberem přítomné okamžiky je poté 
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doplněna i o výše zmíněné tykání, přímé oslovování a v některých případech i přímou online 

komunikaci s diváky. Familiérní neformální komunikace probíhá nejen mezi youtuberem a jeho 

fanoušky, ale také mezi youtubery a to v rámci zmíněných videí. Působí to pak dojmem, že 

youtube je taková veselá šťastná rodinka. 
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6. Vzájemné vztahy youtuberů 

Ačkoliv celý svět youtuberů působí značně individualisticky, během svého výzkumu jsem 

zjistila, že tomu tak úplně není. Youtubeři spolu často spolupracují na tvorbě videí, odkazují na 

sebe vzájemně ve své tvorbě, inspirují se v práci jiných youtuberů, vymezují se vůči práci 

dalších youtuberů, zkrátka vztahovost mezi youtubery je jedním z pilířů celého jejich světa. 

Drtivou většinu interakce mezi youtubery tvoří samozřejmě vzájemná komunikace na internetu, 

měla jsem však mnohokrát možnost pozorovat vzájemné interakce mezi youtubery i živě. Ať už 

to bylo na fan-akcích pro jejich fanoušky či například na video-campu. V živém kontaktu k sobě 

byli všichni velmi přátelští, a ačkoliv se téměř neznali, padali si do náručí a objímali se. Jednou 

jsem se na to zeptala Endyho. 

„Přišlo mi, že youtubeři se k sobě chovají živě až překvapivě srdečně, hned se obejmou, i když 

se skoro neznaj. Přijde ti to tak?“ Ptám se Endyho. 

„Naopak jsou pro sebe velká konkurence, ale je to furt o těch charakterech. Ačkoliv se s nima 

bavíš, cejtíš, že je takový malý konkurenční napětí mezi váma. My si nikoho neporcujeme, 

žádnej čas nedělíme. Pak je hezký se dohodnout na kooperaci. Furt to jsou lidi, jsou blbý a i 

dobrý,“ bručí Endy. 

„Ale youtubeři si nejsou konkurence ne? Každej fanoušek si nakliká do odběrů youtuberů kolik 

chce,“ namítám. 

„Někteří to tak prostě cítí. S tim nic neuděláš,“ kontruje Endy. 

„Když je youtuber idiot tak se i tak chová. Jsou youtubeři se chovaj jako idioti, ale živě se 

chovaj v pohodě. Jsou youtubeři, kteří se chovaj v pohodě ve videích a živě jsou idioti - prostě 

lidi,“dodává. 

 

Rozpory mezi chováním youtuberů živě a na internetu byly v terénu často omílaným tématem. 

Někteří youtubeři osobně vystupovali vůči sobě velmi přátelsky a na internetu vytvářeli 
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ohromné kauzy o vzájemné nenávisti. Právě tento fenomén je velmi úzce spjat s bulvárností 

youtuberských videí. Až po nějakém čase stráveném v terénu jsem zjistila, že tyto bulvární 

kauzy o vzájemné nenávisti youtuberů jsou vytvářeny uměle. 

V následující kapitole se vám pokusím přiblížit fenomén „youtube drama“ a „youtube války“, 

který je založen na bulváru a zároveň zrcadlí další uměle vytvořenou blízkost mezi tvůrci 

v youtuberském světě. 

6.1. Youtube války/ Youtube drama 

Youtube drama je termín, který je uznávaný v rámci nejen českého, ale i zahraničního youtube 

světa. Rok 2016 byl dokonce vyhlášen rokem youtubedrama a to v českém kontextu. Obecně by 

se dalo říci, že tam, kde vzniknou celebrity, vznikne i bulvár, a právě youtube drama je jakousi 

novou formou bulváru v rámci nové platformy – youtube. 

Youtube drama je tedy založeno hlavně na drbech a bulváru. Youtuber Sky Max vnímá tuto 

formu videí jako tvoření obsahu bez kreativity. Je to pro něj pouze jakási forma zprávy o 

komunitě youtuberů a momentálních vztazích mezi jednotlivci. 

Klíčová slova, která většinou reakční videa tohoto typu mají v názvu, mohou být například 

„vyjádření“ či „reakce“. Jedná se totiž ve většině případů právě o reakce na další youtubery a 

videa. 

Konkrétní příklad takového videa pak může být takzvaný „hate“ od jednoho youtubera na 

druhého. Tedy se jedná o slovní útok na dalšího tvůrce. Youtuber X natočí video, v němž 

pomlouvá tvorbu youtubera Y. Youtuber Y, pak natočí reakční video na video youtubera X a 

ohradí se proti tomu. Do celého konfliktu se pak připojí youtubeři Z,W,Q a další a natočí další 

reakční videa na další reakční videa, co reagují na předchozí reakční videa. Jeden takový „hate“ 

může postupně vygradovat ve vznik až stovek ne-li tisíců reakčních videí. 

Málokdy se však shoduje s realitou. Výše uvedený příklad působí dojmem, že youtuber X a Y 

musí být úhlavní nepřátelé. Ale není tomu tak. Ve skutečnosti jsou často v živém kontaktu a 
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domnělý konflikt společně vymýšlejí, aby zaujal co nejvíce jejich fanoušků. Není tomu tak sice 

vždycky, ale zpravidla jde jen o dobrý marketingový tah. 

 

„Je to jenom marketingovej tah, nějakým způsobem vyvolanej konflikt s umělým záměrem, 

kterej má mít finální účinek zviditelnění obou,“ shrnuje Endy youtube války.  

 

Youtuberka The Mad Kyo definovala fenomén youtube války takto: 

- Je to tvorba videí, která je pouhou reakcí na další videa jiných tvůrců. 

- Zpravidla se jedná o kritiku dalších youtuberů. 

- Často je tento fenomén tak absurdní, že jeden youtuber reaguje na reakci dalšího youtubera, 

který reaguje na něčí video, které reaguje na další reaktivní video reagujícího youtubera, co 

reaguje na reakční video původního youtubera a tak dále. 

- Je to velký zdroj popularity. 

- Každé tři měsíce se to cyklí, tedy každé tři měsíce vznikne podobná velká kauza a po třech 

měsících se objeví zase další kauza. 

- Každý youtuber se na tom může přiživit a zvýšit si tak počet svých odběratelů. 

- Pokud youtuber upoutá pozornost reakčním videem v nějaké velké kauze a později pravidelně 

přispívá dalšími kvalitními videi, jeho sláva může rychle vzrůst a může tak na sebe upozornit. 

- Odběratelé jednotlivých tvůrců se hádají pod videi a sami točí reagující videa a tím se často 

sami zviditelní a stanou se sami youtubery. 

- Jsou to veskrze nenávistná videa, „hate“ na někoho nebo negativní názor na někoho, pozitivní 

reakční videa se téměř nevyskytují. 

- Tento fenomén v zahraničí není rozšířený, je to česká specialita. 

- Silná kritika mnohdy hraničí až s kyberšikanou. 
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Když jsem se Fimlara zeptala na youtube drama, dostali jsme se k jedné poměrně známé kauze 

mezi youtuber Peeetou (Peeetaaatv) a youtuberem Datlem. Celá situace trvala řadu týdnů a 

projevovala se tím, že oba tvůrci o sobě dělali velmi vulgární videa, kde se navzájem 

pomlouvali a ponižovali. Nejvíce zarážející však na tom bylo, že tito dva youtubeři se při živém 

kontaktu přátelili. Vyslovila jsem tedy myšlenku, zda je to jen jakýsi tah, jak vydělat víc peněz a 

přitáhnout víc pozornosti k oběma zúčastněným. 

Fimlar mi dal za pravdu, prý je to zcela normální tah, se vztahy to prý nemá co dočinění.  

Řešíme, jaký je rozdíl mezi „hatováním“ konkrétní osoby, a nebo jeho tvorby. 

„Může hejtit tebe, a nebo tvoji tvorbu, málokdy je to kombinací obojího,“ vysvětluje Fimlar.  

Ptám se ho, jak to bylo s tím konkrétním případem Peeeti a Datla. 

„Peeeta začal tim, že udělal hate na Jenise, což byl datlův kámoš od školky, a Jenis udělal 

reakci na to video, že se jako snaží. Jakože smutná hudba, jakože on je ten chudáček a přece 

nedělá nic špatně a nezaslouží si tohle. Peeeta ho znova vyhejtil, to naštvalo Datla a ten 

vyhejtil Peeetu. A pak už se to vezlo všechno,“ popisuje Fimlar stručně celou situaci a pak 

dodává: 

„Péťa se mnou taky řešil, jestli chci vyhejtit, je to taková forma propagace.“ 

„A tys nechtěl?“ ptám se pobaveně. 

„Řek jsem mu, že je mi to jedno. Když bude chtít tak klidně. Nechtěl jsem takovou propagaci, 

ale když bude chtít, tak může. Ale ať nevytahuje takový věci, co mě můžou zruinovat ať v 

osobním nebo v youtubovym životě,“ vysvětluje Fimlar a je vidět, že o tom nějakou dobu 

uvažoval. 

 

Další velkou kauzou byla vzájemná válka mezi youtubery Bejrem (Psychopat Bejr) a Pstruhem. 

O té mi vyprávěl rozhořčený Endy při jednom našem setkání a vyjádřil názor, že youtube války 

jsou neproduktivní a nesmyslná záležitost, která nemá s kreativitou nic společného. 
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„Ta kauza Bejr a Pstruh to jsem zachytil a to je totální hnus,“ vzpomene si Endy na nedávnou 

kauzu. 

 „Ale u tohohle souboje konkrétního mi bylo fakt blbě. To je dnešní trend youtubu. Zakažte to, 

zavřete to, to se nedá vydržet. Tohle sledujou primárně ty děti, tohle žerou. Daj tam jeho fotku, 

namalujou mu monokl a napíšou Bejr dostal přes držku. Nebo ženský zadky. Prostě clickbite. 

Mainstream se nesnaží dělat něco smysluplnýho,“ říká Endy na účet youtube drama kauz. 

Fenoménu clickbite a náhledových fotografií bulvárních videí osvětluji v následující kapitole. 

6.2. Bulvárnost v youtuberských videích 

Teď když už máte nějakou přibližnou představu o tom, co je „youtube drama“, pokusím se 

přiblížit fenomén bulvárnosti v youtuberských videích jako celek s odkazem na Samkovu knihu. 

Samek uvádí, že příznaky bulvárnosti můžeme popsat jako jednu z deiktických dimenzí 

mediální krajiny: je to takové mediální vyjadřování, které sugeruje bezprostřední blízkost origu 

recipienta (Samek 2016: 142). 

Dále uvádí, že tato sugesce probíhá v několika funkčně propojených rovinách a projevuje se ve 

třech kategoriích. Pokusím se tyto tři kategorie rozebrat a aplikovat na youtuberská videa. 

1. Ikonická složka je posílena na úkor složky symbolické. 

V tomto ohledu jsou youtuberská videa daleko před klasickými bulvárními médii, protože 

s obrazem pracují mnohem více. Stěžejní věc, kterou uvidíte u videa dříve než jeho titulek, je 

často jeho náhledová fotografie či obrázek. Tyto obrázky také často obsahují text a jak Samek 

uvádí, důležité je také množství barev užitých v textu, velikost titulků či volba různých 

grafických fontů. S tím rozhodně youtubeři umějí dobře pracovat. V náhledové fotografii je 

často zobrazen sám youtuber s emocionálně silným výrazem a tento výjev je často doplněn 

výrazně kolorovaným a poutavým textem. To vše pak vytváří podle Samka nejsilnější iluzi 

přímého kontaktu (Samek 2016: 142). 
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2. Věty vyznívají jednoznačně, mnohdy vyhroceně, emotivně, subjektivně. Často podle Samka 

obsahují stylově příznakové výrazy, jichž se užívá v neformálním vyjadřování a v situacích, kdy 

je mezi námi malá sociální vzdálenost. 

Tento prvek je u youtuberských videí je často vyhrocen až do extrému. Jak uvádí Samek ve své 

knize, tato kategorie zahrnuje tykání, vokativ, naléhavé formy oslovení a podobně (Samek 2016: 

142). Přesně to se v titulcích videí vyskytuje prakticky pořád. Vzhledem k věkové kategorii 

většiny fanoušků by tykání možná mohlo působit i matoucím dojmem, nicméně oslovování jako 

„Tohle se může stát i tobě!“ mluví za vše. Navíc tady nejde jen o názvy a titulky videí, ale i o 

samotný projev youtuberů v rámci videí. Forma promluvy vůči fanouškům má téměř identické 

prvky, jaké jsou uvedeny výše. 

 

Obrázek 2, Kanál youtubera Lukefry (Zdroj: youtube) 

 



62 

 

3. Výraznější převaha domácích zpráv nad zahraničními. 

Zde Samek uvádí, že platí-li, že mediální komunikáty jsou tím aktuálnější, čím blíž jsou origu 

recipienta, pak u bulváru to prý platí dvojnásob. V kontextu youtuberských videí se o 

zahraničních zprávách moc hovořit nedá, pokud nějaké video reaguje na současnou situaci, je to 

málokdy a když, tak pouze na nejvýraznější zprávy. Samek tvrdí, že rysem seriózních médií je, 

že se víc zajímají o vzdálenější jevy než jejich bulvární protějšky a podíl zahraničních zpráv je u 

nich tudíž vyšší (Samek 2016: 143).  

Troufám si tvrdit, že tato kategorie se na youtuberská videa dá vztáhnout jen stěží. Většina 

obsahu se totiž zabývá pouze samotnými youtubery a jejich fanoušky, politické otázky či 

momentální dění jsou upozaděné na minimum a nikoho téměř nezajímají. Není tomu tak 

samozřejmě vždycky. Luke Fry, youtuber, s nímž jsem spolupracovala, se zabýval momentálním 

politickým děním a pokud mohu soudit, převládaly u něj témata české politiky. Tento youtuber 

je však velkou výjimkou v českém kontextu, kdy youtubeři primárně cílí na menší děti, které 

těžko budou zajímat zahraniční zprávy ze světa. 

