Škola a média
Novinářské
počátky 5. B
Youtubeři
Naše třída 5.B si připravila
projekt na české i zahraniční
youtubery. Youtubeři jsou téma,
které nás hodně baví. S paní
učitelkou Jiráčkovou jsme společně
na hodinách hudební výchovy
zpracovali referáty na jednotlivé
youtubery. Součástí referátů bylo i
pouštění ukázek a výroba plakátů
s fotografiemi a informacemi o
youtuberech.

Youtubeři jsou považováni za
lidi, kteří se starají o zábavu na
českém YouTube. Youtuber je osoba,
která na internetovém serveru
YouTube aktivně nahrává videa. Ne
vždy youtubeři nahrávají videa jen
pro dobrý pocit a zábavu. Nám by se
také nelíbilo, kdybychom dřeli na
jednom videu celý týden zadarmo,
ale chtěli bychom za to dostat i
peníze. Někteří youtubeři to dost
využívají. Pro významné youtubery
s mnoha fanoušky je tato platforma
zdrojem obživy díky příjmům

z reklamy i živností. V současnosti se
trend youtuberů rozšiřuje na úkor
tradičních médií jako například
televize. Každý rok se pořádá akce
Utubering, je to festival českého
YouTube s českými Youtubery. Je to
setkání Youtuberů s jejich fanoušky
při doprovodu hudebního a dalšího
programu.
Kromě referátů na konkrétní
Youtubery si někteří z nás připravili i
rozhovory s žáky z různých tříd a také
s některými zaměstnanci školy a
s těmi, kteří navštěvují školní
družinu.
Ptali jsme se na otázky, které
nás napadly, když zaznělo slovo
youtuber. Otázky jsme se snažili klást
srozumitelně, tak, aby jim rozuměly i
malé děti. Udělali jsme celkem 10
rozhovorů.
Otázky byly následující:
1) Co je to youtube?
2) Co je to youtuber a co takový
youtuber dělá?
3) Jaké znáte youtubery?

4) Víte něco o svém oblíbeném
youtuberovi (zajímavosti,
podrobnosti o sledovanosti
atd…)?
5) Proč vlastně daného
youtubera sledujete?
6) Jaký druh videí vás nejvíce
baví?
7) Chtěl bys být youtuber a
proč?

Paní učitelka Kluzáková: Petra
studovala v Praze a bydlí kousek od
Jindřichova Hradce.
5.B: Proč vlastně daného youtubera
sledujete?
Paní učitelka Kluzáková: Protože
mne zajímá kosmetika a líčení a
podle toho se líčím.
5.B: Děkujeme Vám za rozhovor!
Nashledanou!

Pro představu uvádíme rozhovor
s paní učitelkou Kluzákovou a paní
zástupkyní Chromou.

Paní učitelka Kluzáková: Ahoj!

5. B: Dobrý den, paní učitelko,
můžeme se Vás zeptat na pár otázek
ohledně youtuberů?

5. B: Dobrý den, paní zástupkyně,
můžeme se Vás zeptat na pár otázek
ohledně youtuberů?

Paní učitelka Kluzáková: Ano!

Paní zástupkyně: Ano!

5. B: Co je to youtube?

5. B: Co je to youtube?

Paní učitelka Kluzáková: Přístup
k hudbě a videím.

Paní zástupkyně: Portál, kde se dají
pustit vlogy, filmy atd.

5.B: Co je to youtuber a co takový
youtuber dělá?

5. B: Víte, kdo je youtuber?

Paní učitelka Kluzáková: Youtuber
natáčí videa o kosmetice.
5.B: Jaké znáte youtubery?
Paní učitelka Kluzáková: Kovy, Jirka
Král a Petra.
5.B: Víte něco o svém oblíbeném
youtuberovi (zajímavosti,
podrobnosti o sledovanosti atd…)?

Paní zástupkyně: Člověk, který sdílí
videa.
5.B: Jaké znáte youtubery?
Paní zástupkyně: Neznám žádné
youtubery.
5.B: Co takový youtuber dělá?
Paní zástupkyně: Dostává peníze,
like atd.
5.B: Chtěla byste být youtuberem?
Paní zástupkyně: Ne, nechtěla.

5.B: Děkujeme Vám za rozhovor! Na
shledanou!
Paní zástupkyně: Na shledanou!

