
Vážení rodiče připravili jsme pro vás slovníček pojmů, který je běžný spíše pro vaše děti, ale pro Vás 
mohou být některé z následujících pojmů novinkou, případně si jejich významem nemusíte být jistí. 
 

 
SLOVNÍČEK POJMŮ 
 

 Youtuber je osoba, která na internetovém serveru YouTube nahrává videa, ale také 
dlouhodobě sleduje nahrávky ostatních. Pro významné youtubery s mnoha fanoušky je tato 
platforma díky příjmům z reklamy i živností.  

YouTubeři nejsou klasickými celebritami, ale na svou cílovou skupinu mívají větší vliv než 
celebrity z tradičních médií, mezi mladistvými jsou často také mnohem populárnější. Spousta 
dětí si v současné době přeje se stát youtuberem. 

 Video blogger (zkráceně vlogger) vytváří a publikuje videa na různá témata. Glosuje a 
paroduje různé události a videa jiných. 

o Beauty vlogeři se věnují líčení a kosmetice. Natáčí například hauly, kde zkouší a 
ukazují nakoupené zboží, nebo DIY (do it yourself), kde vlastnoručně vyrábí různé 
výrobky. 

 Tvůrce let's playů (let's player) komentuje a přidává své poznámky a hlášky k hraní 
počítačových her.  

 Pranksteři jsou uživatelé natáčející tzv. „pranky“, tj. videa, ve kterých zkouší vtipným 
způsobem nějak nachytat ostatní osoby, nebo provádějí různé sociální experimenty. 

o Pranky – kanadské žertíky natočené na video  

 Streamer je youtuber, který natáčí videa přes livestream a baví lidi online, hraje hry, povídá 
příběhy ze svého života. Záznamy z těchto streamů též často nahrává na svůj YouTube kanál.  

 Challenge – výzva. Jedná se o různé úkoly, které se natáčejí na video, může se jednat o 
rizikové aktivity. Často se jedná o pojídání něčeho, pózování v různých situacích, reakce 
organismu při škrcení, car surfing, ice and salt challenge – vydržet bolest z popálenin, 
Planking ch. – focení ve vodorovné poloze na podivných místech, cinnamon ch. – pojídání 
mleté skořice, ale i pojídání hamburgerů ad.  

o Bird box challenge – po uvedení stejnojmenného filmu Bird box vznikla Bird Box 
challenge, kdy si lidi zavazují oči a snaží se dostat z jednoho místa na druhé, nebo 
dělat naprosto běžné věci. Podle zpráv TV Nova (pořad Střepiny) lidé riskují i při 
méně běžných aktivitách. Věc ovšem došla tak daleko, že Netflix vydal varování, aby 
lidi tyto aktivity neopakovaly, protože si mohou vážně ublížit 

 