Je ale poněkud zarážející kam až některé bulvární kauzy jsou schopné zajít právě s ohledem na 

věk diváků.  

Takzvaný clickbite je krásným příkladem takového překročení únosné meze. Clickbite je titulek 

videa, který je zcela závadějící a naprosto nesouvisí s obsahem videa. Souvisí také s volbou 

náhledové fotografie videa, kterou si mohou youtubeři sami vytvořit. Typickým příkladem může 

být fotografie odhalených prsou a sexuálně zabarvený titulek „Ukázala mi je a nemoh jsem nic“. 

Obsah videa pak například spočívá v popisu vaření japonských knedlíčků. Youtuber LukeFry 

dokonce vytvořil video, kde tento fenomén komentuje a pojmenoval toto video „Kozy na 

snapchatu“ a do náhledové fotografie umístil sebe se zděšeným obličejem, jak se dívá na 

obrovské poprsí. Obsah videa pak tvoří jeho vysvětlení fenoménu clickbite a vyjádření 

negativního názoru na něj. Toto video má neobvykle velké množství shlédnutí. 
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6.3. Spolupráce youtuberů 

Jak jsem uváděla v kapitole o youtube válkách, youtubeři často vzájemně „zápasí“ skrze rakční 

videa a budí tak dojem vzájemného nepřátelství. Důležité je ale zmínit, že v mnohem větší míře 

spolupracují. Vzájemně se zvou do svých videí a tak si navzájem přelévají svoje fanoušky. Do 

popisků videa pak uvádí jména všech zúčastněných youtuberů a to přidává na propagaci všem 

z nich. Je to nejčastější cesta, jak získat více odběratelů. Zpravidla menší youtuber osloví 

většího youtubera a při jejich vzájemné spolupráci se ten menší zviditelní a získá fanoušky toho 

většího. Není tomu však vždy stejně. Někteří youtubeři spolupracují zkrátka proto, že si rozumí, 

nebo mají podobný styl humoru. Často také youtubeři tvoří v autorských dvojicích. Značku 

„Aik Murczechy“ tvoří on, ale zároveň i jeho dlouholetá přítelkyně Johanka Čunková. V případě 

Sky Maxe je to ještě o něco skrytější. Ačkoliv tváří kanálu Sky Max je samotný Sky Max, na 

tvorbě videí se podílí se svým kamarádem Filipem. Jeho tvář však na videích není moc často 

vidět. 

Endy vyprávěl v kontextu spolupráce youtuberů o filmu Jitřenka, který natočil. Film popisoval 

příběh o stejnojmenném sboru. Ptala jsem se ho, proč v tom filmu účinkuje youtuber Hoggy, 

který je v českém kontextu youtube velmi slavný. Vysvětluje mi, že Hoggy je jeho kámoš z 

divadla. Proto ho do filmu obsadil. 

Zeptala jsem se ho, zda to bylo proto, že si chtěl skrze jeho popularitu získat víc fanoušků. 

Nato mi začal vysvětlovat, že každý z nich má specifické „Cílovky“ (cílové skupiny), přeliv 

fanoušků tedy moc nefunguje, Hoggy má jiná videa než on a jeho fanoušci by neměli o Endyho 

videa zájem. 

„Spolupráce s Hoggym byla dobrá, ale nepřeleje se toho ke mně tolik,“ vysvětluje Endy. 

Spolupráce youtuberů tedy není zdůvodněná pouze vzájemným přeléváním fanoušků a 

popularizace, ale často vychází z pouhého přátelství mezi youtubery, jak jsem uváděla výše. 

Sky Max mi vyprávěl o nejslavněším coveru z podzimu 2012, na kterém spolupracoval s 

Nejfejkem. Toto video se jmenuje „Všech minecraftů král“ a tento song má téměř milion 
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shlédnutí (asi 980 000). Když video tvořili společně s Nejfejkem, komunikovali přes skype. 

Nikdy se osobně nesetkali.  

„Vlastně náhodou jsem ho potkal vloni někde, ale když jsme makali na tom songu, tak jsme si 

skypovali, několik hodin,“ shrnuje Sky Max svou spolupráci s tímto youtuberem. 

Zeptala jsem se ho, odkud je, že se neviděli.  

„No podle přízvuku bych tip střední Čechy,“ prohlásil Sky Max ledabyle. 

Zaujalo mě, že je schopen si s někým hovořit po skypu několik hodin, společně stvořit video a 

naprosto nic o svém kolegovi nevědět. 

 „Tenhle song mě hrozně zvedl, skoro naráz jsem měl najednou o 6000 odběratelů víc! Původně 

byl plán dělat minecraft a k tomu ty songy a mít třeba někdy 5000 odběratelů, takže tohle mi 

fakt pomohlo,“ vysvětluje Sky Max zvýšení své popularity na základě spolupráce se slavnějším 

youtuberem. 

Z videa, které dělal s Nejfejkem a které mělo již zmíněných 980 000 shlédnutí, však nemá 

žádné peníze, protože se na tom nedohodli. Jako autor tam je uveden Nejfejk a je to uveřejněno 

na jeho kanále.  

„Tak to na youtubu chodí, sharování moc neletí, Nejfejk to prostě shrábl no,“ dodává trochu 

smutně Sky Max. 

Velmi podobně na tom je Mesha. Vystupovala jako herečka na mnoha videích youtubera 

Dominika Porta a zároveň se podílela na psaní scénáře. Ten ji však zmínil jen v popisku videa. 

Obvykle je zvykem umístit odkaz na kanál spolupracujícího youtubera na konci videa nebo ho 

přímo zmínit v rámci samotného obsahu. Tím, že to Dominik Port neudělal, Mesha nezískala 

téměř žádné nové odběratele. O finančním podílu nemluvě. 

Tento fenomén samozřejmě souvisí i s určitou neprůrazností těchto youtuberů, za předpokladu, 

že o to přímo nepožádali, nedá se očekávat, že to druhá strana udělá automaticky. 

Zároveň to však popírá tvrzení, které jednou zdůrazňoval Fimlar. A tedy to, že youtubeři si 
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nejsou vzájemnou konkurencí. Pokud Dominik Port i Nejfejk záměrně nevyšli Meshe a Sky 

Maxovi vstříc, bylo to proto, že z jejich strany pravděpodobně cítili zdroj konkurence. To jsou 

však jen mé dohady. 

 

6.4. Interakce youtuberů mimo internet 

Tento oddíl úzce souvisí s výše uvedeným oddílem „Spolupráce youtuberů“. Právě díky tomu, 

že spolu youtubeři spolupracují na videích, je to často dožene k osobnímu kontaktu. Ačkoliv 

tento kontakt není vůbec podmínkou. Jsou youtubeři, kteří se vyhýbají fan-akcím i ostatním 

youtuberům a nikdy s nimi záměrně nechtějí přijít do kontaktu. Pokud to tedy není nezbytně 

nutné. 

Jedním takovým youtuberem je například Aik Murczechy. Ve svých videích zpravidla zapojuje 

své přátele a přítelkyni, ale další youtubery nikoliv. Stejně tak se obratně vyhýbá návštěvám akcí 

pro fanoušky, kde by se případně sešel s dalšími youtubery. 
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7. Fanoušci youtuberů 

Typický čtenář novin se od fanouška youtuberských videí sice poměrně liší, jedno ale mají 

společné: oba putují mediální krajinou. Samek uvádí, že poutník mediální krajinou se může od 

mediálního sdělení, které právě přijímá, velmi lehce odpoutat. Navíc povaha tohoto pouta je 

v případě mediálního poutníka spíše v duševní rovině než v té fyzické (Samek 2016: 133). 

Poutník tou běžnou krajinou by musel maximálně rychle nasednout do vrtulníku a zavřít oči. 

Fanoušci youtuberských videí mají však mnohá specifika, která u čtenářů novin a klasických 

médií najít nemůžeme. Hlavním jejich rysem je možnost připojit se téměř kdykoliv. Téměř 

každé dítě má dnes smart-phone s alespoň s nějakou možností připojení k internetu, tudíž 

fanoušek youtube není prostorově omezen. Stejně rychle se však po Samkově vzoru s lehkostí 

sobě vlastní odhlásí a tím se odpoutá od viděného. Zpravidla na video také rychle zapomene, 

pokud ho nestihne probrat se spolužáky ve škole. 

Stejně jako youtubeři, fanoušci spolu mohou o shlédnutých videích komunikovat jak přes 

internet, tak i živě. Tento výzkum jsem bohužel nezaměřovala primárně na fanoušky a jejich 

interakce, ale pouze na youtubery. Nemohu tudíž soudit, jakým způsobem se fanoušci mezi 

sebou baví o youtuberech ve svém volném čase. Malé střípky konverzací však mám, ať už 

z fan-akcí či Videocampu. Otázka, kterou bych si ráda v tomto kontextu položila, zní: Jakým 

způsobem dochází ke sdílení obsahu mediální sdělení mezi jeho konzumenty? A jak tomu může 

být v případě fanoušků českých youtuberů? 

Samek spatřuje dvě možnosti mediální komunikace: komunikaci mediální a komunikaci 

metamediální (Samek 2016: 130). 

Pokud je fanoušek v přímém kontaktu s mediálním sdělením, tedy pustí si konkrétní video, 

jedná se o komunikaci mediální. Pokud mu nějaká osoba vypráví něco, co se z videa dozvěděla, 

jedná se o komunikaci metamediální. Mediální obsahy se tedy přenášejí nejprve médii a posléze 

od vědomí jednoho člověka k dalšímu (Samek 2016: 131). 
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Co může být u fanoušků youtuberů primární? Nebála bych se říct, že v případě youtuberských 

fanoušků je metamediální komunikace až na druhém místě. Vycházím z předpokladu, že drtivá 

většina fanoušků se nezúčastňuje fan-akcí určených právě pro ně, ale pouze konzumují o samotě 

doma videa svých oblíbených youtuberů. I youtuber Sky Max vnímá video jako odpočinkovou 

činnost na doma, pro jednoho diváka, který dorazí ze školy či z práce domů a k jídlu si pustí 

nějaké video. Samozřejmě nevylučuje to možnost následné metamediace mezi jeho přáteli, ale 

když zvážíme celospolečenskou nepopularitu youtuberů u většiny starší české populace, nemá 

tento zmíněný fanoušek příliš mnoho šancí, s kým by mohl svůj zážitek z videa sdílet. Tuto 

nepopopularitu vnímají i sami youtubeři, a právě i pro ně jsou stěžejní tzv. fan-akce, kde se 

mohou setkat s lidmi, co je obdivují a chápou, tedy s fanoušky youtuberů a dalšími youtubery. 

Fan-akce pro fanoušky youtuberů většinou navštíví několik stovek lidí, ale uvažme – i ti menší 

youtubeři, s nimiž jsem spolupracovala, měli alespoň 20 000 odběratelů. Na fan-akce chodí tedy 

jen zlomek fanoušků a je otázka, zda se vůbec jedná o reprezentativní vzorek. 

7.1. Craftcon a další fan-akce 

Forma fan-akcí připomíná spíše kulturní akci pro základní školu. Organizátoři pronajmou větší 

sál, ať už se jedná o kulturní dům nebo větší kino, a sem se nahrne poměrně velké množství dětí 

ve věkovém rozmezí 7 až 15 let. Rodiče s nimi zpravidla nechodí, pouze je tu odloží a za 

několik hodin si je opět vyzvednou. 

Součástí celé mašinerie jsou stánky s tričky, plakáty, náramky a dalšími věcmi spojenými 

s youtubery. Na žádné fan-akci nemůže chybět ani stánek s energy-drinky, které malým dětem 

bezprecedentně nutí nejen sami youtubeři ve svých videích, ale v tomto případě i prodejci na 

stánku. Je poněkud k zamyšlení, že další občerstvení je na místě často omezeno nebo chybí 

úplně. Z toho důvodu děti místo vody pijí několik hodin jen tyto nápoje. Dovedete si představit, 

jak se pak asi chovají po pátém energy-drinku. 

Youtubeři mají za úkol na tyto fan-akce připravit program pro děti. Často však jejich program 
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není příliš ambiciózní a spočívá pouze v jakémsi předcvičování či pokusu o tanec doplněný 

řvaním do mikrofonu: „Jste tady?“. Vzadu za pódiem, kde se odehrává tento program, je potom 

zákulisí obsahující youtubery. Hlavním znakem těchto míst je neuvěřitelný nepořádek a 

odpadky na každém kroku. Většina youtuberů na těchto fan-akcích jsou totiž v zásadě také ještě 

děti, respektive pubescenti. Nejdůležitějším znakem těchto akcí je pak sbírání podpisů 

přítomných youtuberů na plakáty, co jsou zde k dostání, a samozřejmě nasbírání co nejvíce tzv. 

„selfies“ s youtubery. 

Forem fan-akcí je hned několik. K nejčastějším patří tzv. Craftcony. Ty organizuje jediná 

společnost na celém českém trhu a má za úkol tam zvát youtubery. Tyto Craftcony se odehrávají 

i na Slovensku a jeden z mých informantů Luke Fry, podepsal smlouvu s touto společností, že se 

zúčastní všech Craftconů v roce 2017. 

Další formou fan-akce, kterou jsem navštívila, byl tzv. Cine-tube. Jedná se v zásadě o promítání 

youtuberských videí pro fanoušky za přítomnosti jejich tvůrců. Samozřejmě ani zde nechybí 

propagace energy-drinků a sběr podpisů a fotografií s youtubery. 

Zde pár dojmů youtubera Sky Maxe z jeho prvního a zároveň posledního Craftconu v Brně. 

