PŘEPISY ROZHOVORŮ

P1
Ze začátku bych se tě chtěla zeptat, když se řekne to slovo krása, tak co tě vůbec napadne.
Jako jestli si nad tim ještě nikdy nepřemejšlela, tak si dej fakt čas na rozmyšlenou a
pohodu. Jako co tě prostě napadne, když se řekne krása.
(smích) No, (pauza) tak já bych řekla, že tedy krása, tak já si představim, že to je něco, co, co
je třeba jako na lidech hezkýho. Co jakoby se nedá uplně jakoby nějak vytvořit, ale jak člověk
jako je. Třeba na člověku, když to tak vezmu. Nebo…
Ty myslíš, jak člověk působí? Nebo…
No nějak jak člověk jakoby působí. Jakoby nemyslim uplně tolik, že bych si řekla, jak je krásně
namalovanej ten člověk, ale jak, jak třeba fakt doopravdy vypadá i bez toho make-upu a jako
celkově.
Co teda ty konkrétně považuješ za krásný?
Já se nebráním jakože žádným typům lidí nebo beru jako celkově lidi jako, že ne, že bych
rozlišovala na krásný nebo ošklivý, když to řeknu. Ale já si myslím, že každý má svoji krásu,
něco jako pěkného na sobě…
Jo Jo jasně, takže to nebereš tak, jako že by to muselo být vyloženě něco vizuálního, ale
že to prostě může být i něco jiného?
Dá se to tak říct. (smích)
Kdo je podle tebe krásný: jaký má vlastnosti, jak vypadá, jak se chová nebo jestli tě
napadne třeba nějaká osoba nebo nějaký tvůj vzor?
Tak já určitě řeším, jak se vlastně chová ten člověk k ostatním a samozřejmě mi přijde opravdu
jako krásnej, když se umí člověk chovat hezky k ostatním. A nemám ráda, když někdo odsuzuje
ostatní za nějakou věc, za kterou třeba ani nemůžou nebo můžou, je to jedno. Jako hlavně to
chování toho člověka a samozřejmě i vizuálně, ale jak jsem řekla, mě přijdou jako všichni něčím
hezcí.
Dobře. Myslíš si že vlastně to slovo krása a celkově to, co si vlastně pod tím představíš, že
je to u každýho stejný, nebo že se to u lidí mění?
Myslím si, že se to u lidí mění. Že…mění se to. (smích)
A myslíš si jako, jakej jinej význam by to pro lidi mohlo mít?
No tak někomu to mohlo být opravdu jenom tak, jak ten člověk vypadá, že nepřemýšlí nad tím,
jak by se mohl chovat. Někdo prostě opravdu se jakoby zajímá o ten vzhled a někdo právě
vůbec o vzhled, ale o to, jakej je člověk. Takže si myslim, že to je rozdílný.

Myslíš si, že je to důležitý, být krásná?
Nemyslim. Nemyslím si.
A co si myslíš, že je na tobě krásný?
Já, já jsem jakoby, já se ráda chovám k lidem hezky. Takže tuhletu stránku mám ráda, že
neodsuzuju lidi ostatní. A vizuálně se mi líbí moje vlasy, protože jsem jsem ráda, že si je nijak
nebavím a nějak jakoby nestříhám nějakým způsobem a nechávám je takový jaký jsou. Takže
to vždycky mi lidi chválí.
Ty je máš dlouhý viď, docela?
Jo jo jo, mám. Jako já jsem je měla kratší, ale teďka musí narůst.
A používáš na to nějaký speciální přípravky?
Právě, že ne. Jenom šampon a kondicionér, to je všechno.
Já jsem teďko objevila arganovej olej, to je bomba věc, tyjo. Ať už na pleť nebo na vlasy.
Tak teďko se vrátíme už trošku k těm youtuberkám. Jaký youtuberky ty sleduješ a jak
často?
No, já jsem spíš sledovala youtuberky jako tak před dvouma rokama, ale tak samozřejmě, že
jsem do toho byla hodně jako zaujatá. Sledovala jsem takový ty Shopaholic Nicol, měla jsem
docela ráda A Cup of style, měla jsem ráda Style with me a taky jsem měla ráda Teri Blitzen, a
ta už vlastně skončila.
A jak často si na ně teda koukala?
Každý den, opravdu jako jsem u toho strávila dost času, bych řekla.
A takhle zpětně, když se na to podíváš, tak už jako to nechceš nebo…?
No já jsem si toho vzala to, co jsem chtěla a teďka už jakoby se snažím spíš najít ten svůj směr.
A když říkáš, že sis z toho vzala, co jsi chtěla, co tím myslíš trošku?
No tak samozřejmě všude se propaguje takový to self love a to, tak jako najít sama sebe. Já si
myslím, že vždycky jako říkali, že abych si jakoby našla jako to, co mi je pohodlný a to nosila
a neřešila tolik ostatní, co si o tom myslí a tohlencto. Tak to mi hodně jako dalo.
Tak to je super, to bych ani neřekla, že tak můžou působit ty youtuberky. (smích obou)
Tak zdají se ti hezký, ty youtuberky? Zdaj se ti, že jsou krásný?
Já si myslím že jako krásný jsou, ale jak už jsem se jakoby z…, prostě každý jiný, já určitě bych
neřekla, že, že jsou nějaký přenádherný, ale že jsou prostě krásný. Asi ano, asi jsou krásný.
(smích)
Jo? Tam jde o to, že klidně to můžeš pojmout i z toho svýho pohledu na krásu, jo? Nemusíš
si říkat, co je to univerzál a takovýhle. Prostě tak, jak to bereš ty.

No tak určitě něco bych, něco, třeba například tu Shopaholic Nicol, tak já bych se neoblékla
jako ona. Ale například A Cup of Style, tak bych se klidně oblékla.
Takže záleží, co i ta, jak ta jednotlivá youtuberka má styl a tak?
Určitě.
Proč sleduješ zrovna ty, nebo proč si sledovala zrovna ty youtuberky, který si sledovala?
A co tě, jaký videa tě na nich nejvíc bavili vlastně?
No sledovala jsem je protože, tak byly nejznámější. Takže nejdřív, než jsem se do toho dostala,
tak jsem našla si ty nejznámější, takže to. A nejradši jsem jako koukala na takový ty vlogy a
jako, jako get ready with me a takový jakože základní videa. Neměla jsem tolik ráda, když
jenom seděly a mluvily o každý věci nebo haul, to si nemyslim, že je uplně správná forma. Ale
třeba jako ty lookbooky a to, to je fajn. To je pěkná inspirace.
Aha, takže tam šlo spíš o líčení, v těch videích? Nebo o celkovou přípravu?
O celkovou přípravu. Jak to jako zkombinovat.
Jo? Takže jako když chceš někam vyrazit a vypadat dobře, tak dávaly jako všechno
dohromady, co si k sobě vzít a jak k tomu vzít líčení vlastně, a tak.
Ano.
Dobře, tak mluví samy ty youtuberky občas o kráse nebo mluvily? Případně, jak o ní
mluví?
No já jsem asi neviděla žádný video přesně o kráse. Spíš jako jsem viděla videa jako přesně,
jak se nalíčit a to.
Tak já myslím, že ty už si na to nějak narazila, že tě to jako podpořilo k tomu, najít sama
sebe. Tak to tam teda jako nějak říkaj, že vlastně ta holka by teda měla jít nebo dělat to,
co chce a vypadat tak, jak chce? Jakože vedou ty holky teda k jejich stylu nebo spíš to je
tak, že se je snažej dát to…
No já bych to vzala tak, že dřív se tolik to neřešilo, takový téma. Nebo já jsem to tolik neviděla,
že dřív jsem, dřív jsem viděla spíš jakoby jak, jak se teda oblíknout. A až teďka v poslední době
mi přijde, že se víc o tadyto téma lidi zajímají, najít jako spíš sama sebe. Ale možná je to tím,
že jsem jako starší o ty dva roky.
Že už si z toho vyrostla. Takže myslíš, že ty youtuberky se nějak jako vyloženě
nevyjadřovaly ke kráse? Nejde o video, ale spíš jako třeba, tak nějak jako i v tom obsahu,
že by třeba radily a tak. Nebo mluvily o nějakým ideálu krásy?
No, ne všechny. Ale asi určitě jsem někde viděla nějaký třeba jako takovýho zaměření.
Dobře. Slibujou ty holky například svým odběratelkám, že po tom, co zopakují to, co dělá
ta youtuberka, že budou hezký? Nebo, že budou krásný, úspěšný?

Ne, nemyslim si. Musí to prostě najít samy.
Proč ta videa si sledovala? Psala si k nim komentáře? Dávala lajky? Vyjadřovala ses
k tomu?
No, sledovala jsem je, protože jsem, protože to pro mě bylo něco novýho. Vždycky jsem viděla
YouTube jenom jako na písničky a potom jsem tam viděla něco takovýho. Tak to bylo fajn
strávení času. A hodně lidí okolo mě měli stejný témata, takže to bylo takový říkání si jako
poznání, nebo jako co jsme viděli. A no já, já například nechápu, jak někdo píše jako, takový
jako negativní komentáře k těm videím. Prostě, když se mi to nelíbí, tak to neřeším, prostě, tak
se na to jenom nekoukám jako. Ale že bych napsala jako pozitivní komentář, já jsem nikdy
nepsala komentáře bych řekla. Ale lajky, ty jsem samozřejmě dávala. A žádný dislike jsem teda
nikdy nedala. Jak jsem říkala.
Takže tam máš účet, na tom YouTubu?
Mám.
Líbí se ti, jak jsou ty youtuberky upravený, když vystupujou na veřejnosti? Myslim jako,
když je nějakej utubering nebo nějaká akce nebo…?
Jo, tak já jsem byla na utuberingu a viděla jsem přesně, jak. Sice jak jsem říkala, před dvouma
rokama, žejo. Ale jo, líbí se mi, jak jsou upravený. Myslim si, že si na tom musej hodně
zakládat. Že si nemůžou jen tak vyjít jakoby v teplácích, že je může každej potkat takhle na
ulici a bude chtít po nich fotku. Takže si myslim, že si na tom jako dávaj záležet.
Takže myslíš, že je to i nějak omezuje, ten vzhled?
Určitě.
A když si byla teda na tom utuberingu, když o tom mluvíš, tak co ti to dalo? Tys tam
chtěla, abys je viděla osobně, nebo…?
Přesně tak. A šla jsem vlastně za tou Teri Blitzen, ale čekala jsem tam fakt asi 4 hodiny. A ona
myslim, že nějak omdlela u toho. Takže vlastně jsem se nedostala ani do půlky řady a už se to
skončilo. Takže jsem vlastně moc neviděla ostatní, ale jakoby, určitě jsem ráda, že jsem
jako…na těch stagích jsem určitě něco uviděla, ale přesně, myslim si, že to uplně nesplnilo
moje očekávání. Bylo tam moc lidí, takže to mělo být takový víc soukromější si myslim.
Takže si od toho čekala něco jinýho? Jako já se ti nedivim, já bych někde nechtěla čekat
4 hodiny.
No. (smích obou)
A to si čekala, abys jí teda mohla poznat osobně, jo?
No, asi to bylo jenom jako kvůli fotce. Protože tam bylo tolik lidí, že ani neměla vlastně šanci
se všema jako prohodit slovo.

Jojo. Ona je na tom teď vlastně docela špatně co, co jsem koukala. V zahraničí…
No jo no.
Tak, snažila ses někdy napodobit ten vzhled, i když třeba ta holčina se líčila v tom videu,
vzala sis z toho tu inspiraci a snažila ses třeba o to samý?
Jako, záleží jako fakt u koho. Já jsem fakt třeba u Gabrielle Hecl, tak jsem se inspirovala.
Protože se mi teďka líbí hodně její styl, ale rozhodně jsem si neřekla, že prostě takhle budu
vypadat a takhle prostě si koupim přesně, půjdu do toho obchodu, určitě to nebylo tak, že jsem
viděla tričko a šla jsem si ho koupit. Jako koukla jsem se na ten styl, řekla jsem si, co se mi líbí
a nelíbí, a podle toho jsem se vlastně rozhodovala o dalších krocích.
Super, takže to jako uplně nějak jako z velký, hodně velký části to neovlivňuje tvůj styl?
Ne.
Dobře. Dáš na rady těch youtuberek, co se týče líčení, oblíkání a tak? Věříš tomu, co říkaj?
Dáš na to?
Jak co. Určitě něco bych řekla, že je pravda, něco bych řekla, že je jako blbost. Například
myslim si, že taky záleží jak…
Takže co se týče i těch informací v těch videích, tomu věříš? Jakože napadne tě vůbec
pochybovat o tom, co ta holka řekne? Nebo myslíš, že není důvod pochybovat?
Určitě bych někdy pochybovala, protože někdy prostě za to dostávaj jenom zapalcíno, aby to
jakoby řekly, že to je výborný a tak. Přesto to tak vůbec nemusí být. Myslim si, že jsem snad
někdy jako, že třeba jsem viděla řasenku, a tak jsem si řekla, jak říkaj, že je úžasná, tak jsem jí
šla zkusit a samozřejmě to nebylo takový, jako o tom mluvily. Takže určitě bych nevěřila každý
slovo.
Určitě. A když teda říkáš, že něčemu nevěříš, brala si to tak i když si byla mladší? Protože
já chápu třeba, že teďko ti je už víc, tak jako i když si třeba začala sledovat ty videa, jestli
si třeba vzpomeneš na to?
No, tak určitě, dřív jsem tomu víc jako věřila. Tak určitě je to vlastně udělaný na tom, aby jako
nejvíc vypropagovaly věcí. Takže jako párkrát, párkrát. No, když jsem byla menší, tak jsem
samozřejmě na to víc jako nalítla. Ne samozřejmě v každý věci, některý věci mluvěj
samozřejmě jako tak, jak jsou, ale na některý jsou určitě výjimky.
A když si byla mladší, tak sis uvědomovala, že vlastně oni teda za to dostávaj nějakým
způsobem zaplaceno, jak si řikala?
No v prvních chvílích jsem si neřikala, že za tadyto někdy člověk dostane zaplatit. Ale potom
se vlastně ukázalo, že jako jo. A vlastně později už lidi začali víc řešit, že…jako vlastně začali

zveřejňovat, kolik za to vlastně dostávají. A začalo se to víc řešit a lidi vlastně uviděli tu pravdu,
za ty časy vlastně.
To samy ty youtuberky teda dávaly na veřejnost? Nebo jak?
Někdo jiný.
Aha, takže myslíš, že oni by to teda nechtěly zveřejňovat?
Ne. Nemyslím si. (smích obou)
Máš pocit, že ti ty youtuberky něco předaly? Ty si říkala sama, že sis z toho teda vzala, co
si chtěla. A tím myslíš třeba tu inspiraci? Nebo? Nebo myslíš si třeba, že by mohla i ta
youtuberka změnit tvůj pohled na nějakou věc?
Tak určitě. Určitě nám daj vlastně náhled na to, jak jako, třeba na určitou věc, nějakou recenzi
nebo tak. Ale nějaký názor o tý věci, nebo o jako, nemyslím například třeba o kabátě, ale myslim
i celkově jakoby na nějakou skutečnost nebo tak.
No, já jsem to tak i myslela. Že jako nemusíš vyloženě jenom jako o řasenku nebo o
oblečení, ale celkově jako na nějakej životní směr. Jestli si myslíš, že tě to prostě nějakým
způsobem třeba ovlivnilo.
Ale jo, vlastně. Vlastně třeba o cvičení. To určitě jsem si jako, když jsem viděla, jak si chodí
zacvičit, tak to mě určitě takhle vzalo, jakoby jako vtáhlo do toho, že taky jsem začala chodit
cvičit. A třeba o tom zdravym životním stylu, tak to se mi taky hodně jako líbilo, takový ty
„pnajmolin cookie“ jakože, co dělaj ráno. Tak to jsem hodně napodobovala musím říct. Že to
mě bavilo sledovat a jako ty nápady, co dělat. No, jo, ale ne určitě jako přesně. Že by mi daly
jako jasnej směr.
A když, ty si teďko vlastně mluvila spíš o pozitivních věcech, když se podíváš zpětně,
myslíš že i nějak negativně tě to třeba směřovalo?
No, no, když se nad tim takhle zamyslim, tak bych řekla, že jsem u toho strávila dost času,
kterej sem mohla strávit něčim jiným, než sedět třeba na židli hodinu denně nad videama. Ale
nějak mě nic nenapadá negativního. Já si myslim, že to je každýho volba, že buď se na to koukne
a bude se tady tim zaobírat nebo to vlastně nebude řešit. A nemyslim si, že na tom je něco
negativního. Možná, že jako se snaží, když se do toho tolik ponoří a berou to víc jakou svojí
práci, tak někdy už je jim jedno, co vezmou za nabídku. A potom vlastně už předávaj věci, který
už ani s tim jejím, například životním stylem, už nemaj nic společnýho. Že to je potom takový,
že si to musí ten člověk uvědomit, že vlastně na co se to kouká. Musí si už vybrat to, co chce.
Jojojo, to máš pravdu. To jsem i někde četla, že je vlastně chyba těch youtuberů, že pak
už přijímaj nabídky jenom a nezamyslej se nad tim, jestli to sedí do toho, co oni jako

stylově dělaj a propagujou. Je pro tebe důležitý, že má youtuber stejný značky jako ty, a
že je má rád? Že má rád teda stejný značky jako ty?
No určitě si nemyslím. Myslim, že když má dobrý obsah, tak nepotřebuju s nim sdílet takovýdle
jako věci. Ale když například mam ráda e-shop a vidím, že z něho taky čerpá, tak se ráda
kouknu, co je na tom novýho. Ale uplně mě tolik neovlivňuje.
Jo super, takže spíš, když máš ráda něco ty a všimneš si, že to má rád i on, tak třeba tě to
spíš nějak zaujme a ne třeba, že třeba když má něco rád on, tak že by ses jako hnedka
zajímala o to samý?
Nenene. (smích)
Dobře. Tak, víš, proč ty youtuberky mají ve videích určitý produkty a mluví o tom? Ty
už si to jako naznačila, tak se tě zeptám ještě jednou.
No tak firmy si určitě všimly, že to je dobrá propagace. Takže začaly se zajímat i tady o to téma
a daly to vlastně jako, aby si to takhle zpropagovaly. Ale, jak jako to myslíš?
Hele uplně přesně tak, jak si řekla. Prostě jestli si si vědoma toho, že to je prostě
propagace. O to jde.
Jo jo jo. Určitě. (smích) Jako je fajn, že se o tom někdy zmíněj. Že tadyto jakoby, za to jsme
dostaly zaplacíno a právě proto vám to chceme jako ukázat. Ale někdy si myslim, že když jako
předstíraj – to je nejlepší, tak potom je to vidět, samozřejmě. A není to uplně příjemný jako.
Nebo v každym videu, když se objeví furt to stejný, furt jako náhodou se napijou nějakého
produktu, tak je to potom takový… No odsuzuje to trochu ty lidi si myslim.
Takže to vnímáš, prostě i tu reklamu v těch videích?
Určitě. Určitě.
Tak, máš nebo měla si nějaký rituály a zvyky spojený se sledováním youtuberek?
No, měla. Když jsem přišla ze školy a chtěla jsem si odpočinout, tak jsem si pustila video a byla
jsem jako v trochu jinym světě. Nebo já nevim přesně, jak bych to řekla. Ale jako, určitě jsem
si jako odpočinula.
Takže určitě šlo teda o odpočinek. Jak youtubeři podle tebe ovlivňují svoje diváky? Teďko
né konkrétně na tobě, ale jako tak všeobecně.
Myslim si, že hodně ovlivňují svoje diváky. Myslim si, že je sleduje víc mladších dětí a ty to
určitě jako tolik nepochycujou, takže si myslim, že určitě to je ovlivňuje. A když něco vidí
právě, že se jim líbí, tak to hnedka chtějí. Protože on to má.
Myslíš si, že teda dokážeš odhalit tu reklamu ve tvorbě youtuberů?
Určitě.
Myslíš si, že tě svými videi youtuberky nějak ovlivňují? A v čem?

Že by ovlivňují, to uplně bych neřekla. Myslim si, že i když jako ovlivnění i to, že třeba nám
ukážou, že třeba byly tady v tom vlogu, že byly někde na nějakých místech, tak třeba když
vidim, že to místo je příjemný, tak já se tam třeba zajdu podívat. Takže jakoby ovlivní, ale ne
určitě, že bych řekla, že když tam byly tak musim tam jít taky. To bych uplně neřekla.
Takže třeba jenom kdybys přemýšlela nad tím, kam jít jako na kafe a ta youtuberka by
byla v nějaký super kavárně, tak jenom by sis řekla, jo, tak můžu jít sem?
Jojo.
Co si vlastně o těch youtuberkách myslíš? Ty si říkala, že vlastně je to nějak omezuje, i ta
jejich profese, tak celkově, co si o nich myslíš?
Tak já si myslim, že to je určitě super jakoby možnost, kterou jako vzít. Že si myslim, že vlastně
se jim splní to, co chtějí. Nebo většinou v dnešní době jsou to takhle lidi, že maj rádi bejt přes
ty sociální média právě a rádi jako… Žít to, co chtěli, můžou spíš například, když maj rádi
cvičit, tak maj na to celej den v podstatě jakoby, se tomu se tomu věnovat. Než když mam školu,
a ještě k tomu chodim do práce na brigádu, a tak potom nemam tolik času na ty koníčky. Takže
oni si určitě jako vlastně uvědomili to, co chtěli. Šli si zatím a jakoby žijou to, co chtěj. A to,
co je vlastně baví a motivuje a určitě se jim líbí na tom, že vlasně můžou motivovat i ostatní
tim a právě si jakoby, motivovat ty ostatní, aby si šli za tim, co chtějí, protože jim se to povedlo.
Ale samozřejmě ne všem určitě jakoby. Ne všem.
Co se ti líbí na jejich chování a vzhledu?
No tak chování, myslim si, že určitě se někdy právě zachovají jakoby hůř. Že třeba vezmou
právě nějakou tu spolupráci, která vůbec jako s nima nesouvisí a potom se třeba chtěj omluvit,
že to tak nemyslely…Ale jako. Myslim si, že moc dobře věděly, jenom zkoušely, jestli lidi na
to jako nalítnou. Nebo jestli jako se jim to povede. Myslim si, že buď se do toho dostanou
takovym způsobem, že už to fakt berou jako práci, no. Že prostě spíš, aby si vydělaly než jako
na začátku, aby je k tomu motivovaly. Takže si to musej jakoby urovnat. A myslim si, že to
potom přijde jakoby v pravdu, že se to ukáže. Kdo to tak bral.
Jo, takže myslíš, že teda ty diváci viděj, kdy to ten člověk myslí upřímně a dělá to spíš, aby
teda poradil a pomohl, než když jde vyloženě za výdělkem?
(přitakání) Určitě.
Chtěla bys vypadat, jako tvoje oblíbená youtuberka?
Určitě ne (smích). Já si myslim, že jsou krásné, ale myslim si, že každej je jiný a prostě určitě
bych nechtěla mít přesně vzor a jít si za ním, a když se mi líbí nějaká věc a ta youtuberka to
odsuzuje, tak si neříct „hm, tak nic“ (smích). To určitě ne. Nějak si to vzít svým směrem.

A setkala ses teda s tim někdy, že ona něco odsuzovala, ale naopak tys to jako brala
v pohodě?
Jo, myslim si, že určitě. Nebo naopak.
A je teda něco, jak bys chtěla vypadat, co bys chtěla na sobě změnit? Nebo něco takovýho?
No, tak třeba mě se jako líbilo třeba…nevěděla jsem o tom, že to má teda youtuberka, ale mam
teda, nechala jsem si vlastně udělat tetování jako má youtuberka. Ale jakoby vůbec jsem na
začátku nevěděla, že vlastně to má. Ale samozřejmě předtím už jsem to zjistila, že vlastně to je
ono. Takže jako jo, ovlivnilo mě to, ale určitě jsem to neudělala z toho smyslu, že bych chtěla
vypadat jako ona. A vlastně se mi líbí třeba, když má někdo naušnice, víc naušnicí, takže to
jsem třeba taky viděla, že někdo má z těch youtuberek, ale určitě bych to nevzala tim, že když
to maj oni, že to potřebuju mít taky.
A kde máš to tetování?
Tady takhle, jenom fakt jako maličkou blbost, ale líbilo se mi hodně. A zjistila jsem, že to má
ta Gabriela Heclová (smích). Ale určitě to nebylo s tim myšleno.
Jo dobře, takže ty sis vlastně vymyslela tetování nebo vybrala sis, jaký si chtěla tetování…
Jo od tatérky, měla ho vyfocený na instagramu.
A až potom si zjistila…
Že to byla její ruka.
To je dobrý. To je dobrá náhoda teda! Chtěla si někdy to, co si viděla v těch videích? Už
jsme na to jako narazily…
Určitě. Nemyslim si, že teda uplně u českých youtuberek. U zahraničních, třeba o tom cvičení,
tak jsem hodně si myslela častokrát, že když si koupim ten jejich program, že budu vypadat
jako oni. Ale je prostě fakt důležitý si to…si vzít z tý jejich tvorby to, co jako bych chtěla zařadit
do svýho života, ale určitě ne se řídit nějakýma jejich jakoby rutinama.
A ty si mluvila teda o nějakym cvičebním programu, že to byl konkrétně, a bylo to ještě
něco? Nebo jak často se to třeba stalo, jestli to je spíš výjimečný, že si něco chtěla?
No docela, docela hodněkrát, musim říct. U toho cvičení, já jsem byla do toho hodně jakoby
v tom, prostě, že jsem hodně jako se o to zajímala. Tedy jako v 15 letech, to potom se víc řeší.
A…no koupila jsem si dva e-booky, taky to nebylo moc levný, a teď jako moc jsem to nevyužil.
A aplikaci od taky jedný to, taky nebylo uplně…roční předplacení…takže to bylo to. A ohledně
jídla taky. No tak párkrát se to stalo, no.
No a ty sis teda vlastně pořídila to, co ta holka propagovala v tom videu?
No z tý její tvorby si vytvořila vlastní produkt. To nebyl produkt, který by někdo vyrobil a ona
ho propagovala.

Takže to byl její vlastní produkt?
Jojo.
Dobře. Mluvila, mluvíš někdy o těch videích s rodičema?
Určitě. Když jsem se koukala například na Get the louk nebo Petra lovely hair tak jsem se
koukala s mamkou. Takže jsme to jako začaly řešit. Vlastně mamce to docela pomohlo, když
se koukala na ty videa a hodně jí to pomohlo k líčení. Takže vlastně jí to ovlivnilo dobře. Já
jsem ještě v tom věku se samozřejmě nemalovala, takže jsem tohle neřešila. Spíš mě to bavilo.
Sice musim někdy říct, že jsem to brala jako povinnost, se na to podívat. Na to video.
Jako abys ho viděla to nový, aby ses měla o čem bavit s lidma? Nebo…
Uplně ne takhle, jako spíš, že třeba ty videa na sebe jako navazovaly. Že jsem byla ráda, že
jsem věděla, o čem mluví. A vždycky jako často řikaj, že „koukněte se na moje minulé video,
tady o tom jsem mluvila v minulém videu…“. Takže jakoby…
Takže to funguje, ten jejich přístup (smích)
Funguje no, vlastně jsem si jako v poslední době uvědomila, že když vidim, že to video se mi
jakože nechce pustit, a že to bude o věci, o který jakože nepotřebuju vědět další informace, tak
vlastně si ho nepustim. Ale dřív jsem to prostě brala, že to musim vidět, protože to vydala.
Takže tak.
Dobře. Takže vlastně tvoje mamka to brala pozitivně a koukala se na to s tebou, dokonce
se tim i inspirovala jo?
Jojojo.
Tak to je super tyjo, Řekla si teda rodičům někdy o věci, který si u nich viděla? Protože
hádám, že s placením těch předplatných a tadyto, to ti asi pomohli rodiče.
Jojo. Pomohli. Samozřejmě upozornili, jestli to opravdu chci, jestli se mi to opravdu vyplatí a
já jsem samozřejmě řekla, že ano.
A obvykle ti teda pořídili to, o co sis jako poprosila? Jo? Nebyl tam žádnej problém.
Ano. Jo, nebyl tam problém.
A naposledy to bylo co?
Byl to ten e-book od Sarah´s day a je to vlastně o dvouměsíčním cvičení. Vlastně ještě s aplikací
za peníze si koupit k tomu. Takže to bylo velice investování…ale je to vlastně o tom, že lidi,
že… Jako já bych vlastně neřekla, že ten produkt je sám o sobě špatnej, to určitě ne. Ten e-book
je uplně skvělej. Ale ty dva měsíce jsem vlastně splnila jenom o prázdninách. Protože jsem na
to měla celej den. I vlastně na dovolený to nebyl problém, to nějak jako zkombinovat. Ale když
chodim do školy a mam koníčky nějaký, mam kamarády, tak určitě se to už nevyplatilo.
Takže v reálným životě na to není čas prostě.

