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Úvod
Jako téma své ročníkové práce jsem si vybrala Zoe Elizabeth Sugg, je to britská
vloggerka, youtuberka, blogerka a spisovatelka. Vybrala jsem si ji, protože se mi líbí
její tvorba a je obdivuhodné, co vše dokázala ještě před třicátým rokem svého života.

https://www.famousbirthdays.com/faces/sugg-zoe-image.jp
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1. Vysvětlení základních pojmů
YouTube je všeobecně známý pojem, ale pro vysvětlení: jedná se o webovou
stránku, na niž běžní lidé i slavné přidávají různá videa. Může také sloužit jako zdroj
obživy, protože na YouTube si lze vydělat peníze pomocí reklam, které
doprovázejí videa, pokud mají vysoký počet zhlédnutí.
Blog je webová aplikace obsahující příspěvky většinou jednoho člověka na webové
stránce. Příspěvky mohou být o životě autora a o čemkoli, co dotyčného zajímá.
Autor se nazývá blogger.
Vlog je natočení a zveřejnění videa o něčem zajímavém, co se děje ve vašem životě.
Autor je označován jako vlogger.

2. Životopisné údaje
Zoe Elizabeth Sugg se narodila 28. března 1990 a vyrůstala ve městě Lacock ve
Velké Británii, kde navštěvovala The Corsham School. Nyní žije v Brightonu se svým
přítelem Alfiem Deyesem. Ten rovněž přidává videa na YouTube pod přezdívkou
PointlessBlog.
Zoe se představuje pod známým pseudonymem Zoella, pod kterým píše svůj blog a
natáčí na Youtube. Má mladšího bratra Josepha, který je také vlogger a na YouTube
je známý jako ThatcherJoe.

https://cz.pinterest.com/pin/688206386788739158/https://www.youtube.com/user/ThatcherJoe
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3. Kariéra
3.1

Začátek kariéry

Původně se Zoe učila designérkou interiérů, ale v roce 2009 si založila blog Zoella,
který postupně získával na popularitě a v září roku 2015 dosáhl 540 miliónů návštěv.
S natáčením na YouTube začala také roku 2009, když pracovala pro obchod New
Look, což je obchod s oblečením.

3.2

YouTube kariéra

Zoe je velmi aktivní na YouTube. Její hlavní kanál „Zoella”, dříve „zoella280390”
(pojmenovaný podle data jejího narození), je zaměřený hlavně na módu, kosmetiku a
hauly (videa, ve kterých ukazuje, co si koupila). Její druhý kanál „Zoe Sugg” obsahuje
zejména vlogy, ve kterých sdílí situace a události ze svého života.
Nyní má její hlavní kanál na YouTube „Zoella” 11 miliónů odběratelů a přes 1 miliardu
zhlédnutí. Její druhý kanál „Zoe Sugg" má přibližně 4,8 miliónů odběratelů a přes 290
miliónů zhlédnutí videí.
Také má přes 12 miliónů sledujících na Twitteru a přes 9 miliónů na Instagramu.

https://i2-prod.mirror.co.uk/incoming/article4750215.ece/ALTERNATES/s615b/Zoella.jpg
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3.3

Blog Zoella

Zoe Sugg se rozhodla založit si svůj blog pod názvem Zoella, na němž ráda sdílí
s ostatními svoje zážitky zejména prostřednictvím fotografií. Focení totiž patří mezi
její velké záliby. Blog se zabývá různou kosmetikou, životním stylem i osobními
problémy. Také na něm popisuje místa, která navštívila, a přidává svoje oblíbené
recepty.
Zoe se dříve na blogu také zmiňovala o tom, že má časté úzkosti, kterými trpí už od
svých čtrnácti let. Zoe s nimi ale bojovala a navštěvovala terapeuta. Také jí při
zvládání tohoto problému hodně pomáhalo natáčet videa na YouTube. Nyní už tak
často na svůj blog nepíše a nezmínila se, jak se s úzkostí vyrovnává teď.

https://www.zoella.co.uk/
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3.4 Zoella Beauty
Společnost Sugg zahájila produkci kosmetických výrobků pod značkou Zoella Beauty
v září 2014. Startovací řada "Bath and Beauty", což je v překladu „koupel a krása“,
byla podle časopisu Metro označena za největší start roku. Výrobky jsou vyvíjeny a
vyrobeny

firmou

SLG

Allstars

Limited,

která

byla

založena

společností

Gloucestershire. Společnost zahájila výrobu produktů zvaných "Tutti Fruity" v roce
2015, ve stejném roce vydala speciální vánoční edici kosmetiky. Zoe Sugg byla
ředitelkou pro "ZS Beauty Limited", velkoobchod parfémů a kosmetiky, od roku 2016.
V roce 2016 společnost Sugg uvedla na trh edici nazvanou "Sweet Inspirations",
v překladu „sladké inspirace“. Později byly produkty Zoella Beauty k dostání ve
dvanácti zemích. V červenci 2018 byla vydána řada "Splash Botanics".