 

Craftcon v Brně 2013 podle Sky Maxe 

„Všude bylo strašně moc malejch dětí. Pak jsem šel do zákulisí a připadal jsem si jak na 

střední, na nějákym gymplu kreténskym. Pár dětí tam mělo rodiče a to bylo jak rodičovský 

schůzky. Pak tam byla hlavní stage, kde se něco dělo. V zákulisí byli youtubeři a nějaký lidi, co 

se tvářili, jak jsou hrozně cool. Bylo to strašně trapný a blbý, potkal jsem se tam s Gogem a 

Atim. Mě to přišlo celý tak strašně blbý, že jsem se s nikym ani nepozdravil. Já nejsem takovej 

exhibouš, protože to bylo v prostředí, kde všichni chluběj svým egem a bylo to celý nepravdivý 

a falešný. Pak jsem tam vystupoval. Pustila se hudba a já rapoval jako mincraft hráč. (Sky 

Maxova píseň) 
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Já jsem tam přišel, zazpíval jsem a odešel. Byl jsem tam tak půl hoďky. 

Dobře, možná hoďku a půl. Natočil jsem tam svůj vlog, jednu scénu. A pak jsem jel. S nikym 

jsem se tam nebavil,“ vypráví Sky Max. 

 

Níže jsem se pokusila zachytit atmosféru jednoho z Craftconů, které jsem navštívila. Probíhal 

v prostoru kulturního domu Ládví a účastnili se ho tři z mých informantů, youtubeři Fimlar, 

LukeFry a youtuberka Mesha. Celá akce trvala asi 6 hodin, zúčastnila jsem se pouze třech 

z nich a musím říct, že mi to dokonale stačilo. Zápis je ze samotného závěru Craftconu, kdy 

jsem seděla v zákulisí a sledovala odcházející youtubery. 

 

Okamžik z Craftconu 2016 

Hlavní program už skončil a někteří youtubeři a fanoušci opouštějí oblečeni v teplých bundách 

sál. 

„Na každym konu se něco ztrácí“ prohlasí obtloustlý youtuber na druhého. 

Sedím v backstagi Craftconu. 

Kolem mě posedává řada dalších youtuberů na dřevotřískových lavicích. Dnes jich tu je prý 75. 

Většina z nich je však neznámá. Překvapuje mě, jak jsou někteří z nich mladí. 

Většině je kolem šestnácti a je tu výrazná převaha kluků. 

Přišel za mnou Vojta, je mu deset a ptám se ho, jestli je taky youtuber. Říká, že je. 

„Seš nejmladší tady ne?“ 

„Jo.“ 

„A jaký to je?“ 

„Je to divný.“ 

Přezíravě odejde. 

Pořád tady procházejí sem a tam youtubeři. Zdá se, že se ztratila peněženka a všichni ji jdou 
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hledat. 

Přišel za mnou asi patnáctiletý youtuber Ray Baselay a ptá se, jestli budeme pokračovat v 

natáčení. On a další tři youtubeři jsou hrozně rádi, že je natáčím. Asi v tom spatřují možnost, 

jak se zpropagovat a víc zviditelnit. Možná je to jenom proto, že se tu těch 6 hodin pekelně 

nudili. 

Všude se povalují odpadky, kusy papírů, vystřižených hvězdiček, vypitých džusů, nedojedených 

sýrů a obalů od jídla a pití. Nikdo tu neuklízí. Sedím na místě, kde kolem mě stále proudí další a 

další davy lidí. 

„To se tady jako kradou věci?“ Zeptá kdosi. 

„Byly tady nějaký děcka, že prej jako kdo je youtuber. To ho neviděli ani v backtagi... co to je 

jako,“ prohlásí jeden youtuber k druhému. 

Všichni se k sobě chovají velmi familiérně. Loučí se objetím. Několik youtuberů a youtuberek je 

oblečených a odchází. 

„To není moje peněženka, když se zavolaj policajti, tak se to bude vyslýchat,“ vysvětluje 

někomu jedna youtuberka.  

Program právě skončil, malé děti jsou roztroušené po sále, povídají si po skupinkách, pozorují 

youtubery, co prochází, a nebo sbírají podpisy, co ještě nemají. 

Mám neodbytný pocit, že youtuberů je skoro víc než jejich dětských fanoušků.  

Někteří fanoušci ze setrvačnosti postávají dole u podia a opírají se o něj lokty. Pořád se kolem 

rozhlížejí, kdyby náhodou viděli nějakého youtubera. Sekuriťák u schodů na podium žertuje s 

kolemjdoucími youtubery. Za mnou si přisedli dva youtubeři na židle na pódiu. 

„Já nevim jak to bude,“ prohlásí jeden a listuje diářem. 

Náhle na ně vybafne další youtuber a všichni se smějí. 

Zrzavá youtuberka křičí: „Nejsi Bender!“ A tančí okolo. 

Pak se sebere a jde pryč. 
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Dva youtubeři dál sedí a povídají si. 

Malý chlapeček si povídá se sekuriťákem u schodů a smějí se. 

Na podiu se povalují konfety a zní disco hudba. 

Malý chlapeček si všechno natáčí.  

Není lehké rozeznat youtubery od fanoušků. 

Před podiem je obrovské množství odpadků. Dva malí kluci si kopou s plechovkou. Vytahuji 

kameru a jiný malý kluk zevlující u podia mi mává do mojí kamery, kterou to natáčím. 

Dospělí se tu téměř nevyskytuji, jediný starší pán má také zapnutou kameru a natáčí. Buď je to 

dokumentarista jako já, nebo hrdý tatínek, anebo zkrátka chytrý pedofil. 

Na židlích posedává řada lidí. 

Dva třináctiletí chlapci si hrají s go-pro kamerou. Dva jedenáctiletí chlapci hrají hru na mobilu. 

Holčička vedle nich si prohlíží plakát se svými podpisy. 

Starší slečna s koštětem uklízí nepořádek. 

Náhle se prožene youtuber držící kamerou kolem mě, pronásledovaný youtuberkou. Oba seskočí 

z podia dolů a letí středem publika. Kluk zakopne a málem rozbije kameru, kterou drží po celou 

dobu běhu. Nicméně se okamžitě zvedne a běží dál s dívkou v patách z hlavního sálu ven.  

Jiný youtuber podepisuje čelo jedné ze starších asi 14letých dívek. Ona se usmívá a pak si píše 

na mobilu. Stejný youtuber si chvilku povídá se dvěma staršími fanynkami, také kolem 14 let. 

Obě mají v rukou fialové craftconové plakáty s podpisy.  

Moje informátorka a youtuberka Míša sedí s chlapcem vypadajícím na 10 let ve 4. řadě židlí 

před pódiem. 

Vyšší kluk asi 12letý jí dává bublifuk a řekne jí, aby ho vyzkoušela. 

Usměje se a vyfoukne pár bublin. 

Pak si povídají. Po chvíli vyfoukne další bublinu a podá bublifuk klukovi vedle sebe. Ten 

foukne bublinu a stříkne si jar do oka. Mesha ho utěšuje. 



72 

 

 

7.1.1. Sbírání podpisů a fotografií 

Velmi specifickým a také velmi známým jevem na youtuberských fan-akcích je sbírání popisů. 

Ovšem případě Crafconu je tento fenomén ještě dohnán do extrému tím, že všem dětem při 

vstupu dají velký fialový plakát na podpisy s nápisem Craftcon a dítě je v zásadě povinováno 

sehnat popisy všech přítomných youtuberů. Z toho pak vznikají poněkud bizarní situace, kdy 

děti prosí o podpis youtubery, které neznají ani jménem. Tento fenomén je dokonce znám pod 

názvem „sbírání pokémonů“, jak to nazývají sami youtubeři.  

Abych otestovala domněnku, že děti někdy vůbec nevědí, od jakého youtubera si berou podpis, 

vyrazila jsem na Craftconu 2016 mezi děti s černou fixkou na podpisy a visačkou „craftcon-

host“ - tedy se všemi vizuálními znaky youtubera. Rozdala jsem 3 podpisy za 2 minuty, než 

jsem to z etických důvodů vzdala. 

Děti si následně plakát odnesou domů a pověsí si ho na zeď. 

Dalším rozšířeným fenoménem je focení s youtubery. Z pravidla se jedná o tzv. Selfies. Tedy 

jeden ze zúčastněných natáhne ruku s fotoaparátem a vyfotí oba lehce zhora. Tyto fotografie pak 

často fanoušci umisťují na facebook, aby se pochlubili 

Na Craftconu jsem se zeptala Meshy a Fimlara, jak probíhá předávání podpisů fanouškům. 

 

„Jak to vypadá v praxi, no přijde sem malej chlapeček, najde si vás – i s tatínkem – a chtěj 

podpis, nebo jak to probíhá?“ Ptám se Fimlara. 

„No většinou se buďto zeptá ten tatínek, anebo pokud je to dítě hodně voprsklý, tak přijde a 

řekne dej.“ Směje se Fimlar. „Ale jako už se naučily prosit a já většinou děkuju teda, když chtěj 

fotku nebo podpis,“ dodává. 

„A ptaj se vás ještě na něco dalšího?“ Zeptám se Meshy. 

„Málokdy, oni právě někdy fakt přijdou pro ten podpis a odejdou. Jako někteří utečou, někteří 
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jsou bez zájmu, až mě to jako úplně překvapuje,“ popisuje Mesha. 

„Nono, přesně,“ přizvukuje Fimlar. 

Obrázek 3, Selfie youtubera Fimlara s fanouškem (Zdroj: Facebook) 

„A co s tim podpisem jako budeš dělat, když o něj vlastně ani nestojíš? Je to takový divný,“ 

doplňuje Meshu.  

„A oni se styděj, že utíkaj neboco?“ Ptám se na motivy chování těchto dětí. 

„To asi ne, že by utíkali to ne, ale spíš jako skloněj hlavu, daj ti ten podpisovej papír a my víme, 

že jo,“ směje se Fimlar a podívá se na Meshu. 

„Takže tys říkala, že ses tady s někým domluvila, že se tady potkáte a ty s ním budeš tady trávit 

čas s tím svým fanouškem, už se to děje?“ Obrátím se na Meshu. 

„No, to už je spíš kamarád, než fanoušek v podstatě pro mě a já jsem věděla, že tady bude, 

protože se mi ozýval a potkali jsme se. Tak jako procházim to tady a vídám se jako s těmi 

youtubery a jsem taky ráda, že tady můžu bejt s nim, sdílet to. Je to takový hrozně příjemný,“ 

usmívá se Mesha. 

 

„Je to lepší no,“ přikyvuje Fimlar.  
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„Se tady s někym trošku znát,“ doplňuje Mesha. Craftcon totiž často trvá více než osm hodin 

v kuse a většina youtuberů se tam hodně nudí. 

„Je to takový lidský, není to jenom prostě jako my jsme youtubeři známý, pojď sem, podpis. My 

jsme rádi, když si s námi někdo popovídá. V podstatě,“ vysvětluje Fimlar. 

Mesha se začne smát. 

„No, protože se to neděje! Oni se hrozně styděj, a nebo nechtě,j a nebo jdou za jinym 

youtuberem,“ rozčiluje se Fimlar. 

„Tak tohle je takový hezký,“ uzavírá Mesha a usmívá se. 

 

Když jsem se Endyho ptala na fanoušky, o sbírání podpisů se také zmínil. 

 „No jasně, sbíraj nás jak pokemony – catch them all. Klasickej termín. Pobíhaj tam ve 

skupinkách po sto lidech „Hele tak už mám tohohle! Toho chci taky pojď!“ Popisuje Endy a 

paroduje fanoušky. 

„Některý mě ani neznaj, jenom sbíraj podpisy co nejvíce youtuberů.“ 

 

Vše výše zmíněné samozřejmě silně souvisí s věkem fanoušků, který především na fan-akcích 

nepřekračuje 14 let. Navíc ihned u vstupu na tyto fan-akce prodávají speciální plakáty určené ke 

sběru podpisů. Na internetu to není o moc odlišnější, jen každý youtuber zajímá trošku jinou 

věkovou skupinu. 

7.2. Věk fanoušků 

Díky špatně nastaveným youtube statistikám se bohužel nedá dostat k reálnému průměrnému 

věku odběratelů. Youtube totiž vyžaduje, aby uživatel dosáhl věku minimálně 18 let, aby se 

mohl dostat k veškerému obsahu. No a děti dobře vědí, že je důležité se dostat ke všemu. A 

proto vzniká klamný dojem, že se na youtubery dívají i straší diváci. Ale většinou tomu tak není. 

Každý youtuber má svoje vlastní metody, jak zjistit, jak staří odběratelé ho sledují. Zpravidla se 
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to dá odhadnout podle jazykové úrovně komentářů. Pokud vám někdo s nickem hellokitty13 

napíše prosim abisisi se mnou zahral, tak víte, že na druhé straně pravděpodobně nesedí 

dvacetileté děvče, ačkoliv má tento věk uvedený na svém účtu. 

Obecně se ukazuje, že česká youtube scéna je určena pro děti kolem deseti let. A youtubeři jsou 

jenom takové trochu přisprostlé Dády Patrasové nové doby. 

Nicméně, čím straší má youtuber fanoušky, tím víc je na sebe hrdý.  

Samek v kapitole Sdílení jako (meta)mediace hovoří i o vlivu médiích na člověka, uvádí, že 

žádný člověk se téměř nemůže vyvarovat vlivu médií na svou osobu. Ať už se jedná o mediální 

komunikaci, kdy se k němu informace dostávají přímo po shlédnutí média, nebo o metamediální 

komunikaci, kdy mu známí řekl zprostředkované sdělení o médiu. Zkrátka, nemůžeme tomu 

utéci. Samek říká, že i kdyby dospělý člověk žil jako poustevník, přece jeho identitu od 

nejútlejšího věku ovlivňovala určitá socialita, bez které by těžko mohl být člověkem. Naše 

současná socialita je v každém případě médii poznamenána (Samek 2016: 134). 