Jo.
Chápu. To už tak bývá většinou v těch programech (smích). Tak, co je pro tebe důvodem
k vypnutí videa nebo zrušení odběru?
Když ten člověk přidává furt ten stejný obsah. Já jsem se například chytla veganství, hodně se
mi to líbilo u jedný zahraniční youtuberky, ale potom to vlastně bylo, že celý ty videa,
dvacetiminutový videa, byly furt vlastně o tom, jak třikrát ukázala to jídlo za den, co jedla. A
furt to bylo furt to stejný do kola. A do toho vlastně ještě cvičila, takže furt ukazovala to stejný
cvičení, a to už mě přestalo bavit. Takže jako právě už jsem dala jako odběr pryč a spíš teda
jako vyhledávam lidi, který přicházej s něčim novým. Něčim jako originálním.
Super. A mluvily někdy tvoje oblíbený youtuberky o tom, že by za prezentovaný výrobky
dostaly nějakou odměnu?
Určitě. Já si myslim, že jsem to párkrát slyšela. Vim, že hodně lidi to řeší, že se jim nelíbí, že
to tam není napsaný, že to je spolupráce a že v ostatních zemích to tak je. A že v Česku to tak
není. Ale jako, že bych to uplně řešila. Když to souvisí s tou jejich tvorbou, tak bych to neřešila,
jestli to tam maj nějak jakože ukázaný.
Aha, takže tobě na tom nezáleží, jestli teda to daj vědět nebo nedaj, že dostaly peníze?
Nezáleží.
Jak to vnímáš, tu reklamu, ve videích youtuberek? Jestli to třeba oceňuješ, že teda se
dozvíš něco novýho nebo ti to vadí nějakym způsobem?
Když je to něco jako nového, tak určitě. Že třeba se o to možná budu zajímat, možná třeba se
mi to bude hodit nebo tak. Ale, když vidim, že tadyto už ukazuje desátej člověk, jako tu stejnou
věc, a úplně stejný slova říká, protože to měl napsaný v tom e-mailu, co dostal…tak je to takový
už…tak je to takový nepříjemný. Je to takový jako blbý. Opravdu.
A co si myslíš o tom zatajování reklamy? Ty si teda řekla, že…
Já bych to nějak… když to opravdu souvisí, tak je to… Když fakt ta věc splňuje ty věci, o
kterých říkaj a neříkaj blbosti o tom, tak to neřeším.
Dobře. Takže jako nemáš fakt vyhraněnej názor na to, jestli by youtubeři měli označovat
tu reklamu? Prostě si to neřešíš vůbec?
Jo.
Dobře, tak…Za mě je to vlastně z těch otázek všechno. Takže se tě chci zeptat, jestli bys
k tomu chtěla něco dodat? Celkově. Jestli je něco, co jsme třeba neřekly, nebo nějakej
tvůj osobní postoj?
No, no třeba, že taky jsem samozřejmě několikrát přemýšlela…nebo několikrát, párkrát jsem
přemýšlela, že bych se taky toho chytla. Že bych jako možná taky začala někdy jakoby natáčet,

natočit nějaký video, ale já si myslim, že v dnešní době už to není tak výjimečný. Že hrozně
moc lidí je tady tim směrem jako hozený, že už si myslim, že to byl takovej jako…že když jsem
byla mladší, tak se mi to líbilo jako, že bych takhle taky jako se věnovala tomudle. Ale asi, asi,
asi ne. Že se mi hodně líbilo, například, když jim nabídli s tou značkou jet třeba do zahraničí,
tak to se mi hodně jako líbilo, žejo. Že vlastně vám zařídí hotel a letenky a postaraj se o vás,
ale jako.
Je asi hrozně těžký se k tomu dopracovat.
Je to určitě. Určitě to není jen tak, že byste si řekli a měli tolik jako sledujících, ale že to stojí
jako hodně jako času.
To určitě tyvado. Já si to ani nedokážu představit. Takže je to jako docela těžká práce?
Jo jo jo. Takže mě to spíš pomohlo si najít to, co se mi líbí. A tomu se budu chtít jako věnovat.
A ještě mi řekni, ty teďko momentálně teda koukáš občas na ty videa?
Ano, občas, sice ne tolik už na český tvorby, ale na zahraniční. Ale jako kouknu se. Párkrát
jako jo, určitě.
A myslíš třeba měsíčně jednou nebo tejdně?
Tejdně.
Jo? Že třeba tejdně si na to najdeš čas, že by ses mrkla na nějaký video. A teda jako
vyloženě jenom zahraniční nebo i něco z Čech ještě pořád sleduješ?
Donedávna jsem ještě sledovala ty A Cup of style. To mě hodně bavily, ty týdenní. A
z českých…mmm…tyjo asi už ne. Myslim si, že hodně teďka jako skončilo s tou tvorbou
v Čechách. Takže právě, že spíš, že oni na tom takhle jako vyrostly, třeba ta Teri Blitzen a teďka
jako si stojí za tim, že prostě nebude se takhle jmenovat, a že vlastně nemá ráda, když jí takhle
někdo osloví. A smazala si všechny videa a už je hrozně proti tomu. Tak to mě docela jako
překvapuje. Anebo ten Jirka Král taky skončil, když vlastně dosáhl toho, čeho chtěl. Nebo Petr
Lexa taky, žejo. Se stal jakoby tim zpěvákem, tak jako…že, že se toho jako nabažili a teďka už
jako prostě to opouštěj a myslim si, že už…
Ale tak oni zase přicházej asi nový ne, pro ty mladší děti?
Asi přicházej, ale to už mě minulo.
A když takhle říkáš, že se nabažili toho, co jako chtěli, tak myslíš, že teda…
Že asi předali to, co chtěli. Myslim si, že se zvěřejnili takhle jako do společnosti takovým
způsobem, jakym chtěli a asi už, už je to nebavilo. Asi furt chodit s tou kamerou a jako hodně
času strávit nad tim stříhat to. Jako neřikam, že každý video musí bejt prostříhaný, to určitě ne.
Ale určitě nad tim strávili dost času a už se asi chtěli zajímat o něco jinýho.

Tak v tom případě, to je všechno. Já ti mockrát děkuju za tvůj čas a za tvoji ochotu. Fakt
dobře se mi s tebou povídalo. Bomba.
Mě taky. Jsem si to jako ujasnila i, takže uplně skvělý.

P2
Když se řekne slovo krása, co tě konkrétně napadne?
Třeba, mě napadne, že si třeba vezmu nějaký strašně hezký šaty, anebo nějaký hezký oblečení,
a ještě si to doladim třeba nějakým náhrdelníkem a náramkem.
To je super. A co teda ty konkrétně považuješ za krásný? Co se ti líbí?
Hodně se mi líbí, když má třeba někdo džíny a třeba k tomu nějaký hezký triko.
A co to slovo, podle tvýho názoru znamená?
Krása, to znamená, že třeba se bere hezký oblečení, že hezky vypadáš, že se hezky nalíčíš a
tak…
Zrovna dneska tak nevypadám, viď? (smích) Kdo je podle tebe krásný? Jaký má
vlastnosti? Jak vypadá a jak se chová?
Určitě moje ta nepravá ségra se mi líbí, kvůli tomu, že je hubená. Sice je taková zlá občas, ale
hodně nosí hezký oblečení, u tatínka, prostě jí kupuje strašně hezký oblečení, a to se mi líbí.
Super. A co se týče nějakýho toho chování a vlastností. Tam máš nějakou představu?
Ne.
Dobře, nevadí. Myslíš si, že má to slovo pro každýho člověka stejnej význam?
Ne.
A ta krása, jak myslíš, že to lidi většinou berou?
Někdy to berou třeba hezky, někdy zle.
A nějak jako, když tě napadne, nebo kdyby ses měla zamyslet nad tím, co je pro většinu
lidí pěkný, tak co by to podle tebe bylo?
Pěkný je možná třeba si brát to hezký oblečení a to…
Myslíš si, že je to důležitý, být krásná?
Není.
A proč si to myslíš?
Kvůli tomu, že když jdeš jenom někde, tak, tak nemusíš být tak hezká, třeba mít hezký oblečení,
protože se ti může zničit.
Dobře. A co je na tobě krásný?
Na mně? Na mně je krásný, že mě máma hezky češe, že jako mi kupuje hezký oblečení.
Bomba. Jaký youtuberky ty sleduješ?
Já sleduju Annie Camel a pak Lea.
A jak často na ně koukáš?
Často, třeba večer se na ně koukám.

Takže jako každej večer, nebo…?
Každej ne.
Takže třeba jednou tejdně? Nebo i častěji?
Častěji.
Takže párkrát do týdne se na ně podíváš. A většinou večer?
(souhlas)
Tak. Zdají se ti krásný ty youtuberky?
(souhlas)
A co se ti na nich líbí?
Na tam tý se mi líbí, na tý Annie Camel, že ona má takový nádherný, ona má prostě copánky
pořád, a pak na ty Lee se mi líbí, že umí hodně gymnastiku, že nosí takový hezký oblečení.
Proč sleduješ zrovna tyhle youtuberky? Jak sis je vybrala?
Vybrala jsem si je, s jednou mi poradila ségra, protože se na ní hodně často koukala a s druhou
ta, tu sem si nějak vyhledala a teď ji sleduju.
A jak dlouho na ně třeba koukáš?
No, někdy dlouho a někdy ne.
No, já myslím, jak dlouho je sleduješ, jak dlouho se díváš na ty videa? Jestli třeba rok,
nebo pár měsíců?
Koukám se tak asi čtyři roky.
Už?!? Tak už je asi znáš dobře.
(souhlas)
Tak jaká ta videa tě nejvíc baví?
Hmm, u tý Annie Camel mě hodně baví kvůli tomu, že ona má dva bráchy a ty jsou tam hodně
zábavný.
Co tě na nich baví?
Baví mě na nich, že různě choděj někam, že si tam třeba s těma bráchama hrajou, že tam
prostě… že jsou prostě zábavný.
Mluví občas samy youtuberky o kráse?
(souhlas) Mluvěj.
A jak o ní mluvěj?
Že třeba není ta krása dost důležitá, ale že pro někoho třeba je.
A co si o tom myslíš ty?
Že není moc důležitá.

Dobře. Slibují například svým odběratelkám, že po tom, co zopakují to, co dělá ta
youtuberka, že budou krásný, třeba nějaký líčení, nebo se to bere spíš jako samozřejmost,
že se to dělá pro to, aby byla ta holka hezčí.
Dělá se to pro to, aby ta holka byla hezčí.
A proč ta videa sleduješ?
Hodně mě totiž bavěj, jsou takový zábavný a jsou legrační, někdy jsou občas i trapný a ták…
A píšeš někdy komentáře? Dáváš like?
Nedávám, protože někdy to stojí peníze, ale like dávám.
Like dáváš? Takže komentáře nepíšeš?
Ne, to mi máma zakázala.
Ale like občas dáváš. A dáváš i dislike?
Jo.
Dáváš teda oboje. A co dáváš víc třeba?
Ty like nahoru.
A to dáváš, když se ti něco líbí, že asi?
(souhlas)
Dobře. Proč ti mamka zakázala psát ty komentáře? Vysvětlila ti to? Má to nějaký důvod?
Protože je to prý stojí peníze a tak.
A ty tam máš teda nějaký svoje přihlášení na tom YouTube, nebo ne?
Hmm, nemám.
Nemáš, dobře. A líbí se ti, jak jsou youtuberky upravené, když vystupují na veřejnosti?
Třeba na různých akcích, když něco moderují …?
(souhlas) líbí.
Jo? A snažila ses někdy napodobit to, jak vypadaj?
Trošku jo.
A jak?
Třeba u Ty Annie Camel, já jsem strašně chtěla copánky a máma mi je jednou upletla.
Bomba. Dáš na jejich rady, co se týče líčení, oblíkání a tak?
Hm, ne.
A důvěřuješ jim? Tím myslím, jestli věříš pravdivosti těch informací, že říkaj pravdu.
Ne-e nevěřím někdy.
A proč tomu nevěříš někdy?
Někdy se totiž může lhát a jednou jsem to třeba zkusila a nešlo to vůbec.
Takže si jako zkusila něco, co ti doporučily a ono to nefungovalo? A co to bylo?

Třeba, že když se nalíčím jako ona, že budu vypadat jako ona, ale není to pravda.
A ty už ses zkoušela líčit?
(souhlas)
A máš nějaký svoje líčení? Nebo si půjčuješ?
Mám svoje.
No bomba. Máš pocit, že ti ty youtuberky něco předávají?
Ne.
A je pro tebe důležitý, že mají rádi stejný značky, jako ty?
Není.
Pozoruješ nějak ty značky v těch videích?
Ani moc ne.
A víš, proč ty youtuberky mají ve videích určitý produkty, jako je kosmetika a oblečení,
a mluví o tom?
Ne.
Nevíš. A máš i nějaký rituály a zvyky spojený se sledováním těch youtuberek?
Trošku jo.
A co?
Třeba, že se… nevím, jak to mám říct... že prostě je hodně sleduju.
Dobře, dobře. Já myslím, jestli jsi třeba zvyklá sledovat na nějakým určitým místě nebo
si k tomu musíš vzít nějaký…
Nee.
Jak podle tebe youtubeři ovlivňují svoje diváky?
Že jim třeba něco řeknou a ona to není pravda, a tím je ovlivňujou.
A myslíš si, že dokážeš odhalit reklamu v tý tvorbě youtuberů?
(nesouhlas)
A myslíš si, že tě svými videi youtuberky nějak ovlivňují?
Ne.
Tebe konkrétně?
Ne.
A co si o těch youtuberkách vlastně myslíš? O těch holkách, jako o člověku?
Myslím si, že třeba ta Lea je trošku i namyšlená a ta Annie Camel je občas jakoby zlá na ty svý
bráchy a tak.
Takže máš i nějakej negativní názor, občas, na ně. A co nějaký pozitivní věci?
(nesouhlas)

Dobře. Co se ti líbí na jejich chování a vzhledu?
Na ty Lei se mi líbí chování, že je taková, občas je i taková naštvaná třeba na svýho bráchu, a
že je hodná.
Co se týče třeba toho vzhledu, tak něco se ti na nich líbí?
Líbí se mi na tý Lee, že dělá tu gymnastiku a na tý Anne Camel, že má ty copánky.
Chtěla bys vypadat jako tvoje oblíbená youtuberka?
(souhlas)
A která to je teda?
Ta Annie Camel.
A jak bys teda chtěla vypadat?
Chtěla bych mít ty copánky a chtěla bych být stará jako ona.
Tak toho se naštěstí dočkáš. Chtěla jsi někdy to, co jsi viděla v těch videích?
(souhlas)
A co to bylo třeba naposled?
Třeba naposledy jsem chtěla, oni tam ukazovali takovou hračku a já jsem jí strašně chtěla.
A co to bylo za hračku?
Byla to taková strašně hezká panenka.
A stává se ti to často, že tam něco chceš, co vidíš?
(souhlas)
A jak často třeba?
No třeba, prostě… skoro tam všechno chci.
A mluvíš někdy o těch videích s rodičema?
(souhlas)
A jaký jsou jejich názory?
Že prostě se jim to líbí a mámě a tátovi… Tátovi se to líbí míň než mámě.
Takže to hodnotí spíš pozitivně? Nebo negativně?
Pozitivně.
Dobře. Tak, říkáš někdy rodičům o věci, který jsi viděla u těch youtuberek?
(souhlas)
Třeba o tu panenku sis řekla. A co to bylo naposledy? To byla asi ta panenka, že jo. A
obvykle ti to pořídí, nebo ne?
(nesouhlas)
A stalo se ti to někdy, že už ti to pořídili?
(souhlas)

Jo? A co to bylo?
Byla to taková hmota.
Nějaká modelína? Nebo něco takovýho. Takže občas jo, ale většinou teda ne… Tak a co
je pro tebe důvodem k vypnutí videa nebo zrušení odběru? Když prostě se koukáš na to
video, tak proč ho vypneš než ho dokoukáš? Jestli se ti to teda někdy vůbec stalo.
Jo stalo, kvůli tomu, že mě máma třeba přeruší. Nebo, že třeba, že se mi to video už nelíbí.
A co se ti na tom třeba nelíbí?
Třeba se mi nelíbí, že se tam začnou chovat hnusně.
Pod tím hnusným chováním vidíš co? Co si pod ním představíš?
Hnusný chování myslím jako, že jsou tam na lidi zlý a tak.
A mluvili někdy tvoje oblíbený youtuberky o tom, že by za ty prezentovaný výrobky
dostaly nějakou odměnu?
(nesouhlas)
Takže jsi neslyšela, že by třeba dostaly výrobky zdarma, nebo že by dostaly peníze, za to,
že je propagujou?
Ne.
A jak vnímáš reklamu ve videích těch youtuberek?
Moc ani ne.
Takže to neřešíš?
Ne.
Kdybys měla říct, co na ni oceňuješ, nebo co ti vadí, napadne tě něco?
Ne.
A co si myslíš o zatajování reklamy? Víš, co si pod tím představit?
(nesouhlas)
Že třeba ty youtubeři třeba, jak dělala tu reklamu na tu panenku, což teda já jsem to
video neviděla, takže nevím, jestli je to pravda, ale oni dostanou tu panenku zadarmo,
anebo dostanou peníze za to, že tu panenku v tom videu ukážou. O tom jsi věděla?
(nesouhlas)
A co jsi chtěla říct?
Že asi spíš si... ani jedno. Spíš si jí koupí za svoje peníze.
A dobře. A napadá tě k tomu ještě něco, k tomu tématu?
(nesouhlas)
A ještě jsem se tě chtěla zeptat. Ty koukáš hlavně na ty dvě youtuberky, koukáš na ně i
několikrát týdně a koukáš na ně sama nebo i ségrama?

I se ségrama.
A častěji koukáš s nima, nebo sama?
Sama spíš.

P3
Když se řekne slovo krása, co konkrétního tě napadne?
Oblečení.
A co ty považuješ za krásný?
Vzhled.
Co to slovo podle tvýho názoru znamená?
Že musíš vypadat jako ve společnosti hezky, že nemůžeš jít v nějakých otrhaných džínách a
tak…
Dobře. A kdo je podle tebe krásnej? Jaký má vlastnosti? Jak vypadá? A jak se chová?
Ty seš krásná…
(smích) Tak mi to zkus říct nějak globálně. Děkuju každopádně, ale zkus mi to říct pod
nějakou představou, jak podle tebe vypadá pěknej člověk?
Nějaká zpěvačka.
Máš nějakej... vyloženě někoho, nějakej konkrétní případ?
Třeba Ariana Grande.
Jo? To se ti líbí? Teď mi popiš, jak teda podle tebe vypadá, jak se chová a tak.
Má hrozně hezký písničky, má hrozně hezký vlasy dlouhý a to…hustý. Obličej, že má hezkej.
Má i hezkou postavu, že není ani úplně štíhlá ani úplně široká.
Super. Ještě něco by tě napadlo k tomu?
Už asi ne.
Dobře. A myslíš si, že to slovo má pro každýho člověka stejnej význam, nebo že se to u lidí
liší?
Asi liší.
Jo. Jak si myslíš, že to lidi vnímaj, to slovo krása a celkově krásu?
Asi dobře.
Jo. A můžeš to nějak upřesnit? Jako dobře. Co si myslíš že krása pro lidi znamená? Pro
většinu lidí.
Že musej vypadat hezky, že nemůžou to, třeba přijít někam do restaurace a úplně nějak třeba
v teplákách, nebo v nějakých těch blátivejch teniskách a tak.
A myslíš si, že je to důležitý být krásná?
Není.
A pro si to myslíš?
Protože, třeba láska je důležitější než krása.

Super. Co je na tobě krásnýho?
Nevím.
Co máš na sobě ráda? Každej člověk má na sobě něco rád.
Vlasy.
Máš super vlasy, viď?
Všichni mi říkaj, že mám hrozně hustý, a že z nich hrozně dobře češe.
Takže ti lidi často češou vlasy? Super. Jaký youtuberky sleduješ?
Leu, Annu Šulc, Annie Camel, Fallenku a to je asi všechno.
Dobře, dobře a jak často na ně koukáš?
Každej den ne.
Každej den ne? Takže třeba jednou za tejden? Nebo častěji?
Obden, třeba.
Takže obden se na to podíváš, na ty videa. A to se podíváš třeba na jedno?
Ne, na dvě.
Takže, jak dlouho u toho zhruba strávíš?
Tak 10 minut.
Tak... zdají se ti krásný ty youtuberky?
Jo, někdy jo.
A co se ti na nich líbí? Co je na nich krásnýho?
Vlasy a vzhled. A třeba, jak se oblíkaj. A ta Lea, ona dělá gymnastiku, a je to hrozně hezký.
A to je v těch videích teda, jo?
Jo.
Tak...proč sleduješ zrovna tyhle youtuberky? Jak sis je vybrala?
Jsem viděla jedno video a začalo se mi líbit, tak sem se na ně začala koukat dál.
A jaký videa tě nejvíc baví?
Ta gymnastika, nějaký třeba, když jim někdo pošle balíček, tak rozbalování balíčku. A třeba
nějaký vlogy, třeba z Vánoc a takovýhle ty…
A když jsi narazila na to rozbalování balíčku, tak to oni to jako říkaj, kdo jim to poslal?
A ukazujou to? Nebo jak to vypadá?
Oni tam maj ten balíček, přeškrtaj si ty adresy, aby to nikdo neviděl, někdy tam řeknou to
jméno, která jim to poslala, aby jí mohli poslat dál nějakej dopis a třeba tam posílá nějaký
obrázky, nějaký třeba svíčky a takovýhle ty..
A to jim většinou jako posílaj teda ty holky, co na ně koukaj?
(souhlas)

Jo, super. Tak ... co tě na těch videích teda baví?
Všechno. (smích)
Jo? Máš teda jako nějak, jestli ti přijdou srandovní, nebo…?
Jo srandovní.
Mluví občas samy youtuberky o kráse?
Někdy jo. Tam je třeba ta Anna Šulc, ona třeba tam má takovýho kamaráda a oni třeba dělaj
takovou challenge, že se musej sami namalovat a takovýhle... podle nějakých hvězd.
A jak o tom mluví, když teda mluví o nějaký kráse?
Hezky.
Jo? Takže to berou pozitivně.
(souhlas)
Slibujou například svým odběratelkám, že po tom, když zopakují to, co dělá ta
youtuberka, že budou krásný? Třeba u nějakýho líčení, nebo se to bere spíš jako
samozřejmost, že to děláš pro to abys…
Jako samozřejmost.
A proč ta videa sleduješ?
Mě to baví.
Baví tě to. A píšeš tam komentáře, nebo?
Moc ne.
A dáváš lajky?
Jo.
A napsala jsi už někdy nějakej komentář?
Jednou jo.
Jo? A co to bylo?
To bylo nějaká... jestli umím třeba hvězdu nebo tak. Nějakou gymnastiku. Tak jsem napsala,
že hvězdu, stojku a takovýhle.
A co se týče těch lajků, tak dáváš spíš dislike, nebo like?
Like.
Jo? A dala si někdy nějakej dislike?
Ne.
Ne. Takže většinou hodnotíš jenom pozitivní věci.
Jo.
To je teda dobře. Líbí se ti, jak jsou ty youtuberky upravený, když vystupujou na
veřejnosti?

Jo.
Slyšelas někdy o nějakým utuberingu?
Jo, já tam možná pojedu.
Jo?
Protože moje kamarádka nebo mamky sestřenice, ta tam jezdí jako pomáhat a tak... Tak nás
možná vezme sebou.
No super. A snažila ses někdy napodobit jejich vzhled?
Ne.
A dáš na jejich rady, co se týče líčení, oblíkání …?
Někdy jo.
Někdy jo... a napadne tě něco konkrétního, kdy jsi jako dala na tu radu?
Ne.
Dobře. A důvěřuješ jim? Myslím pravdivosti těch informací, co říkaj. Jestli říkaj pravdu.
Někdy jo.
Někdy. A třeba jak teda, jak se třeba rozhodneš mezi tím, jestli tomu věřit nebo ne?
Podle toho, kdy... když třeba vidím, jak jsou oblečený a tvrděj o tom, že je to hezký a tak, tak
si to třeba někdy zkusím a to.
Takže potom třeba zjistíš, že to je, nebo není pravda?
Je.
A proč jim věříš teda?
Nevím, protože je mám ráda.
A myslíš si, že jsou nějak motivovaný říkat pravdu nebo naopak nepravdu?
Asi ne.
A máš pocit, že ti ty youtuberky něco předávaj? Že z toho něco máš? Že ti to něco dává?
Tak třeba z těch videí od ty Lei, tak ona říká furt všem, aby jako… ty co … aby neseděli u
počítače, aby se začali hejbat.
Tak to je super. A to se ti teda líbí? Nebo?
Jo.
A ty teda děláš ten volejbal a mažoretky, takže nesedíš často u počítače?
Ne.
A co se týče doma, tak máš nějakej omezenej čas na internet? Nebo je to prostě na tobě,
jestli půjdeš radši ven nebo jestli budeš doma.
Nemám omezenej čas.
Pro co se teda spíš jako většinu rozhodneš?

Třeba se kouknu na jedno video, a pak jdu ven tak na hodinu, na dvě.
Dobře. A je pro tebe důležitý, že má rád youtuber stejný značky jako ty?
Ne.
Zaregistrovala si, nebo všímáš si vůbec těch značek, co tam maj vůbec v těch videích?
Ne.
Dobře. A víš, proč ty youtuberky maj ve videích určitý produkty, jako je kosmetika,
oblečení?
Protože je někdy sponzorují. Jakože na ně dělaj reklamy.
Super. A co si o tom myslíš, o těch reklamách?
No…ta Lea, ona tam teď sponozoruje takovej jako mega slizoun, že to je prej největší produkt,
kterej je… že je na sliz, jak vyráběj z těch lepidel, že v něm není žádný chemikálie a tak, tak je
to dobrý. Že mi to přijde fajn, než ty herkulesy …
Jojo. Takže to bereš pozitivně?
Jo.
A stalo se ti někdy, že ses na to dívala negativně?
Někdy jo.
A napadne tě něco?
Asi ne.
Dobře, ale kdyby sis vzpomněla, tak klidně řekni. Máš nějaký rituály a zvyky spojený se
sledováním youtuberek?
Ne.
A jak podle tebe youtubeři ovlivňují svoje diváky?
Podle mě pěkně. Vždycky, když tam koukám, tak mají několik tisíc odběratelů nebo několik
tisíc lajků, a tak.
Takže na to koukáš zas pozitivně? A nějaký negativní vlivy tě napadaj?
Ne.
Dobře. Myslíš si, že dokážeš odhalit reklamu ve tvorbě youtuberů?
Někdy jo.
Jo? Jak jsi říkala, že někdy tam jsou sponzorovaný produkty, tak to poznáš, nebo ne?
Když tam má ty make-upy různý, tak vždycky řekne, že to má od tady tý firmy a tak.
A říká tam třeba jestli si to koupila, nebo jestli to dostala?
To ne.
To ne… A myslíš si, že tě svými videi youtuberky nějak ovlivňujou?
Moc … nebo jako někdy jo a někdy ne.

A když říkáš, že někdy jo, tak třeba, co si myslíš… napadá tě něco? Změnila jsi na něco
svůj názor, nebo začala jsi dělat věci jinak, potom, co ses podívala na nějaký video?
Třeba sem se začala… jak jsem to viděla, tak jsem jako začala i chodit na ten volejbal. To je
asi vše.
Dobře, takže ty si tam začala chodit kvůli tomu, že jsi to tam viděla, nebo?
Asi jo.
Jo? A baví tě to teďkon?
Jo.
A seš za to ráda?
Jo, ale teď jsem tam měsíc nebyla, protože jsem byla nemocná.
Tak… co si o těch youtuberkách teda vlastně myslíš? O nich jako o lidech. O těch
holkách?
Že jsou to fajn holky.
Jo? Myslíš si, že třeba je na nich všechno super, nebo že tam jsou třeba i špatný věci?
No ta Lea, ono už jí je teď 19 a ona se furt chová, jak nějaká malá 3letá holka.
Fakt?
No, že je hrozná uplně… energická. Se chová jak moje ségra.
(smích) Dobře. A to teda si myslíš, že by se teda mohla chovat líp, nebo?
Jo, že by se mohla chovat jako víc než to… teď.
Tak … Co se ti líbí na jejich chování a vzhledu? Na těch youtuberkách?
Že jsou jakoby milý, jsou hezký, že i to, se kamarádí nejen s těma youtuberama, ale i s jako
jinýma lidma. Že ta Lea, když někde jde, tak se prostě se všema vyfotí a takovýhle.
To je super a co se týče vzhledu, líbí se ti na nich něco?
Vlasy, obličej i postavy.
Tak máš štěstí naštěstí s vlasama. A chtěla bys vypadat jako tvoje oblíbená youtuberka?
Někdy jo.
A která to teda je?
Ta Lea. Ona má hrozně hezkej úsměv a to…
Takže vlastně jak bys chtěla teda vypadat. To jsi řekla, že ten úsměv bys chtěla mít jako
ona, nebo?
No, ten úsměv.
A ještě něco třeba?
Asi ne.
Dobře. Chtěla jsi někdy to, co jsi v těch videích viděla?

Ona měla takový ty brusle na dvou kolečkách, tak ty jsem hrozně chtěla.
A stává se ti to často, že takhle něco chceš?
Ne.
A mluvíš někdy s rodičema o těch videích?
Mamka říká vždycky jenom, na co se koukáme, tak my řekneme na tu Leu.
A takže nemáte nějakou konverzaci, kde by si třeba zjistila, jakej má mamka na to názor,
nebo?
Mamka říká jenom, že to, že jsou to kraviny.
A říkáš někdy rodičům o věci, který jsi viděla u youtuberek?
My jsme teď byli v Kauflandu a oni tam byly ty brusle, ale oni stály kolem dvou tisíc, takže...
To je docela dost. Takže jsi jako mamce řekla, že jsi je viděla u ty youtuberky?
Jo, že bych je chtěla, ale jakože bych je chtěla koupit, tak to ne.
Bylo to třeba něco jinýho než ty brusle, co si viděla někdy v tom videu a chtěla to?
Já jsem dřív chtěla iPhone, ale teď už ho moc nechci.
A tos teda taky viděla v těch videích, nebo?
U jedný tý youtuberky, že ho má.
A ona jako o tom iPhonu říkala něco?
Ne, ale jeden youtuber, on prostě říkal, že ty iPhony jsou nejlepší telefony na světě a tak.
Hmm, ale tak na to má každej jinej názor a tak… A co se teda týče těch bruslí, tak ty bys
je chtěla a byla bys… nebo poprosila bys mamku o ně?
Kdyby byly někde levnější, tak jo.
Tak a co je pro tebe důvodem k vypnutí videa, nebo zrušení odběru?
Když sem tam něco řeknou a mně se to nelíbí, tak to.
Napadne tě nějakej příklad, co řekli, a co se ti nelíbílo?
Třeba, když tam byla nějaká holčička nebo něco, tak jim prostě nadávali, a nebo tak…
Jako vyloženě v těch videích, jo?
Ne.
Aha.
Ale třeba na tom utuberingu, tak třeba někdo něco řekl, třeba Tarry, jak urazil toho kluka.
Takže to se ti nelíbí?
Ne.
A u toho Tarryho, Ty ho teda taky nějak sleduješ?
Ne.
A sledovala jsi?

