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Anotace:

• Žáci se seznámí s pojmem YouTube – serverem pro sdílení videosouborů. Žáci poznají,

že jsou na něm nahrávky celéřady pořadů, rozhovorů a domácích videí. A opět si žáci

připomenou pojmy autor, autorská práva a pirátské kopie.

•V rámci tohoto modulu se žáci naučí řešit z didaktického hlediska jednoduché a názorné

úlohy z praxe, kde je kladen důraz na jejich samostatnost, aktivitu a kreativitu.





JE  SERVER  PRO  SDÍLENÍ JE  SERVER  PRO  SDÍLENÍ JE  SERVER  PRO  SDÍLENÍ JE  SERVER  PRO  SDÍLENÍ 
VIDEOSOUBORŮVIDEOSOUBORŮVIDEOSOUBORŮVIDEOSOUBORŮ

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQeW8sRuH5pCQ3LRi4Kpt
tIqXxz2a7lq_yXFyYEQqaLNLriUEJG



YouTubeYouTubeYouTubeYouTube je největší internetový server pro je největší internetový server pro je největší internetový server pro je největší internetový server pro 
sdílení videosouborů. sdílení videosouborů. sdílení videosouborů. sdílení videosouborů. 
Založili Založili Založili Založili jej v únoru 2005 zaměstnanci jej v únoru 2005 zaměstnanci jej v únoru 2005 zaměstnanci jej v únoru 2005 zaměstnanci 
PayPaluPayPaluPayPaluPayPalu . . . . 

V V V V listopadu 2006 byl zakoupen listopadu 2006 byl zakoupen listopadu 2006 byl zakoupen listopadu 2006 byl zakoupen 
společností společností společností společností Google.Google.Google.Google.



Založili Založili Založili Založili jej v únoru 2005 zaměstnanci jej v únoru 2005 zaměstnanci jej v únoru 2005 zaměstnanci jej v únoru 2005 zaměstnanci firmy firmy firmy firmy 
PaypalPaypalPaypalPaypal::::
Američan Američan Američan Američan ChadChadChadChad HurleyHurleyHurleyHurley, narozen 1977, absolvent , narozen 1977, absolvent , narozen 1977, absolvent , narozen 1977, absolvent 
IndianskéIndianskéIndianskéIndianské University v University v University v University v PennsylvaniiPennsylvaniiPennsylvaniiPennsylvanii, , , , 
Číňan Číňan Číňan Číňan SteveSteveSteveSteve ChenChenChenChen, narozen roku 1978 , narozen roku 1978 , narozen roku 1978 , narozen roku 1978 a a a a 
Němec  Němec  Němec  Němec  JawedJawedJawedJawed KarimKarimKarimKarim, narozen v roce 1979, oba , narozen v roce 1979, oba , narozen v roce 1979, oba , narozen v roce 1979, oba 
absolventi oboru počítačové vědy na Illinoiské absolventi oboru počítačové vědy na Illinoiské absolventi oboru počítačové vědy na Illinoiské absolventi oboru počítačové vědy na Illinoiské 
univerzitě.univerzitě.univerzitě.univerzitě.

....



Od 9. 10. 2008 má Od 9. 10. 2008 má Od 9. 10. 2008 má Od 9. 10. 2008 má YouTubeYouTubeYouTubeYouTube i české i české i české i české 
rozhraní. rozhraní. rozhraní. rozhraní. 
Česko Česko Česko Česko se stalo 22. zemí světa a se stalo 22. zemí světa a se stalo 22. zemí světa a se stalo 22. zemí světa a 
desátou v Evropě, kde byl desátou v Evropě, kde byl desátou v Evropě, kde byl desátou v Evropě, kde byl YouTubeYouTubeYouTubeYouTube
lokalizován. lokalizován. lokalizován. lokalizován. 



Server je častým terčem kritiky, v Server je častým terčem kritiky, v Server je častým terčem kritiky, v Server je častým terčem kritiky, v 
některých zemích je přístup některých zemích je přístup některých zemích je přístup některých zemích je přístup blokován. blokován. blokován. blokován. 
Nejčastěji Nejčastěji Nejčastěji Nejčastěji bývá kritizováno porušování bývá kritizováno porušování bývá kritizováno porušování bývá kritizováno porušování 
autorských práv, autorských práv, autorských práv, autorských práv, přílišná přílišná přílišná přílišná svoboda svoboda svoboda svoboda slova, slova, slova, slova, 
pomlouvačný pomlouvačný pomlouvačný pomlouvačný obsah obsah obsah obsah nebo  zobrazování nebo  zobrazování nebo  zobrazování nebo  zobrazování 
násilných scén.násilných scén.násilných scén.násilných scén.



