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Youtube vs Facebook u českých d ětí 

Co je YouTube 

YouTube je server umožňující sdílení videosouborů. První video bylo na YouTube 
publikováno v roce 2005. Zakladateli YouTube byli Chad Hurley, Steve Chen, Jawed 
Karim . Od roku 2006 je daná služba ve vlastnictví společnosti Google . Zajímavostí 
v managementu společnosti YouTube je pozice obchodního ředitele, kterou vykonává Čech 
Robert Kyncl, který je tak v hierarchii firmy na 3 místě po majitelích společnosti a výkonné 
ředitelce Susan Wojcicki viz obrázek č. 1. 

 

Obrázek č. 1: Vedení spole čnosti YouTube 

Uživatelé mohou na YouTube:  
• sledovat videa,  
• nahrávat videa,  
• upravovat videa, 
• sdílet videa,  
• komentovat videa. 
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YouTube statistiky v roce 2017  

Celosv ětové YouTube statistiky 

Abychom mohli demonstrovat velkou oblíbenost serveru YouTube nejen u populace 
českých dětí, je nutné zmínit několik vybraných statistik. YouTube je lokalizován v 90 zemích 
a existuje celkem je přeložen 77 jazykových mutací. Pravidelných uživatelů je 1,5 miliardy, 
kteří denně stráví sledováním videí v průměru 1 miliardu hodin. Každou minutu se na 
YouTube nahraje 400 hodin obsahu, což představuje 65 let videí, které jsou na server 
nahrány každý den! YouTube se tak řadí na druhé místo nejnavštěvovanější webové služby 
světa (Zuna 2017). Nejsledovanějším videem je v roce 2018 video Luis Fonsi – Despacito ft. 
Daddy Yankee, které má 5 200 506 623 zhlédnutí. 

Vybrané statistiky YouTube v ČR 

V České republice je cca 5,2 milionu unikátních diváků měsíčně. Měsíčně tito diváci 
zhlédnou 1,9 miliardy videí. Téměř 50 % zhlédnutých videí připadá na mobilní zařízení, což 
demonstruje jejich velkou oblíbenost, a to zejména u jedinců mezi 15 – 24 lety, na něž 
připadá až 90 % měsíční sledovanost YouTube oproti jiným kanálům viz graf č. 1. Průměrná 
týdenní doba sledování videí u jedinců 15 – 24 let činí 175 minut (Smrž 2017).  

 

Graf č. 1: Sledovanost YouTube oproti jiným kanál ům u jedinc ů 15 – 24 let  

 

Nejsledovanějším videem v České republice je v roce 2018 video Mňam mňam Bobík, 
které má 48 514 921 zhlédnutí. 

České děti a YouTube 

Děti prvního stupně ZŠ aktivně i pasivně využívají řadu internetových služeb, především 
však server zaměřený na sdílení a streamování videí YouTube. Ten žáci aktivně využívají v 
podstatě od útlého věku. Vysoký zájem o YouTube je dán především generací tzv. 
youtuberů, kteří jsou schopni nabídnout zajímavý a poutavý obsah i velmi malým dětem. 

Podle výzkumu Sexting a rizikové seznamování českých dětí v kyberprostoru, který v 
letošním roce  zrealizovalo  Centrum  prevence  rizikové  virtuální  komunikace  Pedagogické  
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fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci se společností O2 Czech Republic, 
YouTube u dětí dominuje zhruba do 14 let věku. Poté začínají využívat také Facebook (část 
z nich jej využívala i před touto věkovou hranicí). Facebook pak postupně YouTube 
předežene a v 17 letech věku dítěte jej využije více než 96 % dětí. 

V 10 letech věku dítěte využívá YouTube dvakrát více dětí než Facebook, rozdíl ve 
využívání obou serverů se vyrovná zhruba ve 14 letech věku dítěte. Děti v drtivé většině 
preferují videa vytvářená youtubery - zejména tzv. letsplaye (záznamy z hraní počítačových 
her), zábavné videokanály (vtipy, humor), dívky pak sledují videokanály zaměřené na módu 
(fashion). Srovnání využívání obou služeb u dětí ve věku 9-17 let zachycuje následující graf. 