Ne.
Dobře, dobře. Takže důvodem je vlastně k tomu, aby ses na ně přestala dívat, je občas i
to, co dělaj i mimo ty videa, nebo?
Jo.
Jo? Stane se to. A vypnula jsi někdy video třeba uprostřed, nebo ještě před tím koncem?
Nebo hned na začátku?
Někdy jo. Třeba když mě už to přestává bavit a chtěla jsem jít ven, tak jsem to vypla a šla jsem.
A to tě jako přestalo bavit kvůli tomu, co tam říkali v tom videu?
Jo.
A máš svůj účet na tom YouTube? Máš tam přihlášení?
Ne, přes mamku.
A takže tam jako řešíš i ty odběry a tadyto? Nebo ne?
Jo. Aby to tam mamce nepípalo pořád.
Takže tam máš prostě ty youtubery v tom odběru?
Jo, ale ségra, ta, když jde, tak dává odběry všem.
(smích) Tak to v tom máte asi docela bordel, viď? Když to takhle děláte všichni na tom.
A takže ty máš vlastně lidi v odběru, a už si nikdy zrušila ten odběr?
Ne.
Dobře. Tak mluvily někdy tvoje oblíbený youtuberky o tom, že by za prezentovaný
výrobky dostaly nějakou odměnu?
Někdy jo.
A o co třeba šlo?
O nějaký ty make-upy nebo…
A jak to tam podaj, v tom videu?
Že to… říkaj, že dostaly od tadytý firmy make-up, a že za to dostaly různý… že když na to
udělá reklamu, tak dostane nějakou odměnu…
A to teda říkaj otevřeně v tom videu?
Jo.
A co si o tom myslíš, že se to tam jako říká?
No, přijde mi to někdy blbý.
Takže bys… seš ráda za to, že to tam říkaj, nebo bys byla radši, kdyby to tam neříkaly?
Kdyby to tam neříkaly.

A stává se to vlastně pokaždý, že když je tam teda nějakej cizí produkt, třeba nějakej
značkovej, že to ta holka řekne?
Ne.
Takže někdy se to stává a někdy ne?
Jo.
Takže občas říkaj, že teda dostaly výrobky zadarmo, nebo že dostanou peníze za jejich
propagaci?
Jo.
A jak vnímáš tu reklamu ve videích youtuberek? Co ti na tom vadí, co oceňuješ?
Třeba u těch slizů, to mě hrozně potěšilo, že něco vymysleli. A někdy u těch make-upů, oni tam
měli nějakej na pleť, nějakej přístroj a mně to přišlo takový blbý, že třeba, když někdo na to
nemá peníze, že si to pak nemůže koupit a tak.
Dobře. A co si myslíš o zatajování reklamy?
Já třeba nepoznám, když to tam to…neřeknou.
Takže vlastně tu reklamu v tý tvorbě youtuberů nepoznáš?
Jenom když tam řeknou, to…
A když to teda řeknou, tak …?
Tak někdy se mi to líbí a někdy ne.
Takže, když se tě zeptám, jestli by tu reklamu měli youtuběři označit, nebo ne?
Nemuseli by.
A víš ten důvod, proč to tam vlastně říkaj v tom videu? Co to je za značku, a jestli to
dostaly jako dárek?
Nevím.
No. Ono totiž by to tam měli správně říkat, jelikož oni dělaj reklamu tý značce. A když to
tam neřeknou, tak je to skrytá reklama. To znamená, že ta značka na tom vydělává, aniž
by to bylo přiznaný. Správně by to tam měli říct, ale ty osobně si myslíš, že kdyby to tam
nebylo, tak je ti to jedno.
No, nevím, kdo by si to koupil, třeba.
Je něco, co bys k tomu chtěla dodat? K tomu tématu?
Ne.
Když takhle youtuberky sleduješ, tak koukáš sama nebo se ségrou?
Na televizi teda se ségrou, jinak sama.

P4
Když se řekne slovo krása, co konkrétně tě napadne a jestli jsi o tom nikdy nepřemýšlela,
tak je to v pohodě, zkus se nad tím zamyslet a když tě něco napadne tak kdyžtak řekni…
Asi oblečení.
Oblečení? A co považuješ tedy za krásný, co je podle tebe krásný?
Tak třeba šaty.
Šaty…a co to slovo podle tvého názoru znamená, jaký má význam?
No, že je něco hezkýho, to je prostě jinym slovem.
Že se ti něco líbí, že je něco hezký….
No. Jo, jo.
Kdo je podle tebe krásný, jaký má třeba vlastnosti, jak vypadá, jak se chová?
Tak to jako asi…Mě nezáleží na tom, jak kdo je hezkej, ale jak se chová.
Takže myslíš, že je to spíš o tom chování než o nějakým vzhledu?
No. Asi jo.
Super. A máš nějaký třeba konkrétnější věci, co třeba se ti líbí na člověku, co oceňuješ?
Když je jako hodnej, nebo takhle.
Jo, takže nějaký pozitivní vlastnosti. A myslíš si, že to slovo krása má pro každého člověka
stejný význam, nebo je to u každého jiný?
U každýho jiný.
A co si myslíš, na co se lidi víc zaměřujou takhle…
Třeba. Já nevím, jak kdo chodí oblečenej, tak spíš takhle.
To je asi bohužel pravda.
Asi jo.
No, myslíš si, že je důležitý být krásná?
To asi ne.
Já s tím teda souhlasím. A máš nějaký jako k tomu odůvodnění? Nebo si myslíš prostě
že…
Třeba když to vezmu z hlediska kluků, tak každýmu klukovi se líbí jiný typy holek.
Přesně tak.
Takže i ty ošklivý holky jsou prostě hezký nějakým způsobem. (smích)
To je určitě pravda. Teď už se vrátíme, teď už se přesunem trošku k těm youtuberkám.
Zeptám se tě všeobecně. Jaký youtuberky sleduješ a jak často?

Třeba tu Kristy M ranch, od těch koní, jak jsem zjistila že ta Bonča měla to v těch uších, a pak
znám Sweetie Market, myslím, že takhlenc se jmenuje. A pak jako nějaký ještě takhle znám,
ale neznám, já nevím, jak se jmenuje.
A ta Sweetie Market dělá co?
Ta, různý challenge a takhle.
A jak často se takhle na ty videa podíváš?
Nevím tak…Asi jednou za 14 dní, dvakrát za 14 dní.
Takže je to spíš náhodně, nesleduješ to nijak pravidelně?
Ne.
Ty youtuberky na který se koukáš, zdají se ti krásný?
To nevím.
Vůbec to neposuzuješ?
Vůbec.
A proč tedy sleduješ zrovna tyhlety youtuberky?
No tak ta Kristy M ranch, tak ta vlastně dělá se svýma koňma a já to potřebuju taky ke svýmu
koni, a abych zjistila různý věci a takle. A ta Sweetie Market, tu hlavně sledujou moje
spolužačky. Takže od nich to znám.
Takže abyste se měly třeba o čem bavit?
Jo, jo.
Jaká jejich videa tě nejvíc baví, protože oni jsou různý druhy těch videí, tak jestli máš
nějaký konkrétní?
Od tý Sweetie Market asi ty challenge a od té Kristy M ranch prostě jak dělá s tím koněm různé
věci, přirozenou komunikaci a tak.
A když říkáš challenge, můžeš mi jako představit nějaký konkrétní příklad, jestli si
vzpomeneš?
No třeba, myslím, že s Tarym něco jakože dělá taky, že Tary dělal parkur dřív, teď už má takový
jako hnusný videa (smích), ale dřív dělal ten parkur, takže různě se vsázeli o něco, kdo co udělá,
i třeba s tou Mínou a takhle.
Super, takže jde spíš o sázky mezi nima v tom videu?
Jo, jo. A kdo z nich vyhraje a co musí udělat, kdo prohraje a takhle.
A viděla jsi i nějaké jiné video od tý Sweetie Market?
Jo, tak jako i na oblečení různý, jako že, dělala takový video, že co jsi koupila a tak.
A to tě nějakým způsobem zaujalo, nebo si na to narazila…
…mě to spíš nezajímá.

Nezajímá tě to, dobře. Mluví občas samy ty youtuberky o kráse? Slyšela jsi třeba v tom
videu o tom oblečení, že by něco říkala, nebo něco takovýho?
Většinou říkaj, že se jim tohle líbí, a že prostě je to nejhezčí, a že to stálo jenom třeba 500 Kč,
nebo tak.
A zmiňujou třeba i kde to koupili nebo něco takovýho?
Jak kdo. Ale taky.
Slibují například ty youtuberky svým odběratelkám, že po tom, co zopakují, co dělá, nebo
například si koupí to oblečení, nebo prostě jako, nějak se podřídí těm jejich radám, takže
potom budou krásnější, nebo že budou lepší?
Hele to já, úplně jsem… jak kdo tadyto dělá. Třeba. I když k tomu Instagramu, tak tam jsem
taky takhle různý…jakože sdílej tohle, dostaneš tohle, můžeme tě vybrat a takhle. Takže to tam
je.
A proč ta videa sleduješ, píšeš k nim komentáře, dáváš lajky, vyjadřuješ se nějak k těm
videím?
Jak kterým, když něco se mi opravdu nelíbí. Třeba sem viděla takový i lidi, co třeba ubližujou
různě koním a takhlenc. To sem tam něco napsala, jinak jako ne.
Takže spíš, když je tam něco, co se ti nelíbí.
Jo. Jo.
Tak to komentuješ, než kdyby se ti něco líbilo. A proč ta videa sleduješ, jestli to je pro
tebe volnočasová aktivita. Ty jsi říkala, že ti to pomáhá k těm koním…
Jo, jo. Pomáhá mi to k těm koním. Ta Kristy M ranch, a vlastně jinak volnočasově asi. Když se
třeba nudim, nebo tak.
To chápu. Líbí se ti, jak jsou ty youtuberky upravené, když vystupují na veřejnosti? Třeba
když jsou nějaký akce společenský, nebo když něco moderujou, nebo když to vidíš
v reklamě?
No asi spíš jako ne, protože oni jsou většinou úplně, některý to úplně s malováním přehání, že
prostě tunu make-pu a všechno, takže většinou ne. Ale ty, co jsou takový lehce, tak to je dobrý.
A snažila ses někdy napodobit jejich vzhled?
Asi úplně ne.
Ani líčení? Maluješ se občas?
Zkusila jsem teď před dvěma dny poprvý řasenku, ale jako…jinak ne.
To chce asi trénink trošku. To jsme se teda bavily o líčení a oblékání, když si třeba viděla
něco hezkýho na tý youtuberce, snažila ses někdy inspirovat? Nebo prostě si bereš to, co
zajímá tebe?

Když se mi něco líbí tam, což je většinou málo, ale když se mi něco líbí, tak se jí třeba zeptám,
kde to koupila, nebo tak a že si to koupím, ale většinou spíš ne, že sama si …
Máš svůj vlastní styl…
Jasně.
Dáš na jejich rady, co se týče líčení, oblékání a tak?
Asi úplně ne.
A důvěřuješ těm youtuberkám a proč? Ptám se, jestli spíš věříš tomu, co v těch videích
říkaj, jestli to je pravda.
Jak co, taky svůj názor. Prostě.
A máš pocit, že ti ty youtuberky něco předávají?
Hele ta Kristy M ranch jo, ale ta Sweetie Market asi ne.
Je pro tebe důležité, že má ten youtuber rád stejné značky jako ty?
Ne. Není.
Takže si nikdy… Vlastně když třeba máš ráda nějakou značku, tak stalo se ti někdy, že si
to viděla potom někde v těch videích nebo něco?
Jo to jo, ale to je zase taky málo.
Ale nějak ti to je jedno.
Jo.
Víš, proč youtuberky mají ve videích určité produkty jako právě to oblečení, kosmetiku
a mluví o tom?
Možná, aby ty malý holky nějak jako nalákaly. No většinou ty malý holky, oni ještě nemají
úplně svůj rozum. Takže si kupují to, co mají oni, a to co oni říkají, že nejlepší a takhle.
Máš nějaký rituály a zvyky spojený se světem sledování youtuberek?
Asi ne.
A jak podle jak podle tebe youtubeři ovlivňují své diváky? Teď si na to už narazila u těch
malých holek, napadá tě k tomu ještě něco?
Asi jako úplně ne, spíš jenom prostě, ty malý děti chtějí ovlivňovat, ty dospělý se na to moc
nechytají.
Myslíš si, že dokážeš odhalit reklamu ve tvorbě youtuberů?
Nevím.
Nepřemýšlela si nad tím. Myslíš si, že tě svými videi Youtuberky nějak ovlivňují? A
v čem?
Asi úplně mě neovlivňujou.
A co si o nich vlastně myslíš, o těch holkách, co takhle vytváří videa?

No, ono, některé holky jsou jako super, že třeba ty, co právě pracujou s těma koňma, že ti prostě
říkaj, jak to máš udělat a tak. Některý holky mi připadaj takový spíš namyšlený a takový prostě,
co říkaj, že je to nejlepší a takhle, prostě pro ty malý děti, je to spíš, tohle.
Dobře. A co se ti líbí na chování a vzhledu těch youtuberek, je tam něco, co by se ti vůbec
líbilo?
Mně se líbí zase od tý Kristy M ranch, že prostě takhle pracuje hezky s tím koněm a takhle.
Takže je to spíš prostě o tom, co ta holka dělá v těch videích.
Jo. No.
A chtěla bys a vypadat jako tvoje oblíbená youtuberka? Tudíž ta Kristy M ranch?
No asi úplně bych takhle vzhledově nechtěla vypadat, ale umět dělat to, co ona, tak to jo.
Jde spíš o ty vlastnosti?
Jo, jo.
A jak bys teda chtěla vypadat?
Asi tak, jak vypadám.
Super. Mluvíš někdy o těch videích s rodiči?
No, když právě, jak jsem narazila na to, že vlastně ten kůň byl nemocný a můj to má vlastně
taky, tak jsem jim to řekla, že aby to věděli. A vlastně ty veterinářky, jak na to vůbec nepřišly,
a já na to přijdu, tak je to úplně náhodou.
To je fakt super. Jaké jsou jejich reakce a názory, když takhle o tom mluvíš?
Těch youtuberek?
Ne, rodičů, když narazíš třeba na to téma youtuberek. Ty se s nima spíš bavíš o té holčině,
co dělá ty koně?
Jo, jo. No tak oni jsou nadšený, když tak jako něco jsem zjistila, a co je užitečný.
Jo? To je určitě pozitivní. A mluvila jsi s nima někdy i o těch ostatních youtuberkách, co
třeba dělají ty vlasy?
Asi úplně ne.
Ne. Prostě to není vůbec asi je tvoje priorita tadyto.
Jo.
Dobře. Chtěla jsi někdy to, co jsi viděla v těch videích?
No tak třeba, u tý zase Kristy M ranch, tak ta má různě takový ty věci na tu přirozenou
komunikaci. Tak jsem na to taky koukala, že bych si to koupila. Ještě jsem se k tomu vůbec
nedostala, ale někdy bych to chtěla mít.
A co to bylo to už jsi mi řekla, to jsou teda nějaký pomůcky pro toho koně. A co je pro
tebe důvodem k vypnutí videa nebo zrušení odběru? Jestli se ti někdy stalo, že prostě ses

na to začala dívat a hned si to vypla, anebo si někoho sledovala, třeba nějakou tu beauty
youtuberku a zjistila jsi, že to vůbec jako není…
No, spíš, když takhle někomu nadávaj nebo tak, prostě to nesleduji, protože se mi to nelíbí.
Takže asi nějaký vulgarismy.
Jo.
Tak, mluvily někdy tvoje oblíbené Youtuberky o tom, že by za prezentovaný výrobky
dostaly nějakou odměnu? Za to, co prezentují v těch videích?
Ne, ne. Ta, nikdo vlastně.
A ta Kristy M ranch, tak ta tam má taky asi nějaký značkový produkty, že jo. Jako myslím
třeba ty pomůcky, a říká v těch videích třeba, tohle to je od značky tady a tady nebo?
Hele já jsem úplně takovýhle videa neviděla. Ona spíš dostává jako od někoho dárky, nebo tak,
že spoustu lidem pomohla, nebo tak. Takže říká: „Jé tady to je od značky…“ takhlenc, že byla
z toho nadšená, že to dostala a takhle, ale jako jinak asi ne.
Když to takhle ta holka říká, tak vlastně teda veřejně dává v tom videu vědět, že to od
nich dostala, od nějaký značky…
Jo, jo. Ona to natáčí, aby asi ti fanoušci věděli, jak je z toho nadšená nebo takhlenc asi.
Říká jako proč to dostala, nebo?
Hele, to asi ne. Ona spíš jakože dárky a to… Takže třeba i na Vánoce něco dostala, když měla
narozeniny, nebo prostě běžně něco dostává.
Jak vnímáš reklamu ve videích youtuberek? Všimla sis někdy, že by dělaly reklamu v těch
videích?
Asi ne.
A co si myslíš o zatajování reklamy? Ty ses tady s tím tématem teda asi nepotkala?
Asi ne.
Reklama celkově ve videích. Protože vlastně ty youtubeři občas vlastně prezentují
výrobky firem, a ty firmy jim za to vlastně platí. Za to, že třeba ta holka v tom videu
ukazuje ty produkty…
Aha.
Anebo jí dají ten produkt za to, že ona ho pak ukáže těm lidem. Tudíž dělá reklamu.
To ale tadyto myslím, že dělá ten Ben Cristovao, ten zpěvák. Že teď myslím, že Puma hodně
na Instagramu. A takhlenc dělá i reklamy. Tak to si myslím, že je to.
Přesně tak. Takže tohle si jako nikdy neřešila?
Ne. A pak třeba ještě, já poznám jeho hlas. Protože jsem byla na jeho koncertu a vlastně on dělá
tu reklamu na sušenky Oreo, že tam mluví, takže…

Jo jo jo. Protože oni jsou veganský, ne? Myslím…
To nevím.
No, protože on je snad vegan, že prostě jako nejí maso a tadyto. Tak nějak skrz to dělá
reklamu na Oreo.
(Smích)
Je něco, vlastně, co bys chtěla dodat k tomu, o čem se bavíme?
Asi ne, já nevím.
Protože za mě to je tak nějak všechno, z těch otázek, co mám připravený. Tudíž my
bychom byly hotový, pokud teda nemáš něco k tomu tématu.
Nemám k tomu nic.
Dobře. Tak já si to ještě zrekapituluju. Ty tedy nejčastěji sleduješ tu holčinu s koňma a
jinak sleduješ ještě tu Sweetie Market. Co se týče nějakých těch Shopaholic Nicol nebo
Carrie Kirsten to tě prostě nezajímá?
Asi ne. Ale jako myslím si, že jsem to třeba někdy viděla, že mi tam skočilo něco, ale úplně si
nepamatuju, kdo to je a tak, prostě náhodně něco.
A ve škole to třeba s holkama řešíte?
Hele já, když se holky takhlenc se o tom bavěj, tak já jdu pryč. Mě to fakt nezajímá. Si radši
povídám s klukama než s jako s nima o tadytěch blbostech.
Tak dobře, to chápu. Měla bych stejnej názor, osobně. V tom případě, já ti poděkuji
mockrát za tvoji účast.
Není za co.

P5
Když se řekne slovo krása, tak co konkrétně tě napadne?
Nevim.
Co tě napadne. Jestli třeba nějaký věci nebo nějaký vlastnosti nebo nějakej člověk?
Mě napadlo oblíkání třeba. Nebo účes nějakej. A to je asi všechno.
Jo? Takže tě napadne nějaký účes nebo oblíkání. Super. Co považuješ za krásný? Je to
teda nějaký to oblečení nebo…
Oblečení.
Jo? A co to slovo podle tvýho názoru znamená, jakej to má význam?
Mmm. To nevim.
Dobře, tak kdo je podle tebe krásný? Jaký má vlastnosti, jak vypadá a jak se chová?
Moje kámoška. Má hezký oblečení, je hodná a je sympatická.
Dobře, super. Je hodná i na tebe i na ostatní?
Jo.
A myslíš si, že má to slovo krása pro každýho stejný význam?
Asi jo.
Jo? A jakej význam si myslíš, že to má?
Nevim.
Dobře. Tak, myslíš si, že je to důležitý být krásná?
Ne.
A proč si to myslíš?
Protože, no. Každej může vypadat, jak chce a tak.
Hmm. Určitě. Tak není to jenom o tom asi, co? A co si myslíš, že je na tobě krásnýho?
Nevim.
Co máš na sobě ráda? Ať už třeba ty vlastnosti nebo jak vypadáš?
Já nevim.
Dobře, tak teďko už se přesuneme trošku k těm youtuberkám, takže se tě zeptám, jaký ty
youtuberky vlastně sleduješ?
Denny Polákovou, Mínu, Sweetie Market, Denisa TV a Baxtrixe a to je všechno.
Super. A zdaj se ti ty youtuberky krásný? Jako líbí se ti?
Jo.
Jo? A co se ti na nich líbí třeba?

Sweetie Market má docela hezký vlasy. Mína má hezký oblečení. A Denny, ta umí hezky se
líčit a oblíkat.
Hm? Takže na každý je něco? Super. A proč sleduješ zrovna tyhle youtuberky, jak sis je
vybrala?
Protože oni jsou hodně aktivní, je hodně s nima zábavy, a to je asi všechno.
Super, a jaká ta videa tě nejvíc baví?
Asi třeba, jak jejich přítel je třeba líčí a takhle po slepu třeba.
To je super. Já jsem na to taky koukala, že vytvářej vůbec nějaký takový videa. A co tě
na nich baví teda?
Mmm. Mmm…
Je to sranda na to koukat?
Jo.
A naučila ses někdy něco z těch videí?
Jo. Třeba zaplétat ty různý copánky, líčit se a tak.
Mluví občas sami youtuberky o kráse? A jak o ní mluví?
Jo. Třeba jak se nalíčit nebo o různých postupech a tak.
Takže o tom líčení to je, a jak si říkala, i ty vlasy. A slibujou například svým odběratelkám,
takže i tobě a vlastně těm divákům, že potom, co zopakujou, co ta youtuberka dělá, že
budou krásný například? Třeba to líčení?
Jo.
Jo? Anebo se to bere jako samozřejmost, že se to dělá proto, aby ta dívka byla krásná?
Asi…Hmmm. Já nevim.
Dobře. A proč ta videa sleduješ?
No. Mě přijdou jako docela sympatický, srandovní a maj hodně pěkný videa.
A píšeš tam třeba nějaký komentáře, nebo dáváš lajky?
Jo.
Jo? Co děláš častěji, nebo jak často to komentuješ třeba?
Že maj hezký videa, že jsou super a tak.
Aha. Takže spíš pozitivní věci. A dala si třeba i nějakej negativní komentář?
Ne, zatím ne.
A ty dáváš i ty lajky občas? A dislike?
Disliky moc ne. (smích)
Jo, takže hodnotíš fakt jenom to pozitivní. A ještě mi řekni, ty máš teda účet na tom
YouTubu asi? Máš tam svoje přihlášení?

Jo.
Tak jo. Líbí se ti, jak jsou ty youtuberky upravený, když vystupují na veřejnosti?
Jo.
Jo? Třeba, když je nějaká akce, nebo slyšela si o tom youtuberingu a tak? Tak tam se ti
teda líběj? A snažila ses někdy napodobit to, jak vypadaj?
Ne.
Ne? Nikdy sis nedělala teda nějakej ten účes a takový věci. A dáš na jejich rady, co se týče
líčení a oblékání?
Jo, někdy.
A důvěřuješ tomu, co řikaj?
Jo.
A ptam se vlastně, jestli důvěřuješ tomu, že ty věci, co řikaj, že je to pravda.
Jo.
Jo? A proč? Myslíš si, že prostě nemaj důvod říkat nepravdu nebo?
Jo.
Tak, máš pocit, že ti ty youtuberky něco předávájí?
Mmm. Nevim.
Jestli třeba na to fakt koukáš jenom pro zábavu, nebo jestli ti to fakt něco i dává? Že ses
něco naučila a tak?
No, naučila jsem se těch pár účesů a jinak nic.
Dobře. Tak, takže si říkala, že třeba ty vlasy, že ses s nima naučila víc pracovat. A je pro
tebe důležité, že má rád youtuber stejný značky jako ty?
Ne.
Ne? A víš třeba, co maj rádi za značky?
Ne. (smích)
Víš, proč ty youtuberky maj ve videích různý produkty, jako třeba to oblečení, tu
kosmetiku, a mluvěj o tom?
Nevim.
A máš nějaký rituály a zvyky spojený s tim sledováním youtuberek?
Ne.
Jo? Třeba já, když na něco koukám, tak u toho jim. Takže ty nic takovýho nemáš?
Ne.
Dobře, jak podle tebe youtuberky a youtubeři ovlivňujou svoje diváky?
Nevim.

A myslíš si, že dokážeš odhalit reklamu v tý jejich tvorbě? V těch videích?
Ne.
Všimla sis někdy, že by na něco dělaly reklamu?
Mmm. Ne.
Dobře. A myslíš si, že tě svými videi ty youtuberky nějak ovlivňujou?
Mmm. Nevim.
Nevíš? Třeba jestli si změnila nějakej svůj názor, nebo jestli ses na něco dívala jinak, když
ses podívala na to video?
Ne.
Dobře. A co si o těch youtuberkách jako vlastně myslíš? O tom člověku. O tý holce, co
vytváří ty videa?
Hmm. No, že si na tom třeba dá hodně záležet anebo, že to video je hodně propracovaný.
Že si na tom dají velkou práci asi, na tý tvorbě. A co se ti líbí na jejich chování a vzhledu?
Vzhledově jsou hezký a chováním to je, jsou sympatický.
Super. A chtěla by si vypadat jako tvoje oblíbená youtuberka?
Mmm. Někdy jo.
A která to je teda? Jestli máš nějakou oblíbenou?
Denny Poláková.
Dobře a jak bys teda chtěla vypadat, jak vypadá?
Má takový kratší vlasy, bílý. Moc make-up nenosí, má jenom řasenku, lesk na rty a má bílý
vlasy, a to je všechno.
Takže by si chtěla mít asi světlejší vlasy? Chtěla si někdy něco, co si viděla v těch videích?
Ne.
Mluvíš někdy o těch videích s rodiči?
Ne.
Neřikáš mamce ani taťkovi na co koukáš?
Ne.
A říkáš někdy rodičům teda o věci, který si u nich viděla? To asi ne teda, když si říkala,
že se ti ještě nestalo, že bys něco chtěla. A co je podle tebe důvodem k vypnutí videa nebo
že si zrušíš ten odběr?
Že to video je takový divný třeba, nebo že se mi nelíbí.
A ještě mi řekni, mluvily někdy tvoje oblíbený youtuberky o tom, že by za ty prezentovaný
výrobky, to znamená za ty výrobky, co mají v těch videích, dostávaly nějakou odměnu?
Ne.

A jak vnímáš reklamu v těch videích youtuberek?
Jak…Mmm.
Jestli pozitivně, negativně, je ti to jedno, neřešíš to?
Pozitivně. Spíš.
Jo? A zeptám se jenom proč?
No, je to hezký a maj tam třeba různý takový flitry nebo jakože. Je to hodně hezký.
Jo? Takže se ti líbí ty výrobky samotný, co tam maj v těch videích, dobře. Tak a co si
myslíš o zatajování reklamy? Slyšela si o tom někdy?
Ne.
Dobře, to je vlastně to, že oni ty youtuberky občas maj ve videích nějaký produkty, za
který jim zaplatí ty firmy. A ty youtuberky to maj v těch videích jenom proto, že za to
dostaly peníze. A mluvěj jenom o tom. Věděla si o tom nebo ne?
Ne.
A myslíš si, že to je v pohodě? Že teda ty youtuberky dostávaj něco zadarmo, a potom to
ukazujou v těch videích? Nebo ne?
Ne.
Dobře. Takže si myslíš, že by to mělo bejt označený, že teda to propagujou za peníze?
Nebo myslíš, že ne?
Asi jo.
A chtěla by si jako k tomu něco dodat celkově, jako k tomu, o čem se tady bavíme? Napadá
tě něco?
Ne.
Dobře, a ještě mi řekni, jak často na ty youtuberky koukáš?
Asi málokdy.
Jo? Tak třeba jednou týdně, jednou měsíčně nebo jak?
Někdy jednou tejdně. Ale já moc nejsem na YouTube. Že jsem ve volnym čase radši venku.
Jo? Tak to je super. A ty máš třeba nějakej omezenej čas, když seš na internetu? Nebo
ne?
Ne.
A koukáte občas i s bráchou? Nebo s bráchama?
Jo.
To koukáte asi i na youtubery viď. A kluci koukaj i na holky?
Ne. (smích)
Takže na ty holky koukáš sama. A bavíte se o tom třeba i ve škole s holkama?

Někdy jo.
Tak jo, já si myslim, že vim všechno, co potřebuju.

