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1 Úvod 
 

YouTube je v současnosti velmi známý fenomén a hodně lidí by se chtělo díky této 

síti stát populárními osobnostmi. Pro mnoho lidí je sledování tohoto komunikačního 

kanálu již každodenní a neodmyslitelnou součástí jejich dne. Autorem, který vytváří 

obsah na YouTube, může být v současnosti už vlastně kdokoliv. 

 

V první části bych vás seznámila s počátky a historií sociální sítě YouTube. Dále 

bych se zaměřila na pravidla a zásady pro práci na YouTube, současné 

nejpopulárnější tvůrce videí (youtubery), trendy na YouTube a na další informace, 

týkající se téhle platformy. 

 

2 Historie a vznik YouTube 
 

Od založení fenoménu zvaný YouTube uběhlo již dlouhých čtrnáct let. Stala se 

jednou z prvních otevřených komunit, která dávala lidem možnost nejen vybírat si z 

předem vytvořeného obsahu, ale také vytvářet vlastní, sdílet ho a rozhodovat o jeho 

použití. Sociální síť YouTube může být hodně zábavná a můžete se zde dozvědět 

spoustu nových informací, zároveň ale může být velmi nebezpečná pro ty, kteří 

v pohybu na sociálních sítích nejsou dostatečně zkušení. 

Ze začátku bych vám chtěla říct jak vlastně YouTube vzniklo. 

Je to taková historka o třech mladících. 

Všechno se to odehrálo na soukromé párty v Kalifornii. Hlavní roli v tomto příběhu 

hráli tři kluci jménem Chad Hurley, Steve Chan a Jawed Karim. Atmosféra na večírku 

byla báječná, takže se ji kluci rozhodli natočit. Tento záznam chtěli poslat na internet, 

aby ho viděli i ostatní lidé. Ale v té době se daly přes internet posílat jen malé a 

krátké soubory a ne dlouhá videa. A tak se všichni tři rozhodli, že musí vytvořit něco, 

kde budou moct všichni dávat videa s libovolnou délkou. Steve a Jawed jsou 

programátoři a Chad je výtvarníkem.Dali dohromady hlavy a zkusili vyvinout koncept 

stránky, na kterou by si člověk mohl bez problémů nahrát jakékoliv video a sdílet ho 
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po celém světě. Chad jako výtvarník dostal za úkol navrhnout design a uživatelské 

rozhraní stránky a zbylým dvěma zůstalo vyřešit technickou stránku projektu. 

 

Tak jako například Google či Apple, i YouTube vznikal, jak se říká, doslova 

v garáži.Oficiální start YouTube začal 15.2.2005. Web byl den odedne populárnější. 

Tento projekt, který vlastně vznikl díky jedné oslavě, si postupně ve světě zajistil 

obrovský úspěch. Díky tomu, že byl tak jednoduchý na ovládání, si získal mnoho 

příznivců.Stalo se něco, s čím zřejmě nepočítali ani samotní tvůrci projektu.Na 

YouTubezačali vkládat videa nejen amatéři, ale také profesionálové, kteří se věnovali 

točení krátkých filmů, zpěváci atd. 

23.dubna 2005 bylo na YouTube nahráno úplně první video, které nese název „Já 

v zoo“.  Ve videu je mladík Jawed Karim, který zmiňuje jen to, že se „nachází u slonů, 

kteří mají opravdu dlouhé choboty, a to je všechno, co chce říct“.  
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3 Pravidla a zásady 
 

Když chceme vložit nějaké video na YouTube, potřebujeme k tomu znát určité 

zásady. Důležité je, aby ve videu nebylo něco, díky čemu by nám video mohli smazat 

s odůvodněním nedodržování pokynů odYouTube. 

K tomu, abychom mohli vložit video, je nutno znát tyto následující pokyny. Ve videu 

se nesmí vyskytovat: 

-Nahota nebo sexuální obsah 

-Nenávistný obsah 

-Obtěžování nebo kyberšikana 

-Výhružky 

-Ochrana soukromí 

- Porušení bezpečnosti dětí 

-Nebezpečný nebo škodlivý obsah 

-Násilný obsah 

-Spam, zavádějící podvody 

- Porušení autorských práv 

-Předstírání jiné identity 

-Vulgární jazyk 

Mnoho z vás možná ani neví a netuší, co to jsou autorská práva.Pokud určitá osoba 

vytvoří dílo a umístí jej na fyzické médium, automaticky se stává vlastníkem 

autorských práv k tomuto dílu.Pouze vlastník autorských práv má právo říci, jestli 

může někdo jiný jeho dílo používat. Pokud ale někdo poruší a ukradne na YouTube 

video bez povolení vlastníka, provozovatel má právo mu video smazat za porušení 

autorských práv. 
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4 Vkládání videí 
 

Jak vložit takové video na YouTube? 