Jak moc ale bude poznamenána socialita dětí sledujících od raného věku youtube? Tuto otázku 

si pokládají často hlavně jejich rodiče a také starší generace. Youtuberský svět je totiž 

nesrozumitelný už pro lidi nad dvacet let. Pokud si však uvědomíme, že se jedná v zásadě o 

jakýsi druh dětského pořadu s bulvárními prvky, který nemá dlouhodobější dosah a po shlédnutí 

videa divák okamžitě zapomene obsah, možná nás to uklidní. Tento fenomén navíc v rámci 

dětského života nemá dlouhou životnost. Fanoušci na youtube se neustále proměňují, odběratelé 

youtuberů mizí, jak stárnou a objevují se noví a je to dáno především tím, že v určitém věku to 

fanoušky přestane bavit. 

Co je ale pro mě alarmující, je bezmezný obdiv ze strany fanoušků k některým youtuberům, 

který ovšem často není opětován nebo je jinak devalvován. Malá holčička zbožňuje youtuberku 

a vyrobí jí krabici plnou dárků. Tuto krabici ji předá na Cine-tube, youtuberka ji přijme, ale poté 

ji vyhodí do koše. To například rozčilovalo především youtuberku Meshu, která vztahy 
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s fanoušky poměrně pracně buduje. 

7.3. Vztah youtuber a fanoušek 

Vztah youtubera a fanouška může mít mnoho rozměrů. Nejčastěji však dochází k navození 

poněkud zkreslujícího pocitu blízkosti skrze videa, který fanoušek nedokáže rozklíčovat a myslí 

si tudíž, že je s youtuberem kamarád. K tomuto fenoménu dochází spíše u menších dětí, které 

nejsou schopny toto médium zcela pochopit. Youtuber se k fanouškovi chová jako k blízkému 

kamarádovi a tento dojem pak způsobuje u fanoušků pocity intimity a společně prožitého času 

s youtuberem. Forma videí tento fenomén jen utvrzuje. Volba výrazů, které jsou blízko origu a 

nadužívání autodeixe, zkrátka práce se slovy, která je blízko divákovu „zde-teď-já“, v konečném 

důsledku navozuje pocit vzájemné sounáležitosti mezi jedním youtuberem a tisíci jeho 

fanoušků.  

Dalším zajímavým fenoménem je pak gender fanoušků. Vzhledem k faktu, že v drtivé většině 

případů jde o děti, často spatřují v youtuberech své vzory. Proto často youtubery sledují spíš 

chlapci a youtuberky zase dívky. Jak uvádím výše, dívky vzhlížejí k youtuberkám jako ke svým 

vzorům a dělají jim různé dárky. Stejně tak chlapci vzhlížejí k youtuberům. 

Mesha svoje statistiky  ohledně genderu sleduje a předložila mi jasná čísla:  

„70% holky 30% kluci, mladší holky, starší kluci. Starší kluci, protože mě sledujou jako holku, 

co se jim líbí a mladší holky proto, že mě berou jako takovou střelenou kámošku z youtube,“ 

analyzuje Mesha. 

„Je to hrozná zodpovědnost, ale ti tvůrci si to vůbec neuvědomují,“ hodnotí s ohledem na věk 

fanoušků chování youtuberů Endy. „Tari s dalším youtuberem dělal virál záměrně o parkouru 

na místě, kde se to nesmí, a v podstatě říkali, že jenom čekali na to, až je vyhodí sekuriťáci a 

když ti nic nedělali, tak je prudili. Desetiletejm dětem pak přijde normální porušovat řád a 

dělat, co se normálně nemá. Děti berou toho youtubera jako svůj morální vzor,“ vysvětluje 

Endy. 
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Na fan-akcích pak často nosí fanoušci svým oblíbeným youtuberům i různé dárky, jak už jsem 

zmiňovala. Případně jim je posílají poštou, pokud se youtuber nebojí uvést svou adresu. 

Youtubeři pak často tyto dárkové krabice od fanoušků otevírají v rámci svých videí a děkují za 

ně. V horším případě je nechají přímo na fan-akci v backstagi mezi odpadky a nebo je vyhodí 

rovnou. 

7.3.1. Vytváření pocitu intimity 

Sky Max mi jednou vyprávěl, jak potkal svoji bejvalou spolužačku s jejím přítelem a ukázalo se, 

že sledují jeho videa. 

„My se ti musíme přiznat, že jsme tví fanoušci!“ Pokřikovali na něho nadšeně. 

„A pak tam začali zpívat „Čau jak se máááme“ (ze Sky Maxova videoklipu Minecraft hráč). To 

jsem se fakt cejtil trapně. Já se o tom nechci s nikym bavit, dělám to pro lidi, co hledaj kontent 

v noci na netu. Nebo přijdou unavený z práce, sednou k netu a čuměj do toho,“ objasňoval mi 

trapnost celé situace Sky Max. 

Pak mi vysvětloval, že youtuber vlastně tvoří video pro jednu osobu. Je to vlastně velmi intimní 

situace, kdy jsou spolu jen dva lidé. Sdílet to s více lidmi je vlastně ponižující. Stalo se mu 

víckrát, že ho někdo oslovil v hospodě a on se cítil fakt trapně. 

Zeptala jsem se ho, jestli to platí i u sdílení videí s ostatními uživateli, že je těch lidí pak přeci 

víc. 

On mi vysvětlil, že u konzumace videí je to něco jiného.  

„V tom konzumenství je to v klidu, konzumujem vlastně to samý, sdílení je v pohodě. To v tom 

svym videu tvořím přímou komunikaci s fanouškem.“ 

Zeptala jsem se ho, zda si myslí, že jsou youtubeři veskrze osamělé bytosti. Vždyť často tvoří 

videa sami. 

„No na jednu stranu jo, ale oni vytvářej komunitu kolem sebe. Je fakt, že youtuber je doma sám 
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a ta reakce na to jeho video je zpětně zprostředkovaná. Vem si, tři dny v kuse makáš na videu 

sám a pak s tebou 3000 lidi komunikuje naráz a reagujou na to video,“ vysvěluje Sky Max. 

 „Role youtubera není osamocená, vždyť on právě chce bejt v kontaktu s lidma, proto to dělá,“ 

dodává. 

 

Endy spatřuje onu možnost stvořit intimní okamžik mezi youtuberem a konzumentem jeho videa 

právě ve formě vlogu. 

„K tomu, abys vytvořila ten pocit blízkosti a intimity mezi fanouškem a youtuberem právě slouží 

vlog. Oslovíš diváka napřímo, pozdravem, třeba čau kámo, ty lidi ti pookřejou. Jsou vlastně 

součástí, ty seš kámoš. A pak typy ask videí, life streamy, kde si s nima živě píšeš, to je přímá 

komunikace.“ 

Právě vlog je nejlepším prostředkem přiblížení se k divákově origu „zde-teď-já“. Což detailněji 

rozebírám v oddíle Žánry videí. 
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7.3.2. Intimita a ochrana informací 

 

Obrázek 4, Fotografie youtubera Aika Murczechyho a Johanky Čunkové na jejich veřejném 

profilu na facebooku (Zdroj: Facebook) 

 

S předchozí kapitolou velmi úzce souvisí také to, co všechno jsou youtubeři se svými fanoušky 

ochotni sdílet. Obecně zde platí poměr – čím slavnější youtuber, tím víc si hlídá své soukromí. 

Na druhou stranu Youtuber Fimlar, s nímž jsem spolupracovala, měl přes 100 000 odběratelů a 

klidně vzal k sobě domů dva fanoušky, co potkal na ulici, na návštěvu. Na svém facebooku pak 

sdílel velmi intimní informace ze svého osobního života, s tím že se jednalo o částečně veřejný 
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facebookový profil. 

Oproti tomu Aik Murczechy úzkostlivě před fanoušky tají své bydliště a natáčí videa tak, aby se 

z nich nedalo odvodit, kde přebývá. Na druhou stranu na svém veřejném facebookovém profilu 

sdílí všechny okamžiky se svou přítelkyni Johankou, která je současně i spoluautorkou jeho 

videí. 

„Zmiňuješ všechno ze svého života ve svých videích?“ Ptám se Fimlara. 

„Neřek bych, moje vztahy do toho netahám, i když, když se někdo zeptá...“ zamyslí se Fimlar. 

„Vztahy nerozebírám, protože se na to dívaj děti, neřešim svůj zdravotní stav a tak.“ 

„A zapojil bys třeba rodinu?“ Zeptám se ho. 

„Asi bych se jich ani nezeptal, jestli by mi chtěli hrát ve videu,“ kroutí Fimlar hlavou. 

„A nebojíš se úniku informací, třeba kde bydlíš a tak?“ Zní moje další otázka. 

„No chráním si informace, kde bydlim, snažim se, ale fobii z toho nemám,“ usmívá se. 

„A sledujou tvoje videa i rodinní příslušníci?“ Ptám se ho očekávaje negativní odpověď 

v reakci na odpovědi ostatních informantů, jejichž rodiny o jejich tvorbu nejeví zájem. 

„Jasně, bráchovy děti se na to dívaj,“ přikyvuje Fimlar. 

„A co mamka, radí ti třeba?“ směju se. 

„Ne to ne, já se zavřu a ona ví, že nesmí jít ke mně. Mamka to nechápe doteď, princip i proč to 

dělám,“ vysvětluje Fimlar. 

Endy zase mi zase vyprávěl o tom, že má špatné zkušenosti se sdílením svých vztahů ve 

videích. 

„Moje holka má přísnej zákaz hrát v mých videích, jedna moje bejvalka byla v mym videu a pak 

jsme se hrozně hnusně rozešli. Fakt to byla jako kráva,“ vysvětluje. 

„A tebe teď štve, že ji máš na očích v tom videu?“ Ptám se. 

„Hm, jo,“ říká, zatímco jí hranolky. 

„Takže to je takovej můj trochu komplex, že to fakt už nechci,“ dodává. 
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Youtuberka The Mad Kyo zase v minulosti na svém kanále sdílela mnoho intimních informací o 

své rodině a o sobě. Dalo by se to přičíst opět bulvární formě především vlogových videí na 

youtube. Vzájemné navozování intimity mezi youtuberem a jeho fanouškem tedy platí pro obě 

zúčastněné strany. Často se totiž i fanoušci svěřují youtuberům o své rodině v komentářích nebo 

při vzájemné konverzaci na facebooku. Dosud jsem hovořila především o vlivu, který má toto 

sdílení intimních informací na fanoušky. Nicméně Mesha a The Mad Kyo jsou zářným 

příkladem toho, že i ony formě komunikace nějakým způsobem podlehly a je pro ně důležitá. 

Maximální přiblížení k origu recipienta, tedy fanouška, je probráno v kapitolách výše. Ale jak je 

to s origem youtubera? Je jejich vzájemná blízkost opětovatelná ze strany youtubera? A je 

možné postulovat tuto blízkost na základě přiblížení origu obou zúčastněných stran? 

7.4. Tenká hranice mezi fanouškem a youtuberem 

Uvážíme-li formu většiny youtuberských videí – tedy jakýsi druh pořadu o osobě samotného 

youtubera, dojde nám, že vše se především točí okolo origa tvůrce. V titulcích videí se objevuje 

ich-forma prakticky stále. Youtuber se zabývá prakticky jen sám sebou a to zvláště v již 

zmíněných vlozích. Svoje „zde-teď-já“, které vkládá do videí, pak zprostředkovává svým 

fanouškům a ti se vciťují do jeho situace a berou ji za svou. Typickým žánrem videí jsou 

například videa s názvy jako: „Deset věci, co se může stát i vám“ „Deset věcí, které nemám 

rád.“ „Když si na nás učitelky zasednou.“ „Můj typický den.“ „Co dělám ve sprše.“ Všechna 

tato videa pracují s co největším přiblížením se k origu všech zúčastněných. Sám youtuber 

vypráví o sobě příběh, který by měl být blízký i jeho divákům. Volba témat musí být 

samozřejmě zaměřena na školu, rodinu, vztahy, běžné denní zážitky, zkrátka na věci, které může 

mít youtuber s fanouškem společné. 

Například LukeFry opakovaně udělal několik videí s tématikou základní a střední školy, ačkoliv 

sám je vysokoškolák. Vzájemné přiblížení s jeho fanoušky pak vzniklo na základě podobných 
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zkušeností a zážitků, v kterých se na videu poznali. 

Není divu, že v konečném důsledku fanoušek a youtuber nejsou tak snadno oddělitelné entity, 

jak by se na první pohled mohlo zdát. Krom toho, že jsou provázáni procesy přibližující je 

vzájemně k origu, často také dochází k tomu, že se fanoušci stávají sami youtubery. 

Samek hovoří v kontextu masmédií a médií obecně o plurálním adresátovi, tedy o skupině lidí, 

kterým je určena nějaká mediální zpráva. Nahlíží na tuto problematiku zcela opačně a spatřuje 

mocenskou asymetrii mezi produktorem zprávy a jejím recipientem. Podle Samka je to 

způsobeno především tím, že komunikace mezi nimi bývá většinou jednosměrná. Autor 

mediálního sdělení konstruuje ve svém fantazmatu kolektivní identitu skupiny svých čtenářů a 

na základě toho tvoří obsah, který jí bude vyhovovat (Samek 2016: 126). 

Do jisté míry i každý youtuber musí pracovat se svou fantazií a konstruovat své představy o 

svých fanoušcích. Nicméně Samkova teorie předpokládá jednosměrnou komunikaci mezi 

čtenářem a pisatelem. Jak už dobře víme z předchozího textu, youtubeři a jejich fanoušci jsou ve 

velmi úzkém kontaktu. Často si společně dopisují, mají možnost ohodnotit sledované video, 

případně jej okomentovat. Dále se zúčastňují fan-akcí, kde mohou interagovat s tvůrci 

mediálních sdělení. Pro youtubera je tento plurální adresát zdrojem inspirace a vzájemná 

komunikace tvoří nedílnou součást při procesu tvorby dalších videí. Blízkost fanouška a 

youtubera je v tomto případě stěžejní pro vytváření dalšího obsahu. Ačkoli většinu nového videa 

si autor sám jistě vykonstruuje ve svém fantazmatu, tedy nevychází z očekávání diváků, 

neinteraguje s nimi, ale vychází ze situace, kterou vytvořil pouze ve své hlavě. 