P6
Když se řekne slovo krása, tak co tě napadne?
No tak hlavně asi jako vzhled.
Takže jako fyzickej vzhled?
Jo, asi tak nějak.
A co považuješ za krásné ty osobně?
No tak já nevim. Když ty holky jsou prostě hezký, já nevim. Záleží jak kdo, no. Třeba vlasy
upravený a takhle. Když jsou namalovaný třeba nebo takhle.
A co to slovo podle tvýho názoru znamená vůbec?
No, já nevim. Jakože prostě kdo je hezkej nebo tak je prostě krásnej nebo tak nějak no.
A kdo je podle tebe krásný? Jaký má třeba ten člověk vlastnosti, jak vypadá, jak se chová?
No tak jako někdy může bejt namyšlenej, ale někdy taky ne, žejo. Může bejt prostě hezkej od
přírody nebo se maluje. Záleží jak kdo.
A myslíš si, že to slovo má pro každýho člověka stejnej význam? Nebo že se to u lidí liší?
No asi může být i nějaká jakoby duševní krása a takhle. Takže asi liší spíš no.
A myslíš si, že je to důležitý být krásná?
Jak pro koho. Asi jako uplně není to to nejdůležitější.
To s tebou souhlasim, a proč si to myslíš?
No tak někdo prostě není, nemá takovou výhodu, že je krásnej.
A co si myslíš, že je na tobě krásnýho?
To nevim.
Tak musíš mít na sobě něco ráda.
Já nevim, tak třeba vlasy nebo…jak kdy.
Jo? Takže někdy se ti líbí něco a jindy zas něco jinýho? Tak to má asi každá holka. Teďko
už půjdeme k těm youtuberkám. A chci se tě zeptat jaký youtuberky sleduješ?
No tak ze Slovenska třeba Lucy PUG, Patra Bene a takhle. A z Česka třeba ta Anička Šulcová,
Carrie Kirsten a Moma. Takhle ty známější.
A jak často je sleduješ?
Když vydaj prostě video, tak se na něj kouknu.
Takže koukáš na každý nový video?
No, když si toho všimnu, tak se na něj kouknu. Když mě to zajímá.
Takže to je třeba jednou měsíčně, nebo jednou tejdně?
No, třeba tejdně.

A zdaj se ti ty youtuberky krásný?
Jo, asi spíš jo no.
A co se ti na nich líbí?
Tak oni se hodně malujou, no. Ale jakoby, jak která no. Některá má hezký vlasy, oči. Prostě
záleží jak která.
Dobře. Proč sleduješ zrovna ty youtuberky, co si mi jmenovala? Třeba tu Aničku
Šulcovou a tynhlecty holky?
Ale ne, tak mě ty video jako bavěj no. Tam ani nejde jako, jak vypadaj, ale že maj dobrý ty
videa.
Aha. Takže jde spíš o ten obsah?
No.
A jaká ta videa tě nejvíc baví? Protože tam je vlastně různejch druhů těch videí…
Tak sketche třeba nebo hauly. No záleží, jak to maj zpracovaný, třeba když je to dlouhý, tak to
není zas tak moc zábavný. A takhle.
A co je pro tebe dlouhý? Jaká je dobrá dýlka toho videa?
No, když třeba je to půl hodiny, tak už to není tak…tak už mě to třeba nebaví.
Aha. Tak to je docela dlouhý (smích). Co tě na těch videích baví?
Já nevim, tak někdy jsou vtipný, někdy mě prostě zajímá, co si já nevim… ty hauly třeba, tak
co si různě koupily, inspirace a takhle.
A mluví občas samy ty youtuberky o kráse?
No, tak ty, co se zabejvaj make-upem, tak asi tak nějak jo no.
A jako napadne tě jak o tom mluvěj? Jakým způsobem?
No, jakože, oni někdy řeknou, že třeba není ani důležitý se tolik malovat. I to samy o sobě
řeknou, že třeba přestávaj se malovat tolik. A takhle no.
Tak to je super. A slibují ty holky například svým odběratelkám, že po tom, co zopakujou
to, co dělaj, že budou krásný? Třeba nějaký to líčení?
No jako to ani tolik ne. Ono záleží, jak který holce, co vyhovuje, jakej make-up spíš.
Tak a proč ta videa sleduješ?
Tak oni jsou inspirativní některý ty make-up tutoriály a takhle. Takže…
A sama se občas maluješ?
Jo, občas jo.
A můžeš se malovat do školy?
No (smích), jakože ne uplně hodně, ale tak řasenku, korektor a takhle, to jo.
A píšeš k těm videím komentáře a dáváš lajky?

Lajky jo, ale komentáře tolik ne.
A dáváš spíš lajky nebo dislike?
Lajky. Lajky. Když se mi to nelíbí, tak tam prostě nijak na to nereaguju.
Takže komentáře si ještě nikdy nepsala? Nebo?
To jo. Ale fakt jako minimálně.
A ty komentáře píšeš třeba i negativní? Nebo taky jen pozitivní?
To ne.
Jo? Takže se vyjadřuješ spíš jenom k těm pozitivním věcem.
Když se mi to líbí, tak prostě napíšu dobrej komentář.
Super. A třeba naposledy, vzpomeneš si, co si tak nějak napsala?
To nevim. To fakt bylo asi dýl no.
Jo? To nevadí. A líbí se ti, jak jsou ty youtuberky upravený, když vystupujou na
veřejnosti?
No to jo. Tak oni se asi snažej asi jako bejt upravený. Před tou kamerou, oni by tam asi
nevylezly jen tak v pyžamu a takle.
A snažila ses někdy napodobit to, jak vypadaj?
No tak někdy jako ten make-up třeba zkusim a takhle.
Že se podíváš na to video a pak to zkoušíš?
Jo no. Vlasy a takhle.
Dáš na jejich rady, co se týče líčení a oblékání?
No tak někdy jo. Jako ty trendy a takhle třeba se tam dozvim.
Důvěřuješ těm youtuberkám? Že ty věci, co ti řikaj v těch videích, že jsou pravda? Jestli
tomu věříš.
No tak někdy jo a někdy to nemusí bejt uplně pravda. No.
A napadne tě třeba nějakej příklad?
To nevim.
V pohodě. Tak. Máš pocit, že ti ty youtuberky něco předávaj?
No tak oni prostě vědi žejo, jak se maj malovat, už to ozkoušely, tak prostě ukazujou, jak to
vypadá, a že to můžeme taky zkusit…
Takže svým způsobem tě jako něco naučej?
No inspirujou, učej.
A je pro tebe důležitý, že má ten youtuber rád stejný značky jako ty?
Ne, to ani ne. Mě je to asi celkem jedno jako.
Takže ty nějak jako nepozoruješ ty konkrétní značky, co třeba maj v těch videích?

No, když je to hezký, tak prostě kouknu, co to je za značku a takle. Jinak…
Takže je ti jedno vlastně, co to je za značku, hlavně, že se ti to líbí, co to je?
Jo.
Víš, proč ty youtuberky maj ve videích určitý produkty? Jako je třeba kosmetika a
oblečení…
No tak někdy je to spolupráce a někdy prostě, že se jim to líbí. Že s tim jsou spokojený.
A když je to spolupráce, tak to v těch videích řikaj?
Ono, to tam je snad i napsaný někde. Že to video obsahuje nějak placenou propagaci a tak.
No ono by to tam mělo bej napsaný, ale občas to tam právě není.
A oni to jako většinou i řeknou. Ale ne vždycky no.
Oni by to vlastně vždycky měly říkat no. Máš nějaký svoje rituály a zvyky spojený s tim
sledováním youtuberek?
Tak to asi ne.
Dobře. Jak podle tebe youtubeři ovlivňujou svoje diváky?
No jakože, nevim. Ono záleží jak kdo. Někdo se na to kouká, že prostě chce, že se mu to líbí a
někdo se na to koukne, a pak tam prostě napíše nějakej ošklivej komentář, no.
Myslíš si, že dokážeš odhalit tu reklamu ve tvorbě youtuberů?
No, jakože většinou maj těch věcí víc a řeknou to i. A někdy to prostě neřeknou no.
A když to neřeknou, tak to jako poznáš, že to v tom videu je?
Když tam nemaj hodně produktů od tý značky, tak to jako ani nejde poznat.
A občas sis toho teda jako všimla? Nebo…
No, když tam maj fakt jako věci jenom od tý značky, tak tak nějak jo no.
Myslíš si, že tě svými videi youtuberky nějak ovlivňujou?
Tak já se na to koukam jenom protože se mi to jako docela líbí. A jinak bych na to asi nekoukala.
A bavíte se o tom třeba ve škole?
O nějakejch videích třeba jo, že jsme se na to koukly jako všichni a takhle.
A co si o těch holkách, jako těch youtuberkách vlastně myslíš?
No tak nejsou všichni stejný. Některý jsou víc namyšlený, některý to dělaj proto, že je to baví.
Některý to dělaj kvůli penězům třeba. Ale tak já koukam na ty, který to dělaj fakt asi proto, že
je to baví a takhle, žejo.
Takže myslíš, že v tom je jako velkej rozdíl, když to někdo dělá…
Jo. Je to i vidět asi, že prostě do toho videa nedává tolik.
Aha. A co se ti líbí na jejich chování a vzhledu?

No tak oni jsou většinou prostě…hezky se namalujou, upravěj si vlasy kvůli tý kameře a takhle.
Ale…
A ukazujou tam třeba eště i sebe jako uplně nenamalovanou v těch videích?
Jo, některý jo. Oni to fakt ukážou jako předtím potom. V nějakejch těch sketchích jsou prostě
nenamalovaný.
A myslíš si, že předtím, než se namalujou, že jsou teda jako pěkný taky? Nebo že to dělá
hodně jenom to líčení? A ten make-up?
No tak jako asi uplně ne tolik. Oni některý nejsou namalovaný třeba až tolik, ale udělá to něco
no.
Chtěla by si vypadat jako tvoje oblíbená youtuberka?
Jo. Asi jo.
Která to je vůbec?
Tak ono jich je víc hezčích. Nevim, třeba ta Anička Šulcová je hezká, má hezký vlasy, hezky
se maluje.
Takže vlastně, jak bys teda chtěla vypadat?
Takový delší vlasy, kudrnatý na konečkách.
Ale vždyť ty máš krásný vlasy.
No, jak kdy.
Jakože je máš hustý prostě hodně.
No ale hrozně mi lítaj. Prostě nahoře.
No tak kondicionér používáš asi viď?
Jo, furt. Pořád. (smích)
Chtěla si někdy to, co si viděla v těch videích?
Jo chtěla bych… jako chtěla jsem to zkusit no.
A co to bylo třeba?
To je víc věcí asi. To jsou různý věci.
Jako myslíš třeba jako oblečení, líčení, nebo nějakej jinej produkt?
Nějaká kosmetika i třeba, nebo oblečení taky.
A stává se to často, že se ti líbí ty věci, nebo jenom občas?
Jako líběj se mi, ale jako ne, že bych je všechny uplně potřebovala.
A mluvíš teda s rodičema někdy o těch videích?
To ani tolik ne.
A mluvila si s nima někdy jako opravdu o těch videích, nebo ještě ne?
No, nevim. Oni to nějak asi jako neřešej úplně. Tady ty youtuberky a takhle.

A řekla si někdy rodičům o ty věci, který si viděla v těch videích?
Jo. Asi někdy jako jo. Že bych chtěla třeba nevim, takovýhle tričko, nebo že se mi líbí a takhle.
A splnili ti to někdy?
Asi jo.
Jo? Takže máš něco od youtuberky. Naposledy si vzpomeneš, co to bylo, co si chtěla?
To nevim.
V pohodě. A obvykle teda ti to pořídí nebo spíš ne?
Záleží, co to je. Když je to nějaká kravina, tak to ne. Ale třeba nějaký oblečení hezký, to spíš
jo.
A co je podle tebe důvodem k vypnutí videa, nebo zrušení odběru? Co je pro tebe tím
důvodem?
No, když mě to už nebaví, nebo udělaj něco jako špatnýho, teď se mluvilo třeba o tom Tarym
a tak. To prostě se mi nelíbilo no.
Takže i takhlenc, když něco udělaj špatnýho, tak se… tak jako zrušíš ten odběr?
Jo. Mě se to nelíbí prostě třeba, tak to zrušim.
Tak to chápu. A mluvily někdy tvoje oblíbený youtuberky o tom, že by za prezentovaný
výrobky dostaly nějakou odměnu?
To nevim. Jako asi jo někdy, že si třeba pak udělaly i svůj nějakej ten produkt, někde vyrobily.
Ty si vlastně říkala, že oni občas tam přiznávaj v těch videích, že to je teda propagace
nějaký značky…
Ono to tam je někdy i napsaný, ale ne vždycky.
A když to tam takhle je uvedený, tak oni to teda si říkala, občas řikaj i v těch videích?
Jo, oni to i ukážou přímo, co tam maj jako placenou propagaci a takhle.
A jak vnímáš tu reklamu ve videích?
Tak jakože oni to dali dobrovolně ten produkt, tak oni nám to prostě ukážou a inspirujou i
někoho a tak.
Takže ti to jako nějak…
Nevadí mi to ani no.
A co třeba na tom konkrétně oceňuješ, co ti vadí? Tak asi seš ráda, že se asi můžeš něčim
inspirovat…
No, to spíš. To mi jako, uplně mi to nevadí no.
A co si myslíš o zatajování reklamy? Právě, když to tam nenapíšou.
No tak to není dobrý no, že oni to maj zadarmo a prostě pro ty ostatní je to takový…
Takže myslíš, že by ji youtubeři asi měli označit?

Jo, měli.
Dobře. A celkově teda, ty si říkala, že sleduješ ty holky, a nejčastěji teda sleduješ ty hauly
a sketche?
No, ten make-up… záleží, co vydaj, no. Oni nevydávaj prostě furt to samý, takže záleží, co
vydaj.
Koukáš na to spíš sama nebo se ségrou?
Ne, sama. Ta kouká na uplně něco jinýho.
Takže to koukáš na telefonu?
Jo.
A máš asi volnej přístup k takovejm věcem? Nemáš to nějak omezený.
Jo, to jo.
Tak jo a je něco, co bys k tomu chtěla dodat? Celkově k tomu tématu?
No to asi ne. To bylo tolik otázek, že prostě sem řekla asi všechno.
Jo? Jestli tě ještě něco napadá. Třeba ty youtuberky, ty tě teda spíš jako inspirujou?
No.
A třeba zkoušela si někdy nějakej style? Vyjít ven v nějakým…
Ne, ale jako zkusim si to oblečení stejně, jako to udělaly ony.
A zkoušíš si to třeba jako, když jdeš ven s holkama, nebo spíš do školy?
To jako spíš doma, a když se mi to líbí, tak v tom jdu třeba i do tý školy, ven…
Dobře a stalo se ti to někdy fakticky, že si šla teda v nějakym tom podobným outfitu ven?
Je to možný, já už si to asi nepamatuju.

P7
Když se řekne slovo krása, tak co tě napadne konkrétně?
Obličej nebo stíny nebo rtěnka nebo něco takovýho. Jakože líčení.
Super. Děkuju. Co považuješ za krásný?
Mmm. Oči nebo úsměv nebo vlasy.
Dobře. A co to slovo podle tvýho názoru znamená?
No, když je někdo hezkej nebo tak něco.
A kdo je podle tebe krásný, jaký má vlastnosti, jak vypadá a jak se chová?
Když je hodnej, milej, upřímnej, dokáže pomoct a chová se hezky prostě.
Super. Myslíš si, že má to slovo pro každýho člověka stejnej význam? Nebo se to u lidí
liší?
Já si myslim, že se to u lidí liší, že každej má na to jinej názor.
A dokázala by si říct, co to znamená pro většinu lidí? Co si myslíš, že to znamená?
Já si myslim třeba, že to znamená, skoro jakože bysme se třeba shodly s někym. Jakože by
mohli mít stejnej názor. Ale nevim.
Dobře, myslíš si, že je to důležitý být krásná?
Já si myslim, že ne.
A proč si to myslíš?
Protože nezáleží vlastně na tom, jak člověk vypadá, ale jakej je. To si myslim teda já.
To je super. A co si myslíš, že je na tobě krásnýho?
Nooo já si myslim, že jsem hodná, upřímná a milá a dokážu pomoct. To si myslim já, jakože o
sobě.
Super. To je dobře. Teďko už teda k těm youtuberkám a zeptám se tě, jaký youtuberky
sleduješ?
Jestli na oblečení nebo na vzhled?
Klidně…
No tak jakože na líčení to asi Petra Lovely Hair a pak ještě Trikolo…ne. To je od Annie Camel,
to je máma, já nevim přesně, jak se jmenuje…něco mmm.
To asi stačí, já si to pak kdyžtak najdu. Co teda mamka od tý Annie?
Jo, ona má s ní videa, takže kdyžtak to pujde dohledat docela jednoduše. Já bych kdyžtak jako
to…
Jo, v pohodě. Děkuju.

Na oblečení sleduju jakože Katuš Tomíčkovou, Adele Brandi, tu Annie Camel a pak ještě
obchody, co maj v Praze obchody, ale maj i YouTube kanál – tak to je footshop a The mac.
A tyhlencty obchody maj i jako tam ty youtubery? Nebo to jsou vyloženě…
To jsou vlastně, značky tam prodávaj. To je obchod s drahejma značkama, boty tam maj
převážně, ale i oblečení. A oni vlastně ty lidi, co v tom prodávaj, tak maj ten svůj YouTube
kanál. Takže já nevim, jak je mam považovat jako.
Jo. V pohodě. Takže na tom YouTube jsou ty lidi, co tam pracujou?
Jo.
Jo. Jak často sleduješ ty youtuberky? Když se zaměříme fakt na ty holky.
Mmmm nejméně jedno video denně. Minimálně.
Fákt? Takže minimálně…každej den prostě?
Jo, každej den.
A řekla bys třeba, že to je půl hodina nebo dvě hodiny? Nebo…
Tak tu půl hodinu.
Super. Zdají se ti krásný ty youtuberky?
Jo, mě přijdou hrozně jako milý, protože kdyby nebyly milý, tak bych na ně nekoukala.
Dobře. Takže tim si mi vlastně odpověděla i na to, co se ti na nich líbí. Takže to je to, že
jsou milý. Super. A proč sleduješ zrovna tyhle youtuberky, jak sis je vybrala?
Našla jsem je uplně náhodou, že jsem třeba koukala na videa, kde někdo třeba ukazuje oblečení,
co si za danej měsíc třeba koupil. A že mi vyjely tam dole třeba v těch výběrech nebo…jak se
to jmenuje.
Jo, nějaký ty doporučený videa. Jasný. A jaká ta videa tě nejvíc baví?
Baví mě se dívat na ty hauly, se to jmenuje, to je, kde ukazujou ty lidi ty ty, a pak mě baví třeba,
když dělaj The mac nebo Footshop, tak porovnávaj outfity různejch lidí a oni, jak se v tom
vyznaj, tak je to takový jako zajímavější. Anebo pak nedávno jsem se dívala na nějakýho kluka,
kterej ohledně bot…protože já mam jako hodně ráda boty, tak říkal třeba boty, kolik stojej, co
jsou nejdražší a takhle. To mě taky baví.
Super. A co tě na těch videích baví?
Baví mě jakože, jak to popisujou ty věci, a že se pak třeba dozvim o tý daný věci něco novýho.
Super. Mluví občas sami ty youtuberky o kráse? Když se zaměříme na ty holky.
Jo…no. Tydlety co sleduju, tak jakože moc ne. Ale nějaký asi jo.
A jako jestli se o tom už někdy zmínily, dokázala bys říct třeba, jak o tom mluvěj?
Já moc nesleduju takhle tyhlety…

Jo, super. Nevadí. Řekni mi, jestli ty youtubeři slibujou svým odběratelům, jestli potom,
co zopakujou to, co dělaj, že budou krásný, nebo jestli to spíš bere jako samozřejmost, že
se to dělá pro to, aby vypadaly líp.
Mmm. To sem nezažila jako, že by řikaly, že budou vypadat líp nebo tak něco.
Dobře. A proč ta videa sleduješ?
Baví mě to, dozvim se vlastně něco novýho prostě, co třeba se dá dělat, nebo tak, nebo nějaký
nový…nevim…techniky malování (smích), nebo tak něco a prostě baví mě to.
Super. A dáváš komentáře? Píšeš lajky? Teda obráceně. (smích)
Ne, nenene.
Ani jedno jo?
Nenene, maximálně to lajknu třeba, ale jinak nekomentuju.
Takže nikdy si ještě nic nekomentovala, a dáváš teda spíš like nebo dislike?
Ne, to ne. Lajky spíš.
A dala si už někdy dislike?
Dala, ale já spíš, když už dávám like, tak ho dám a dislike nedávám vůbec jakože.
Takže dislike dáš teda fakt jenom výjimečně a občas dáváš lajky. Takže spíš hodnotíš to,
co se ti líbí než …
(dislike) fakt jenom výjimečně no. No já na ty videa, co se mi nelíbí, nekoukam takhle.
A když si dávala ten dislike, tak co to bylo? Vzpomeneš si?
Buď to byla nějaká písnička, co mě třeba něčim neoslovila, nebo to bylo nějaký video, kde třeba
se někdo urážel navzájem nebo něco prostě…
Jasný. Super. Potom jsem se tě chtěla zeptat, jestli se ti líbí, jak jsou youtuberky upravený,
když vystupujou na veřejnosti?
Jojojo. To se mi líbí.
A snažila ses někdy napodobit jejich vzhled?
Ani ne, nesnažila jsem se. Jako někdy maximálně outfity, jakože oblečení třeba nebo tak něco.
Dobře. A dáš na jejich rady, co se týče líčení a oblíkání?
Jo to jo třeba.
A věříš pravdivosti informací v těch videích? Teda důvěřuješ jim?
Mmmm záleží, kdo to je. Jestli ten člověk jako působí mile nebo to, tak jakože jo. Nemam jako
v tom 100% důvěru, ale třeba 90%, tak jinak jako jo.
Takže každýho posuzuješ zvlášť?
Jojojojo. Na kadžýho mam jinej metr, takhle.
A to je teda vzhledem k tomu, jak se chovaj?

Jak se chovaj a vystupujou. Hodně jak vystupujou no.
Super. Máš pocit, že ti ty youtuberky něco předávaj? Když se teda bavíme o těch holkách,
co dělaj třeba ty videa na to oblíkání, líčení….
Mmm jo, určitě ano.
A je pro tebe důležitý, že má youtuber rád stejný značky jako ty?
Ne, není to pro mě důležitý. Třeba se nějakou novou značku od něj dozvim, a pak se mi ta
značka taky začne líbit.
A stalo se ti to někdy, že si měla třeba oblíbenou značku a viděla si jí u toho youtubera?
Jo, určitě ano.
A jak to na tebe působí třeba?
No, nevadí mi to. Je to takový zas jako…jak to říct…že nakupujou třeba ve stejným obchodě
jak já, tak je to jako takový jako ozvláštnění…ozvláštnění, ja nevim jak to říct prostě.
V pohodě. Takže je ti to svým způsobem příjemný a je to takový milý?
Jojojo.
A naopak už se ti to taky stalo, že si tam viděla nějakou značku, a pak si jí začla sledovat
a tak?
Jo, určitě.
Víš proč ty youtuberky maj ve videích určitý produkty? Jako je ta kosmetika, oblečení a
mluví o tom?
Mmm nevim proč, ale může to bejt třeba placená propagace, že oni něco dostanou, a pak z toho
maj prostě jakože…oni to ukážou, já nevim přesně jak funguje placená propagace, ale tak něco.
Anebo to dělaj jenom prostě z vlastní zkušenosti, aby to dali těm lidem, že prostě jim to
vyhovuje, že to je dobrý… Ale třeba řeknou, že ostatním to vyhovovat nemusí, ale že jim to
zrovna vyhovuje.
Super. A jakej vidíš rozdíl mezi tadytěma vlastně dvouma druhama videí?
Mmm, že to dělaj lidi z vlastní zkušenosti, jakože z toho nic v podstatě nemaj, tak to je zas
hodně milý. Jakože takhle předaj zkušenosti svoje lidem. To se mi líbí. A pak ani ta placená
propagace mi nějak nevadí jakože. Ale to jsou většinou takový ty drahý značky.
Takže koukáš na oba dva druhy těch videí?
Jo, oba dva.
Dobře a myslíš si, že jeden člověk dělá oba dva druhy videí? Nebo si myslíš, že se to
vyloženě liší, že…
Záleží jak kdo, ale hodně lidí dělá oba dva druhy těch videí, že třeba jednou natočí z vlastní
zkušenosti a podruhý natočí s placenou propagací.

A když vidíš ty videa, třeba stou propagací nebo i s tou zkušeností, tak je to tam nějak
rozdělený? Nebo jak poznáš, co je co?
Ono je to většinou zvlášť. Z vlastní zkušenosti to tam řeknou většinou teda a placená propagace,
ono, když se na to podíváš, tak to tam dole, myslim že v levym dolním rohu to tam obsahuje
jako placená propagace.
Super. A myslíš v levym dolním rohu toho videa, nebo tam někde pod tim….
Videa, videa. Ale nemaj to všichni. Nemaj to všichni.
Jo? A jakej v tom vidíš rozdíl, když to tam někdo má, a když to tam někdo nemá?
To nevim. (smích)
Jako jestli ti to je jedno…
No mě to nějak jako nevadí, ale pak mi to zas přijde jako blbý to tam nedat, to obsahuje placenou
propagaci, když to vlastně obsahuje jako to.
Super. A všimla sis toho někdy, že to tam třeba napsaný nebylo a tobě přišlo zjevný, že
jako to je placená propagace?
Jo to jo. To určitě ano, to se stává někdy. Nevim teď konkrétního youtubera, youtuberku ale
určitě ano.
A když to takhle na to narazíš, tak to vnímáš třeba jinak to video, nebo ne?
Jakože, jak kdy a jak co, podle toho, jestli to je nějaká jako drahá věc nebo to, a on to tam
neukáže, tak jako, přijde mi to takový trochu jako, přijde mi to takový prostě divný jako, že to
tam nedá.
Jak to teda rozeznáš nebo jak si myslíš, že to poznáš, že je to placená propagace, a přitom
to tam neni uvedený?
Třeba Anna Šulc, jestli znáš, tak ta dělá hodně sketche a tam většinou to tam…oni to ukážou
třeba na začátku nebo buď to ukážou nebo to řeknou, a když to tam třeba není, tak to prostě je
pořád, že se tam ukazuje třeba Mentos, že kdyby tam pořád ukazoval, tak že mi to pak nějak
jako dojde, že to ukazuje hodněkrát, a že to tam nebylo no.
Jo. Super. Máš nějaký rituály a zvyky spojený se sledováním youtuberek?
Většinou večer, okolo…já se dívam na televizi nejdřív, pak si volam většinou s holkama okolo
10, a pak většinou v půl 11 se začnu nějak dívat, a do tý doby, než se mi nechce spát.
Fakt? A v kolik chodíš takhle spát?
Jak kdy. Do 11 většinou. Nebo někdy aj i pozdějc, ale to je jako přes týden, jinak o víkendu
někdy dýl.
Jojojo. Já se ptám jenom tak informativně (smích). Tak jo. A jak podle tebe youtubeři
ovlivňujou svoje diváky?

Tak můžou buď třeba chováním, nebo pak, znáš Taryho asi, tak ten třeba mi přijde jakože to
dělá dobře, jakože ten parkour, a že učí ty děti to, ale zas mi třeba přijde od něj ošklivý to
chování, jak dělal stream někde a bylo to nějak teď jako docela kauza. Bylo to nějak aj i na
Nově s tim dítětem, jak se ho zeptal s tim oblečením a on mu řek, že nemá drahý oblečení. Jenže
oni pak to všichni udělali tak, že on byl jenom na to dítě ošklivej, jenže on pak řekl, že to byla
vlastně sranda a řekl, že ty látky jsou na to drahý prostě, a že kdyby to prodávali levně, tak se
to hned vykoupí a v podstatě z toho nic nemaj. Takže z toho v podstatě udělali všichni ty, ten
internet z toho udělal jenom to ošklivý.
Dobře. Takže ty sis vlastně všimla toho, nebo spíš…jestli to správně chápu, tak ty říkáš,
že to bylo dá se říct vytržený z kontextu. Že on teda řekl, ty nemáš peníze, to není drahý,
jenom ty nemáš peníze, ale ne to je sranda, a pak to vysvětlil teda? Nebo jak to bylo.
Nonono, ne. On to vlastně, já jsem viděla celej ten stream, jakože on to někdo dával na YouTube
uplně celej a ono to bylo tak, že ten chlapeček se ho zeptal, on měl ten parkour workshop dělá
žejo, tak oni se tam pak na konci nějak myslim děti ptaj jako na různý otázky, co je zajímá. Tak
tadyten chlapeček se ho zeptal „proč máš tak drahý oblečení?“ a on na to odpověděl vlastně „já
nemam drahý oblečení, jen ty máš málo peněz“ no, a pak on vlastně řekl, že to byla sranda, a
že je to drahý kvůli tomu, že aby z toho něco měli, a navíc ty látky jsou drahý. A ty média
všechny z toho vystřihly jenom to jak…
Jo dobrý, takže to řekl v jednu tu samou chvíli prostě?
Jo. Bylo to v tom.
Zajímavý, to jsem třeba nevěděla. Super. A celkově teda Taryho bereš jako dobrýho?
Tak někdy třeba dělal to pirát silnic, to se mi zas nelíbilo. Ale pak bylo od něj hezký, že to video
smazal a udělal k tomu, byl někde u moře, jel s tou jeho holkou a omluvil se tam. Bylo to snad
…to video trvá 45 minut a že tam o tom mluví, že to přehnal a že se omlouval takhle. To mi
přišlo zase hezký jako.
Takže celkově myslíš, že je dobrej/špatnej?
Něco mezi.
Tak, my jsme se bavily o tom ovlivňování a ty si říkala, že to buď může bejt chování
anebo…
Chování to může bejt třeba, jak se chovaj, takže ty děti se to snažej napodobit…
A pak si říkala s tim Tarym, že zas k tomu sportu…
No, že je to k tomu táhne, anebo pak ještě...nevim co ještě by třeba mohli nějak ovlivňovat.
V pohodě. Já jsem si to chtěla jenom srovnat.