Video na YouTube vlastně může nahrát kdokoliv. Tenhle postup je velmi prostý. 

K takovému nahrání videa na YouTube potřebujete nejprve založit si svůj účet, přes 

který pak budete moci nahrávat videa. Poté klikneme na tlačítko nahrát v pravém 

horním rohu a stiskneme na tlačítko nahrát video. Vybereme si libovolné video, které 

chceme nahrát a pak k němu přidáme vhodný název a krátký popis. Pak stačí jen 

zmáčknout na tlačítko publikovat, počkat než se video nahraje celé a máme video 

zveřejněné. 
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5 Nejznámější tvůrci na YouTube 
 

 

ViralBrothers 

Z Česka a Slovenska je nejvíc odebírán právě 

tento kanál. Kanál založili dva mladíci, kteří 

dělají zábavná videa a jejich cíl je lidi pobavit. 

Jejich kanál byl založen 15. září 2011. 

Vystupují pod přezdívkami Erik Meldik a Čeněk 

Stýblo. Jejich pravá jména jsou Petr Melicherík 

a Jiří Michna. 

V současné době už má kanál neskutečných 

2,7 milionů odběratel. Dělají zábavná videa 

nejen pro českou komunitu, ale i zahraniční. Ve svých videích mluví anglicky, aby jim 

rozuměl celý svět, a proto mají tak neskutečně velkou komunitu a spousta lidí se baví 

nad jejich contentem. 

Avšak tito youtubeři se od ostatních youtuberůodlišijí. V minulé době se jejich kanál 

zakládal spíš na brutálnějších prancích, různých sketchích, atd. Tento contetnt videí 

je právě hodně proslavil, a proto tito youtubeři dosáhli velké sledovanosti.  

V současné době má YouTube nastavené přísnější zákony a určité věci, které ve 

videu nesmí být viděny. Proto tito autoři nesmí už na svůj kanál dávat tak brutální 

videa, jako dávali před tím. 
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FattyPillow 

Myslím si, že tento youtuber taky určitě stojí 

za zmínku. Karel Sivák, neboli FattyPillow, je 

český youtuber, který má v současnosti na 

kanále okolo 670000 odběratelů. Založení 

kanálu bylo 1. prosince 2014.Nejen že se 

věnuje tvorbě na YouTube, ale i streamuje 

na Twitchi, kde jeho šílenosti sleduje spousta 

fanoušků. 

Jeho první kanál, kde se jmenoval pod 

přezdívkou TlustejKárl, založil 6. října 2013. 

Na kanál nahrával jen svoje skladby. Věnoval se hip hopu a rapu. V roce 2013 

vystupoval na Hip Hop Kempu, který se konává v Hradci Králové.  

Osobně mám jeho tvorbu velmi ráda a vždycky se pobavím při jeho videích. Jeho 

humor je specifický a ne každý jeho humor pochopí. Jeho cíl je lidi pobavit a 

rozesmát. Na streamech říká svoje příběhy z dětství, nebo co třeba prožil tento den a 

dokáže ten příběh tak zformulovat, že to vždycky všechny pobaví. Ale to není jeho 

jediná série. Jeho diváci taky zbožňují jeho mámu, která ho už od 8 let vychovává 

sama. S Karlem se lidi snaží lidi rozesmát tak, že si dělají srandu sami ze sebe. 

Fatty se nesnaží lidi nejen rozesmát, ale také motivovat. Má druhý kanál, který se 

jmenuje Fattyho Cesta. Jelikož je Fatty hodně obézní a kvůli tomu má i zdravotní 

problémy, snaží se na tomto kanále motivovat diváky k tomu, aby se sami těchto 

problémů vyvarovali. Tím se jim pokouší vysvětlit, že když o něco silně bojujete, tak 

to dokážete. 
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PewDiePie 

 

PewDiePie je nejodebíranější osoba na YouTube.  PewDiePie je švédský komentátor 

videoher a takzvaných memů na YouTube a žije v Anglii. V součastné době má na 

kanále okolo 96 milionů odběratel. Na jeho kanále naleznete videa s videohrami, 

memy a komentáře k dění ve světě. 