To, jak moc je hranice fanoušek/youtuber propustná, jsem poprvé objevila právě na již 

zmíněném Craftconu. Youtuber jménem Ray Baseley mi vyprávěl, že ještě před dvěma lety byl 

na té samé akci jako fanoušek a dnes je tu jako youtuber.  

„Když jsem byl fanoušek, bylo to čistě postavený na tom, že jsem šel na tu akci, šel jsem za 

těma youtuberama, sbíral jsem ty podpisy, byl jsem takovej ten, víte co. Sbíral jsem ty podpisy, 
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fotku – dobrý, šel jsem se podívat na ten program a zbytek dne jsem tam prostě tak... 

posedával,“ popisuje mi Ray v šatně pro youtubery. 

„A kdy došlo k tomu zlomu?“ Ptám se ho. 

„A k tomu zlomu došlo v roce 2014, protože v tý době už jsem měl podpisů dost, a právě v tom 

roce 2014 jsem se začal spíš s těma lidma bavit, jako s youtuberama, a chodil jsem na ty akce, 

abych se seznámil s těma lidma a pobavil se s nima, jaký je natáčet, aby mi třeba i poradili a 

ten program už mě taky moc nezajímal. Protože ten program byl jako víc cílenej na ty mladší,“ 

vysvětluje Ray. 

Youtuber Adam zase zdůrazňoval idealizaci youtuberství  

„Když jsem dřív sledoval youtubery, myslel jsem si, že maj úplně náramný život, že to musí být 

jako strašná prdel, tak kdo by si to jako dítě nemyslel žejo. No a když se člověk vžije do té role 

toho youtubera prostě a teď zjistí Ajo, je pátek a v sobotu mám pravidelně vydat video, nojo, 

jenže já nevím co! A teď mám úkoly, mám tady tohleto a teďka, než to video natočím, než si 

zpracuju zvuk, než vůbec sestříhám celé to video, než udělám miniaturu... a tahle člověk musí 

přemejšlet. Tohle dítě ani nenapadne.“ 

Jeho kamarádi, také mladí začínající youtubeři, pak souhlasili s tím, že v zásadě byli 

„vychováni youtubem“. Věkově to pak ohraničili přibližně tak, že do jedenácti let si dítě pasivně 

užívá fan-akce a potom později – ve dvanácti až třinácti letech, se začne samo aktivně zajímat o 

ostatní youtubery a o to, jak žijí, jak tvoří videa atp. Logicky samo začne toužit dělat videa také. 

 

7.5. Videocamp 

Videocamp je tábor pro děti, které se chtějí stát youtubery. Je organizován tou samou 

společností, která zařizuje Crafcony – tedy fan-akce pro fanoušky youtuberů. 

Tábor je rozčleněn do tří sekcí. První z nich se zaměřuje na tzv. beauty-vlogy, druhá na tzv. let´s 

playe, třetí na klasický vlogging. V létě roku 2016 jsem se zúčastnila jednoho videokempu, kde 
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jako vedoucí pracovala youtuberka TheMadKyo. Byla jsem svědkem programu pro děti i 

vzájemné interakce mezi youtubery. Vůbec poprvé jsem však byla svědkem institucionalizované 

formy vztahu fanoušek – youtuber ve formě vychovatel – dítě. Na tuto formu jsem pak od té 

doby narážela na každém kroku. Ať už se jednalo o Craftcony či Cine-tube, vždy to tak trošku 

sklouzlo k tomuto vztahu. Je to samozřejmě do velké míry dáno věkem fanoušků, ale zároveň i 

věkem youtuberů.  

Nicméně obraz, který se mi poprvé zjevil v hlavě na tomto Videocampu, byl na světě. Byl to 

obraz dětského tábora. Praktikanti, kteří byli ještě nedávno dětmi, mají na starost malé 

táborníky. Tito táborníci k nim vzhlížejí jako k autoritám a mají je v oblibě především pro jejich 

zábavnost. 

Tento obraz zrcadlí vlastně celou českou youtube scénu. Ve své podstatě mě to tak trochu 

uklidnilo a došlo mi, že tábornictví si hledá nové cesty k realizaci skrze internet. Tyto děti by 

jinak na tábor určitě nejely a tito youtubeři by jinak vychovatele také nedělali.  

Podle některých mých informantů youtuberský svět ze začátku přitahoval často šikanované 

sociálně méně zdatné lidi, první youtubeři tedy hledali prestiž a uznání alespoň mezi svými 

fanoušky, když ve světě mimo youtube se jim ocenění nedostávalo. Většina mých informantů se 

shodla, že youtuberství přitahuje typy lidí vyžadujících pozornost, které se jim nedostává. Po 

návštěvě Videocampu jsem vnímala jakousi vzájemnou sympatii mezi fanoušky youtuberů a 

samotnými youtubery, protože právě tohle měli často společné. Proto se také někteří fanoušci 

stávají youtubery. 

Jsou to fanoušci a jejich youtubeři, nebo to jsou youtubeři a jejich fanoušci? Je až s podivem, 

jak provázané světy tyto dvě skupiny lidí tvoří.  
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Obrázek 5, Youtuber Endy na Videocampu (Zdroj: 4camps.cz) 
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8. Hiearchizace youtuberů 

Dalším zajímavým aspektem hned po vztahu fanoušků a youtuberů, jsou vztahy youtuberů mezi 

sebou v kontextu jejich vzájemného postavení. Na fan-akcích jsem se s touto problematikou 

setkala vůbec poprvé. Organizátoři těchto akcí totiž zacházeli s každým youtuberem jinak právě 

v návaznosti na jeho úspěšnost. Ti „menší“ youtubeři byli přehlíženi, dostali menší šatnu a byli 

spíše takovým mezistupněm mezi fanoušky a youtubery. 

Po pár měsících výzkumu jsem se poprvé setkala s pojmy „malý“, „střední“ a „velký youtuber“, 

které podrobněji rozebírám v následující kapitole. Později jsem pak sama byla svědkem toho, 

jak se k sobě chovají youtubeři v návaznosti na to, jak jsou slavní. Začala jsem pozorovat, že 

mezi youtubery existuje jakási forma hierarchie.  

 

„Nejvíc se ta hierarchie projevuje skrze odběratele. To je jediné měřítko, který se dá aplikovat. 

Když tě zvou na event, tak youtubeři od 10 000 nahoru můžou. To bylo jediný měřítko. Jedna 

věc je prestiž kanálu a pak prestiž videa. Je prestižní mít svoje video v top 10 trendy na youtube. 

Pro mě bylo jediný měřítko, jestli je nebo není ten člověk čurák. V tomhle ohledu mě potěšil 

Gogo, podali jsme si ruku, zasmáli jsme se, že jsme oba Danové a pak jsem zjistil, že je to 

největší youtuber u nás. V pohodě kluk,“ vzpomíná Endy. 

„Ty mladý youtubeři dnešní jsou takový rychlokvašky. Ty lidi dojdou k tý slávě, a neuměj s tim 

pracovat, nabyli tak rychle tý absolutní popularity, že to neuměj přijmout, chovaj se pak jak 

idioti k ostatním.“  

Jako další projev hiearchizace Endy uvádí rozčlenění šaten na fan akcích. 

„VIP šatny s ochrankou byli ti nad 100 000 to je ta v uvozovkách smetánka. A pak máš vedle 

hned stejně velkou šatnu, kde jich je dalších padesát a ty si tam jenom hoděj batoh a jdou,“ 

směje se Endy. 

Počet odběratelů a shlédnutí je tedy klasickým ukazatelem postavení youtubera. Čím větší dosah 
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tento youtuber má, tím víc roste i jeho sláva. Dalším důležitým činitelem je potom věk 

youtubera. Za předpokladu, že youtuber s půl milionem odběratelů je o 15 let mladší než 

organizátoři, často situace na fan-akci sklouzává k tomu, že je těmito organizátory komandován 

jako malý puberťák, jímž ostatně je. Někteří youtubeři se zase vyhýbají fan-akcím a tím se 

jejich postavení mezi youtubery také může snižovat. 

Vzájemné uznávání youtuberů však často nevychází pouze z počtu odběratelů, shlédnutí, 

návštěv fan-akcí a věku youtubera. Pro Endyho je například stěžejní chování a slušnost, pro 

LukeFryho obsah, který youtuber tvoří. Pokud se ale kdokoli z mých informantů setkal 

s youtuberskou hvězdou jako je například youtuber Gogo, vždy to pro ně byl nevšední zážitek. 

8.1. Věk youtuberů 

Je zajímavé, že věk s postavením youtuberů nemusí vůbec souviset. Za předpokladu, že je 

desetiletý youtuber celorepublikově známý a má přes půl milionu odběratelů, jeho prestiž je 

vyšší než u starších menších youtuberů. Ač se to na první pohled nemusí zdát, naprostá převaha 

českých youtuberů je ve věku mezi kolem 16-18 let. Tento fakt tolik nevynikne právě proto, že 

většina těch slavnějších youtuberů je o mnoho let starší. Museli však často urazit dlouhou cestu, 

než dobyli své dnešní popularity. Hodně to také vychází z faktu, že česká youtube scéna sahá 

historicky asi jen deset let zpátky (rok 2008) a právě v této době byl youtuberů nedostatek. Lidé, 

kteří se v té době chytili, měli mnohem větší šanci na sebe upoutat pozornost. Nebylo jich totiž 

mnoho. Někteří z nich tvoří dodnes a těm už táhne pomalu na 30 let. Příkladem může být Aik 

Murczechy, kterého uvádím v první generaci youtuberů. Ten je díky dlouhodobosti své tvorby 

považován za jakousi youtuberskou hvězdu starých dob. On sám sebe považuje za zakladatele 

youtuberů v Čechách a má pocit, že všichni ostatní ho kopírují, či ho jednoduše vykradli. Při 

našem prvním shledání dokonce prohlašoval: „Něco udělám, je to nový, a všichni to najednou 

chtěj dělat taky!“ 

I po roce 2008 fenomén youtuberů ještě nebyl příliš rozšířen, a tak vznikali další a další. 
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Nicméně vznikaly jich stovky. V tuto chvíli, dejme tomu v roce 2016, jich vznikají už 

desetitisíce. A v takovém kvantu se skutečně nedá orientovat, natož patřičně zaznamenat 

všechny z nich. 

Když jsem poprvé byla na fan-akci zvané Craftcon, čekala jsem přítomnost pár slavnějších 

youtuberů a několik set fanoušků. Ve skutečnosti však na akci bylo 75 youtuberů a asi dvě 

stovky fanoušků. To byl poměr, který mě poněkud vyvedl z míry. Navíc věkový rozdíl mezi 

některými youtubery a fanoušky byl minimální. 

Většinu zúčastněných youtuberů tvořili chlapci okolo šestnácti let. Potom dívky okolo šestnácti 

let a nakonec starší chlapci – osmnáct a více. Starších dívek bylo minimum. Snad dvě, nebo tři. 

Nejmladší z přítomných youtuberů byl malý Vojta, kterému bylo 10 let. Cítil se proto taky 

docela nesvůj. Na druhou stranu, jeho o pět a více let starší přátelé, ho brali jako mnohonásobně 

vyspělejšího. Právě tito youtubeři, kterým je 10-16 let, tvoří tzv. 4. generaci youtuberů, která 

teprve musí uspět. Výjimkou je samozřejmě nechvalně známý desetiletý youtuber Misha, jehož 

popularita bleskově vyrostla z ničeho během roku 2015. Každý youtuber i každý fanoušek o 

Mishovi slyšel a všichni z mých informantů se k němu negativně vztahují. Jeho videa jsou totiž 

založena na tom, že diváky provokují. Jedno z jeho prvních videí, které mělo rekordní shlédnutí, 

trvalo pouze několik sekund a obsahovalo jakési pazvuky, které Misha dělal. Jeho další tvorba 

pak byla záměrně koncipována tak, aby i malým dětem přišla trapná. Krásným příkladem může 

být videoklip o hře Pokemon-Go s textem „I play PokemonGo everyday“ proveden tak, aby 

výslovnost Mishy, jeho zpěv i celá vizualita díla, přímo bila do očí a byla téměř nesnesitelná. 

Melodie této písničky je zároveň neuvěřitelně chytlavá. Většinu sledovatelů Mishových videí 

velmi silně frustroval Mishův úspěch a tento youtuber se stal terčem nebývalé slovní agrese. 

Mishův starší bratr, který jako youtuber příliš neprorazil, byl opakovaně nařknut z toho, že se 

přiživuje na slávě svého mladšího bratra. Nakonec se stala youtuberkou i Mishova matka a ve 

finále i otec. Tento youtuber však svým věkem výrazně vybočuje a je možné, že souběžně s jeho 
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dospíváním bude jeho kanál ztrácet na popularitě, která je založena právě především na jeho 

věku a výrazných velkých předních zubech, které mu nedávno narostly. 

 

„Youtube je záležitost dospívajících a dětí. Z hlediska celku, kolik je youtuberů obecně, tak 18 

let je u nás takovej průměr,“ odhaduje Sky Max typický věk youtuberů u nás. 

„No a ti, co se chytili a fungujou, tam to platí taky. Vem si třeba ty mladý youtuberky, co se 

chytly ve 14ti a teď je jim osmnáct jako Kerry Kirsten a tak,“ říká Sky Max. 

 

„Hrozně záleží na tom, co bereš jako youtubera. Ale nevim. Nesleduju to. Jsou tam extrémy. 

Malá pětiletá holčička aplauduje, jak se líčí. Skutečnej věk těchle lidí je rozhodně menší než 

minimální povolenej věk na nahrávání na youtube,“ říká Endy. 