No třeba pak ještě, ale to je zas k tomu chování, že třeba děti pak můžou mluvit sprostě, když
sledujou nějaký youtubery sprostý, takže pak ty děti můžou to, ale to je k tomu chování. No teď
mě asi nic nenapadá takhle.
V pohodě. A ty koukáš třeba na youtubery, který jsou sprostý v těch videích?
Nějak ani ne. Mě to video pak nějak se to docela zkazí jako, jak tam mluví sprostě nebo to….
A myslíš si, že dokážeš odhalit reklamu ve tvorbě youtuberů? V těch videích, jestli vidíš
tu reklamu? Ty už si na to svým způsobem narazila, že když to tam vidíš, že se ta věc tam
opakuje několikrát, tak že ti dojde, že to je reklama, je to tak?
Jojojo. V podstatě jo.
A myslíš si, že tebe svými videi youtubeři nějak ovlivňujou nebo yotuutberky…?
Jakože možná ty outfity jako, že pak se to nějak pak se třeba snažim sladit. Že se mi to třeba
v tom videu líbí, tak se to pak snažim nějak napodobit nebo tak něco, to jo. A jinak nevim.
A ty si třeba jako slazuješ ty věci typově nebo si i ráda pořídíš to samý, vyloženě cos tam
viděla?
No ne, to samý ne, ale většinou je to třeba podobný, nebo třeba to stejný, ale v jiný barvě, nebo
tak něco.
Super. A ty si ty věci bereš třeba když jdeš s holkama ven, nebo do školy nebo?
Do školy, nebo když někam jedu na nějakou třeba sem na Čerňák, že to mam nejblíž. Jakože
ven, do školy aj i kamkoliv v podstatě. A snažim se nosit všude to stejný nějak.
A ty se občas líčíš?
Mmm spíš doma. Spíš doma, než jako že bych si to brala do školy nebo tak něco.
A proč to tak je? Jestli jako ještě je na to brzo ve škole nebo…
Já si myslim, že v mym věku je ještě na to brzo nebo tak mi to jako nějak přijde.
Jo? A to si myslíš ty sama nebo?
To si myslim já tohle.
Super. Potom bysem se tě chtěla zeptat teda, v čem si myslíš, že tě ty youtuberky
ovlivňujou? Jestli teda v tom oblíkání, v tom stylu?
Jo v tom oblíkání. Ale to není, že by mě to uplně ovlivňovaly, ale že třeba, když se mi něco líbí,
tak se to snažim jako nějak napodobit nebo tak něco.
Jo, takže spíš se tim jako inspiruješ?
Jo, inspiruju spíš.
Tak, a co si o těch youtuberkách vlastně myslíš? O nich jako o lidech, o těch holkách.
Já si myslim, že to jsou uplně normální holky, akorát maj prostě YouTube kanál, maj na něm
nějakej počet odběratelů, sledujících a myslim, že to jsou uplně normální lidi. Akorát mě někdy

třeba štve, že ty lidi nechápou, že oni maj i, že musej chodit do školy, jsou uplně normální lidi,
že mě štve, že ty lidi to nechápou třeba.
Myslíš jako ty, co na ně koukaj, že ty lidi nechápou, že oni maj i svoje starosti?
No.
Jo. Super. Takže celkově na ně máš nějakej jako i pozitivní věci, nebo negativní věci…?
A můžeš mi k tomu říct něco trošku? Celkově, jestli teda si myslíš to, že to jsou teda
normální lidi, myslíš si, že je nějak ovlivňuje jejich život, co dělaj?
Asi určitě. Já si myslim, že třeba musej mít míň času na zábavu. Třeba to stříhání těch videí
musí trvat určitě jako dlouho a pak ještě, že je to prostě omezuje si myslim. V něčem určitě.
Super. A myslíš si, že to má i nějaký pozitiva?
No ono pak z toho YouTubu, když máš vlastně hodně odběratelů, tak se z toho dá i vydělávat,
neřikam, že nějak extra moc, ale pak už seš slavnější a slavnější. Takže vydělávaj, žejo. Takže
z toho pak můžou i něco mít.
Bomba. Co se ti líbí na jejich chování a vzhledu? Na chování a vzhledu těch youtuberek.
Že jsou milý, že jsou v pohodě a prostě tak.
Dobře a chtěla by si vypadat jako tvoje oblíbená youtuberka?
Mmmm to asi ne.
A zeptám se jaká to je?
Asi ta Adele Brandi, tý je 15 myslimže. Nebo 16, jedno z toho.
A ještě mi řekni, jak bys teda chtěla vypadat?
Já jsem docela spokojená sama se sebou, nebo jako samozřejmě bych asi chtěla něco změnit,
ale je to v pohodě.
Super. Chtěla si někdy to, co si viděla v těch videích?
Určitě ano.
Co to bylo naposledy?
Boty určitě. Já mam hodně ráda ty boty...takže boty od Nike Air Jordan 11 Retro Concord.
(smích) Dobře. A jak vypadaj, aspoň barvu mi řekni.
Jsou takový bíločernomodrý a jsou to boty na basket. Ale nosej se normálně tady jako.
A ty hraješ třeba basket?
Nenene. To jsem měla jenom na ven.
Dobře, stává se ti to často, že se ti tam něco líbí?
Jo, tak to určitě. (smích)
A jak často? Jestli třeba fakt pokaždý, třeba jednou tejdně, jednou měsíčně…
(fakt pokaždý) ne to ne. Tak jednou měsíčně.

A mluvíš někdy o těch videích s rodičema?
S mámou ne, protože ona zaprvý to nesleduje a nějak tomu vůbec nerozumí a já si myslim, že
jí to ani nijak nezajímá prostě jako.
Takže s rodičema to vůbec neřešíš. Říkáš někdy mamce o věci, který si viděla u
youtuberek?
Ne, to ne.
Takže na to jenom koukáš, ale nepoprosila si jí nikdy, aby ti něco pořídila?
Ne to ne. To já spíš že jí řeknu, že tadyto chci, tak jestli buď mi na to…anebo ne, že tadyto chci,
že třeba něco takovýho podobnýho, tak jestli by to třeba někde viděla, tak jestli by mi to
nekoupila. Nebo že třeba si to koupim většinou sama. Většinou jako sama prostě si to kupuju.
A to si kupuješ z kapesnýho nebo máš nějakou brigádu?
Brigády nemam, protože bohužel ještě nemůžu, ale tak z kapesnýho, nebo že mi máma třeba
něco na to přispěje.
Jo, super. A když mi řekneš, co to bylo naposledy? Co sis takhle pořídila od těch…
Mmmm tak to byly myslimže kalhoty takový jedny.
Jo? A to si viděla teda v nějakym tom haulu?
To jsem viděla v nějakym tom videu no.
To si viděla vyloženě, že tam je i ta značka? A ty si šla vyloženě pro tu značku? Nebo…
Nenene. Jenom jak stylově, třeba tvarově…nebo…
Takže když takhle se ti něco líbí tak ti jde spíš o to, aby to byla ta značka, nebo spíš, aby
to vypadalo podobně?
Nenene, spíš, aby to vypadalo.
Dobře. Děkuju. A potom jsem se tě chtěla zeptat ještě v souvislosti s těma rodičema,
s těma věcma. Takže ty si to zařizuješ sama tohleto a vůbec to s nima neřešíš? Když něco
chceš, tak si to teda pořídíš…a je ti teda vlastně jedno, jestli je to od youtubera doporučený
nebo ne, jde ti spíš o ten…o to, jak to vypadá. Dobře, co je pro tebe důvodem k vypnutí
videa nebo zrušení odběru?
Buď že se mi chce spát anebo, že prostě ten kanál mě přestane bavit. Nebo, že začne vydávat
jinej typ videí, než co mě baví.
A to se ti teda stalo, že ten člověk najedou začal vydávat něco jinýho?
Jojojo. Stalo.
Jo a můžeš mi říct u koho, jestli si vzpomeneš?

To byl Vaďák, on začal dřív lets playe, to je hry a nějaký jiný prostě videa, a pak prostě začal
točit písničky, a to prostě nějak ta tvorba…nebo ty klipy byly hezký, ale to, o čem zpíval se mi
nelíbilo, takže jsem to prostě…
Zrušila si to prostě. Takže účet tam máš hádám? Nějaký přihlášení?
Jojo, mam mam mam.
A tam máš teda ty svoje videa a tam si to spravuješ. Mluvily někdy tvoje oblíbený
youtuberky o tom, že by za prezentovaný výrobky dostaly nějakou odměnu? Na to už jsme
taky narazily asi…
Jo asi jo, jo určitě ano.
A setkala ses třeba s tim, že dostaly výrobky zadarmo, nebo dostaly peníze za jejich
propagaci?
To jsem se spíš setkala s tim, že oni…Lush, to je taky značka, netestuje vlastně na zvířatech
s tim ta Katuš Tomíčková a Adele Brandi spolupracujou a oni většinou tam dostávaj, že jim
přijde domu jako balíček s nějakýma věcma, a na to potom natočej video.
Super. A rozlišuješ nebo vnímáš ty videa jinak? Když je tam tadyta placená propagace
nebo ne?
Ne, vůbec.
A stalo se ti někdy, že si měla třeba youtuberku nebo youtubera, kde on ty videa dělal bez
propagace, a potom začal a ta tvorba se změnila nějakym způsobem?
Ne to se mi…to mi nějak nepřišlo.
Dobře, tak jo. A ty teda říkáš, že oni to spíš dělaj tak nějak na střídačku?
Jo na takovou střídačku no.
A jinak ty videa vnímáš teda stejně.
Jo vnímám to nějak stejně.
A myslíš si, že i ty holky o tom mluvěj stejně a maj k tomu podobnej přístup?
Jo, já si myslim že jo.
Takže nevidíš rozdíly mezi…
Ne ne ne, nevidim.
Super. Jak vnímáš tu reklamu ve videích youtuberek? Co na ní oceňuješ a co ti vadí třeba?
Mmm tak oceňuju to, že já nevim přesně jak oni to maj, jakože jak to tam funguje, co za to
musej říct, ale nedá se tomu jako věřit uplně 100% si myslim třeba, jelikož za to dostávaj ty
peníze, tak si třeba něco tam jako neřeknou, ikdyž jim třeba nevyhovuje to. Takhle už nevim
jako …
Ale bereš to v podtaz, že by se to mohlo stát?

Jo.
Dobře. Ještě chceš k tomu něco říct? Takže tohle to je to, jak to vnímáš. A je něco, co na
tom oceňuješ, nebo co ti vadí?
Asi ne.
Jo dobře, tak jo. Ale to je super, že jako tam vnímáš i to, že tam je možnost, že to není
jako uplně jak řikaj, že to je…Ty máš něco z toho Lushe třeba?
Jojojo. Kupovala jsem si tam určitě někdy něco.
Jo? A tos kupovala třeba na doporučení tý youtuberky nebo…
Ne to já jsem tam šla jednou s mámou, jako znala jsem tu značku, ale neznala jsem jí nějak do
podrobna. Takže jsem tam šla a koupila jsem si tam jenom něco.
A co si myslíš o zatajování reklamy?
Mmm, přijde mi to takový jako ošklivý. Že oni vlastně za to dostanou peníze v podstatě, ale
neřeknou to, že to je ta placená propagace. Mi to přijde takový jako ošklivý.
Takže si myslíš, že by měli nebo neměli youtubeři označovat reklamu?
Já si myslim, že spíš jo. Když za to maj ty peníze nebo ten produkt zadarmo, tak si myslim, že
ano.
A jako když se na to podíváš globálně, jako u ostatních lidí, tak myslíš si, že je pro ně jako
rozdílný, když ty videa jsou propagací, nebo když to ta holka dělá sama od sebe.
Jako jestli mezi tim vidim nějakej rozdíl?
Ty si říkala, že mezi tim rozdíl nevidíš, ale jestli si myslíš, že lidi jako všeobecně v tom
viděj rozdíl?
Já si myslim, že jako nějaký určitě ano.
Aha, dobře. Tak jo. Je něco, co bys k tomu chtěla takhle dodat? K tomu tématu celkově
těch youtuberek?
Mmmm asi ne.
Ty teda vyloženě koukáš na ty značky, plus teda na nějaký ty youtuberky jako který
vytvářej tady tyhle hauly, co se týče líčení, na to taky občas koukáš?
Jo, taky určitě ano, ale ne tak často protože nedělam to pravidelně a není to nějak jakože…dělam
to spíš jen tak jako pro zábavu. Než jako, že bych to to potom nějak…
A když se doma líčíš, tak zkoušíš třeba to, co si viděla v těch videích?
Jo, to určitě jo.
Když si třeba s holkama ve škole, tak se o tom bavíte o těch youtuberkách?
Jo, bavíme.
Myslíš si třeba, že i to je nějakym důvodem proč se na to koukáš? Nebo si myslíš třeba…

Jo třeba jo, žejo. My jsme se třeba nějak bavily s holkama a já jsem třeba o tý youtuberce
v životě nic nevěděla a holky mi to právě řekly, a já jsem se pak třeba doma na ní podívala a
bavilo mě to, tak jsem jí dala třeba odběr nebo tak něco.
Ještě se tě chci zeptat, jestli se mýlim v tom, že třeba se na ty youtuberky koukáš i proto,
aby ses měla o čem bavit s holkama?
Ne to ne, to zas ne. Já to dělam spíš jako pro sebe jakoby, že mě to třeba baví, nebo že mě to
video něčim zaujme, třeba miniaturou, názvem, nebo co v tom videu vlastně dělá.

P8
Když se řekne slovo krása, tak co tě napadne?
Tak mě asi napadne…pro každýho to znamená něco jinýho. Pro mě to neznamená úplně vzhled,
ale spíš jakoby ty vlastnosti a tak…
Bomba, super. To je vlastně i další otázka, na kterou jsi mi odpověděla. Jestli si myslíš, že
to pro každýho znamená to samý, nebo ne.
Něco jinýho.
Dobře. A co ty konkrétně považuješ za krásný?
Třeba rodinu nebo nějaký obětí a vlastnosti hlavně člověka.
Super. Kdo je podle tebe krásný? Jaký má vlastnosti, jak vypadá, jak se chová?
No tak vypadá asi jako… vy ste mi hned přišla, teda ty, taková hezká a milá.
Děkuju, ale já to myslim spíš globálně – jako když je člověk milej?
Jo…když je člověk hodnej, přátelskej.
Myslíš si, že je to důležitý být krásná?
Vzhledově určitě ne.
Proč si to myslíš?
No že jde hlavně o ty vlastnosti. Jakej člověk je. A ne jakej je vzhledově.
K tomu jsi dospěla sama? K tomu názoru?
Ano.
Co si myslíš, že je na tobě krásné?
Na mně? Asi taky ty vlastnosti. Jakoby, že si o sobě myslím, že jsem hodná a snažím se taková
být na všechny.
Jaký youtuberky ty sleduješ? A jak často?
No tak, když třeba i při učení si je zapnu, a jenom jakoby je poslouchám. Třeba Shopaholic
Nicol, Style with me, tak třeba Petra lovely hair, už mě nic nenapadá.
Dobře a jak často se na ty videa podíváš?
Tak… každej den. Když se to sečte, tak hodinu. Třeba si pustím dvě videa pak si jdu ven, nebo
něco, a pak se zase podívám.
Super. A říkala si, že to teda děláš i u učení? To tě neruší? (smích)
Ne, já třeba i písničky nebo takhle. To se mi učí líp, když není uplně ticho.
Zdají se ti ty youtuberky krásný?
Na videích jo.
Co se ti na nich líbí konkrétně?

Jakoby, že mi přijdou jako kamarádky, třeba když si povídají. Nebo i vzhledově jsou teda
hezký.
A co nějak konkrétně, jestli tě napadne, co se ti na nich líbí?
Třeba plný rty, když maj, nebo vlasy.
Proč sleduješ zrovna ty youtuberky, který jsi vyjmenovala? Měla jsi nějaký výběr k tomu
nebo…?
No mě třeba baví jakoby videa hauly třeba jakoby o oblečení. Tak to třeba dělá ta Shopaholic
Nicol, nebo Petra lovely hair, tak ta se líčí.
Takže u každý máš něco?
Jo.
Jaká videa tě nejvíc baví? Ty jsi říkala ty hauly. Je tam ještě něco, co tě baví z těch druhů
videí?
No třeba nějaký zábavný. Třeba u tý Style with me, když dělá třeba něco s bráchou.
Co tě na nich baví? Že tam dělaj ty zábavný věci nebo…?
Ano.
Mluví občas samotný youtuberky o kráse?
Nevím.
Slibují ty holky svým odběratelkám, takže i tobě, že po tom, co zopakujou, co dělá ta
youtuberka, že budou krásný, třeba nějaký to líčení, nebo se to bere jako samozřejmost,
že to děláš pro to, abys byla krásnější?
Já to beru asi jako samozřejmost, když ráno vstanu, tak se jakoby jdu rovnou namalovat.
Takže do školy se maluješ?
Ano.
A mamka je s tím v pohodě?
Jojo, mamka jo, v pohodě.
Proč ta videa sleduješ?
Tak, že jsou zábavný a sem chtěla říct, že se něco naučím, ale to asi… jakoby třeba z toho líčení,
tak různý ty tahy třeba těma štětcema.
Píšeš k těm videím komentáře a daváš lajky?
Ne, vůbec. Nikdy jsem nic nenapsala.
Máš k tomu důvod?
Asi ne. Jen kdybych tam napsala něco jakoby, aby mi tam nenapsal někdo něco hnusnýho,
kdyby s tim nesouhlasil…
Líbí se ti, jak jsou ty youtuberky upravený, když vystupujou na veřejnosti?

Jo, líbí.
Snažila ses to někdy napodobit, to, jak vypadaj?
No tak podle těch haulů třeba to oblečení, jak sladit. To jo.
To sis pořídila jako podobný oblečení, nebo to samý?
Podobný. Třeba i nějaký co mám ve skříni, jsem se snažila to nějak zkombinovat.
Dáš na jejich rady, co se týče líčení a oblíkání?
Jo určitě jo... já nejsem nějak zkušená v tom líčení. Tak jo.
Důvěřuješ pravdivosti těch informací, co říkaj, že říkaj pravdu?
No to určitě ne.
Proč?
Že třeba to řeknou jakoby na kameru, ale pak si to můžou říct s kamarádkama nějak jinak.
Takže myslíš, že na kameru říkaj něco jinýho, než si myslej?
No asi jo...jako asi jo... že nemluvěj uplně jakoby ve všem pravdu.
Takže prostě, když jsou na kameře, tak se přizpůsobujou nějak…?
Jo, tomu, aby na ně někdo koukal. Aby odběratelé na ně koukali tak, jak oni chtěj.
Máš pocit, že ti ty youtuberky něco předávaj? Ty už si na to narazila vlastně.
O tom líčení, ty tahy třeba nebo...co se naučim.
A ty používáš kromě řasenky nějaký jiný líčení?
Jo. Na obočí a make-up.
Je pro tebe důležitý, že má youtuber rád stejný značky jako ty?
Ne, to si spíš určím jakoby já, co mi vyhovuje a tak.
A stalo se ti někdy, že jsi měla stejnou značku jako on? Třeba i že si měla nějakou značku,
a potom sis všimla, že ji má i on?
Třeba jako i líčení a tak. Třeba spíš řekla, že má jakoby z toho líčení, třeba od Essence ta Petra
lovely hair, tak vlastně dělala jakoby video z toho obchodu, z drogerie. Když si kupovala, tak
měla od Essence, a to používám.
A v závěru Ti na tom nějak záleží nebo ne, jestli…?
Nezáleží určitě.
Dobře. Víš, proč ty youtuberky mají ve videích určitý produkty, jako je právě ta
kosmetika a oblečení, a mluví o tom?
No tak za to dostanou jakoby peníze, jako reklamu.
Vnímáš tu reklamu v těch videích?
No, jakože když to řeknou, myslím že Anička Šulcová to říkala, ale většinou si myslím, že to
jakoby neříkaj, aby pak jim tam nepsali ty komentáře, že to dělaj jen za peníze a tak.

Máš nějaký rituály a zvyky spojený se sledováním youtuberek?
Nemám.
Jak podle tebe youtubeři ovlivňují svoje diváky? Všeobecně…
No, jakože na ty videa jakoby říkaj to, co chtěj. A tím nás vlastně ovlivňujou. Že třeba řeknou,
že tenhle produkt je nejlepší jenom, aby udělali tu reklamu, a není to třeba pravda.
A myslíš si, že ty děti to vědí? Nebo že dospívající, že je to reklama? Že to tak jako všichni
vnímají, jako ty?
Všichni ne, asi... to si nemyslim.
A na čem si myslíš, že to závisí?
Tak třeba když to tam neřeknou, tak...
A jak tys na to přišla?
No že jsem třeba viděla v těch komentářích právě, že to tam jakoby psali. Ale já to třeba
nevnímám tak jakoby zle… jako že jim to nemám za zlý.
Ve škole, dotkli jste se někdy toho tématu?
Jakoby ve škole u nás ne… já si myslím že u holek ve třídě jo, ale u nás ne.
Myslíš si, že dokážeš odhalit tu reklamu ve tvorbě youtuberů?
Když o tom povídaj jakoby dlouho, a říkaj jakože, že je nejlepší ten produkt, a tak, tak si jo.
Ale když by se nějak jako zmínily jenom okrajově, tak si myslim, že ne.
Takže si se setkala s tím, že tam vyloženě nebylo nikde nic napsaný na tom videu, nebo
řečený, ale úplně to bylo opakovaný pořád dokola?
Myslím si, že ta Petra Lovely Hair, tak to má třeba.
Myslíš si, že tě svými videi youtuberky nějak ovlivňujou?
Já se spíš nenechávám ovlivňovat jakoby něčím jiným. Snažím se mít jakoby svoje názory.
Celkově ty youtuberky dávají prostor těm holkám, který se na to koukaj, mít svůj názor,
nebo spíš si myslíš, že ti říkají jakej názor mít?
Spíš si myslím, že řikaj, jakej názor mít.
Co si o těch youtuberkách vlastně myslíš? Jako tvůj názor celkově na ty holky, na ty lidi.
Klidně si můžeš vybrat nějakou konkrétní.
Petra Lovely Hair jakoby, ne že bych ji neměla moc ráda, ale přijde mi taková ne úplně
sympatická. Ale třeba Shopaholic Nicol, tak tu mám na těch videích právě hrozně ráda, ale
kamarádka mi říkala, že ji potkala jakoby ve skutečnosti a chtěla se s ní vyfotit, a že nebyla
jako z toho úplně nadšená, a že byla nepříjemná.
A chápeš to? Proč je nepříjemná? Myslíš, že by měla být ochotná?

No jako když třeba se s ní chce vyfotit hodně takhle lidí za den, tak jako asi každýho by to
otravovalo.
Já si taky myslím, že prostě jako by ti to taky lezlo na nervy. Když jdeš takhle jenom ven,
spěcháš, potřebuješ si něco zařídit.
Ona i říkala na nějakým videu přímo jakoby samostatným, že byla u nějakýho psychiatra nebo
psychologa, co to s ní jakoby řeší.
Takže si myslíš, že to má taky souvislost s tím, co dělá?
Jo.
Já si právě taky asi myslím, že je to ovlivňuje i z jiných pohledů než jakože dělaj videa a
maj z toho peníze, tak jak myslíš, že je to ještě ovlivňuje, že musí k tomu psychologovi?
Jakoby taky negativně si myslím, že to na ně působí, to okolí. Když se o nich tak jako povídá i
negativně.
A myslíš, že se o nich mluví spíš negativně nebo pozitivně?
Spíš asi pozitivně bych řekla.
Co se ti líbí na chování a vzhledu těch youtuberek, na který koukáš?
No tak chování, právě, že se chovaj kamarádsky nebo přátelsky, a vzhledu třeba u Aničky
Šulcový se mi líbí postava a většinou jako obličej, že maj hezkej.
A chtěla bys vypadat jako tvoje oblíbená youtuberka?
Já se sebou jako nejsem moc spokojená, jak vypadám, ale… asi ne.
A která je tvoje oblíbená youtuberka? Jestli máš nějakou konkrétní?
Tak Shopaholic Nicol asi, ta Style with me a Aničku Šulcovou mam taky hodně ráda.
A jak bys teda chtěla vypadat?
Hmm…delší vlasy, ty jsem měla vlastně a ostříhala jsem si je. Pak jsem toho litovala a hustší
bych je chtěla mít.
A jak dlouhý si je měla? Jako až pod zadek?
Ne, to ne. Ale tak třeba sem. A to jsem je měla úplně kratší, tak jako na mikádo.
Teď to vypadá, že je máš čerstvě střižený.
To narostlo… a chtěla bych mít jinou barvu očí. A teď jsem si nechala dát rovnátka, jsem měla
takový docela křivý zuby.
Jako rovnátka to jsem si taky prožila. To bylo teda hodně náročný pro mě.
Já mam třeba uplně rozedřený dásně. Já je mám vlastně první měsíc.
Chtěla jsi někdy to, co jsi viděla v těch videích?
Určitě jo, nějaký oblečení třeba... nebo i vypadat jako třeba i.

A stává se ti to často? Třeba jak často se ti to stane, že se ti něco líbí, že bys to fakt jako
chtěla?
No tak na těch haulech většinou to oblečení, když maj hezký.
Mluvíš někdy s rodičema o těch videích?
Jo, často docela… jak je Caters a vydává i naučný knížky od nich mám. To „Sama sobě
Majákem“ a ještě tu druhou, ale ta nevím teď, jak se jmenuje.
To teda s rodičema nějak probíráš?
No většinou v těch knížkách teda spíš, když je tam něco jakoby k zamyšlení.
Takže vlastně ta youtuberka, o který jsi teď mluvila, dělá i nějakej obsah, kterej by mohl
zajímat ty rodiče? Nebo …
Jo většinou mamku tadyto zajímá, říkala. K tomu zamyšlení...
A co tam třeba bylo? Jestli tě něco napadne.
Právě tam jsou takový myšlenky, jakože se máme soustředit sami na sebe a nemáme jakoby
brát, né jako ohledy na ostatní, ale jakoby máme mít svoje názory, a tak...
No super. To je vždycky dobrý slyšet, že některý ty youtuberky dělaj takovejhle obsah. A
myslíš, že to dělaj takhle všechny nebo?
Myslím si, že všechny ne.
Takže ten přístup je asi jinej teda u týhle, co jsi říkala a u těch ostatních. Jaký jsou teda
reakce a názory těch rodičů? Mluvíš teda s mamkou jsi říkala.
Na tu Kate Rezkovou má mamka kladnej názor. Jakoby říkala, že má dobrý ty myšlenky… ale
třeba když natáčí jakoby jiný youtuberky, jak měly ten svůj den. Tak říká mamka, že je to jako
k ničemu.
Ale tak víš co. Každá doba měla něco prostě. Říkáš někdy rodičům o věci, který jsi viděla
u youtuberek?
No třeba, když vidím nějaký to oblečení, tak řeknu mamce, že by se mi třeba líbilo, ale neřeknu,
že je to úplně z toho videa. Třeba jí řeknu, že sem to viděla, a že by se mi to líbilo.
Takže záměrně to jako nedodáš, že to chceš z toho důvodu. (smích) A obvykle ti to pořídí?
Většinou jo.
Takže se nějak dohodnete většinou… A co to bylo naposledy, jestli si vzpomeneš?
Ted jsem viděla takový ty kostkovaný šaty jakoby...
To teď vůbec nevím, co tím myslíš.
Jsou docela upnutý, jakoby takovej ten vzor, jak se teď nosí. A tak ty jsem si koupila teďka,
když jsme byly u doktora. Tak jsme byly pak nakupovat nakupovat, tak jsme je tam objevily.
Tak jsem si je koupila.

No super. A jak často se ti to zhruba stává třeba?
No tak třeba jednou ze třech haulů jakoby se mi líbí jeden ten produkt.
A ty hauly vycházejí… Jak často na ně koukáš? Oni asi vycházejí v určitým intervalu,
jelikož koukáš na víc těch holek, tak jak vidíš ty hauly?
Třeba jednou, dvakrát za dva týdny.
Takže jednou měsíčně se ti stane, že se tam něco objeví. Co je pro tebe důvodem k vypnutí
videa nebo zrušení odběru?
To jsem asi odběr snad ještě nezrušila.
A nikdy si třeba nevypla video v půlce, nebo hnedka jak si to zapla a zjistila jsi, o čem to
bude?
Když je to moc dlouhý, tak mě to nebaví, nebo když třeba natáčej víc dílů/dnů třeba za sebou.
A dlouhý je co, pro tebe?
Třeba víc než deset minut.
Mluvily někdy tvoje oblíbené youtuberky o tom, že by za ty prezentovaný výrobky dostaly
nějakou odměnu?
To asi většinou tam třeba …Anička Šulc právě píše dole, že je to propagovaný… ale neříká asi
v tom videu přímo, že za to něco dostane.
A myslíš, že je to v pohodě tady tou formou, že to napíšou pod to video?
Jo, když to tam napíše, tak jo.
A zbytek těch holek nedělá takovouhle spolupráci si myslíš, nebo že to tam neuváděj?
Myslím si, že to neuváděj, ale dělaj to.
A myslíš si, že to má nějakej záměr, proč to tam neuváděj?
No že by jim právě mohli psát do těch komentářů anebo by je mohli nějak odsuzovat…
jakoby…
Jak vnímáš reklamu ve videích youtuberek? Teď myslím tu reklamu, co dělaj ony, ne tu
reklamu, co ti tam na youtube běží.
No neberu to nějak úplně jakoby záporně. Že to nějak jako nevnímám. Beru to tak, že to jakoby
taky potřebujou.
Co na ní oceňuješ, popřípadě, co ti vadí? Nebo to prostě neřešíš celkově?
Asi to neřeším.
A co si myslíš o tom zatajování reklamy? Myslíš, že by jí měly ty youtuberky označit?
Myslím si, že by to tam měly dát, ale zase chápu, že se třeba bojej právě, že pak tam budou psát
jakoby, že to dělaj pro ty peníze a tak. Tak já je na jednu stranu jakoby chápu...
A celkově je k tomu něco, co bys chtěla dodat? K tomu tématu?