https://emmamumford.co.uk/wp-content/uploads/2018/06/P6270232-1440x1080.jpg
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3.5 Girl Online
V roce 2014 společnost Sugg podepsala smlouvu s nakladatelstvím Penguin. Zoe
Sugg napsala svůj debutový román pod názvem Girl online, byl vydán dne 25.
listopadu 2014. Kniha je určena pro mládež, zejména pro dospívající dívky.
Girl Online vypráví o patnáctileté blogerce Penny, která píše anonymní blog o svém
každodenním životě, o klucích a kamarádkách a o problémech doma i ve škole.
Penny trpí záchvaty paniky a úzkosti. Když potká kluka jménem Noah, do něhož se
zamiluje, o své pocity se podělí na svém blogu. Protože je blog anonymní, dovolí si
v něm být svá a otevřít se. Noah má ale také svoje tajemství, kvůli němuž už nebude
Pennyin blog anonymní a její vztahy k nejbližším přátelům budou v ohrožení.
Na základě podobnosti zážitků v knize a Zoeina osobního života vyvstala otázka, do
jaké míry je kniha inspirovaná životem autorky. Zoe Sugg uvedla, že kniha není
žádným způsobem autobiografická. Pracovala s expertním redakčním týmem, který jí
pomohl popsat život její postavy velmi přesvědčivě.
Pokračování s názvem Girl Online: na turné bylo vydáno 20. října 2015. Třetí knihu,
Girl online: jde svou cestou, vydala 17. listopadu 2016.

https://cdn-04.independent.ie/entertainment/books/book-reviews/article30824694.ece/5a107/AUTOCROP/w620/2014-1213_ent_5291280_I1.JPG
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3.6 Hudba
Zoe Sugg se objevila v roce 2014 v songu "Do They Know It's Christmas?"
v překladu "Vědí, že jsou Vánoce?". Vystupovala jako součást charitativní
superskupiny Band Aid 30, která v západní Africe pomáhala svými charitativními
vystoupeními bojovat proti epidemii viru Ebola.

https://www.tubefilter.com/wp-content/uploads/2014/11/Zoella-Sugg-Deyes-Band-Aid-30-2014-Song.jpg

4. Ocenění a nominace
Zoe Sugg vyhrála v roce 2011 v kategorii "Best Established Beauty Blog" a v
následujícím roce vyhrála ocenění "Best Beauty Vlogger".
Byla také oceněna v roce 2013 a 2014 cenou "Best British Vlogger" v rádiu 1 Teen
Awards.
Roku 2014 získala cenu Nickelodeon Kids 's Choice za "UK Favourite Vlogger"; a
roku 2014 cenu za "Choice Web Star: Fashion/Beauty".

https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/976x549_b/p0291phz.jpg
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5. Joe Sugg
Mediálně známý je i mladší bratr Zoe Sugg – Joe, celým jménem Joseph Graham
Sugg. Je narozen 8. září 1991. Je to britský YouTuber, vlogger, autor a televizní
osobnost. Nejznámější je pro své YouTube kanály, ThatcherJoe, ThatcherJoeVlogs a
ThatcherJoeGames.
Joe Sugg si vytvořil v listopadu roku 2011 svůj kanál "ThatcherJoe" a po dvou letech
byl schopen se dostat k 1 milionu odběratelů. Nyní má více než 8 000 000 odběratelů
a více než 1 miliardu zhlédnutí.
Jeho

druhý

Youtube

kanál,

který

si

založil

roku

2013,

nese

jméno

"ThatcherJoeVlogs". Už podle názvu lze dovodit, že natáčí vlogy, má nyní přibližně
3 000 000 odběratel a 600 miliónů zhlédnutí.
Svůj třetí kanál "ThatcherJoeGames" si také založil roku 2013 a tam přidává videa
z her, které rád hraje. Má na něm nyní přibližně 1 800 000 odběratelů a 200 miliónů
zhlednutí.

https://2ctptqj9vf3lafyt2rkh1qto-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/07/sugglife.jpg
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Závěr
Ve své ročníkové práci jsem popsala život Zoe Elisabeth Sugg a to, co je jí blízké.
Hodně se mi líbí její styl a pohled na život. Velmi ji obdivuji a doufám, že i vás
zaujala.

Resume
In my course work I wanted to introdukce the life of a Britishwoman, named Zoe
Elisabeth Sugg. I admire her because of everything she have proved in ther life so
far. I focused on her YouTube channel and her Blog Zoella. I mentioned that Zoe has
a cosmetic brand Zoella you can buy in many countries. She also wrote a book called
Girl Online which has free parts. It is really great woman and I want to see her in
there all life.
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