 

Graf č. 2: Využívaní YouTube a Facebooku (dle v ěku dít ěte)                                                (n=4838) 

Obsah, který je dětem v prostředí YouTube předkládán, není regulován zcela 
automaticky. Mezi závadný obsah, který by se na YouTube neměl objevit, patří nahota nebo 
sexuální obsah, nebezpe čný nebo škodlivý obsah, násilný nebo explicitní obs ah, 
obsah porušující autorská práva, nenávistný obsah, výhr ůžky, spam a podvody . Aby 
bylo možné tento typ obsahu z YouTube odstranit, musel by YouTube dokázat veškerý svůj 
obsah nějakým sofistikovaným způsobem zkontrolovat. Toto je v praxi nereálné, jelikož jsme 
již zmínili, že každou minutu jeho uživatelé na YouTube nahrají víc e než 400 hodin 
nových videí .  

Fenomén Youtubering 

Termíny youtubering a youtuber (převzato z Kuchaříková, 2017) vznikly odvozením ze 
základového slova, kterým je v tomto případě YouTube a přidáním přípony –er. Můžeme říct, 
že žádná ucelená definice tohoto pojmu neexistuje. V knize Já, JůTuber (2015), která 
v názvu uvádí, že je sepsána youtubery, nalezneme velice stručnou definici: „JůTuber = 
Člověk, který tvoří videa a publikuje je na portálu YouTube“ (Já, JůTuber 2015, str. 7). Velice 
podobnou definici nalezneme na internetových stránkách English Oxford Living Dictionaries, 
která youtubery definuje jako „časté uživatele video serveru YouTube, kteří natáčejí videa a 
sami se v nich objevují“ (English Oxford Living Dictionaries 2017, online).  Předchozí 
zdroje  považují   za   youtubera  jakéhokoliv  aktivního  uživatele  serveru  YouTube.  Britský  



Studijní text k projektu 

Moderní trendy ve vzdělávání v pregraduální přípravě budoucích 

pedagogických pracovníků na Univerzitě Palackého v Olomouci 
 

magazín New Statesman (září, 2016) na svých webových stránkách uvádí vymezení, které 
se od předešlých dvou liší. Youtubery, zejména ve Velké Británii, nemyslí místní školáky 
nahrávající své skateboardingové triky, ale jakousi elitní skupinu hvězd YouTube, tedy mladé 
celebrity, které své diváky nechávají nahlížet do svého soukromí (Speed 2016, online). 
Většina youtuberů se za celebrity vůbec nepovažuje, nebo to alespoň tvrdí.  

V osobě youtubera se spojují schopnosti herce, režiséra, scénáristy, kameramana, 
střihače, maskéra, zkrátka celý „filmový“ štáb. Ve většině případů se jedná o anonymní 
uživatele, kteří vystupují pod přezdívkou nebo pseudonymem. Jejich cílem je zaujmout, 
pobavit, vytvářet originální obsah a získat co největší počet fanoušků (na YouTube 
nazývaných odběratelé). Počet těchto odběratelů určuje úspěch daného youtubera. Tito 
odběratelé (fanoušci) videa svých oblíbených youtuberů komentují, sdílejí je a tím získávají 
pro svého favorita další fanoušky. Důležitým ukazatelem je také počet zhlédnutí jednotlivých 
videí. Je-li počet odběratelů výrazně vyšší než počet zhlédnutí, vypovídá to o neaktivitě 
fanoušků. Tento ukazatel informuje tvůrce videí mimo jiné o tom, který druh videí se divákům 
líbí a který ne (Lavaveshkul 2012, online).  Svá videa publikují na tzv. YouTube kanálech, 
což jsou knihovny videí, které obsahují všechna videa konkrétního youtubera. Někteří 
youtubeři mají více kanálů, na kterých zveřejňují svá videa podle tématu, jakému se video 
věnuje.  