No to, co jsem říkala ze začátku. Že pro každýho znamená ta krása něco jinýho.
A teda přišla sis na to sama, že si ty myslíš, že je to spíš o těch vnitřních věcech?
Jo.
To je bomba. S kámoškama to ve škole řešíte, ty videa?
Spíš s holkama, co jsou tady, tak s těma se celkově víc bavím, že se známe od malička. Holky
od nás ze třídy to moc neřeší.
Ty si vlastně v prváku viď. To se všechno změní, to bude dobrý.
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Když se řekne slovo krása, tak co tě napadne? S tím že, pokud si nad tim ještě nikdy
nepřemejšlela, tak si dej čas na rozmyšlenou. Tak jenom co tě teda napadne, když se řekne
krása.
No tak to je asi…jako já nemam uplně určitou věc, co by mě napadla v tu chvíli jako, když se
řekne krása. To je podle toho třeba o čem se zrovna mluví, nebo tak. To je jako…nevim
jako…krása…asi já nevim…třeba mě napadne jako louka třeba nebo něco jako jsou kytky nebo
takhle. Ale…
No to je super si myslim, jako. A co ty považuješ za krásný?
Za krásný já považuju třeba, když já nevim, se umí někdo hezky chovat a je to takovej ten
člověk třeba, kterej nesoudí lidi podle toho, jak se oblíkaj nebo jak prostě vypadaj a je to takový
to…prostě nesoudí podle vzhledu. A to, že ten člověk se prostě dokáže chovat hezky jako
k ostatním lidem.
Super. Co to slovo podle tvýho názoru znamená?
Tak jako, je pozitivní a jako …nevim. Nevim. Nevim co bych k tomu řekla… jako uplně jako.
Značí to prostě něco hezkýho, něco hezkýho prostě. Buď jako vzhledově nebo prostě, když se
o něčem řekne, že to je krásný, tak vim prostě jako, že to je něco hezkýho no.
Jo. Super, děkuju. A kdo je podle tebe krásný? Jaký má vlastnosti, jak vypadá, jak se
chová?
Hmm. Třeba moje mamka. Tak ta je hezká, to je jasný, má hezký modrý oči a vlasy dlouhý a
je moc hodná na mě. Je to moje mamka takže (smích)…ale jako člověk mi přijde i tak jako
prostě taková, jakože dobrosrdečná, že by se prostě rozdala pro každýho, a to jsem ráda.
Super. To je hezký, a co se týče chování?
To jsem říkala jako předtím, na začátku. Jakože prostě, když ten člověk dokáže třeba bejt
empatickej a vcítit se do někoho a soucítit s těma ostatníma a nebýt povrchní.
Myslíš si, že má to slovo krása pro každýho člověka stejnej význam, nebo…?
Ne. To rozhodně ne.
Jo? A jakej význam si třeba myslíš, že to pro lidi má?
No tak znam lidi, pro který to má takovej ten význam jako třeba to je krásný, co má na sobě ten
člověk nebo jak se jako oblíká a takhle. A hodně jakože taky řeknu třeba, jé to je hezký, co máš
na sobě, nebo krásný. Ale jakože neberu to jenom takhe z tadyctý stránky, ale spíš jako…znam
i lidi, který prostě to berou jenom z toho jako fakt…prostě z vrchu jenom.
Dobře. Myslíš si, že je to důležitý, být krásná?

No, vnitřně jo, ale jakože…ono to je důležitý. Protože lidi podle toho hodně souděj, ale vlastně
v podstatě není, ale lidi podle toho souděj, takže v dnešní době už jako asi víc mnohem než
třeba podle mě dřív. Protože dřív lidi se podle mě nesoudili podle toho, jak kdo má jaký
značkový oblečení nebo jak kdo chodí oblíkanej a takhle…
A myslíš teda, že dneska je to…
Dneska už asi spíš víc než dřív. Když byli podle mě lidi tak jako stejně hodně, a teďkon jsou
tam takový ty rozdíly.
A proč si myslíš, že je to důležitý? Ty si říkala kvůli tomu, že teda lidi soudí podle toho?
No. Asi podle toho, že. Asi, že pro někoho to je…někdo to neřeší a…hodně prostě lidi
samozřejmě podle toho soudí, ale někdo si řekne, že může bejt jako jak chce, ale potom asi
taky…někomu třeba není uplně příjemný, když někdo na něj nahlíží, když nemá na sobě třeba
hezký značkový oblečení a má prostě z normálního obchodu, tak …proto to podle mě i třeba
jako důležitý pro toho člověka potom jako, že se pak třeba může cejtit jako ne uplně dobře
s těma ostatníma. I když prostě v podstatě to není důležitý.
A co si myslíš, že je na tobě krásnýho?
Tak já nevim. (smích) To zní tak jako hrozně egoisticky, když to takhle řeknu.
Jo, ale pravda je, že každej na sobě má něco rád, žejo. A je to důležitý hlavně, aby člověk
na sobě měl něco rád. Tak co ty na sobě oceňuješ?
Mmm. Že třeba, když jako začnu nějakou věc, třeba nějakej koníček, že u toho dokážu dlouho
vydržet. Že jako hned nepřeskočim na něco jinýho hned. A že tim pádem to dlouho vydrží, a
dělam to pak hodně let třeba.
Super. Máš nějaký sourozence?
Dva bráchy. Mladší, dvojčata.
Tak to máte doma asi živo. (smích)
No, to jo. (smích)
Tak, jaký youtuberky sleduješ?
Tak nejvíc sleduju asi Shopaholic Nicol a Aničku Šulcovou. Ty nejvíc sleduju. A jakože já se
moc na YouTube nedívam. Takže je to takový, když se pak kouknu na ten YouTube, tak vážně,
anebo potom ještě nějaký zahraniční. Ale to bejvaj youtubeři i youtuberky. Takže…
A jak často se teda na ty videa podíváš?
Tak jednou za měsíc, třeba dvakrát. Moc na to teď nemam ani čas, jak se učim na přijímačky,
takže… (smích)
Ajo vlastně, vy teď máte přijímačky. Tak. A zdaj se ti krásný ty youtuberky, na který
koukáš?

No, jako vzhledově určitě jsou hezký.
A kromě vzhledu, dokážeš to nějak posoudit?
No, třeba ta Anička Šulcová mi přijde taková hodná, taková milá. A ona je taková jako veselá,
že se snaží rozdat tu pozitivní energii. Tak na ní je to takový... a mam jí fakt ráda. Ta Shopaholic
Nicol je, jako tu mam ráda. Ale přijde mi, že je v poslední době taková nevim, taková docela
jakože, taková trošku nafrněná. Nevim, prostě dřív byla taková jiná, takže v poslední době je
to, nevim prostě.
A myslíš, že za tim je nějakej důvod, že se změnila? Popřípadě jakej?
Jestli třeba ta sláva, jestli tim, jak čím dál tim víc je slavná. Ona už teď moc nenatáčí, ale pořád
chodí na nějaký akce, nebo takhle. Taky mi přijde, že hodně, na to jako kolik jí třeba je let, tak
jako hodně, až moc řeší podle mě jako to, co má na sobě jako, že je to důležitý. Ale že ona to
vždycky dává na ty insta story a takhle třeba, „že si koupila tohlencto“… je to takový jako
nevim, prostě divný trošku. Ale jinak v pohodě.
Dobře. Tak, a co se ti na nich zdá teda pěknýho? Co na nich oceňuješ konkrétně? Co
krásnýho je na nich?
Třeba na tý Aničce Šulcový, že je taková…nevim…ke všem jako hrozně jako milá. Nikdy jsem
jí neviděla třeba, že by byla na někoho nepříjemná, nebo takhle. To jsem právě zažila třeba u tý
právě Shopaholic Nicol, že, když jsme byly třeba na youtuberingu, tak…jako já chápu, že
musely jít a všechno. Ale jako chodí tam právě k ní ty fanoušci, protože se s ní chtěj vyfotit
nebo tak, ale ona byla prostě taková tenkrát nepříjemná. Já si to pamatuju, už je to teda dva roky
zpátky. Že jako byla taková jako „já už teď musim jít“ a byla taková docela…Tak jako, že podle
mě to třeba muselo ty holky mrzet, nebo takhle. Takže ta Anička je taková hodná a ta Nicol, že
je taková zase bejvá veselá a takhle.
A ty si byla teda na tom youtuberingu? A jak sis to užila a jakej si z toho měla pocit?
Jo, dvakrát. Jo bylo to super. Tam je hrozně moc lidí, je tam, jsou tam ty youtubeři, jsou tam
různý ty stánky a ty stage. Jako je to tam takový…hezký prostě. A pro každýho něco. Já nevim,
třeba pro kluky je tam taková ta herní zóna, pro holky zas tady ta make-up zóna a takovýhle, a
je to hezký. Pak je tam třeba taková ta velká stage, kde zpívaj takový ty slavný kapely třeba. A
vypadá to hezky.
A co sis na tom nejvíc užila?
Já jsem tam byla s kamarádkou. Takže jsme tam byly jakože s kamarádkou spolu. Takže jsme
se tak jakoby vyfotily s různejma těma youtuberama, a pak jsme si mohly vyzkoušet různý ty
věci, co ony tam měly. Takže nás tam třeba přišly namalovat a takhle.

Tak to je super. A proč sleduješ zrovna tyhlencty youtuberky, který si jmenovala? Jak sis
je vybrala?
No já nevim. Protože jakože dřív, když jsem byla jakože mladší, tak jsem sledovala jako víc
youtuberek nebo takhle. Ale tadyty mi jako asi nejvíc zůstaly, protože mi byly dycky jako nejvíc
tak sympatický. Ještě třeba Báru Votíkovou sleduju, ta je hodná taky. Ale ta je taková zase
uplně jako jiná na rozdíl od nich. Ale tak, nevim prostě, že… prostě ty ostatní mě nijak tak jako
zas tolik nezaujaly, no. Takhle prostě třeba ta Anička má vždycky ty vtipný videa, sketche a
takhle a ta Nicol Shopaholic vždycky třeba jako říkala ty různý příhody, nebo co se stalo a
udělala třeba různý návody třeba na…když jsem si občas nevěděla třeba, co si mam učesat na
hlavě (smích) a takhle, tak jsem si třeba říkala, že se třeba kouknu na internet. Ale …
Super. A jaká videa tě nejvíc baví?
No, většinou ty sketche právě, ty vtipný. Anebo třeba, když ty youtuberky vyprávěj takový ty
story times, co se jim třeba jako stalo a tak, se jako nad tim zasměju třeba… jako. A třeba si
jako představim sebe v tý situaci. Nebo jako mi to třeba připomene nějakou situaci, co se mi
třeba stala a tak.
A myslíš si, že to je pravda všechno, co řikaj?
No, jakože…většinou jakože...jako, když je to vidět, že to je přibarvený, nebo že to prostě je
takový…tak jako to poznam. Ale myslim si, že něco, že většinu věcí, co řikaj, že to asi je
pravda.
Co tě na těch videích baví?
No, jakože oni si s tim dokážou třeba jako hrozně vyhrát. Třeba Anička s těma sketchema, to
vždycky natáčí s tim Bobošem a takhle. Tak s tim to vždycky natáčí a je to takový vtipný a
takhle, a je to vlastně jakože z reality, je to vlastně pravda, co oni tam natáčí a tak. Takže to je
dobrý, no.
No super. Mluví občas samy youtuberky o kráse?
Jo, mluví. Ale přijde mi, že jako, že poslední dobou celkově jako všichni ty youtubeři a tadyty
slavný lidi řikaj všem lidem, že všichni jsou krásný. Že na všech je něco hezkýho a takhle. A
že se to nesnaží jakože „no jsem ti koupila tenhle make-up“, ale jakože i vnitřně. A takhle.
Super.
Zrovna včera dávala Anička Šulcová na instagram, jsem koukala jakože „všichni jsme krásný
holky“ a takhle, no.
Super. A co si o tom myslíš teda?
Přijde mi to, že to je hezký. Že se takhle snaží někoho podpořit, protože třeba někdo, kdo k ní
vzhlíží, nebo takhle, tak může mu to třeba pomoct v něčem. Nebo…

Super. Slibují například svým odběratelkám, že potom, co zopakuješ to, co dělá ta
youtuberka, že budeš krásná? Nebo se to bere spíš jako samozřejmost? Že se to dělá proto,
abys prostě vypadala líp?
Spíš. Podle mě se to jako nebere uplně jako samozřejmost. Je to možný, jako, že třeba pokud
udělam něco, co udělala ona, že budu krásná, ale není to 100%.
A oni to tak prezentujou v těch videích, nebo teda ne?
No. To je tak napůl. Třeba řeknou, že jim to pomohlo, ale neřeknou, že vám to taky určitě
pomůže, protože to nevědi.
No super. A proč ta videa sleduješ?
Já většinou jakože, to uplně tak jako nevyhledávám. Spíš třeba když se normálně koukám na
YouTube, že mi to tam vyjede to video, tak si to tam vyhledam, no tak si to spustim. Ale třeba
se kouknu na tu Aničku Šulcovou a takhle, tak si většinou prostě vyberu nějaký to video, prostě
třeba podle toho úvodu, co tam je napsaný, nebo toho názvu, a podle toho se na to koukam.
A co si myslíš, že to je spíš jako v rámci volnýho času, nebo zjištění informací nebo….
Spíš volnýho času.
A píšeš komentáře a dáváš lajky?
Nedávám. Ale jakože jako lajky dam, ale komentáře ne.
Takže komentář si ještě nikdy v životě nepsala. A lajky dáváš i dislike nebo jen lajky?
Jenom lajky.
Takže spíš jako hodnotíš to pozitivní.
Jo. Když se mi to nelíbí, tak to prostě neřešim a přežiju to jako prostě.
Dobře. A co si myslíš o těch lidech, co maj potřebu to řešit?
Nevim, mě to přijde tak jako…takový zbytečný. Jako stejně asi…tomu člověkovi…když je
slavnej a oni mu tam napíšou nějakej hejt, nebo komentář, nebo mu na to daj dislike, tak si
myslim jakože, stejně nějak toho člověka… jako to ho nějak, nic mu nebude vadit. Protože
takovejch lidí je dost a kdyby to prostě řešil takhle, tak se z toho asi zblázní. Protože hodně lidí
bude hejtovat, ale bude ho mít hodně lidí rádo. Takže spíš podle mě bude koukat nato jakože,
kdo ho má rád a nebude to…Jakože většinou je vždycky víc těch pozitivních komentářů a lajků.
Jo? A sleduješ ty komentáře teda nějak?
No, občas se na to třeba koukam, když je to nějaký jako video, který se mi třeba nelíbilo, tak
jako čtu hodně občas třeba sprostý komentáře a nevim, jako přijde mě, že je to takový…může
si to říct ten člověk pro sebe, ale asi je to uplně zbytečný to psát na internet. Protože ten třeba,
kdo ho bude mít rád, tak si to přečte a může ho to mrzet. Anebo může začít třeba taky nadávat,
a pak se akorát spustí nějaká lavina …takže.

Líbí se ti, jak jsou youtuberky upravený, když vystupujou na veřejnosti? Třeba na tom
utuberingu…
Jojojo. Vždycky jakože jsou hezky oblečený a maj upravený vlasy a všecko. To je hezký, jako
sice není to to nejdůležitější, ale je to hezký, když jako se někdo umí hezky upravit a oblíct.
A snažila ses někdy napodobit jejich vzhled?
Vzhled uplně ne, spíš jako třeba, když třeba nevim si vybraly nějaký hezký oblečení, tak jsem
se to třeba snažila zkombinovat podobně. Jakože se mi třeba líbilo ta kombinace toho, co oni
jako si vzaly na sebe.
A dáš na jejich rady, co se týče líčení a oblíkání? Popřípadě úpravy vlasů…
No, jako já to uplně neřešim. Ale když třeba řeknou, co jsem třeba nikdy neslyšela a přijde mi
to zajímavý, tak se tim třeba řídim. Já nevim třeba, že řeknou, že třeba pro nějakou radu, když
tohlencto uděláš, tak jako budeš vědět, že se ti tohle nestane a takhle, jakože mi to pomůže. Že
třeba pro příště aspoň budu vědět.
A napadá tě něco konkrétního?
No právěže to uplně teďko ne (smích)… jsme přemejšlela. Ale jako nevim, že se mi třeba někdy
stane, že třeba oni něco řikaj, a že jako od tý doby si to prostě pamatuju a vim jako.
Super. Co se týče důvěry, důvěřuješ pravdivosti tomu, co řikaj? Že teda řikaj pravdu
v těch videích?
Většinou jo, třeba u tady těch právě jako Shopaholic a tý Anny Šulcový. Jakože se mi zatím
nestalo nikdy, že bych je podezírala z něčeho, že jako lžou nebo takhle…nebo, že by neřikaly
pravdu.
Dobře. Proč teda tomu důvěřuješ? Myslíš si, že nemaj důvod říkat nepravdu nebo…
No, spíš to, že asi nevim, proč by jako lhaly, nebo takhle. Jako je možný, že třeba, když by
dělaly nějakou reklamu, na nějakej výrobek, a měly to tam jakože, že to je reklama, tak že by
mohly možná něco trošku přibarvovat, aby udělaly dobrou tu reklamu. Ale tak na ty videa spíš
moc nekoukam. Tomu zase tolik neveřim, takže si myslim jakože… když mam s tim nějaký
zkušenosti, tak jo. Ale když jakože znam někoho, kdo třeba měl nějakou špatnou recenzi, a pak
ta youtuberka o tom udělá jako, jak je to skvělý a takhle, tak tomu uplně nemůžu věřit, že někdo
zas řekl něco jinýho.
A k tomu určitě se ještě dostanem. Teda k tý reklamě. A máš pocit, že ti ty youtuberky
něco předávaj? Že ti to něco dává?
No, jako, moc jakože spíš ne, jako. Je to zajímavý se kouknout, na to třeba, co ten druhej člověk
dělá, jakože, co dělá třeba za práci. Buď Anička třeba natáčí teda ty sketche, nebo ty makeupový videa, anebo Shopaholic Nicol, ale já se teda moc na ty make-upový videa nedívam. No,

jakože, když řikaj něco, nějaký ty jejich příběhy, nebo něco, co se jim třeba stalo, nebo takhle.
Tak jako třeba si z toho vezmu nějaký ponaučení, nebo takhle, ale že by mi to něco dávalo
vyloženě, tak to asi ne.
Aha. Je pro tebe důležitý, že má youtuber rád stejný značky jako ty?
Asi uplně ne. Spíš ne, prostě. Jako třeba mě může inspirovat tim, že třeba řekne, někdy třeba
řekne, že ty kalhoty, když se jako někdo zeptá, tak třeba řekne, že „tohle jsem si koupila
v tomhle obchodě“. Tak mě to třeba může inspirovat k tomu, že bych šla do toho obchodu a
podívala se, jestliže se mi třeba ty kalhoty líběj, tak tam můžou mít hezký věci, ale jakože že
by mě vyloženě vadilo, že ona bude mít ráda jinou značku, než mam ráda já, nebo takhle, že by
mi na tom nějak záleželo, tak to ne.
A už se ti někdy stalo, že si měla nějakou svojí oblíbenou značku, a pak si to viděla v těch
videích?
No, třeba, třeba Adidas nebo takhle. Tak třeba tohle mam ráda jako značku a jako, když to
vidim u tý Aničky Šulcový, no tak sem věděla, že ona měla nějakou soupravu nebo takhle…tak
mi to jakože asi ve mně vyvolá pocit, že to je asi teda jakože jako oblíbená značka, nebo takhle,
když si jí jako kupujou i ty slavný. Ale nějak, i kdyby to nebylo, tak já si to asi koupim, protože
si myslim, že to oblečení je dobrý a nezáleží mi uplně na tom jako, jestli to nosej slavný lidi
nebo ne.
Super. Víš, proč ty youtuberky maj ve videích určitý produkty, jako je kosmetika a
oblečení a mluví o tom?
No, právě kvůli tý reklamě většinou. Buď občas je to jako, že tu reklamu dělaj tak jako
nenápadně, aby to nebylo uplně vidět, anebo potom prostě už tam daj takový to, ten proužek a
tam je to, že to je reklama. A to potom jakože, když to dělaj tak nenápadně, tak když jsem
vlastně byla mladší, tak jsem si toho tolik nevšimla. I když jsem koukla potom a byla jsem
starší, tak jsem si všimla, že jako maj tam ty značkový věci a …Mě předtím totiž nedošlo, že
by to mohla bejt nějak jako reklama uplně. No tak, když jako teď koukam a maj tam nějaký ty
produkty, tak mi to přijde takový trošku divný, že když už teda chtěj dělat reklamu, tak ať ji
tam daj a daj tam jakože, že to je reklama než aby to bylo jako takový jako nenápadný. Protože
většina lidí to pozná, a je to potom takový divný jakože.
Takže si myslíš, že by to měly označit?
Jo.
Super. A teda stává se ti občas, že narazíš na ty videa, kde to není třeba přiznaný?
Jo.
Máš nějaký rituály a zvyky spojený se sledováním youtuberek?

Asi ani ne.
A jak podle tebe youtubeři ovlivňují svoje diváky celkově? Ne jenom na tobě, ale celkově
jak je ovlivňujou.
No. Podle toho jak se chovaj, podle toho je nějak ovlivňujou. Prostě já nevim. Třeba jestli si
třeba slyšela to o tom Tarym. No tak to prostě ovlivnilo všecky ty lidi a utvrdilo je to v tom, že
teda asi není uplně dobrej člověk. I když on řekl, že to byla sranda, tak jako nikomu to teda
vtipný nepřipadalo. On se zachoval prostě hrozně špatně, protože ten kluk k němu vzhlížel a …
ten Tary na něj jako působil tim, že prostě on je dobrej v tom parkouru a je to pro něj jeho vzor,
a prostě on mu řekne tohlencto. Tak to není uplně dobrý, prostě. A celkově jako vliv…podle
toho, jak na to ostatní lidi koukaj, podle toho má na ty lidi nějakej ten vliv. Já třeba mam ráda
tu Aničku Šulcovou a takhle. Takže na mě působí jakože dobrym dojmem a nemyslim si, že by
na mě měla nějakej špatnej vliv, nebo takhle. Ale třeba Teenie Twix, nebo takhle, tak ty jsou
takový prostě (smích) prostě to si myslim, jakože ty třeba nemaj uplně dobrej vliv na lidi. A
celkově ty youtubeři, který natáčej takový ty videa, nevim, třeba prank cally, nebo spíš takový
ty videa, že třeba přespáváme a takhle, tak to nemá dobrej vliv, protože ty děti pak můžou
zkoušet takovýhle kraviny a může z toho bejt problém. Protože to viděly na youtube, že to
někdo natáčel. Ale to třeba můžou mít s někym domluvený, a potom ty děti z toho budou mít
problém.
To mluvíš spíš o těch negativních vlivech, napadá tě něco pozitivního?
Mmmm. Já nevim, jakože prostě pozitivní. To je podle toho, jak na to každej jako kouká. Podle
každýho jednotlivce zvlášť. Nevim, někdo třeba, kdo bude vzhlížet k tomu youtuberovi, tak
bude pro něj jeho vzor a takhle, a někdo, kdo je jeho nepřítel, tak bude o něm říkat, jak je
špatnej, že je hroznej a takhle a nebude ho mít rád, a jako bude to na něj mít takovej vliv, na to
jeho chování. Podle toho, jak ho má ten člověk rád.
Dobře. Tak, myslíš si, že dokážeš odhalit reklamu ve tvorbě youtuberů?
Většinou jo. Jako zatím se mi nestalo, že by bylo nějaký video, kde by uplně jako, že jsem si
toho nevšimla, že třeba tam někdo ukazuje a říká tu určitou značku. Tak jako si třeba řeknu
“noo dobrý“, ale jako když třeba nějaký ty holky si koupěj to oblečení a řikaj takový to „no
tohle mam odtud a odtud“, a k tomu řeknou „to je hrozně dobrá značka“, tak je vidět, že to je
reklama. Ale když třeba má novou halenku a řekne třeba, že to je z Bershky, ale neřekne jakože
„no a hrozně tam maj teď hezkou kolekci“, nebo takhle, tak jako asi nevim, třeba asi nebudu jí
asi uplně podezírat z toho, že to je reklama. Prostě to jenom řekly. I když to můžou ostatní lidi
si myslet, že to je reklama. Oni to tam takhle řekly, i když prostě možná v tu chvilku nad tim
nepřemejšlej a prostě to jenom řeknou.

Aha. A co si o tom myslíš?
Já nevim. Spíš jako, když to daj na tu tu a oznaměj to tam, že to je teda reklama, tak mi to přijde
víc jakože fér takový. A jakože aspoň teda řeknou „jo dobře, tak dělam na to reklamu, nestydim
se za to a prostě dostávám za to peníze“, ale zase, když to jakože nepřiznaj, a nebudou to tam
dávat a budou se snažit to dělat jakože nenápadně, tak mi to přijde takový jako hloupý a trapný.
Jakože to tam vnucujou něco, a většinou třeba ani s tim nemaj pořádně zkušenost nebo takhle.
A nevim. To mi přijde takový divný.
Takže si myslíš co, o tom zatajování reklamy?
No, že to není to dobrý. Že spíš by to měli jako zveřejnit a říct, že to je reklama. Aby to věděli
ty ostatní.
Dobře. Myslíš si, že tě svými videi youtuberky nějak ovlivňujou? Tebe konkrétně.
Asi uplně ne.
A co si o nich vlastně myslíš, o těch youtuberkách, jako o nich jako o lidech?
To já nevim jakože. Když řeknu jako jednotlivě, nebo celkově…?
Klidně můžeš říct třeba jednotlivě.
Tak jakože o tý Aničce, jakože si myslim, že má na mě dobrej vliv a je taková hodná a všecko.
A jako, že prostě je to její práce. Nebo vlastně může to bejt její koníček, i když ona většina těch
youtuberů, když se jim to jako rozjede víc, tak to asi berou jako práci už takovou. Že maj z toho
peníze a všechno. Takže už nehledaj si zatim nějaký jiný zaměstnání, dokud natáčej. A nevim
jakože. Maj samozřejmě jakože i svůj vlastní život a tam se můžou chovat jako jinak, ale jako
třeba mi přijde, že ta Anička, že se třeba nepřetvařuje, a že se jakože na tom YouTubu chová
stejně, jako se chová v realitě. A to mi možná přijde trošku u tý Nicol, že Shopaholic, jakože ta
se trošku podle mě, jakože přetvařuje trošku na ten YouTub, ale jinak jako se chová jinak třeba
právě.
A jak si myslíš, že by to mělo bejt? Máš na to nějakej svůj názor?
No, myslim si, že to je na každym. Když už teda někdo vydává něco veřejně, tak asi chce si
taky nechat nějaký svoje soukromí. Ale podle mě by se neměly nějak hodně přetvařovat a měly
by bejt spíš takový…buď dát prostě najevo svůj vlastní názor a prostě nepřetvařovat se a
neskrývat to, anebo prostě bejt takový neutrální spíš.
A ty si říkala vlastně, že to je i jejich práce. Tak myslíš si, že je rozdíl mezi tim, když to ty
holky dělaj pro peníze a když to dělaj pro zábavu?
Když to dělaj pro ty peníze, tak je to pak vidět i. Že nedávaj do toho tolik jakože energie, času
a jako celkově je to takový, prostě hrozně umělý. A je to vidět, je to na tom vidět, že to prostě
nedělaj jako pro radost, nebo takhle. Když to má někdo jako koníček tak je vidět, že do toho dá

tu energii, tu práci a baví ho to. A když ho to baví, třeba to dělá rád a nedělá to jenom pro
peníze, že třeba když to dělá pro peníze, tak to dělá třeba pravidelně, i když se mu nechce. Ale
když to toho člověka baví a zrovna nemá na to náladu, tak to nenatáčí. Protože ví, že ho to
nebaví, a že by to jinak nebylo dobrý. Ale když to ten člověk dělá jenom pro ty peníze, tak
prostě, i když si řekne „mě se fakt nechce, ale musim to natočit, protože to je moje práce“ tak…
Mmmm, no jasně, no. A myslíš si, že to poznáš na těch videích?
No, na jak kterejch, ale jako asi spíš jo.
Tak, co se ti líbí na chování a vzhledu těch youtuberek?
No, tak na vzhledu. Já nevim, jakože mě obě dvě třeba přijdou hezký a jako všechno. A chování,
tak to je…Anička, ta mi přijde hodná a všecko. Ale nevim, třeba muj bratranec se s ní třeba
jako zná nějak, jakože trošku přes nějakýho kamaráda a říkal, že mu přijde jako hodná a všecko.
Ale nevim jako, třeba jaká může bejt normálně s kamarádama jinýma, ale většina jako lidí třeba
říká, že je hodná a všecko. Že je taková v pohodě. A ta Shopaholic Nicol, tu zas tolik neznam,
takže jakože na tom YouTube se jako vždycky tvářila jako v pohodě, i na instagramu a takhle.
Ale když jsem tenkrát viděla to video…jako jasně, je to taky člověk a má svoje problémy, takže
jako jí rozumim na druhou stranu, ale nevim uplně jako, jestli se trošku nepřetvařuje.
Tak, a když se tě ještě zeptam na ten vzhled, jestli tě napadne něco konkrétního, co se ti
na nich líbí?
Třeba Anička Šulcová má třeba jako vždycky hezký vlasy, nebo takhle, a Shopaholic, ta mi
přijde taková, takovej zvláštní typ, jakože celkově. Ona je taková, jak je malá, tak ale přijde mi
taky jako hezká.
A chtěla by si vypadat jako tvoje oblíbená youtuberka?
Asi ne.
A která to je?
Anička. Ale jakože mě přijde hezká nebo takhle, ale asi jakože bych nechtěla vypadat stejně.
A jak bys teda chtěla vypadat?
Tak, jak vypadam.
Super. To je krásná odpověď. Chtěla si někdy to, co si viděla v těch videích?
Jako třeba nějakej produkt nebo takhle? Jakože, když jsem třeba něco viděla, tak mě to zaujalo
a třeba mi to přišlo jakože buď praktický, a nebo fakt jako hezká věc, tak jako vždycky jsem
třeba to potom vyhledala na internetu a koukla se třeba, kolik to stojí a jako, co to teda dělá.
Zjistila jsem si o tom víc, a potom buď jsem zjistila třeba, že je to fakt dobrý, a že bych si to
chtěla koupit, anebo že jsem třeba zjistila, že je to nakonec jenom nějaká prostě blbost, která je
zbytečná, jen to hezky vypadá.