„Jinak ti zajetější – tak 18 jim bude minimálně. Pedro je dvojnásobnej táta a mishovi je 12. Je 

to různý.“ uvádí Endy o věku českých youtuberů. 

8.2. „Malí“ a „velcí“ youtubeři 

Dělení na tzv. „malé“, „střední“ a „velké“ youtubery se zpočátku výzkumu zdálo poměrně 

jasné. Většina mých informátorů se shodla, že ti „velcí“ jsou ti s 300 000 a více odběrateli. Ti 

střední, ti mají kolem 100 000 a ti „malí“ mají zkrátka méně než 10 000. 

Během seznamování s dalšími a dalšími youtubery však vyplynulo, že každý tuto formu 

hierarchizace vnímá jinak. Například youtuber, který měl 1000 odběratelů, vnímal někoho s 20 

000 odběrateli jako „velkého“ youtubera. Na druhou stranu, jména těch s 300 000 odběrateli 

pak vyslovoval s téměř posvátnou bázní. 

Naopak jeden z nejslavnějších youtuberů Fatty Pilow, který měl v době našeho rozhovoru téměř 

půl milionu odběratelů, se vyjádřil o youtuberovi s 100 000 odběrateli jako o malém 

youtuberovi. 

Na tom by snad nebylo nic tak zarážejícího, pokud ovšem neupozorním na časté používání 
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těchto dvou škatulek. Jsou vždy používány jako oficiální pojmy a přesto znamenají v různých 

kontextech různé označení „velkých“ či „malých“ youtuberů. 

Dalo by se tu také hovořit o potenciální změně vnímání spolu s růstem odběratelů. Je tu jakási 

přímá úměra: čím víc odběratelů jako youtuber máš, tím ti ostatní youtubeři přijdou menší. 

 

 „100 tisíc mám hranici někoho většího, když jsem začínala, tak mi stačilo 1000 odběratelů, aby 

to pro mě byl větší youtuber,“ vzpomíná Mesha na svoje začátky. 

 

„Já jsem to bral vždycky podle lidskýho přístupu. Ale když to mám teda dělit podle odběratelů, 

od 100 00 nahoru bude asi velkej. To pod tim beru jako malýho youtubera. Ale těch měřítek je 

hodně, na tom mi ale nikdy nezáleželo. Bylo mi jedno, kolik má čeho, a jak má co velký, šlo mi 

o to, jak se jmenuje a jakej je. Pro mě to poměřování odběratelů bylo vždycky takový 

poměřování pipíku,“ říká Endy o dělení youtuberů na „velké“ a „malé“. 

 

„To jakej máš dosah, to ti určuje, jestli si malej nebo velkej youtuber. Já mám 27 000 

odběratelů, kdyby každý moje video mělo 27 000 shlédnutí, tak jsem střední youtuber. Ale každý 

má 3-4 tisíc shlédnutí, tak jsem malej. Skrz dosah to beru. Jak dlouho to děláš, jakej máš poměr 

shlédnutí k odběratelům, jaký maj tvoje videa životnost,“ vysvětluje Sky Max. 

„Třeba Ment ten je pro mě velkej. Ale zase takovej Minecrafak, to je zvláštní případ – jeho 

shlédnutí maj míň než 10% z počtu jeho odběratelů, ale těch má hodně – pro mě je to ex, měl 

pauzu, kdy dlouho netočil, nešel s dobou – musíš sledovat ty trendy,“ vyjmenovává Martin 

příklady youtuberů, kteří jsou považováni za velké. 

„Střední youtuber je pro mě, kdo má třeba 100 000, ale pokud má 50 000 shlédnutí na videích, 

tak má velkej dosah a je skoro velkej,“ dodává Sky Max. 
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8.3. Prestiž spojená s youtuberstvím 

V mnoha ohledech je pro youtubery velmi prestižní se prezentovat jako youtubeři. Mezi 

ostatními youtubery pak hodně záleží i na počtu odběratelů a případně na jejich vzájemných 

vztazích. Před fanoušky se ale každý youtuber zpravidla cítí dobře. 

Mimo youtubový svět však tato prestiž často mizí a dochází ke zvláštnímu paradoxu. Youtuber, 

který není mezi svými, se stydí za to, že je youtuber. Jednoduše – když je s lidmi, kteří nesledují 

youtube, nejsou sami youtubeři a ani nejsou fanoušky youtuberů, své youtuberství je mu spíš na 

obtíž. Není to tedy pro něj něco, čím by se chlubil, ale právě naopak. Nejsilněji se tento motiv 

projevoval u Endyho. Po rozhovoru s jeho kamarády a kolegy ze školy jsem zjistila, že tuto 

sféru života s nimi vůbec neřeší. 

 „To někoho zajímaj ty jeho videa jo?“ Směje se Endyho kamarád Slávek. „Jako něco sdílel na 

facebooku, ale neviděl jsem to.“ 

 „A vy jste neviděli žádný jeho videa?“ Ptám se překvapeně ostatních Endyho přátel. 

 „Ne, ne,“ odpovídají oba. „Já jako sleduju dva youtubery, ale jinak mě to nebere,“ říká Honza. 

„Nechápu youtubery, jenom to sere lidi a oni se na to stejně koukaj,“ zamračí se Slávek. 

„Dan o tom mluvil nějak v prváku, ale když zjistil, že to nikoho nezajímá, tak přestal,“ dodává 

Honza a směje se. 

 

Když jsem se youtuberů a youtuberek ptala na prestiž, někdy jim to přišlo v kontextu jejich 

youtuberské identity poněkud nesouvisející. Sky Max zareagoval takto: 

„O prestiži se dá podle mě mluvit jenom, když tě oslovuje nějaká značka, jinak moc ne. 

Klasickej mainstreamovej svět youtubery neuznává, u nás ne, v Americe už trochu jo. 

Uvnitř uzavřené youtubové komunity to ale taky funguje. Velký Kony v Americe třeba kde se 

setkávaj youtubeři a tam fanoušci vyloženě lověj ty obrovský.“ ukazuje Sky Max na příkladu. 

„Ten, kdo má větší dosah, toho lidi víc uznávaj v rámci celý komunity. Popřípadě ho budou víc 

hejtovat, víc se k němu vztahovat,“ hovoří Sky Max o prestiži youtuberů. 
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Z tohoto útržku vyplývá, že youtubeři mezi sebou mají mnoho zákonitostí, na jejichž základě si 

projevují úctu případně respekt. Prestiž každého youtubera je buď hodnocena podle počtu jeho 

odběratelů, případně s ohledem na dobu, jak dlouho na youtubu působí, anebo kvůli kvalitě jeho 

tvorby. Právě kvalita tvorby je důležitá pro youtubera Lukefryho. Ten se domnívá, že ukazatel 

prestiže není počet odběratelů ale to, zda se hodně youtuberů shodne na kvalitě obsahu, který 

daný youtuber tvoří. 

V rámci světa youtuberů je tedy pro youtubery ukazatelem prestiže, jak kvalitní obsah který 

youtuber tvoří, případně kolik má odběratelů. Mimo youtubový svět je však téměř hanba být 

youtuberem a často se youtubeři snaží tuto svou identitu nezdůrazňovat případně vůbec 

nezmiňovat. V případě Endyho šla tato tendence poměrně do extrému, uvážíme-li, že většina 

jeho přátel a známých vůbec nevěděla, že je youtuber. Mesha se zase obávala toho, až se v její 

práci někdo dozví, že je youtuberkou. V konečném důsledku jí to nakonec pomohlo k povýšení, 

protože se pohybuje v oblasti audio-vizuálních médiií. 

8.4. Vzájemné vymezování youtuberů 

Jeden velmi častý fenomén, na nějž jsem narazila při každém rozhovoru s jakýmkoli 

youtuberem během svého výzkumu, bylo vzájemné vymezování a případně pomlouvání dalších 

youtuberů. 

Nejčastějším tématem pak bylo „Youtuber X to dělá jenom pro prachy.“, „Youtuber Y kazí 

děti.“, „Youtuber W si vůbec neváží svých fanoušků.“  

„Došlo mi tam, jak je to všecko pozlátko. Jak ledabyle mluvili o těch lidech, o těch videích. A 

nějak jsem je už nechtěla vidět,“ vzpomíná Mesha na setkání s dalšími youtubery na 

Videocampu pro děti.  

 

„Vadí mi to, že od tý doby, co jsem začínal já, se změnil přístup, bylo to nadšený dělaní videí, 
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teďka to přešlo do brutální komerce za cenu toho, že sám sebe shodim, ale hlavně že mi to v 

krátký době vynese penízky. Lidi ze sebe dělaj šašky. Snadný rychlý prachy, který oni vidí. A 

když viděj tu kapacitu lidí, kterou maj případně možnost oslovit, je to jenom o tom udělat dobrej 

clickbite a maj to,“ popisuje svůj názor na některé slavné youtubery Endy. 

„To fakt nechceš vyskočit jako doporučený video vedle Mishy, bych si vypích oči,“ rozčiluje se 

Endy při představě, že by byl kdy spojován s tímto youtuberem, jehož tvorbu považuje za 

trapnou a ubohou. 

Youtubeři se vzájemně vymezují asi jako všichni umělci, vzájemně reagují na svoje videa, 

odkazují na ně, navazují na tvorbu ostatních youtuberů případně s ní nesouhlasí. Hlavním 

motivem vymezování youtuberů, s nimiž jsem spolupracovala, byla mainstreamová tvorba 

ostatních youtuberů a jejich neempatické chování vůči jejích fanouškům. Nejvíce to prožívala 

youtuberka Mesha, která byla se svými fanoušky v neustálém kontaktu a dbala na jejich emoce 

a přání. Právě neúcta k vlastním fanouškům byla předmětem častého vymezování mých 

informantů vůči ostatním youtuberům. S tím také souvisí silná zodpovědnost vůči svým 

fanouškům, kterou pociťovala nejvíce Mesha. Uvědomovala si, jak silný vliv mají youtubeři na 

své fanoušky, povětšinou malé děti, a děsila se jejich záporného vlivu na ně. Endy si všímal 

faktu, že youtubeři jsou pro děti vzory a často napodobují jejich chování, proto se vymezoval 

vůči youtuberům, kteří například ve svých videích porušovali zákon. Příkladem může být 

například provokování policie různými přestupky a tak podobně. Fimlar například plánovitě 

nikdy neužíval sprostá slova ve svých videích v reakci na věk svých fanoušků a neměl rád 

youtubery, kteří byli velmi vulgární, ač jejich obsah sledovali ty nejmenší děti. 

Vzájemné vymezování youtuberů bylo hlavním prvkem každého rozhovoru s mými informanty, 

na druhou stranu mělo často rysy klasického pomlouvání. V případě skupinových rozhovorů 

s několika youtubery se k tomuto vymezování schylovalo jen málo a v rámci těchto rozhovorů 

nikdo nezdůrazňoval vzájemnou hierarchii. V přímém kontaktu youtuberů na akcích se k sobě 
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youtubeři chovali rovnostářsky, vzájemně se objímali jako staří známí, i když se neznali a bez 

výjimky si tykali. Jediným projevem této hierarchie bylo chování organizátorů vůči nim na fan-

akcích. 
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9. Youtuberský svět a jeho budoucnost 

Tuto kapitolu bych ráda uvedla jako silně subjektivní a reflektující můj zájem a fascinaci celou 

problematikou youtuberů. 

Jeden z hlavních důvodů volby tohoto tématu byla do očí bijící trapnost youtuberských videí, na 

kterou upozorňovali všichni vně youtuberského světa. U některých videí byla tato trapnost 

natolik nesnesitelná, že jsem nebyla schopna vydržet ani minutu sledování. Až postupem času 

po téměř roce a půl výzkumu mi teprve začalo docházet, proč jsou pro mě ta videa tak 

nesnesitelná.  

Zajímavé je, že čím déle jsem se pohybovala v terénu, tím mi youtuberská videa přišla 

snesitelnější. To ukazuje na fakt, že čím více sledujete českou youtube scénu, tím jste vůči její 

trapnosti imunnější. V době, kdy píši tuto práci jsem schopná shlédnout videa všech mých 

informantů až do konce. 

Jednou jsem si povídala s Fimlarem a ptala jsem se ho, proč jsou youtuberská videa tak trapná. 

Nadhodila jsem myšlenku, ke které mě přivedla už Mesha – pocit trapnosti, který videa 

vzbuzují, je daný tím, že jsou určena pro dětské publikum. Dospělému tedy tato videa zpravidla 

připadají téměř nesnesitelná. Jak už jsem zmiňovala, fanoušci českého youtubu jsou nejčastěji 

děti kolem deseti let. Fimlar se mnou souhlasil a uvedl několik příkladů videových kanálů, které 

jsou pro něj osobně nejvíc trapné. 

Obsah kanálu youtuberů „SuperHero VS SuperHero“ shrnul Fimlar slovy „pedofilní fekální 

humor“. Po shlédnutí několika videí jsem pouze zůstala civět s otevřenou pusou. Pro ilustraci 

jedno z videí zobrazuje gumové panenky, které za zvuku dětského smíchu jezdí na malé 

motorce. Potom jim žlutozubý děsivý klaun umístí před motorku dvě velká lízátka a ony 

havarují. Celé video trvá 8 minut. Zvládla jsem dvě. 

Dodal, že vše je tvořeno vyloženě pro děti, pro které on také tvoří, ale pokouší se udržet nějakou 

lepší úroveň, než tito youtubeři.  
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„Fatty pilow si postavil kariéru na tom, že se ztrapňoval,“ dodává pro ilustraci. 

„Jaký publikum bys chtěl ty? Nevadí ti, že jsou to veskrze malý děti?“ Ptám se Fimlara. 

„Mě to je asi jedno, když se u toho bavěj, když jim to zaplní nějákej čas,“ usmívá se Fimlar. 