Také jsme vyzpovídali několik
dětí, které měly na naše otázky různé
odpovědi. Všichni věděli, co je to
youtube. Odpovídali většinou, že
jsou to videa, sociální sítě atd. Na
otázku, kdo je to youtuber, odpověď
většinou zněla, že člověk, který
natáčí videa a chce z videí získat
peníze. Většina dětí zná Kovyho, Jirku
Krále a Taryho. Naše třída 5.B se
dohadovala, že Jirka Král už nenatáčí
videa a není to youtuber. Mnoho dětí
však neví, že Jirka Král nenatáčí, a
proto jsme považovali jejich názor za
důležitý a uvádíme ho v anketě.
Rozhovory nás bavily, rádi jsme si
poslechli jiný názor na youtubery,
než máme my. Překvapivé byly i
odpovědi paní učitelek Vesperové a
Boneschové. Paní učitelky totiž
vůbec youtubery nesledují a paní
učitelka Boneschová měla trochu
nepublikovatelný a jasně vyhraněný
názor ☺ ☺ ☺
Rozhovory dělaly: Amálie Mudrová,
Jana Trajerová, Lucie a Pavla
Švarcovy, Terka Podskalská a Barča
Zemanová a Lenka Urbanová

Vyhodnocení v naší třídě
Posledním
počinem
v našem
výzkumu na téma Youtubeři bylo
vyplnění
krátkého
dotazníku.
Dotazník měl 10 otázek, vyplňovali
jej anonymně všichni žáci naší třídy
5.B, tedy 24 dětí.
Dotazník se týkal především
schopnosti youtuberů ovlivnit názor
těch, kteří je sledují. Šlo nám o to,
ujasnit si, nakolik všemu, co na
Youtube kanále sledujeme, věříme.
Také porovnat, jestli youtubery
sledujeme s nějakým konkrétním
záměrem, nebo prostě jen proto, že
nás baví a jsou v módě.
Anketa zjistila, že pravidelně (tedy
více než 3 x týdně) sleduje kanály
youtuberů více než polovina dětí
z naší třídy (přesně 14 žáků). Všichni
žáci sledují více youtuberů, nejen
jednoho. Polovina žáků sleduje
youtubery i na sociálních sítích
(Instagramu či Facebooku).
Témata,
kterým
se
oblíbení
youtubeři v naší třídě věnují, jsou
hlavně počítačové hry, vlogy ze
života, skeče, parodie a „vše možné“.
Baví nás většinou proto, že jsou
vtipní, ale skoro polovina žáků
odpověděla, že „jejich“ youtuber
dobře rozumí tématu, o kterém
mluví. Dokonce zhruba třetina žáků
uvedla, že sledování youtubera jim
přineslo i rady do života, které jim už
někdy byly užitečné.

Další část ankety se zaměřila na téma
youtuberů a peněz. Žáci měli určit,
jestli „jejich“ oblíbený youtuber točí
videa především pro zábavu, nebo
hlavně kvůli penězům. Většina žáků
se „svých“ youtuberů zastala a
dokonce napsala, že naznají nikoho,
kdo
by
videa
natáčel
jen
z vypočítavosti, protože chce být
známý, nebo bohatý, nebo mít vliv na
lidi. Několik žáků ale uvedlo opak a
objevila se jména Tary a Fizi- tedy
údajně ti, co jsou vypočítaví.
Zajímavá byla odpověď na otázku
důvěry youtuberům. Drtivá většina
žáků odpověděla, že „svému“
youtuberovi nevěří všechno, co říká.
Psali, že jim věří „jak kdy a jak v čem“.

Tedy si vybírají, co je podle nich
realita a co přibarvené třeba
reklamou nebo touhou ovlivnit názor
druhých. Naproti tomu, skoro všichni
žáci si myslí, že hodně lidí z jejich
okolí dá na to, co říkají nebo dělají
youtubeři a řídí podle nich svůj
názor.
Youtubeři jsou tedy určitě
skupina lidí, kteří mají obrovský vliv
na to, co sledujeme, čím se
zabýváme a co děláme ve volném
čase. Dávejme si tedy pozor na to,
abychom rozlišili, kdo nás může
ovlivnit pozitivně a kdo ne a
vybírejme si ze všeho jen to
přínosné!
Text vznikl pod vedením Mgr. Kateřiny
Jiráčkové v hodinách hudební výchovy.