Super. Takže se i díváš takhle na jiný zdroje, jo? Není to tak, že bys to viděla v tom videu,
a potom podle toho se hned rozhodovala?
Jo.
Super. Co to bylo naposledy, vzpomeneš si?
Myslim, že to bylo nějaký, nějaká maska pleťová, nebo takhle. Jakože taková ta slupovací, nebo
takhle. To mi jakože přišlo hustý, protože…jakože jsme se o tom nějak bavily s holkama a jako
řikaly jsme, že nemůžem najít žádnou jakože takovou tu fakt jako, jak vždycky na tom
instagramu takhle…no ale to…Jakože potom jsem třeba slyšela na to jako recenze, že třeba
vůbec nepomáhá. Takže ono to je asi takový zvláštní. Dělaj z toho hrozně dobrou reklamu a
všecko, a potom to stejně…no a už mam s tim i vlastní zkušenosti, že jsem si třeba jako potom,
co jsem slyšela, tak jsem si jakože šla to koupit a takhle, ale pak jsem zjistila, že to teda fakt
nepomáhá. A ještě jako mi to řikali třeba lidi, jakože „hele to moc nepomáhá, ale nevim jako,
uvidíš a jakože“ a jak řikam, tak jsem si to koupila a nepomohlo to, takže…
A stává se ti to často, že takhle něco chceš? Co tam vidíš?
No, moc ne, to je jakože fakt jako, že se mi tam líbí třeba víc věcí. Ale jako vyloženě, že bych
to jako chtěla nebo takhle, tak to musí bejt jako fakt něco, co mě zaujme nebo takhle, že je to
fakt hezký a, že to třeba potřebuju tu věc, jakože třeba jsem se scháněla po tom, nebo takhle, a
najednou na to narazim tak…
A s tou maskou to dopadlo jak? Tu sis nakonec pořídila nebo ne?
No, koupila jsem si jí, ale nepomohla.
Takže sama sis to zkusila na sobě. A mluvíš někdy o těch videích s rodičema?
Mmm. Jak kdy, třeba když řeknu mamce, že třeba na tadytom videu, jakože byly tadyty kalhoty
nebo tadyto tričko nebo tadyta věc nějaká, a líbilo se mi to takhle. A jakože třeba něco ukážu
jako i vtipnýho, nebo takhle, nebo tátovi, ale jinak se o tom nijak jako s rodičema nebavim spíš.
A když už se s nima o tom, bavíš, protože občas teda asi jo, tak jaký jsou jejich názory a
reakce?
No, tak třeba muj táta to třeba nemá rád. Prostě říká, že mu to přijde jako takový prostě divný
a nemá to rád, prostě. A mamka jako říká, že nemá proti tomu nic jakože. Nekouká se na to,
nebo takhle, ale prostě jakože říká, že když tam nejsou uplný blbosti nebo takhle, že na tom
není asi nic špatnýho.
A říkáš někdy rodičům o věci, který si viděla u těch youtuberek?
Jakože o to oblečení?
No třeba o tu masku nebo o to oblečení…

Mmm většinou moc ne, jako může to bejt něco, co se mi třeba líbí a vim, že jsme s mamkou
třeba scháněly. Třeba nějaký boty, a teď jsem viděla podobnej typ třeba, tak si řeknu „je hele
mami viděla jsem u týhle youtuberky a měla ty boty, o kterých jsem nedávno mluvila, tak bysme
se třeba mohly podívat na internet spolu, nebo takhle“ ale jakože není to vyloženě, že bych, že
by prostě se mi tam fakt jako něco líbilo, a já bych řekla „mami tohlencto bych fakt chtěla“ a
takhle.
A to s těma botama, to se ti fakt stalo, že si teda chtěla boty?
Jojojo, myslim že to bylo…já nevim, co bylo…takový bílý… jo, conversky to byly.
Takže jako tys je chtěla, a potom si je viděla u youtuberky, nebo?
No, já jsem jakože o nich přemejšlela, pak jsem to viděla u youtuberek a řekla jsem si, že si je
koupim. Pak mi sestřenka řekla, že nejsou moc kvalitní, takže ať si je nekupuju radši, že je má
jakože, ale že se jí zničily hrozně…takže.
Tak, ty si říkala, že teda těm rodičům říkáš spíš výjimečně teda o něco. A co to bylo
naposledy? To byla ta maska, nebo boty, nebo?
No, ty boty asi.
Ale nejdřív si se teda sama rozhodla, že bys něco takovýho chtěla, a potom si viděla ještě
teda ta youtuberka, jak o tom mluví? A nakonec si se rozhodla, vzhledem teda k názoru
tý tvojí sestřenky, že…
To radši nebudu kupovat.
Dobře a obvykle ti to rodiče pořídí? To, o co si poprosíš?
No. To je podle toho, kolik to stojí a hlavně jakože, když by to bylo přes, tak by mi to asi
nekoupili, ale když si třeba řeknu a není to nějak drahý, nebo takhle a je to třeba…já nevim. Že
jsem měla dobrý vysvědčení, nebo že se mi třeba povedla nějaká známka, nebo takhle, tak jako
mi to třeba koupí, ale jinak jako, není to jakože…dobrý, kdybych si třeba řekla líbí se mi to, tak
ale to působí hrozně, i když to není taková jakože nutnost, ale prostě se mi to jenom líbí, tak to
nekoupim si. No, třeba jsou takový ty polaroid foťáky, to se mi strašně líbí, ale jako, ale zároveň
je to takový trošku zbytečný. Mě se to jako fakt hrozně líbí, já jsem si to dřív přála, jenže rodiče
mi řekli, na to, jakože, kolik to stojí, tak je to takový…prostě, že to zas tolik nemůžu všude
vozit. Že bych to mohla třeba někde ztratit, nebo takhle a nevim, až budu dospělá, tak si to třeba
koupim, ale zatím to je nepotřebný.
Brzo budeš mít nějakou brigádu taky.
Prej si na to můžu vydělat, no.
Oni i ty filmy docela dost stojej, nebo ten vnitřek.

A navíc je to právě jakože jen v určitejch obchodech, takže. Anebo se to dá teda objednat přes
internet, ale zas jako doprava a všecko. Takže to je levnější, když si to koupíš v tom obchodě.
A zase, když bydlíme v Lounech a tady nic moc není a rodiče třeba nepracujou v Praze, nebo
takhle, tak je to takový…
Tak. Kde jsme skončily…co je pro tebe důvodem k vypnutí videa nebo zrušení odběru?
Mmm, když se třeba ten youtuber nějak špatně zachová, anebo mě něčim zklame – jakože buď
chováním, nebo nějakym…buď třeba, že někoho něčim urazí, nebo takhle, nebo že se třeba
začne chovat povýšeně, nebo povrchně. Tak jako to mě asi odradí k tomu, abych ho sledovala,
prostě se mi nelíbí takový chování.
A už ses s tim někdy setkala, že tě jako vyloženě, že si zrušila vyloženě odběr?
No, myslim, že to bylo třeba u tý Not so funny Anny, nebo jak ona se jmenuje…teď já si nemůžu
vzpomenout. Ježiš marja, jak ona se jmenuje, to si nemůžu vzpomenout. Ale je jí podobná
hrozně. Vždycky se mi tadyty dvě pletly…
Tak třeba si vzpomeneš, když mi řekneš, o co se jednalo? O jako…ten příklad?
Jo. Ta...Jo! Get the louk! No, tak ta mi přijde taková nevim. Taková, jakože mě třeba nepřijde
špatná, ale přijde mi taková moc jakože hrozně všecko kritizuje strašně, a tak jakože až moc.
Jakože já chápu, že se jí to nemusí líbit, ale nemusí jako všem furt cpát a takhle. Jako nic proti
ní nemam, ale to mě asi odradilo k tomu, že mi to vadilo, že byla taková protivná furt „no tak
tadyta je taková blbá tadyta rtěnka“ a takovýhle, prostě to si jako říkáš, že ….
A k vypnutí videa? To je to samý? Třeba když v tom videu někdo nemluví hezky, nebo…
No, když tam třeba jako mluví nějak jako vulgárně hodně, nebo tak jakože. Tak to potom není
takový hezký. Jako, když to třeba někomu ubližuje se, nebo si z někoho dělaj legraci, tak to
není taky hezký.
Mluvily někdy tvoje oblíbený youtuberky o tom, že by za prezentovaný výrobky dostaly
nějakou odměnu?
Jojojo. A to si myslim, že je jakože dobrý. Že to řeknou, že teda „jo, dělam tu reklamu a
dostávám za to třeba tolik a tolik peněz“. Ale jakože to aspoň řeknou, i když jako jasně jako,
nemusí to pomoc, ale aspoň se jakože k tomu přiznaj, že teda za to dostávaj peníze. Než aby to
skrejvaly, nebo takhle. Tak to mi asi uplně nevadí, prostě každej si holt něčim vydělává…
Ale teda oceňuješ to, že to teda řeknou. A je něco…mluvěj spíš o tom, že třeba dostaly
výrobky zadarmo, nebo dostaly peníze za jejich propagaci? Řikaj to tam takhle nějak
třeba?

No, asi moc často se to nestává. Ale když už to řeknou, tak třeba řeknou, že „no já jsem za tu
spolupráci dostala tadyten“…třeba, když to dostanou nějaký produkty, tak to řeknou, ale o
penězích už moc nemluvěj no.
A jak vnímáš reklamu ve videích youtuberek?
No, když je ta skrytá, tak se mi to jako nelíbí, to nemam ráda. Ale když je to vidět, tak mi to
jako nějak nevadí uplně a asi proti tomu nic nemam. Tak jako dobře, tak to prostě…řeknou na
to nějakej svůj názor a ta reklama nemůže bejt špatná, když teda za to dostávaj jako peníze.
Takže řeknou teda ten dobrej, co si o tom oni myslej, že jim to třeba pomohlo nebo takhle. Tak
to většinou neřešej, ono je to spíš…třeba moc si z toho neberu zas tolik, jakože nějaký poznatky,
nebo že třeba, co oni si o tom myslej …když se mi to fakt jako líbí, tak se třeba zeptam někoho,
kdo s tim má nějaký zkušenosti, jako abych teda věděla, jestli…je to pravda, co řikaly, nebo ne.
Super. A je něco konkrétního, co na tom oceňuješ a co ti na tom vadí? Na těch reklamách?
No, asi teda to, že oni to řeknou, ale jinak jako, že by mi na tom vyloženě jako...nelíbí se mi
teda to, že když to jako neřeknou. Ale jinak jako, že by mi na tom vyloženě něco vadilo, tak asi
s tim nemam nějakej problém.
Dobře a co si myslíš teda o tom zatajování? Už sme se o tom bavily, o tom označování…
No, že prostě nevim, přijde mi to takový jakože… je to vidět. A těm lidem asi to vadí, když
jsem si četla pár komentářů pod nějakym videem, že to prostě reklama byla. A snažily se jako,
aby to bylo hrozně nenápadný, přitom to bylo nápadný, tak to mi jako hrozně vadilo, protože
mi to přijde takový …prostě jako trapný. Prostě to tam takhle dávat…a když jako on dělá jako,
že néé, že vůbec nedělá na to reklamu, a pak za to dostane peníze a takhle. Přitom nevim,
prostě…je to takový…
A proč si myslíš, že to teda zatajujou, nebo že to neuznávaj?
No, jakože nevim, jestli třeba se bojej, že si ostatní budou myslet, že jim to jako tolik nevynáší,
že musej dělat nějaký reklamy, anebo jestli prostě jenom jim to prostě přijde hloupý, nebo že si
tam prostě nechtěj jenom dávat to jako.
Dobře, tak jo. Za mě je to asi všecko z těch otázek. Ještě se tě zeptam, jestli ve škole se o
tom nějak bavíte, o těch youtuberkách?
Jakože spíš s učitelema, nebo s kamarádama?
Spíš s kamarádama, ale jestli s učitelema…tak klidně jako…
No ne, moc ne. Spíš jako nějak vůbec to jako... třeba párkrát sem se možná jako zeptala, jestli
to nesledujou. Ale třeba párkrát s nějakym učitelem jsme o tom mluvili, nebo takhle …Ale
většinou to s holkama jako moc nerozebíráme. Protože já se třeba na YouTube tolik nekoukam,
nebo takhle. Takže…

A když teda říkáš, že i s učitelem jste na to narazili…? Tak víš, o čem to bylo teda
konkrétně?
No, bylo to spíš takhle…no jednou to bylo o tom Tarym, teď nějak nedávno. A jinak to bylo o
tom, že třeba, my se koukáme na YouTube dycky, když třeba máme nějaký jakože…s pani
učitelkou na němčinu a angličtinu, tak je tam nějaká holka, která učí jazyky a takhle. A pak se
třeba koukneme na nějaký video. Třeba jme se koukali od Báry Votíkový, nebo takhle, a že
jsme si třeba povídali o tom, ale nějak jakože jinak moc ne.
Aha, takže jste si povídali o tom obsahu? Dobře, tak jo. Je něco, co bys k tomu chtěla
dodat? O čem jsme se tady bavily, nějakej tvůj postoj, názor celkově?
Asi ani ne.
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Když se řekne slovo krása, co konkrétně tě napadne, a jestli jsi o tom nikdy nepřemýšlela,
tak si dej klidně čas na rozmyšlenou a až tě něco napadne, tak řekni…
Vůbec jako krása si představim, že choděj holky namalovaný, prostě řasenky, a že jsou slušně
oblíkaný, že prostě musí bejt středem pozornosti, když se řekne krása.
Takže tě napadnou nějaký doplňky a celkově oblečení a líčení?
Jo.
Dobře. A co ty konkrétně považuješ za krásný?
Tak asi jako, aby ten člověk vypadal jakože v obličeji dobře. Tak aby, nevim. Ale jako, aby
vypadal v obličeji dobře, že aby to, byl jako…
Je pro tebe tohle důležitý tohle… a co to slovo podle tvého názoru znamená, slovo krása?
(přemýšlí…)
Co konkrétně ty si třeba představíš…
No, tak jako představim si třeba krásnou holku, nebo krásnýho kluka.
A máš nějakej konkrétní vzor třeba…co tě napadne?
Ani ne.
Dobře. Kdo je podle tebe krásnej? Jaký má vlastnosti, jak se chová, jak vypadá?
Krásnej, musí bejt jakože hodnej. Aby nebyl namyšlenej, prostě aby měl, aby byl hodnej a asi
jako upravený třeba vlasy, oči namalovaný trošku, aby chodil upravenej prostě.
Dobře. Myslíš si, že to slovo má pro každýho stejný význam nebo jinej?
Podle mě asi pro každýho jinej, že každej si pod tim představí něco jinýho, si myslim.
A co myslíš, že si pod tim nějčastěji lidi asi představujou?
Tak asi prostě slušně oblečený holky, upravený v obličeji a tak.
Myslíš si, že je to důležitý, být krásná?
Tak jak pro koho. Třeba pro mě je… já bych chtěla bejt jakože krásná pro ostatní, ale… pro mě
to je asi důležitý.
A myslíš si, pro tebe je to důležitý a všeobecně pro lidi myslíš, že je to priorita?
Jo, asi jo.
A proč si myslíš, že je to důležitý?
Jako asi…nevim, jak na to odpovědět.
Jestli myslíš, že člověk je pak úspěšnější, nebo má něco lepšího, nebo?
Asi jako, že ho maj lidi víc rádi, nebo že jako na něj koukaj jinak než na ty lidi, který vypadaj
třeba hůř.

Co je na tobě krásnýho?
To je těžký. Jakože já se sama pochválit neumim, ale…Hodně lidí mi říká, že mám hezký oči
a asi třeba úsměv.
Takže to máš na sobě ráda i ty?
Jo.
Super. Jaký youtuberky sleduješ?
Tak já sleduju…nebo dřív jsem sledovala Shopaholic Nicol hodně, teď sleduju Not so funny
Anny…a ...jako já už teď moc nekoukám, když jsem byla jakože mladší, jsem hodně koukala,
ale teď už jako…spíš třeba na Instagram se dívám na ty holky, co dělaj a tak.
A ještě mi řekni, když moc nekoukáš, tak jak často koukáš? Jednou tejdně, jednou za 14
dní, jednou měsíčně?
Tak jednou tejdně, nebo dvakrát jako se podívám.
Když teda narazíš na nějaký to video?
Jo.
A ty jsi říkala, ta nová holčina, jak se jmenuje, na kterou koukáš koukáš?
Not so funny Anny.
O tom jsem ještě neslyšela, ta teda vyrábí i ňáký ty videa co se týče oblečení a líčení?
Jo. Třeba líčení. Že třeba dělá halloween tutorial, že se maluje na halloween a takhle různě.
Zdají se ti krásný, ty youtuberky?
Jo.
Co se ti na nich líbí?
Třeba na tý Not so funny Anny se mi líbí, že ona je jakoby, že má velký oči a velkou pusu, že
má velký rty, protože mě třeba štve, že mam malý rty a ona má takový velký.
Dobře. Proč sleduješ zrovna tyhle youtuberky, jak sis je vybrala?
Tak ta Not so funny Anny ta jako říká, že mi přijde, že to není taková ta namyšlená holka, která
jako říká, že všechno musí bejt dokonalý, a že je taková jako normální, že není žádná… prostě,
že si o sobě nic nemyslí.
A jaký ty videa tě nejvíc baví?
Tak asi to malování. Jak se třeba maluje, nebo třeba co si koupila taky.
A co tě na nich baví? Na těch videích. Třeba, jestli si zjistíš něco novýho, naučíš se něco
novýho?
Jo, že třeba inspiruju se tim, co ona jako třeba se namalovala, nebo co si koupila, takže se mi to
líbí taky.
Mluví občas samy youtuberky o kráse?

Jo. Mluvěj. Jakože chtěj bejt krásný, že si kupujou všechno nový, co je, nalepujou si řasy a
všechno.
Takže si myslíš, že dělaj všechno možný aby….
Jo, aby byly krásný.
Dobře. Slibujou například svým odběratelkám, že potom, co zopakujou to, co dělá ta
youtuberka, že budou krásný, nebo se to bere spíš jako samozřejmost, že se to dělá proto,
aby byl člověk krásnější?
Já si myslím, že to dělá proto, aby byla krásnější.
Jo. Ale v tom videu, to asi nějak jako…
Ne. Neříká.
Proč ta videa sleduješ?
Tak abych se inspirovala, co se děje, nebo co se děje ve světě různě, co si třeba koupila…
Píšeš tam i komentáře, dáváš lajky?
Ne. Nedávám.
Ještě nikdy si to tam nenapsala?
Ne.
Máš k tomu nějaký důvod?
Nemám. Prostě nechci tam jako nic zveřejňovat svýho, nebo…nemám k tomu žádnej určitej
důvod.
Zkoušelas si někdy ty něco nahrát na YouTube?
Ne.
Líbí se ti, jak jsou youtuberky upravený, když vystupujou na veřejnosti?
Tak jak který. Hele víš co, třeba… třeba ta Not so funny Anny si dělá hodně výrazný stíny,
třeba i zelený, prostě velký. Tak to se mi třeba nelíbí, ale když jako normální, tak je to hezký.
A ona to nosí jako normální denní líčení, nebo?
Jo.
A snažila ses někdy napodobit jejich vzhled?
Ne.
A dáš na jejich rady, co se týče líčení a oblíkání?
Jo. Tak někdy si třeba řeknu, že je to hezký, tak…
Důvěřuješ pravdivosti těch informací, co řikaj, myslíš si, že říkají pravdu?
Jako tak, třeba někdy si jako myslim, že to není úplně pravda, protože i třeba ty umělý řasy, že
oni říkaj, že to je těch zvířat, nebo že to neni, přitom to jakoby je z těch zvířat…takže asi tak.
Přemejšlela si třeba ty o těch umělejch řasách?

Tak my je máme jakože na tancování takový jakože nalepovací, ale nikdy sem jako…že bych
je nosila normálně, to ne.
Takže co se týče toho, co ty holky říkaj, tak myslíš, že celkově…
…jako asi dobrý.
Jo? Jakože říkaj pravdu?
Jo.
Dobře. Máš pocit, že ti ty youtuberky něco předávaj?
No, tak ta Not so funny hodně, ta je taková, jakože i má rodiče, který jako sou takový, nevím
jak to jako říct, ale že ta její maminka je taková jakože na ty anděly strážní a takhle. Je taková
pozitivní pořád. Myslim si, že tadyta hodně, a tak tamty ostatní mi přijdou takový normální,
obyčejný.
A co ti to teda trošku dává, od tý youtuberky?
Tak jako, že se…jako mít rádi takový, jaký sme. Že jako nedělat si jakože nic ze sebe, když na
to nemáme, nebo takhle.
A to říká i v těch videích, teda?
Jo, teďka jo.
A ona tam nějak komunikuje s tou mamkou, nebo mluví o ní?
No, někdy jo. Ale ona spíš točí videa sama, s tou mamkou asi jenom jedno, nebo dvě, tři videa.
Ale asi teda maj ňákej pozitivní vztah z toho videa?
Jo, to jo.
Super. A ještě mi řekni, když teda říkáš, že ty youtuberky říkají pravdu v těch videích,
tak proč si to myslíš, jestli máš k tomu nějakej důvod?
Jako nevim, no. Jako…
Prostě to tak bereš, jak to je.
Jo, no. Beru to asi tak, jak to je, no.
Dobře. Je pro tebe důležité, že má ta youtuberka ráda stejné značky jako ty?
Asi ne. Každej máme svůj styl. A někdy si prostě nosíme, co si chceme.
Stalo se ti někdy, že si měla potom stejnou značku jako ta youtuberka?
Jo, no.
Jo? A bylo to záměrně, nebo náhodou?
Náhodou.
Náhodou? Dobře. Víš proč ty youtuberky maj ve videích určitý produkty? Jako je
kosmetika, oblečení a mluví o tom?

Já si třeba myslím, že to je i spolupráce se tou značkou hodně, že… Anebo si to koupěj jen tak,
ale spíš je to ta spolupráce hodně často.
A když je to ta spolupráce, tak to poznáš?
Nepoznám. Jako buď to to někdy řekne. A když ne, tak to je třeba v reklamách hodně, že ta
youtuberka s tím má jako něco společnýho.
Ale není to tam vyloženě občas řečený.
Ne.
Máš nějaký rituály a zvyky spojený se sledováním youtuberek?
Asi ne. Ale jako… už na ně jako moc nekoukám, když jsem byla menší tak hodně, ale teď jako
žádný zvyky asi…
A když si byla menší tak si na ně koukala jak často?
Hodně často, skoro každej den. Sem se koukala na různý, i na kluky, na youtuberky taky hodně,
no.
A jak se teda změnil tvůj přístup k tomu, proč na to třeba teď tolik nekoukáš?
Jakože sem dospěla a myslim si jako, že to není až tak tolik jako důležitý, jako prostě pořád se
na někoho koukat, co říká, jako co mám dělat, nebo co bysme měli dělat, jak máme vypadat…
A ty si myslíš, že když si byla mladší, tak ses tim řídila víc, nebo míň?
Asi víc. Bych řekla.
Jo? A teď si teda zjistila, že to není asi jenom o tom?
Jo.
Jak podle tebe youtubeři ovlivňujou svoje diváky? Všeobecně.
Tak já bych řekla, že hodně, hlavně jako pro ty menší holky třeba, že si jako hrajou na ňáký ty
víc. Anebo kluci taky koukaj hodně na ty…mám třeba bratránky a ty, jsou tim uplně ovlivněný,
prostě to je hrozný.
A co třeba dělaj, nebo na co koukaj, ty kluci?
Koukaj na toho Taryho a to je úplně, jak mluvěj trošku sprostě, a jak sou malý…takže hodně
no.
Takže i ty negativní vlivy to má?
Jo. Hodně.
A myslíš, že i ňáký pozitivní, i u těch třeba mladších dětí, že tam něco je?
Zatím myslím, že ne u nich. Jak se říká ty pranky, jak na sebe dělaj, tak to pořád a ňáký blbosti.
(smích)
Takže bráchové mezi sebou na sebe dělaj pranky, potom? Teda bratránkové, promiň…
Dobrý. Jo, dělaj no na sebe pranky. (smích)

Myslíš si, že dokážeš odhalit reklamu ve tvorbě youtuberů?
Když to asi neřekne, jak jsem to říkala, ta youtuberka, tak bych to asi nepoznala no.
A setkala ses někdy s tim, že tam vyloženě v tom videu třeba bylo dvacetkrát zmíněný
něco až úplně nápadně?
Jo. Třeba, že točej takový ty, sketche se to jmenuje. Třeba, že tam byla reklama na Fantu, tak
ta holka tam pořád měla v ruce Fantu a fakt to bylo jako jasný, že to asi bude spolupráce
s Fantou.
A měla to tam napsaný, nebo uvedený? Nevzpomínáš si?
Myslim si, že to tam nebylo uvedený.
Dobře. A když se tě takle zeptám, co si o tom myslíš, že to tam neměla uvedený, a přitom
dělala tu reklamu?
No, tak jako, že asi aby si ty lidi něco o ní jako nemysleli, že tam zveřejnuje všechno, a že aby
to jako nevypadalo nějak, že s nima má nějakou spolupráci. Přitom jako…
Myslíš si, že tě svými videi youtuberky nějak ovlivňujou?
Jako hodně se tim jako inspiruju, že si třeba kupuju ty věci třeba, když třeba vidim, že maj
novou řasnku, tak bych jí taky chtěla. Si třeba jako někdy koupim. Nějak hodně na to jako
nedávám.
Věříš jim stoprocentně, nebo ne?
Asi tak na padesát procent.
Jo? Takže někdy prostě myslíš, že je to pravda a někdy, že to pravda nebude?
Jo, asi jo.
A v čem tě teda ovlivňujou? Ty si říkala třeba v tom nákupu?
No, v nákupu. Nakoupí si nějaký oblečení, takže se mi líbí, tak že bych si ho taky chtěla koupit.
Nebo i v tý kosmetice, třeba maj novou řasenku, takže bych si chtěla vyzkoušet.
Myslíš si, že třeba i nějak názorově v pohledu na svět a na věci?
To jako spíš mám svůj názor. Někdy se třeba se s tou youtuberkou shodnu, ale spíš mám svůj
názor jako na svět.
A když si jakoby myslíš něco jinýho než tam říká, tak…
To jako neřešim to, nepíšu tam ani ty komentáře.
Dobře. Tak. Co se ti líbí na jejich chování a vzhledu? Na youtuberkách?
Tak na tý Not so funny Anny, že je taková pozitivní hodně, že se jako ničim tak tolik jako
netrápí. Ale třeba některý ty youtuberky, jako třeba, pak píšou k těm fotkám, ke svejm fotkám
všem, že vlastně se přetvařujou u těch videí, aby byly pozitivní, a přitom sou jakože... Někdo
jim třeba umřel, tak sou z toho špatný. Jakože taková přetvářka.

Myslíš si, že je to správný, nebo jak by to měly dělat podle tebe?
Třeba myslim, že by měly buďto...Měly by prostě přestat točit, když je něco trápí, anebo to
prostě říct na to video, jestli maj ňákej problém.
A jaký myslíš, že by to mělo reakce, kdyby třeba ona teda natočila klip o tom, jak se
vypořádat o tom, když se ti to stane takhle něco špatnýho?
Tak asi někdo podle mě jakože by tam napsal třeba, že je mu to moc líto a třeba někerý by tam
třeba mohli napsat jako, ať to nedává na internet, zase. Je to takový různý, no.
Co si o těch youtuberkách vlastně myslíš, o těch lidech, o těch holkách? Co to obnáší kolem
jejich života?
Když jsem byla malá, tak já jsem chtěla bejt youtuberka. Ale teď jako nevim. Já si myslím, že
furt musej jako točit, pak stříhat ty videa, že je to hodně jenom den, kterej se natočí, a pak se to
dá jakoby na internet. Přijde mi to jako blbost, ale zase třeba, když točej něco o tom malování,
to mi přišlo jako dobrá inspirace, se tim inspirovat. Ale taky je to takový různý, no.
A o nich jako o lidech si myslíš co? Jaký maj třeba vlastnosti, jestli si myslíš, že je to
dobrý?
Jako já si myslím, že když je to baví, tak je to asi jako dobrý, že to dělaj. Jako nic špatnýho si
jakoby o nich nemyslim.
A co se týče toho chování a vzhledu? Tak co se ti na nich líbí?
Tak, že jsou pozitivní….
…a teda vzhled? Jestli tam je něco, jestli neřešíš jak vypadaj ….
Jako asi to moc neřešim, jak vypadaj, ten člověk, spíš podle toho chování hodně soudim lidi
než jakoby jak vypadaj.
Takže ty na to nekoukáš proto, že by ti to bylo nějak vizuálně vyloženě hodně sympatický?
Spíš to chování, no.
A chtěla bys vypadat jako tvoje oblíbená youtuberka?
Asi ne, asi se mi líbí taková, jaká jsem.
A jak bys chtěla vypadat? Ty už si vlastně řekla, že se ti líbí taková, jaká jsi…takže si
myslim, že už jsi mi na to odpověděla. Chtěla si někdy to, co jsi viděla ve videích. Ty už jsi
zmínila…
Jo, tak třeba novej telefon bych chtěla. Třeba oblečení, boty nový, který už sem viděla na tý
youtuberky, tak bych asi jako chtěla.
A co to bylo naposled?
To byla řasenka, myslim. Zrovna taková nová, to všude dávali v reklamách, i že když tam byla
písnička, tak před tím byla reklama vždycky na tu novou řasenku, tak jsem, bych jí chtěla.