 

Když jsem se Sky Maxe zeptala, jaká jeho videa jsou trapná, hned věděl. Přidal k nim i seznam 

těch, o kterých si myslí, že trapná nejsou.  

„A jak hodnotíš svoje videa, jsou nějaký vyloženě trapný?“ ptala jsem se ho. 

„Nějaký moje videa jsou víc nebo míň trapný, nějaký jsou trapný schválně.“ Vysvětluje Sky 

Max svůj záměr. 

„A dokázal bys je rozdělit na trapný a ne trapný?“ zeptala jsem ho a dostala jsem následující 

seznam. 

Nejdříve jako trapná Sky Max označil, všechna videa o hře Minecraft. V tomto případě jde 

většinou o jeho počáteční tvorbu. Dále zmínil video „10 věcí, co o mě nevíte“, zde údajně 

schválně pracuje s trapností a využívá ji. Video začíná typickým výčtem informací o 

youtuberovi, nejdřív Sky Max prohlásí, že měří dva metry, pak, že má velikost boty 50 a 

nakonec se celá záležitost zvrhne v detektivní drama a tím naruší klasickou výčtovou strukturu 

tohoto typu videí a obsah se zvrhne v absurditu. 

Mezi trapná videa zařadil také „Jak zaručeně na holky“. Je to další z typických témat videí 

posledních dvou let na českém youtube. Jedná se návod na to, jak se má seznamovat s druhým 

pohlavím  

„Sem si řek, zkusim to, dělaj to všichni. Udělali jsme dva díly, třetí díl nevyšel teda no. Jako na 

to se teď ani nemůžu podívat. Ale i když je to totální blbost, tak mi od tý doby furt někdo jednou 

za čas napíše Hej Sky Maxi, kdy bude třetí díl?“ Směje se Sky Max. 

Poté mi Sky Max vyprávěl o videích, na která je naopak pyšný. Jako první uvedl video, které 

nedávno vytvořil s názvem Vánoční světelný ...stromek? PF 2016“. Toto video je formou vlogu, 
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kde Sky Max odkazuje k Hvězdným válkám a kombinuje jejich prvky se sděleními osobního 

života, čímž kombinuje vlog s parodií. 

  

 

Dále uvedl, že je hrdý na videoklip s názvem „Nic nemám. Jedná se o parodii reagující na 

klasické rapové písně, které zdůrazňují vlastnictví, co mají text jako „Mám hodně peněz, mám 

hodně ženskejch, mám velký auto, mám velkej barák“ a tak podobně. Sky Max v tomto 

videoklipu rapuje o tom, že nic z toho nemá. 

Poté řekl, že je pyšný na svoje „Nevlogy“, což jsou klasické vlogy pojaté netradičním 

způsobem, potom zdůraznil kvalitu svých písniček o Minecraftu, což je rap vyprávějící příběh 

hráčů Minecraftu. Tato hra je tématem většiny youtuberských videí a písniček o Minecraftu 

vzniklo mezi youtubery desítky. Jedna z těch Sky Maxových, na které se podílel s youtuberem 

Nejfejkem, má nyní přes milion shlédnutí. 

Jako poslední video, které nepovažuje za trapné je „Fallout 4 VATS v reálu/in real life“. Toto 

video popisuje, jak by vypadala jedna videohra v reálném životě a ukazuje absurdnost těchto 

situací.  
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Trapnost youtuberských videí obecně se dá velmi těžko popsat, pokusím se o to svými slovy. 

Hlavním rysem trapnosti těchto videí je především vysoká úroveň dětinskosti, absurdnosti a 

vytváření nepříjemných intimních situací, které v divákovi vzbuzují dojem jakési nepatřičnosti. 

Sky Maxovo pojetí je samozřejmě také subjektivní, jeho fanoušci by asi tuto trapnost vnímali 

jinak a u jiných videí. 

9.1. Cílová skupina 

Jednou jsem se Sky Maxe zeptala, proč jsou všechna youtuberská videa u nás tak trapná. A on 

mi vysvětlil, že především fanoušci jsou toho důvodem, protože jim to nevadí a vyžadují to.  

„Víš co, ty lidi, co to sledujou, jsou LEJM, týnejdžři a děti, oni to tak nevnímaj. Ty seš 

přemejšlivá holka, ty to tam vidíš, oni ne. Profesionalita v tom není, když máš profesionála, 

trapnost tam není. Tyhle lidi jsou začátečníci.“ 

Tím Sky Max měl na mysli profesionálního filmaře, nejen tvůrce youtuberských videí. 

Endy hovoří o cílové skupině v návaznosti na svůj pocit, že se vnímá jako neúspěšný youtuber. 

Myslí si, že svoje videa nesměřuje tak, aby se líbila typickým odběratelům, tedy cílové skupině 

malých dětí, ale jeho tvorba je roztříštěná a její forma vyhovuje spíše dospělému publiku. Tím 

se podle něj vysvětluje, proč nemá příliš fanoušků a také to, že mu dokonce ubývají. Na svůj 

kanál totiž uveřejňuje nejen vlogy, ale také své vlastní filmy. Tento obsah není pro děti snadno 

stravitelný a ani běžný. 

„Vlastně se nedotýkám ty cílový skupiny, proto jsem špatnej,“ říká s povzdechem Endy.  

Tím, že Endy neuveřejňoval videa pravidelně a nebyl v kontaktu se svými fanoušky, ztratila o 

něj spousta jeho odběratelů zájem. Později Endy přestal videa zveřejňovat úplně, a ačkoliv 

plánoval come-back, během mého výzkumu se tak nestalo. 

Fanoušci youtuberů jsou zvyklí na pravidelné uveřejňování videí, většina youtuberů jim vychází 

vstříc i ohledně času uveřejňování, který musí korespondovat i s časovými zvyklostmi fanoušků. 

LukeFry například vydává videa pravidelně v čas, kdy se školáci vrací ze školy domů. Sám 
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zdůrazňoval, že to nesmí být příliš pozdě, protože většina fanoušků jsou děti a ty chodí často 

brzy spát.  

Každý youtuber se snaží maximálně zaujmout svoji skupinu odběratelů, která se dá také nazvat 

jako cílová skupina. Meshu například sledují především holčičky kolem jedenácti let a kluci 

kolem osmnácti let.  

Pokud se vám podaří zhodnotit, co vaše odběratele přitahuje na váš kanál, je stěžejní tyto prvky 

ve své tvorbě udržet. Obsahová roztříštěnost je jedna z věcí, která se přihodila i na Endyho 

kanále, kdy uveřejňoval na jedné straně typické youtuberské vlogy a na straně druhé také krátké 

filmy související s jeho studiem filmové školy. Ty byly obsahově zcela na jiné úrovni, a tak 

docházelo k tomu, že fanoušci, kteří sledovali jeho kanál kvůli vlogům, nebyli spokojení 

s uveřejňováním jeho krátkých filmů a následné ho přestali odebírat. Podobný problém se stával 

i Meshe, jejíž kanál byl jednu době také obsahově příliš rozmanitý. Nakonec se rozhodla 

uspokojit všechny cílové skupiny, které její kanál přitahoval a pravidelně uveřejňovala videa pro 

každou z nich. Ti největší čeští youtubeři nicméně na svých kanálech mají velmi obsahově 

podobná videa a tematicky se od nich odklání zřídka. Netřeba zdůrazňovat, že k přeměně 

obsahu těchto velikánů stačí nový trend či kauza youtuberských válek. 

Pro každého youtubera, s nímž jsem hovořila na téma cílové skupiny, bylo více prestižní mít 

cílovou skupinu nad 14 let. Opak byl ovšem často pravdou, jejich kanály totiž ve většině 

případů sledovaly mladší děti, na které forma youtuberských videí cílí. 

9.2. Přerod youtube v čase 

Youtube žije přítomností, při sledování youtuberských videí narazíte na prezentismus na každém 

kroku. Vše se děje tady a teď a děje se to mě, anebo tobě. Origo jako by tančilo po vlnkách 

kanálů na youtube. 

V momentu, kdy se video uveřejní, všechny to zajímá. Čím víc času však od této chvíle uběhne, 

tím méně to kohokoliv zajímá. 
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Samek hovoří o autonomních pohybech mediální krajiny, soubory mediální textů se aktuálně 

vynořují a postupně mizí v čase a prostoru, bez ohledu na to, zda jim konkrétní aktér zrovna 

věnuje pozornost či nikoliv (Samek 2016: 129). S youtube je to stejné. Náhodný výběr 

doporučených videí vám dá okusit zlomek z youtubové kuchyně toho dne a později vše mizí 

v propadlišti dějin. Člověk okusí pár vybraných kousků a později si ani nevzpomene, že je snad 

měl v ústech. Má vůbec produkce videí na youtube nějaký dlouhodobý význam či snad nějakou 

trvanlivou hodnotu? Na tuto otázku se pokusím odpovědět v následujících odstavcích. 

9.2.1. Stárnutí fanoušků 

Co se stane typickým youtubovým fanouškem ve věku 11 let, když vyroste? Přestane sledovat 

svoje oblíbené youtubery, nebo sekne s youtubem úplně? A co se stane, až vyrostou všichni 

fanoušci, kterým je teď kolem jedenácti let? Budou muset youtubeři tvořit obsah pro starší 

věkovou kategorii? 

Tyto a další otázky mi vrtaly hlavou. Na jednu stranu mi dávaly naději, že se obsah youtube 

časem třeba promění k lepšímu a obsah získá na kvalitě. Moji informanti z řad youtuberů se 

však na věc dívali z trošku z jiného úhlu pohledu.  

 

„Vždycky jsem říkal, že já čekám, až ta mainstreamová generace odroste a začne je zajímat 

zajímavější obsah a přejdou ke mně,“ směje se Endy. 

„Takže myslíš, že se ten obsah nezlepší, až oni dospějou?“ Ptám se ho. 

„Spíš je to otázka youtubera, jak se bude vyvíjet. Děti se roděj furt, bude to jakoby protejkat. 

Furt nový a nový děti. Když sledujou ty šity, udržuje je to v tom, že budou ty šity sledovat ještě 

nějakou dobu, během toho, jak budou postupně stárnout,“ dodává Endy. 

Z rozhovoru s Endym vyplývají tedy dvě věci: děti budou sledovat obsah dnešních youtuberů i 

když budou o trochu starší a později je nahradí další mladší fanoušci. 

Lukefry hovoří v tomto kontextu spíše o přetransformování platformy pro sledování mediálního 
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sdělení. Myslí si, že youtube časem přestane být populární a vystřídá ho jiné médium, které si 

dosud nedovedeme představit. 

9.2.2. Stárnutí obsahu 

Je důležité zmínit, že nestárnou jen fanoušci, ale také obsah, kteří youtubeři sdílejí. 

Richard Schechner hovoří ve svém díle „Performance Theory“ o stavu věcí, které nastanou po 

uskutečnění performance. Toto tzv. vychladnutí (cooling off) se týká nejen diváků, ale i 

samotných performerů (Schechner 1977: xviii). V kontextu videí youtuberů je toto vychladnutí 

natolik výrazné, že i třeba několik hodin po vydání videa dojde k naprostému nezájmu fanoušků 

o jeho obsah.  

„To je ten problém tý dnešní youtuberský tvorby – krátkodobej výdělek, krátkodobá komerce. 

Hrozně se to vyhajpuje, všichni se podívaj a konec. Blbej moderní trend. Dobrý by bylo, kdyby 

to lidi dělali jako seriál a čekali na další díly. Ale teď to je prostě výbuch a pak ticho po pěšině. 

Není tam návaznost, a je to dělaný navíc bulvárně,“ říká Endy.  

Vojtěch Vokurka ve své bakalářské práci „Youtube Comedians: Performance in the Digital Era“ 

odkazuje k Schechnerovi, který se zabývá nejen reakcí na ukončenou performanci, ale zároveň i 

přípravou na ni. Schechner se dále s ohledem na ukončenou performanci zaměřuje na obě strany 

– diváky i tvůrce. (Schechner 1977: xviii in Vokurka 2015: 21) 

Vokurka Schechnerovo „vychladnutí“ interpretuje jako post-performanci, kdy diváci už nejsou 

zahrnuti do performance a setrvávají na místě a diskutují o této performanci (Vokurka 2015: 

22). 

Domnívám se, že v tomto případě by se jednalo o komentáře pod videem, eventuálně i 

následnou postprodukci dalších reakčních videí. Doba přidávání dalších komentářů a dalších 

videí, které reagují na to původní, může trvat různě dlouho. 

Vokurka ve své práci hovoří o některých případech virálních videí, která se v kurzu udržela 

opravdu dlouho (Vokurka 2015: 25-26). Paradoxně i u těchto extrémních případů dochází 
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k poměrně rychlému poklesu zájmu v rámci pár měsíců a video už nikoho nezajímá. 

Youtubeři, s nimiž jsem spolupracovala, se často pokoušeli o jakousi návaznost svých videí. I 

přesto však zpravidla pár měsíců staré video nenabírá žádná shlédnutí. Youtuberka Mesha 

například pozorovala u svých videí největší sledovanost první den vydání a poté další dva 

následující dny. Když však srovnávala počet svých shlédnutí v rámci týdne, počet shlédnutí 

první tři dny týdne tvořil 85 %. Faktor okamžité sledovanosti se dá jednoduše odvodit od 

pravidelného zveřejňování youtuberů určitý den. Jedná se o jakési pravidelné seriály či pořady, 

které nabývají smyslu až v dlouhodobé perspektivě. Hodnota každého jednotlivého videa bez 

kontextu celého youtuberského kanálu tedy klesá na minimum a nabývá jí až jako součást celku. 