Rozdělení youtuber ů 
Youtubery můžeme rozdělit do několika základních kategorií:  

• Let's player/Game player  

• Prankster  

• Vlogger  

• Stand-up comedy youtuber  

• Beauty youtuber 

• ASMR youtuber 

• Food youtuber 

Mezi jedny z nejoblíbenějších (převzato z Kuchaříková, 2017) patří tzv. game playe/let´s 
playe, česky herní videa. Jejich podstatou je, že youtuber hraje počítačovou hru, při této 
činnosti se nahrává a zároveň ji komentuje (Já, JůTuber 2015). Kulhánek (2015) tento druh 
videí komentuje: „Co je pro starší generaci sledování fotbalu v televizi, to je pro řadu 
teenagerů koukání na game-play svého oblíbeného youtubera.“ Známými youtubery 
zabývajícími se herními videi jsou v České republice například Jirka Král, Gejmr, FattyPillow, 
na Slovensku je to především GoGo a ve světě PewDiePie viz obrázek č. 2 (mimochodem 
nejznámější a nejúspěšnější youtuber vůbec). 
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Obrázek č. 2: Nejúsp ěšnější youtuber sou časnosti – PewDiePie 

Dalšími oblíbenými videi jsou video blogy, tzv. vlogy. Prostředkem k předání informací 
není text (jako je tomu v případě blogů), ale video (IT Slovník 2017). Youtuber na něm mluví 
o čemkoliv. Stejně jako existují blogy na všemožná témata, je tomu tak i s vlogy (od vaření, 
přes komentáře různých událostí až po politiku, některé mohou být i poučné – např. Stejkovo 
video Zajímavosti o Česku které jste nevěděli). Vlogy mají mnoho modifikací, jako třeba 
denní (daily) vlogy, cestovní vlogy, vlogy o vaření. Natáčení vlogů se u nás věnuje například 
Teri Blitzen, Fallenka, Hoggy a v zahraničí Logan Paul.  

Především u dívek jsou oblíbená videa zaměřená na fashion and beauty, neboli módu a 
krásu/líčení. Tato videa se zabývají nejrůznějšími módními trendy, jak se obléct na určitou 
příležitost, dále poskytují informace o kosmetice, návody, jak se správně nalíčit, učesat apod. 
(Já, JůTuber 2015). Youtuberky natáčející tato videa udávají trendy a určují, co se bude nosit 
(alespoň ve svém okruhu fanynek). Mezi nejoblíbenější fashion/beauty youtuberky u nás 
patří GetTheLouk, A Cup of Style, Shopaholic Nicole, v zahraničí potom například Zoella. 

Dalším druhem videí jsou tzv. challenge, česky výzvy, prostřednictvím kterých se plní 
nejrůznější, mnohdy dosti absurdní, úkoly (Já, JůTuber 2015). Pro ilustraci uvádíme jen pár 
z nich. Pizza Challenge – youtuber FattyPillow si před kamerou vylosuje deset absurdních 
ingrediencí typu gumových medvídků, sardinek, čokolád, vanilkového cukru apod., ze 
kterých musí „uvařit“ pizzu a tu pak před kamerou sníst viz obrázek č. 3. Youtuber GoGo 
přišel s výzvou nazvanou Depilation!, při které se nechal před kamerou depilovat svým 
kamarádem pomocí voskových pásků (GoGoManTV 2014). Diaper Challenge, neboli 
Plenková výzva, se provádí ve dvou lidech. Každý má tři papírové pleny, do kterých umístí 
nějaké jídlo. Pleny dá následně ohřát do mikrovlnné trouby. Ohřáté pleny si vymění, 
ochutnají jejich obsah a hádají, co za pokrm se v nich nachází (MamaLifestyle 2015). 

 

Obrázek č. 3: Pizza Challenge – youtuber FattyPillow  
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Videa otázky a odpovědi, známé také pod názvem „asky“ (od anglického slova ask – 

ptát se), jsou založeny na interakci s fanoušky. Ti pokládají youtuberům nejrůznější otázky, 
často před samotným natočením videa, na které youtuber ve videu následně odpovídá (Já, 
JůTuber 2015). Tato videa mohou probíhat také živě, tzv. live streamy, kdy youtuber vysílá 
video živě a fanoušci píší otázky do komentářů pod video. 

Pranky jsou žertovná videa, která slouží k pobavení publika prostřednictvím nic netušící 
oběti (Já, JůTuber 2015). Youtuberovi, který tato videa natáčí, se říká prankster a podstatou 
takového videa je někoho nachytat, vyděsit, případně rozčílit. Velmi známou dvojicí, která 
natáčí pranky je ViralBrothers viz obrázek č. 4. V zahraničí je velmi známým youtuberem 
natáčejícím pranky Jesse Wellens viz obrázek č. 5.  