A stává se ti to často, že to chceš, takový věci? A třeba jako jednou měsíčně, tejdně?
Tak asi měsíčně, nebo nechci pořád, ale když to vidim, tak si řeknu, to bych chtěla.
A když si chtěla tu řasenku, tak máš ji nebo ne?
Byla jsem se na ni podívat, ale když jsem ji viděla, tak ona byla taková malinká, tak říkam, že
by asi dlouho nevydržela. Ale byla jsem se na ni podívat.
Takže už jako koukáš po terénu. A zkoušela sis jí?
Jo, zkoušela. Ale jako dobrý.
Vyhovuje ti aspoň? To je dobře. A mluvíš někdy o těch videích s rodiči?
No, jak to bylo s tim Tarym, to jsme jako, to jsme o tom povídali, jakože to je docela hrozný,
co se stalo, ale jinak asi moc s těma rodičema o tom nemluvim.
A když jste o tom mluvily, tak jaký byly reakce a názory rodičů?
Tak jako špatný, říkali, že to je prostě hrozný, co řek. Ale on se pak omlouval, jakože, ale...
…pozdě možná?
Ale jako, nevim. Jakože, měli na to špatnej názor.
A to jste se shodli, teda že to nebylo dobrý?
Jo.
Říkáš někdy rodičům o ty věci, který si viděla u youtuberek?
Ani ne. Jako spíš… Jako u youtuberky, to jim asi neřeknu, ale když třeba si něco přeju, tak jim
třeba řeknu, ale…neřikam jim o tom.
Takže řekneš, že něco chceš, ale už nedodáš…
Jo, že to je (od youtuberky). Kde sem to viděla.
Dobře. Myslíš, že by to pro ně bylo nějakým způsobem důležitý?
Asi ne.
A naposledy to byla ta řasenka?
Jo.
Ty jsi si o ní řekla? Obvykle ti to pořídí, nebo ne?
Tak jako, jak kdy. Když je to třeba jako hodně drahý, tak jako řeknou, že asi ne. Ale když je to
tak normálně, tak k Vánocům, narozeninám, tak to třeba většinou dostanu.
A co je pro tebe důvodem k vypnutí videa, nebo zrušení odběru?
Já to tak nějak, nikdy sem to jako neudělala.
Ne?
Když je to třeba moc dlouhý a už něco vypráví hrozně dlouho, tak mě to prostě nezajímá, tak
to prostě vypnu a neřešim to, no.
Takže jde spíš o tu dýlku?

O tu dýlku. Jo.
Mluvily někdy tvoje oblíbený youtuberky o tom, že by za to prezentování dostaly nějakou
odměnu?
Ne, nemluvily o tom.
Takže neříkaly, že by dostaly výrobky zdarma, nebo peníze?
No spíš, že jim to ta, třeba ta spolupráce poslala zadarmo dycky řikaj. Ale že by o tom takhle
nějak mluvily, tak to ne.
A kde to teda je uvedený, nebo jak to je?
Já to většinou vidim jako na Instagramu, na tom příběhu, jako že vidim, že on jí přišel balíček
od tý značky, že jo.
Tam to teda uváděj a na YouTube to spíš neuváděj, nebo to uváděj, nebo?
Myslím, že moc ne, že to tam vůbec jako nedávaj, že jim přišlo zadarmo. Tak to tam asi není.
A co si o tom myslíš, že to tam nedaj, a přitom jim to přišlo zadarmo?
No, že jakoby asi na tom YouTube je víc lidí než jako na tom Instagramu, takže tam asi nechtěj
dávat, aby jako zase někdo neměl ňáký řeči třeba, že to tam dává schválně. Nebo tak.
A ty si myslíš, že by to tam měl dávat nebo ne?
Asi ne. Já bych si to tam asi taky nedávala. Asi ani na ten Instagram bych to nedávala.
Takže tu reklamu ve videích vnímáš jak?
Asi jako, že bych si to asi jako koupila. Nebo…nevim.
Jo, ale myslím celkově. Jak vnímáš to, že vlastně ty youtuberky dělaj reklamu teda ňáký
značce?
Jo tak. No, asi kdybych byla na jejich místě, tak bych byla ráda, takže já jim to přeju. Vždycky
jako.
Takže spíš na to koukáš?
V pohodě jako.
Dobře. Nic ti na tom nevadí nijak?
Ne.
A teda, co se týče toho zatajování reklamy, ty si říkala, že ty bys to tam taky nedávala?
Asi ne, no.
Ty si myslíš, že youtubeři to teda nemusej označovat?
Jo.
Dobře, tak jo. Je něco, co bys k tomu celkově chtěla dodat, k tomu, o čem se bavíme? Tvůj
pohled na věc?
Asi ne, já sem to asi všechno řekla, co sem chtěla říct. Takže myslim, že dobrý.

Ve škole se o tom bavíte s holkama?
Jo.
Je to třeba pro tebe nějakým důvodem, proč na ta videa koukáš, nebo si myslíš, že ne?
Asi ne. Já si myslim, že když se mi něco líbí, tak se na to podívám, nebo s holkama si řeknem,
co tam bylo, ale jinak asi ne.
Tak já si myslím, že za mě je to všechno.

P11
Když se řekne slovo krása, tak co konkrétně tě napadne?
Jako taková přirozenost. Nebo nevim.
Přirozenost, super. A co považuješ ty osobně za krásný?
No, holky, který o sobě neříkaj, že jsou třeba tlustý a maj rádi sebe takový jaký jsou. A tak no.
Super. A co to slovo podle tvýho názoru znamená?
No jako, že prostě ten člověk, tomu člověku nezáleží na tom, jak vypadá a prostě tak no. Že se
líbí sobě taky… tak jak je.
A kdo je podle tebe krásný? Jaký má vlastnosti, jak vypadá, jak se chová?
No je milej, hodnej, nezáleží na tom, jak vypadá, ale je prostě hodnej. A příjemnej.
Super. A myslíš si, že to slovo má pro každýho člověka stejnej význam nebo že se to u lidí
liší?
U lidí se to liší.
A co si myslíš, že většina lidí pod tim vidí?
No, to nevim. Ale myslim si, že třeba nějaký lidi si myslej, že musej se třeba strašně malovat a
tak, aby byli hezký a…
A co si o tom myslíš ty?
No jako, mě je to upřímně nějak jedno. Já si myslim, že každej na to má svůj názor a každej si
se svým tělem může dělat co chce.
Myslíš si, že je to důležitý, být krásná?
Ne.
A proč si to myslíš?
Protože vlastně (smích)...no… na já nevim jak to říct.
No klidně se nad tím zamysli. Ty si říkala, že není důležitý být krásná, dokážeš to nějak
odůvodnit nebo ne?
No jakože, podle mě to není důležitý. Protože prostě no…nevim pořád jak to říct. Prostě
každýmu se líbí něco jinýho a není důležitý bejt krásná, protože třeba většina lidí se maluje i
jenom tak doma, když to…a to není třeba vůbec důležitý. Nebo na fotky a to, to taky není vůbec
důležitý prostě. Takový lidi jsou normální (smích)
Super. Děkuju! A co si myslíš, že je na tobě krásnýho?
No… (smích) já nevim.
Co na sobě oceňuješ, co se ti na sobě líbí?

No, muj třeba…sportování. Protože já ráda běhám, třeba ráda skáču a tak. A prostě mi všichni
řikaj, že jsem dobrá ve sportu a já jsem za to prostě ráda, že aspoň v něčem vynikám.
Super. A ty skáčeš přes laťku? Nebo jak skáčeš?
Ve škole skáčeme přes tyč a já jsem skočila na závodech 130.
Oceňuješ na sobě teda nějaký sportovní schopnosti?
Jo. Třeba skáču do písku 4 metry.
Asi seš lehká, tak letíš daleko (smích)
No, jakože nemyslim si, ale… (smích)
Jaký youtuberky sleduješ a jak často?
No tak snad asi každej den a třeba Get the louk nebo Evžu, Petra lovely hair anebo třeba nějaký,
který hrajou hry, třeba Angelka Games a tak no.
Každej den třeba půl hodiny nebo hodinu nebo tři hodiny?
No, podle toho, jak kolik mam času. Většinou jako mam hodně času, takže…
Takže třeba kolem hoďky, dvou?
No, možná i dýl.
Dobře a zdaj se ti ty youtuberky krásný?
No jako jo.
A co se ti na nich líbí?
To, že se třeba ani nebojej na video se odlíčit a tak. Protože většina youtuberek se prostě ani
neodlíčí na to video.
Takže ty koukáš na ty, co se jako i odlíčej jo?
Jo.
A potom se třeba i líčej na tom videu?
Jo.
Ale na čisto, že vyloženě vidíš jak vypadaj nenalíčený a pak potom to… A proč sleduješ
zrovna tyhle youtuberky, jak sis je vybrala?
Ona je sledovala ségra. Já jsem si o nich nejdřív myslela, že jsou prostě úplný nevim co (smích).
Nelíbily se mi, ale pak jsem je jako začala sledovat se ségrou a pak jsem je začala sledovat
sama.
A kolik je ségře?
18.
Takže je o pár let starší než ty a přivedla tě k tomu vlastně ona. A jaká videa tě nejvíc
baví?

No tak třeba hmmm…od Kate Wednesday, tak od tý třeba přešlapy a objevy anebo třeba líčení,
denní rutina a tak.
A co máš máš třeba v těch přešlapech za tématiku?
Noo…třeba produkty nějaký, který překvapily, oslovily anebo jí to prostě zklamalo.
Ty produkty má teda ona v těch videích vyloženě? A víš, kde ty produkty bere v těch
videích?
Jo, ona to říká, ale většinou to není ani placená propagace, a to se mi třeba líbí, že…to no.
Takže to rozlišuješ i? Super. Tak ty si říkala, že nejvíc tě teda baví teda ty informace třeba
o těch výrobcích a to líčení? Ještě něco tam je?
No nebo… jo, ještě když si třeba koupěj nějaký oblečení nebo objednaj, tak ho ukazujou a tak.
A co tě na tom baví? Jestli to dokážeš říct.
No jako…třeba mě baví…od Lucy PUG, ona natáčí třeba videa, že z Aliexpresu nebo z E-baye
si objedná nějaký třeba sukně do 10 Eur a mě se to prostě líbí, že aspoň objevim něco novýho
a třeba si to občas i koupim, když to je dobrý.
Jo? Protože zrovna ten Aliexpres, to nikdy nevíš, co ti přijde no.
No jako mě přišel tenhle obal. (smích)
Jo? Hele obaly to je jedna z mála věcí, který jako fakt je dobrý odtamtud brát. Já mam
taky ten obal, to je určitě super. Ale myslim spíš to oblečení, to teda nevim, to si kupuješ
občas?
Já jsem si z toho koupila kalhoty a mam je doteď. Už asi rok. A jsou strašně hezký.
A ty sis koupila sama nebo na doporučení třeba?
No. To jsem chtěla nějaký černý kalhoty. A to mi mamka řekla, že se kouknem třeba na
Aliexpres a já jsem tam našla takový kalhoty a jsem za ně ráda.
Tak to je dobře, že držej, takhle dlouho i. To nikdy právě nevíš, když to takhle objednáváš.
Takže si říkala, že tě na tom baví teda to, že zjistíš něco o těch věcech a tak?
Jo.
Mluvěj občas samy ty youtuberky o kráse? A jak bys řekla, že o ní mluví? Máš nějakej
příklad třeba…
No, třeba od Lucy PUG. Ona říká, že vlastně na kráse v podstatě nezáleží a že ona se ani moc
nelíčí. Ona si dá třeba jenom trochu korektoru, řasenku a jde.
Super. Takže o tom mluví timhle způsobem?
Nebo dělá i nějaký DIY a to mě taky strašně baví. To jsem taky se od toho hodně naučila a teď
to taky sama používám.
A co sis třeba takhle vyrobila?

No, ona takovou peelingovou houbičku, tak to třeba. No a je to strašně dobrý.
Jo? A z čeho si to dělala?
Jenom jak je taková ta žíněnka, nebo taková ta drátěná nebo něco takovýho…tak kousek se
odstřihne a koupí se novej beauty blender nebo prostě beauty blender a takhle se to vezme a
zabalí se to do toho, zaváže se to třeba gumičkou a pak se to jenom namočí a dá se třeba mejdlo
a pak se s tim takhle… no.
Takže to funguje? Je to dobrý?
Jo.
Bomba. Slibujou ty holky například svým odběratelkám, že potom, co zopakujou to, co
dělá ta youtuberka, že budou krásný? Třeba nějaký líčení? Nebo se to spíš bere jako
samozřejmost, že to děláš proto, abys teda vypadala jako nějak líp?
Ne. No oni to prostě…o tom nějak nemluvěj prostě. Nevim
Dobře. Tak, proč ta videa sleduješ?
No, protože mě bavěj a baví mě se koukat na to třeba. Abych se něco naučila a tak.
A píšeš tam komentáře a dáváš lajky?
No jako lajky dávám, ale komentáře moc nepíšu.
A už si někdy psala nějakej komentář? A co to třeba bylo? Takže ty píšeš asi málo
komentáře, jo…
Jo. No bylo to spíš u youtuberů, ale, no…
Jako jestli si nepamatuješ, jestli to bylo pozitivní nebo negativní…
No třeba sem… no bylo to vždycky pozitivní, protože já píšu jenom pozitivní komentáře. Já
jsem proti takovejm těm hejtům a tak. Protože prostě je to jejich věc, co natáčej a lidi to taky
baví, takže…
Super. A co se týče těch lajků, tak dáváš jenom lajky nebo i dislike?
No, jakože když to je fakt jako nějaký blbý video, tak dam i dislike, protože prostě to má blbej
vliv třeba. Jak Tary natočil video o tom, jak jezdí v tom autě, tak na to jsem dala dislike. Protože
to je prostě proti předpisům.
To je dobře. A dáváš teda častěji lajky nebo dislike?
Lajky.
Ale stane se teda, že když se ti něco hodně nelíbí, tak že dáš i dislike. Super. Tak, ty si
říkala vlastně, že to video s tim Tarym, že to ovlivnilo, že to ovlivňuje ty lidi, jak si myslíš,
že je to ovlivňuje? Nebo…
No, že většina lidí ho podporuje v tom. A že vlastně tam psali, že už to taky zkoušeli a takhle.
To bylo v těch komentářích jo?

Jo.
Dobře, líbí se ti, jak jsou ty youtuberky upravený, když vystupujou na veřejnosti?
Jako jo, nějaký jo a nějaký ne.
A snažila ses někdy napodobit to, jak vypadaj? Jejich vzhled…
No, když jsem byla malá, tak jsem si občas tak trošku hrála a něco jsem na tom obličeji
načmárala (smích)
Takže v poslední době si to nezkoušela?
Nene.
A dáš na jejich rady, co se týče líčení a oblíkání?
No tak já jsem si od nich vzala třeba i nějakej jejich styl, jak jsem se na to koukala. A ten styl
se mi teď hrozně líbí. A jako, když něco řeknou, něco pozitivního a takhle, že to je fakt dobrý,
že jsem si to i vyzkoušela. Tak jako jo.
A důvěřuješ jim? A tim myslim pravdivosti těch informací v těch videích.
No jakože, nějakým jo. Protože vlastně…no...Oni vlastně říkaj pravdu hlavně. A říkaj svůj
upřímnej názor. Když prostě maj nějakej blbej názor na to, tak to prostě řeknou a… Ale snažej
se nebejt nějak jako hnusný.
Takže je to jenom u některejch? Takže to rozděluješ vyloženě od osoby, komu teda věříš
a komu ne?
Jo.
A říkáš, že teda mluvěj pravdu, myslíš, že maj nějakou motivaci k tomu říkat pravdu nebo
naopak lhát? V těch videích.
No když...no. Já nevim. Ale já jim…já třeba...jak Petra lovely hair, tak ta oznamuje každou
placenou propagaci, třeba teď natočila nějaký video o Game of thrones. Že maj nějakou novou
paletku, nějaká…teď nevim jak se jmenuje ta společnost. Že udělala nějakou paletku z Game
of thrones, tak to oznámila, že je to vlastně placená propagace. A že vlastně, že to je drahý a že
vlastně si to docela dost lidí neto…nemůže…
Nemůže asi koupit. A jaký si myslíš, že to má vliv, že teda oznamuje nebo neoznamuje, že
je tam nějaká…placená věc.
No oni nějaký ty youtuberky ani tu placenou propagaci neoznamujou a vlastně pak z toho
získávaj peníze a je jim to uplně jedno. A nezáleží jim na tom, jestli jako to koupily ony nebo
ne. Ale jako…no.
Jo. A myslíš si teda, že oni dělaj tu propagaci, a přitom to nedávaj najevo?
Jo.
A vadí ti to nebo ti to nevadí? Nebo jak si myslíš, že by se to mělo dělat správně?

Jako vadí mi to, protože se to pak vyjeví a pak oni řeknou, že vlastně „jo, byla to placená
propagace“, ale proč bych to měla třeba říkat, když to…
Takže si myslíš, že by to měli nebo neměli uvádět?
No jako…spíš jo. Aby prostě ty lidi věděli, že za to si třeba nezaplatily.
A myslíš si, že to nějak mění to, jak o tom mluvěj? Jestli za to dostanou zaplaceno nebo
ne? Všimla sis toho někdy?
No, jakože ty lidi pak jsou takový naštvaný, že to neoznámily a takhle. A že z toho pak získávaj
ty peníze. A…jo.
A myslíš si, že i ty holky jakoby změněj ten styl, když to dostanou zadarmo nebo když si
to koupěj?
No tak, nějaký, když si to kupovaly samy, tak byly strašně milý a pak, když to začaly dostávat,
tak začaly bejt takový… prostě… snob a tak.
A myslíš si, že to má nějaký vysvětlení, proč se tak změnily?
Protože to dostávaj zadarmo a vlastně to je třeba drahý. A oni to měly zadarmo.
Dobře. Máš pocit, že ti ty youtuberky něco předávaj?
No, nějaký vědomosti třeba.
Takže si myslíš, že se z toho i něco naučíš. Super. A je pro tebe důležitý, že má rád
youtuber stejný značky jako ty?
Ne.
Setkala ses s tim někdy? Že bys měla stejnou oblíbenou značku?
Jo.
Jo? Jak se na to potom díváš? Jako ti to jedno nebo seš ráda, že aspoň něco víc víš o tý
značce?
No jsem ráda, že aspoň něco vim a když třeba tu značku nemam ráda, tak třeba se kouknu,
vyzkoušim si jí a začnu jí mít taky ráda třeba.
Takže prostě získáváš vlastně nový zkušenosti…
Nebo když nějakou neznam, tak jí začnu znát (smích)
Dobře. A víš, proč youtuberky maj ve videích určitý produkty? Třeba tu kosmetiku,
oblečení a mluví o tom? Ty už si na to narazila vlastně… že buď to maj jako tu propagaci
zadarmo nebo si to kupujou samy… a máš nějaký rituály a zvyky spojený se sledováním
youtuberek?
No. Já sleduju hlavně ty videa třeba o těch DIY nebo o tom, o tý kosmetice. A mě to baví a …
sem na to zvyklá se na to koukat a baví mě to prostě.

A nějaký jako konkrétnější věci, třebaže vždycky, když se jdeš podívat na video, tak já
nevim…si uděláš kafe nebo něco…
No já si třeba, když se koukám na nějaký video o něčem, tak si k tomu vždycky něco vezmu.
Protože si to s tim spojim a pak mě to baví víc.
A co? Můžeš mi dát nějakej příklad?
No ono je to spíš s youtuberem teď. Já, když jsem koukala ještě na Hoggyho, tak on natáčel
sérii Polda 6. A já jsem si k tomu jednou vzala jako hroznový víno a do teď jako si to k tomu
prostě musím vzít.
To je super. A jak podle tebe youtubeři ovlivňujou svoje diváky?
No, že nějaký prostě, nějaký divačky třeba, se začnou malovat. Ale jako malovat tim způsobem,
že prostě na sebe hoděj tunu make-upu, stíny, řasenku, bronzer, rozjasňovač (smích) a pak
vypadaj jako opice.
A takže si myslíš, že je to spíš pozitivní nebo negativní vliv?
No jako, něco je pozitivní. Když třeba, nějaký youtuberky i řikaj, že se nemusí tolik malovat.
Protože to není vůbec důležitý, protože hlavní je, jak se cejtíte v tom a…no… Takže něco je
pozitivní a něco je negativní.
A myslíš si, že dokážeš odhalit reklamu ve tvorbě youtuberů?
No, nějakou jo. Protože třeba nějaký youtuberky si nekupujou nějaký moc drahý věci a když
tam maj něco drahýho a neřeknou to, tak prostě se to pak vyjeví. Že pak všichni i říkaj, že
todlento by si nekoupily a že je to určitě placená propagace a pak to ten youtuber sám přizná.
A myslíš si, že to má v závěru nějak vliv ty lidi, co ho sledujou? Že to jako nějak změní
názor?
Jo. To je taky teď o youtuberovi, že Tary jednou neoznámil placenou propagaci a ono se to
vyjevilo a teď ztratil asi přes 100 000 odběratelů.
Tak on teďko dělá ais víc těch průšvihů koukám (smích)
No dělá no.
Tak, myslíš, že tě svými videi youtuberky nějak ovlivňujou?
No, třeba v tom stylu nebo chování, a tak no. Nebo ve zvycích i.
Takže pomohly ti najít svůj styl nebo spíš…
No, to taky.
A v tom chování nebo v tom životě, jak konkrétně by si řekla, že tě ovlivňujou?
No…já jsem dřív byla takový prostě fakt děcko. A teď jako jsem trošku dospěla, jak jsem se
koukala na ty videa. A už jsem taková samostatnější a…snad…

Dobře. A co si o těch youtuberkách vlastně myslíš? A teď myslim youtuberkách, jako o
těch holkách, co dělaj za práci, víš co, o jejich životě a tak.
No tak, já o nich moc nevim. Ale nějaký ani tu práci nedělaj a vydělávaj si v podstatě tim
youtubem anebo choděj jenom na brigády. A když maj tu placenou propagaci tak si vydělaj
tim, ale oznáměj to. A na ty ráda koukam, protože jsou upřímný.
Super. A ještě nějakej názor na ně máš celkově, na ty holky? Nebo jestli máš nějakou
konkrétní třeba ráda.
No nejradši mam tu Kate Wednesday, na tu se koukam fakt každej den a vždycky najdu něco
novýho, co prostě mám ráda a …
A řekni mi, ona každej den dává nějaký nový video?
Ne, já jsem jí začala teď nedávno sledovat zase a koukam se i na starší videa, který jsem
neviděla třeba
Jo, a jak často tam takhle dává třeba ty videa?
No to nevim. Ale tak třeba 2x za tejden, když má čas. Nebo jednou.
Dobře. Co se ti líbí na chování a vzhledu youtuberek?
No. Třeba ta Kate Wednesday se vůbec třeba nebojí práce. Ta si vymalovala uplně třeba celej
byt a zařídila. A to se mi na ní líbí, že od ní jsem si to taky vzala a teď nějak už začínám trochu
pomáhat rodičům. A tak no.
A chtěla by si vypadat jako tvoje oblíbená youtuberka?
Já jsem ráda za to, jak vypadám já. (smích)
Dobře. Takže na odpověď, jak bys chtěla vypadat bys mi řekla…
Prostě takhle jak vypadam. Já jsem prostě za to ráda a …
Chtěla si někdy to, co si viděla v těch videích? A co to bylo naposledy?...Nebo jestli je něco,
o čem bys chtěla konkrétně mluvit?
No, jakože něco bych chtěla třeba. Nějaký ty boty nebo tohle.
Aha. Takže třeba boty to byly v poslední době. A stává se ti často, že chceš něco z těch
videí?
Protože to je třeba strašně hezký nebo jak když dělala svůj byt ta Kate Wednesday, tak už jsem
chtěla strašně svůj vlastní pokoj a chtěla jsem si ho prostě uplně sama vybavit, vymalovat a tak.
A ty máš teda se ségrou?
Jo. Ale ona teď jezdí jako za přítelem, takže mam většinou pokoj pro sebe a jsem za to ráda
(smích). Aspoň se nehádáme.
A jak často se ti to stává, že se ti líbí takhle něco v těch videích?
No, skoro furt.

Takže myslíš, že skoro každej den nebo každej tejden?
No tak, třeba jednou za 14 dní se mi to stane, když na něco narazim, tak se mi to prostě líbí
(smích)
A mluvíš někdy o těch videích s rodiči? S mamkou, s taťkou nebo s oběma?
No s mamkou, protože taťku to nezajímá (smích)
A jaký jsou jejich reakce a názory? Nebo mamky názory a reakce?
Mamka vždycky řekne „hm, to je super“ anebo, když mě poslouchá, tak řekne, že to je hezký
třeba. A tak no.
Takže jako to bere pozitivně? Super. A říkáš někdy rodičům o věci, který si viděla u těch
youtuberek?
No jako když to chci, tak jí o tom vyprávim třeba půl hodiny, co to všechno umí a takhle.
A pochopí to jako? Že ti na něco narážíš? (smích)
No, jo.
A co to bylo naposledy, jestli si vzpomeneš?
Takový make-upový štětce. A koupila mi to! (smích)
Výborně. To byla další otázka. Jestli ti to obvykle pořídí nebo ne?
No jako něco jo, něco ne. Ale třeba ono to bylo z Aliexpresu, takže tam to je levný.
Aha. Super. A co je pro tebe důvodem k vypnutí videa nebo zrušení odběru?
Ten vliv nebo to špatný chování.
Takže když se ten člověk chová nějak špatně, čim jako ovlivňuje ty svoje ty…Tak to i
vypneš nebo zrušíš ten odběr. Už si někdy zrušila ten odběr? A u koho?
Jo. U Datla. To je youtuber. No a on tam byl, on tam mluvil prostě blbě a mělo to prostě blbej
vliv a narážel tim i na ostatní youtubery a tak. Anebo u Taryho, protože ten toho udělal fakt
hodně a…no.
Dobře, a co se týče toho vypnutí videa, tak to je taky jenom když se ti nelíbí nějakej obsah
nebo tam jsou i nějaký jiný důvody?
Nebo když je to nudný (smích)
Mluvily někdy tvoje youtuberky o tom, že by za prezentovaný výrobky dostaly nějakou
odměnu? Ty už si na to svým způsobem taky narazila…
No, jako…že. Nějaký i říkaly, že to je placená propagace a že vlastně za to dostane… Že když
vlastně udělá to video, tak že za to dostane i nějaký věci. Ale u, vždycky u těch youtuberek,
který sleduju já, tak vždycky o to udělaly soutěž.
Aha. O ty věci, co dostanou potom? Tak to je bomba. To jsem vůbec nevěděla, že to tak i
jde.

Mmm jde no.
Takže mluví spíš o tom, že by dostaly nějaký výrobky zadarmo. A slyšela si někdy o tom,
že by dostaly jako i peníze vyloženě?
To asi ne. No jako za tu placenou propagaci jo, že když vlastně to…
Takže někdy se stane, že teda to řeknou i v tom videu. Jak vnímáš reklamu ve videích
youtuberek? Právě tady tu placenou propagaci, když tam maj ty výrobky nějakejch
jinejch značek různejch?
No, když to řeknou, tak to vnímam tak, že prostě „jo, chtěly se o to podělit“ a třeba nějakej
tutorial chtěly udělat a tak.
Aha. Takže když to řeknou, tak to bereš v pohodě a ….
A když to neřeknou, tak prostě jsem trošku zklamaná z těch youtuberek, že to nedokázaly říct.
A tak no.
A proč si myslíš, že to neřikaj?
Protože třeba za to dostávaj hodně peněz a nechtěj, aby to ty lidi věděli a aby byli třeba naštvaný
a tak. Ale takhle budou spíš víc naštvaný, když to neřeknou.
Co si myslíš o zatajování reklamy, když to teda neřeknou. Myslíš si, že by to youtubeři
měli označit nebo neměli?
No podle mě by to měli označit, aby se vědělo, že za to třeba dostávaj peníze a takhle.
Super. A stalo se ti někdy, že třeba ta youtuberka dělala nebo měla v tom svým videu
nějakej výrobek nebo něco, co k ní vlastně nesedlo? Jakože to bylo nějaký takový divný
celý?
Mmm.
A co to bylo třeba?
No třeba nějaká youtuberka něco dostala a … Ono jí se to strašně líbilo, ale vůbec to k ní
nesedělo. Protože to měla třeba uplně jinej odstín toho make-upu a nějaký stíny, který k ní
vůbec neseděly a ona sama to řekla, že to k ní nesedí. Ale jinak, že to je hezký.
A v tomhle případě teda o tom říkala, že je to nějaká placená propagace nebo ne?
Jo.
Jojojo. Dobře, takže ona vlastně udělala video s výrobkem, kterej jí zas tak uplně nesedl,
ale přesto to video udělala, ale všechno tam přiznala.
Jo.
Dobře, tak jo. Chtěla bys k tomu celkově ještě něco dodat, k tomu, o čem se bavíme?

No, třeba. Oni, když neudělaj placenou propagaci a kupujou něco, tak to taky řeknou a, že to
není placená propagace a tak. A třeba Evžu, ta dělala videa, že kupovala věci z Aliexpresu a
tak a něco třeba bylo i dobrý, takže jsem si z toho taky něco vzala a koupila taky něco (smích).
Takže ať už je to placený nebo neplacený, tak prostě se tim inspiruješ stejně? Neděláš
v tom rozdíly?
Jo.
Dobře, tak jo. A ještě něco, co by tě napadlo celkově k těch youtuberkám?
Že když dělaj nějaký tutoriály, že třeba těm divákům i poraděj jak poznat třeba odstín makeupu nebo něco. Že třeba, když chcete poznat odstín make-upu, tak že si dáte takhle mezi
rozhraní krku a takhle jako… a že pak se pozná make-up, jakej prostě je dobrej.
A jako to mluvíš o barvě?
Jo. Nebo když nějakej make-up třeba pro starší nebo mladší tak taky řikaj jaký jsou lepší a jaký
horší.
Super. A takže ty teda ty rady prostě používáš, to, co se tam dozvíš? Výborně. Tak jo, za
mě je to tímto všechno, klidně jestli chceš něco dodat, tak ještě můžeš.
Jo, třeba když kupujou nějaký věci z drogérií anebo nějaký levnější věci a zkoušej se s tim
nalíčit, jaký to bude, tak mě třeba jsem ráda, když tam maj nějakej produkt, kterej používám já
a pochválej ho. Že to je jako dobrý a …
No vidíš, takže vlastně má to určitej vliv, když tam vidíš značku, kterou máš ráda. Jsem
se tě předtím ptala, jestli vlastně to nějak něco pro tebe znamená, když to tam vidíš, takže
seš ráda. A řekni mi, když říkáš teda, že tam maj občas to líčení, třeba i ty levnější značky,
tak to je většinou propagace nebo ne?
No, někdy jo. Ale třeba Petra lovely hair, ta to prostě koupila. Že tam přišla a …
Jo, ale tobě na tom vlastně záleží nebo nezáleží?
Ne, nezáleží mi na tom.
Super. V tom případě já ti poděkuju.