Svůj kanál založil 29. 4. 2010. V roce 2012 dosáhl 1 milionu odběratelů. V září 2012 

dosáhl 2 milionu odběratelů. Na jeho kanále přibývalo den odedne více a více 

fanoušků. V dubnu 2013 jeho kanál vzrostl na 6 milionů odběratelů. Později získal 

cenu za nejoblíbenější sociální show. V červnu 2013 kanál vzrostl na 9 milionů 

odběratelů. K únoru 2017 měl již zhruba 53 milionů odběratelů. Počet odběratelů 

neskutečně vzrůstá. A v současnosti se vyšplhal na neskutečnou hranici odběratelů. 
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6 Trendy na YouTube 

 

Co jsou to trendy na YouTube? 

Cílem karty Trendy je doporučovat videa, která zaujmou spoustu diváků. V trendech 

můžeme najít videa, na která se hodně diváků podívalo, nebo jsou něčím zajímavá. 

Trendy videa nejsou stálá. Každých 15 minut se aktualizují. 

Jak se video dostane do trendů? 

Video musí mít za nejkratší čas co nejvíc zhlédnutí a tím se dostává video do trendů. 

Většinou se do trendů dostane video staré maximálně 3 dny. Nejčastěji v trendech 

nalezneme nové skladby interpretů, upoutávky na nové filmy, nebo virální videa. 

 

Umístění ikony na domovské stránce. 

Ikona pro stránku Trendy 
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7 Domovská stránka YouTube 
 

 

 

 

Když zapnete YouTube, jako první se vám otevře domovská obrazovka. Videa, která 

se vám ukážou, jsou většinou nejnovější videa, videa od kanálů, které sledujete nebo 

videa, které by vás mohly zajímat a jsou podobná těm, které často sledujete. Jsou 

tam ale také často reklamy od YouTubu. Vlevo nahoře máte různé ikony, jako třeba 

domů. Ta zobrazuje celou úvodní stránku YouTube.  Další ikona jsou trendy. Ty vám 

ukazují videa, která mají v současné době největší sledovanost. Následuje ikona 



15 
 

odběry. Zde se vám ukážou pouze videa z kanálů, které odebíráte. V knihovně máte 

historii videí, která jste nedávno sledovaly. V závěru zde naleznete seznam videí, 

která máte uložená a videa, kterým jste dali like.  

 

8 Strikes 
 

 

Strike je sankce, kterou můžete dostat za porušení zásad YouTube. V dřívější době 

YouTube nemělo ještě tak přísné zákony, jako má teď. Tvůrce může dostat 

maximálně tři strikes. První strike vás varuje před tím, co jste doposud dělali špatně, 

aby se to na videích už neobjevovalo. Jakmile dostanete první strike, máte čas tři 

měsíce, abyste nedostal ještě další dva. Po druhém striku vám omezí vkládání videí 

na YouTube na čtrnáct dní. Po třetím striku vymažou kanál. Jakmile dostanete třetí 

strike, znamená to, že už na YouTube nemáte co dělat. V žádném jiném videu, ani 

na jiném kanálu už se nemůžete objevit. 
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9 Závěr 
 

Ve své ročníkové práci jsem psala o současné populární sociální síti YouTube. Ze 

začátku jsem zmínila něco o historii a vzniku YouTube, potom jsem čtenáře 

seznámila se zásadami na YouTube a přidala jsem instruktáž k vkládání videí. Dál 

jsem popsala pár přítomných tvůrců na YouTube, vysvětlila jsem, jak fungují trendy, 

domovská stránka, co to jsou strikes a jak se jim vyvarovat. 

Zvolila jsem si toto téma, jelikož jsem se sama chtěla o YouTube dozvědět ještě něco 

navíc. Na YouTube trávím sama dost času a vždy, když si chci odpočinout, tak se 

podívám na nějaké novinky, nebo co se děje ve světě. Přínos pro mě samotnou byl 

hlavně v tom, že jsem se o YouTube dozvěděla nové informace, které jsem dosud 

nevěděla. Doufám, že přinesla nové informace také čtenářům. 

 

 

10 Resume 
 

In my coursework I wrote about the social network called Youtube. I chose this topic 

because I wanted to learn more about YouTube. I tend to watch videos on YouTube 

daily. I might want to see what is new or find some information. I watch YouTube 

videos in my free time. In the beginning, I introduced you to the history of YouTube, 

then I told you about YouTube's rules and policies. I also introduced the well-known 

YouTubers and explained how trends work. I have described the YouTube 

homepage and explained what copyright strikes are and how to avoid them. I hope 

you learned something from my coursework and I hope that you enjoyed it. 
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