Pokud si tedy pozorovatel pustí náhodné video z produkce youtubera, musí mu připadat téměř 

nesmyslné. Mnoho youtuberů vnímá youtube jako jakousi žumpu obsahu, který je ve většině 

případů paradoxně bezobsažný a snaží se svým kanálem tuto situaci změnit. Přesto ale tvoří 

stále v těch samých mantinelech, jako ostatní youtubeři a tedy forma zůstává stejná, ač svým 

obsahem se snaží z tohoto trendu vybočit. Tato forma obsahuje vymazávání přídechů, rychlé 

střihy, volbu výrazných náhledových fotografií a bulvárních titulků a vkládání vtipných 

meziscének a podobně. Nejlepším příkladem může být tvorba youtubera Lukefryho, která se 

ostře vymezuje proti bulváru a clickbitu, nicméně sama tyto prvky využívá k zaujmutí fanoušků.  

Bohužel pokusy o tvoření videí, která by se zabývala nějakou vážnější problematikou a nebyla 

pouze zábavovými videi, často končí fiaskem – tedy nezájmem fanoušků. Právě zájem fanoušků 

tvoří zásadní ukazatel kvality pro každého youtubera a aby dosáhl jejich zájmu, volí 

v konečném důsledku prostředky, které se přibližují k divákovu origu. 
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10. Závěr 

Tento výzkum mi otevřel zcela nové obzory ohledně vytváření intimních vztahů mezi lidmi, a to 

vše zároveň ve vztahu k technologii. Způsoby, jimiž youtubeři dokáží navodit dojem blízkosti 

mezi nimi samotnými a fanouškem, mohly na jednu stranu působit jako čistá manipulace a 

záměr, nicméně v rámci výzkumu se ukázalo, jak je celý proces utváření vzájemné blízkosti 

komplexní a především oboustranný. Youtubeři se do svých rolí často natolik vžili, že 

pravidelné sdílení svých vlastních životů považovali za zcela běžnou součást svého dne. Někteří 

z nich si sice své soukromí ostře střežili, ale v případě především menších youtuberů tato 

ostražitost nebyla tak velká. U těch větších zase docházelo ke sdílení intimních životních chvil 

tak, aby působily idealizovaněji a romantičtěji, než jaké byly ve skutečnosti. 

Zde je na místě připomenout moje výzkumné otázky a pokusit se shrnout odpovědi na ně.  

Jakými způsoby se youtubeři pokoušejí přiblížit své fanoušky ke svému origu? 

Díky jakým postupům dochází k vytváření dojmu blízkosti mezi youtuberem a jeho fanoušky? 

Je proces vytváření dojmu blízkosti mezi youtuberem a fanoušky vzájemný? 

První otázka je úzce provázaná se Samkovou knihou „Tahle země je naše“ a jeho pojetím 

deiktického pole, kdy origo zastoupené pojmem „zde-teď-já“ reprezentuje největší přiblížení 

k člověku z hlediska osy časové, prostorové i osobní. Youtubeři se navozováním dojmu blízkosti 

ke svému origu přibližují také k divákově origu a tím vzbuzují dojem společně stráveného času. 

Cesty, jak se přiblížit k divákově origu mají mnoho forem. Klasickým příkladem může být 

tvorba bulvárních titulků u videí, které volí výrazy přibližující se k origu recipienta, tedy volící 

výrazy blízké k „zde-teď-já“. Stejně se youtubeři snaží přiblížit ke svým fanouškům i v rámci 

formy celého videa. V obou případech youtuber volí v rámci oslovování svých fanoušků tykání, 

familiární výrazy, děj situuje do současnosti a volí prostory blízké divákům. Klasickým 

příkladem může být video s titulkem „Co se teď může stát i tobě ve škole“. 

V rámci vytváření dojmu vzájemné blízkosti mezi youtuberem a fanouškem toto přiblížení 
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k origu hraje také významnou roli. Jako významnější ale spatřuji vzájemné přiblížení fanoušků 

a youtuberů, kdy se nejedná o jednostranný proces, nýbrž o neustálý dialog a komunikaci mezi 

nimi. Youtubeři vyzývají své fanoušky k tomu, aby je kontaktovali a dopisovali si s nimi, 

případně, aby se účastnili jejich natáčení a fan-akcí, na kterých budou. Dále své fanoušky 

neustále zpravují o přípravě nových videí, vedou si fan-stránky, kde si s nimi píší, scházejí se, 

přátelí se a sdílejí s nimi často i intimní události svého života. Ne každý youtuber je samozřejmě 

sdílný stejně, tato sdílnost se často snižuje v návaznosti na výrazné zvětšení popularity, kdy není 

možno se věnovat statisícům fanoušků stejnou měrou a tak tato interakce poněkud klesá. 

Většina mých informantů však vztah se svými fanoušky pokládala za klíčový. Vzhledem k věku 

fanoušků také hrála roli vstřícnost vůči dětem, pro které celá situace vzbuzující dojem blízkosti 

byla nečitelná, často psali youtuberům několikrát denně a žádali je, aby si s nimi například 

zahráli nějakou hru. Měli představu, že youtuber je jim k dispozici a že je právě teď a tady 

dostupný. 

Jak už jsem naznačovala výše, i pro youtubery je blízkost s fanoušky stěžejní. Na síti sdílejí 

intimní okamžiky ze svého života, otevírají se svým fanouškům, ptají se jich, zda mají stejné 

zážitky, na motivy reakcí fanoušků točí další videa a udržují s nimi neustálý kontakt. Stojí za 

uvážení, že někteří z mých informantů nemají stálého partnera a právě po rozchodu si založili 

svůj youtubový kanál. Neustálý zájem fanoušků pak může druhotně potlačovat případný pocit 

osamělosti. Navozování intimní situace tedy není jen chladný kalkul pro získávání více 

fanoušků, ale vytváření skutečného vztahu mezi youtuberem a jeho fanoušky. 

Familiární forma videí, které jsou primárně určeny pro děti, vznikla poměrně organicky jako 

reakce na poptávku youtuberských diváků. Každodenní jednání s dětmi přivedlo youtubery 

k neformálnímu oslovování této cílové skupiny, k volbě křiklavě barevných náhledových 

obrázků videí, k tvorbě témat blízkých dětem a v konečném důsledku i k velké bulvárnosti 

obsahu videí včetně jejich titulků. Zároveň z výzkumu vyplynulo, že vzhledem k malému počtu 
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česky hovořících fanoušků je pro youtubery těžké zaujmout velký počet odběratelů. Používají 

proto k tomuto účelu ty nejmocnější prostředky.  

Na druhou stranu, youtubeři si ne nutně musí být mezi sebou konkurencí, protože jeden 

fanoušek zpravidla sleduje několik youtuberů současně, přesto však zůstává stěžejní nasbírat co 

největší počet odběratelů. Neformální a bulvarizovaná forma videí se tedy stala hlavním 

předpokladem úspěchu youtuberů. Fanoušek, zvyklý na tuto formu, už nechce konzumovat 

komplikovanější a případně pro něj málo emočně a intimně nabitý obsah, když si může kliknout 

na kanál svého oblíbeného youtubera, kde najde od všeho trochu. Tato forma videí se tak 

markantně rozšířila v českém mediálním prostoru youtube, že se stala mainstreamem. Samek ve 

své knize, ze které vycházím, zmiňuje českou mediální scénu jako silně bulvarizovanou i bez 

youtube. Český konzument médií má tedy velmi silně posunuté vnímání a je zvyklý na to, aby 

ho média poutala vulgárními a origu-blízkými titulky. Vzhledem k věku fanoušků je poněkud 

zarážející, kolik sprostých slov a bulvárních témat se sexuálním podtextem je schopno strávit 

malé desetileté dítě. Taktik, jak tímto způsobem upoutat pozornost dalších odběratelů, však u 

youtuberů spíše přibývá. 

I vzhledem k proměně zahraniční youtubové scény je s podivem, že cílová skupina 

youtuberských fanoušků nestárne a netouží po kvalitnějším obsahu, jak tomu bylo například v 

USA. Dochází totiž k jejímu neustálému přelévání a doplňování dalšími mladšími dětmi, s tím, 

že ty starší youtube opouštějí a buď se stanou sami youtubery, a nebo o tyto videa ztratí zájem 

úplně. Právě hledisko fanoušků jsem v této práci nerozebírala tak komplexně, protože tématem 

mé práce byli především youtubeři a jejich vztahy s fanoušky. 

Téma youtuberů zůstává pro mě však stále oblastí, kde je toho stále hodně co objevovat. 

Vzhledem k mému zaměření především na tvůrce videí, zde stále zbývá objevit kontext 

fanoušků a jejich vnímání celé problematiky. 
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Příloha 1: Čeští youtubeři 

Česká bomba / Honza Mikulka 

Tito youtubeři spolupracovali s youtuberem Nejfejkem i s NoiseBrothers. V době, když začínali 

tvořit, tedy kolem roku 2008, byli velmi populární. Videa tvoří dodnes, nicméně jejich sláva 

vzala za své kvůli přestávkám ve tvorbě a jejich videa se zároveň tematicky velmi změnila.Mezi  

*Den pusy! (líbací den) 

Kluci chodí s mikrofonem a natáčejí, jak dávají holkám pusu. Na tu dobu, devět let zpátky, to 

bylo něco nového a letělo to. 

*Emo RAP 

Jedná se o parodické video o emaři, který zpívá o svém smutku. Toto video podle Sky Maxe 

vypadá jako přímá reakce na velmi populární video slavného zahraničního youtubera NigaHiga, 

který to své však publikoval až týden po České bombě. Video se jmenuje „How to be emo“ z 

roku 2007. 

 

NoiseBrothers 

Tito youtubeři působili hlavně na streamu před osmi až devíti lety. Jejich videa měla vliv na 

tvorbu většiny youtuberů u nás. 

Videa: 

*Noise Brothers – Mirek Toplánek“ – Parodické video, jedná se o reakci na Topolánkovy 

tehdejší excesy v médiích, na to, jak napadl novináře, když si chtěl fotit jeho dítě a jak si našel 

mladou ženu novou a tak dále. 

*Noisebrothers and MTV....You can be and idiot :D  

V tomto videu se youtubeři přestrojí se za reportéry MTV a zpovídají lidi na jednom večírku, 

například Agátu Hanychovou a a další slavné osobnosti. Všichni jim odpovídají lámanou 

angličtinou a nikdo na to nepřijde. 
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Aik Murzsechy 

 Svá videa nejdřív uveřejňoval na stream.cz a na jakémsi tehdejším portálu. Zároveň něco dal i 

na youtube. Na streamu mu vadilo, že byl kontrolován obsah jeho videí. 

Jako první příspěvky na youtubu uveřejnil parodická videa seriálu Dr. House se změněnou 

hudbou i titulky. Tyto videa však byla kvůli autorským právům smazána. Později přispíval spíše 

na stream.cz. V momentě, kdy ho naštvaly již zmíněné podmínky na tomto serveru, se vrátil na 

youtube a chtěl s sebou přesunout i své fanoušky. To se mu údajně povedlo.  

„Něco udělám, je to nový, a všichni to najednou chtěj dělat taky!“ vykřikoval Aik Murzcechy 

při našem prvním a jediném rozhovoru. 

První vlna jeho videí na youtube totiž inspirovala hodně lidí. On se s tím však vyrovnává těžko. 

*Aik Murzcechy – Zabijeme za peníze kohokoliv! (zabijáci S.R.O.) – Vtipný scatch, kde Aik 

vystupuje jako heroizovaný zabiják na objednávku, se sloganem „Šikanuje vás někdo, štve vás 

nějaký politik, buzeruje vás sourozenec? Zabijeme kohokoliv.“ 

*Aik Murzechy – Sehraj míč! Jedná se o parodii tehdejšího hudebního hitu. 

„To je prokletí českýho youtubu, začínaj dobře ale pozdějc se přízpůsoběj fanouškům a dělaj 

sračky,“ říká Sky Max o posunu Aikovy tvorby během posledních pár let.“Aik se nechal 

stáhnout egem a chutí po pozornosti. Teďka už nemá vizi, jde jenom po trendech,“ dodává. 

 

Youtubeři tzv. 2. generace: 

Ati 

Je to youtuber, který je dosud velmi populární, ač jeho tvorba prošla mnoha metamorfózami. 

 

Nejfejk 

I tento youtuber přežil mnohé otřesy své kariéry a udržuje se na scéně už mnoho let. Jeho dosah 
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však není tak velký, jako u některých youtuberů se stejným počtem odběratelů. 

 

Youtubeři tzv. 3. generace: 

GOGO 

Je to momentálně nejslavnějším československým vlogerem. V současné době má před 1 milion 

odběratelů. Jako první vloger jenom nesděluje informace, ale baví lidi. Dělá hry nebo vlogy. 

Když začínal v r. 2012, jako první u nás používá prostředky, kterými vlog ozajímavuje. Rychlé 

střihy, tempo, detonace hlasu a mnohé další. 

 „Rozbíjí FULL toho vlogu,“ shrnuje Sky Max vliv tohoto youtubera na ostatní. 

„Stejně jako většina youtuberů, začal i on nejdříve tvořit Letsplaye,“ říká Sky Max o Gogových 

začátcích. 

 

Videa: 

*Gogo´s vlog number_1 (slovensky) 

*lvl. LAMA - CHLAPCI S AUTÍČKAMI ? FORZA MOTORSPORT 6 

- video pojato jako reality show, není tu jen 1 osoba, co hraje počítačovou hru, ale hned dvě, 

které se spolu zatím baví. Obraz je rozdělen na 4 části: auto 1., auto 2, obličej jednoho 

youtubera a obličej druhého youtubera. 

„Každej tejden hází minimálně dvě videa.“ vysvětluje Sky Max princip jeho popularity. 

„Kolik to může bejt ročně?“ Zamýšlím se nahlas. 

„To máš 2 tejdně... 100 ročně asi. Teďka je fakt mocně populární. A Ještě tomu nasadil korunu 

tímhle videoklipem,“ říká Sky Max a pouští mi Gogův videoklip s názvem 

*GOGO – MYSLI (official videoklip). 

„Vem si, za každý video 1000 – 5000 kč a kolik jich udělá... je to milionář,“ shrnuje Sky 

 