 

Obrázek č. 4: Dvojice ViralBrothers 

 

Obrázek č. 5: Kanál youtubera Jesse Wellense  

Sketche jsou krátké a zábavné scénky (Já, JůTuber 2015). Zpravidla jsou natáčeny 
podle nějakého scénáře a nezřídka v nich vystupuje více postav (například MadBros). 

Unboxing, česky rozbalovací videa, jsou videa, ve kterých youtubeři rozbalují nějaký 
předmět nebo dárek a tuto činnost zábavně, často napínavě komentují. Podobné jsou tzv. 
hauly, což jsou videa, ve kterých youtuber představuje zakoupené věci, které se již 
nenacházejí v původním obalu (Já, JůTuber 2015). 

Dalším typem videí jsou tutoriály neboli videa obsahující různé návody, jak něco vyrobit, 
uvařit, jak něčeho dosáhnout apod. (Já, JůTuber 2015). 

Výše uvedený výčet neznamená, že každý druh videí má specifické 
zástupce/představitele v youtuberské komunitě, kteří zákonitě točí pouze jeden druh videí. 
Naopak. Hranice mezi těmito skupinami jsou otevřené a často se kombinují. Rozlišujeme 
sice herní youtubery, módní youtubery apod., tito youtubeři ovšem natáčí různé druhy videí. 
Velká  část  jich  natáčí  vlogy,  které  slouží  k  vyjádření  názoru na  nějakou situaci,  otázky  
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a odpovědi, aby udržovali kontakt s fanoušky a umožnili jim získat o nich dostatek informací, 
často točí také challenge, které mohou sloužit k pobavení, oživení kanálu, apod. Obecně 
není příliš produktivní, natáčí-li youtuber pořád ta samá videa. Hrozí, že fanoušky časem 
přestane bavit a v nejhorším případě je ztratí. 

Kromě serveru YouTube využívá většina youtuberů také další sociální sítě, nejčastěji 
Facebook, Instagram, Twitch.tv, Twitter, Snapchat, případně mají vlastní webové stránky. 
Čím více prostředků využívají, tím větší skupinu uživatelů oslovují.  

 
Fenomén YouTube – rizika 

Jak již bylo zmíněno výše, YouTube je na rozdíl od televize / kina neregulované 
prostředí. Dítě má k dispozici kdykoli odkudkoli libovolný (necenzurovaný) videoobsah. Mimo 
závadného obsahu může YouTube negativně působit i v dalších oblastech.  

Vybrané negativní dopady a rizika YouTube: 

• Viditelné a zřejmé obsahové vlivy (násilí, sex, krutost, rasismus…). 

• Cílené ovlivňování diváka (vědomá / nevědomá i podprahová reklama). 

• Podpora nebo vznik nebezpečných komunikačních a jiných rizikových jevů 

(kyberšikana, kybergrooming, závislostní chování…). 

• Nevhodné vzory, rizikové chování. 

• Challenge (výzvy). 

• Kybernemoci. 

 

Youtubering – doporu čení rodi čům / učitelům 

Negativním dopadům služby YouTube a youtuberingu je nutno předcházet. Nejdůležitější 
je v tomto ohledu prevence, která by měla začít již v předškolním věku dítěte. Zde má 
primární postavení rodič případně učitel. 

• Nejdůležit ější je prevence  – nastavení limitů, vyváženost aktivit a dostatek 

alternativních podnětů. 

• Zajímejte se o aktivity d ětí na internetu . 

• Občas spole čně s dětmi sledujte Youtubery. 

• Oblíbené Youtubery p řed dětmi zbyte čně neshazujte a nekritizujte . 

• Citliv ě vysv ětlete d ětem p řípadné negativní chování n ěkterých Youtuber ů. 

• Nepoužívejte nefunk ční metodu zákazu práce s po čítačem a internetem . 

• Nabídněte dít ěti alternativní vzory (sportovce, v ědce, lidi, kte ří v život ě něco 

dokázali apod.). 
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