
 

 

 

 

 

Web 21. století je z velké části tvořený platformami, které uživateli umožňují zdarma sdílet obsah s ostatními a 

následně vydělávají na cílené reklamě. Světově nejvýznamnějším videoportálem je bezpochyby Googlem vlastněný 

YouTube, a ačkoli i mnohé jiné služby sdílení videa umožňují, nemá v oblasti videí zásadní konkurenci. Pokud jde o 

krátká zábavná videa, těší se mezi mladými největší popularitě aplikace TikTok (jejíž součástí se stala i dříve velice 

populární aplikace Musical.ly). Oblíbeným kanálem pro sdílení kratších videí jsou také po 24 hodinách mizící Stories 

na Instagramu. Samotný Instagram je nejpopulárnější sociální sítí zaměřenou na fotografie a v dnešní době jde 

pravděpodobně o nejvýznamnější domov influencerů vůbec. Nejoblíbenější tzv. mikroblogovací platformou (tedy 

místem pro sdílení krátkých, primárně textových příspěvků) je bezpochyby Twitter. Řada lidí píše svoje blogy 

(články), to je možné na některých zpravodajských portálech (např. iDnes), na blogovacích platformách (Blogger.com 

od Google) nebo si můžete založit vlastní blog (nejznámějším a nejrozšířenějším redakčním systémem pro blogy je 

WordPress). Hudebníci, kteří svůj obsah nechtějí sdílet rovnou s videoklipem na portálu YouTube, mohou využít 

například oblíbené služby Soundcloud. 

V digitálním světě:  Tvořit na internetu 

Mína a Filip tančí a zpívají ve videoklipu k narozeninám sestřenky 

Nity. Za kamerou sedí Kocour se svým bodrým okem zkušeného 

režiséra. Tvořit na internetu je dnes ve skutečnosti velmi snadné. 

Režisérem může být každý, kdo má telefon nebo tablet. Zbytek 

práce už udělají speciální aplikace, které dají amatérskému videu 

efektní kabátek. Obtížnější už je však své dílo z internetu 

stáhnout, pokud nás třeba překvapí negativní reakce publika.  

Naskenuj QR Code a podívej se na VIDEO  

 

Na co si dát při natáčení videa pozor?  

Automatické systémy portálů jako YouTube v rámci možností důsledně kontrolují přítomnost autorsky 

chráněného obsahu. Není tedy možné do vlastního videa například jako podklad použít libovolnou oblíbenou 

písničku, autoři musí využívat hudby k tomuto účelu zdarma zpřístupněné – například přímo v prostředí YouTube 

na youtube.com/audiolibrary nebo youtubery často využívané tvorby Kevina MacLeoda na webu 

incompetech.com. To samé platí i pro audiovizuální materiál – není možné na internet nahrávat filmy a seriály z televize, cizí videoklipy atd. 

Americká legislativa má sice ustanovení zvané „Fair Use“, které dovoluje v určitých případech využít chráněného díla i bez souhlasu držitele 

autorských práv, je to např. kritika, komentář, parodie, novinářské zpravodajství atd. Pohybovat se „na hraně“ je ale vždy trochu riskantní, neboť 

podmínky platformy i přístup k jejich vynucování se v čase vyvíjí (a takovým videím hrozí, že budou odstraněna). 
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