ŘeditelstvíŘeditelstvíŘeditelstvíŘeditelství
YouTube YouTube YouTube YouTube 
v San Brunov San Brunov San Brunov San Bruno

http://cs.wikipedia.org/wiki/YouTube



Co do počtu videí a počtu denních Co do počtu videí a počtu denních Co do počtu videí a počtu denních Co do počtu videí a počtu denních 
shlédnutí je shlédnutí je shlédnutí je shlédnutí je YouTubeYouTubeYouTubeYouTube určitě jedničkou na určitě jedničkou na určitě jedničkou na určitě jedničkou na 
světě. světě. světě. světě. 
Každý den je na portálu Každý den je na portálu Každý den je na portálu Každý den je na portálu YouTubeYouTubeYouTubeYouTube
přehráno přes dvě miliardy videí, přehráno přes dvě miliardy videí, přehráno přes dvě miliardy videí, přehráno přes dvě miliardy videí, 
celkový počet videí se pohybuje okolo celkový počet videí se pohybuje okolo celkový počet videí se pohybuje okolo celkový počet videí se pohybuje okolo 
150 milionů.150 milionů.150 milionů.150 milionů.



YouTubeYouTubeYouTubeYouTube má pro čtenáře a přispěvatele k má pro čtenáře a přispěvatele k má pro čtenáře a přispěvatele k má pro čtenáře a přispěvatele k 
dispozici pětici blogů:dispozici pětici blogů:dispozici pětici blogů:dispozici pětici blogů:

1. blog 1. blog 1. blog 1. blog YouTubeYouTubeYouTubeYouTube, který má všeobecně , který má všeobecně , který má všeobecně , který má všeobecně 
zpravodajskou zpravodajskou zpravodajskou zpravodajskou povahupovahupovahupovahu



YouTubeYouTubeYouTubeYouTube má pro čtenáře a přispěvatele k má pro čtenáře a přispěvatele k má pro čtenáře a přispěvatele k má pro čtenáře a přispěvatele k 
dispozici pětici blogů:dispozici pětici blogů:dispozici pětici blogů:dispozici pětici blogů:

2.  2.  2.  2.  obchodní blog, jenž byl zaměřen obchodní blog, jenž byl zaměřen obchodní blog, jenž byl zaměřen obchodní blog, jenž byl zaměřen 
na události ze světa obchodu a na události ze světa obchodu a na události ze světa obchodu a na události ze světa obchodu a 
ekonomiky, nyní sloučen s hlavním ekonomiky, nyní sloučen s hlavním ekonomiky, nyní sloučen s hlavním ekonomiky, nyní sloučen s hlavním 
blogem blogem blogem blogem YouTubeYouTubeYouTubeYouTube



YouTubeYouTubeYouTubeYouTube má pro čtenáře a přispěvatele k má pro čtenáře a přispěvatele k má pro čtenáře a přispěvatele k má pro čtenáře a přispěvatele k 
dispozici pětici blogů:dispozici pětici blogů:dispozici pětici blogů:dispozici pětici blogů:

3.  3.  3.  3.  blog autorského koutku, na němž blog autorského koutku, na němž blog autorského koutku, na němž blog autorského koutku, na němž 
lze najít zprávy, rozhovory, tipy a lze najít zprávy, rozhovory, tipy a lze najít zprávy, rozhovory, tipy a lze najít zprávy, rozhovory, tipy a 
triky z oblasti umění a triky z oblasti umění a triky z oblasti umění a triky z oblasti umění a kulturykulturykulturykultury



YouTubeYouTubeYouTubeYouTube má pro čtenáře a přispěvatele k má pro čtenáře a přispěvatele k má pro čtenáře a přispěvatele k má pro čtenáře a přispěvatele k 
dispozici pětici blogů:dispozici pětici blogů:dispozici pětici blogů:dispozici pětici blogů:

4.  4.  4.  4.  blog blog blog blog CitizenTubeCitizenTubeCitizenTubeCitizenTube, jehož obsahem , jehož obsahem , jehož obsahem , jehož obsahem 
jsou zprávy a příběhy osob, ať už z jsou zprávy a příběhy osob, ať už z jsou zprávy a příběhy osob, ať už z jsou zprávy a příběhy osob, ať už z 
politického, kulturního či všedního politického, kulturního či všedního politického, kulturního či všedního politického, kulturního či všedního 
životaživotaživotaživota



YouTubeYouTubeYouTubeYouTube má pro čtenáře a přispěvatele k má pro čtenáře a přispěvatele k má pro čtenáře a přispěvatele k má pro čtenáře a přispěvatele k 
dispozici pětici blogů:dispozici pětici blogů:dispozici pětici blogů:dispozici pětici blogů:

5. vývojářský 5. vývojářský 5. vývojářský 5. vývojářský blog, na němž jsou blog, na němž jsou blog, na němž jsou blog, na němž jsou 
zveřejňovány novinky a návody z zveřejňovány novinky a návody z zveřejňovány novinky a návody z zveřejňovány novinky a návody z 
oblasti tvorby webuoblasti tvorby webuoblasti tvorby webuoblasti tvorby webu



Fóra jsou k dispozici na Fóra jsou k dispozici na Fóra jsou k dispozici na Fóra jsou k dispozici na YouTubeYouTubeYouTubeYouTube dvě a dvě a dvě a dvě a 
slouží k vzájemné komunikaci:slouží k vzájemné komunikaci:slouží k vzájemné komunikaci:slouží k vzájemné komunikaci:

1.  Fórum Nápovědy slouží jako 1.  Fórum Nápovědy slouží jako 1.  Fórum Nápovědy slouží jako 1.  Fórum Nápovědy slouží jako 
doprovodný nástroj pro řešení doprovodný nástroj pro řešení doprovodný nástroj pro řešení doprovodný nástroj pro řešení 
technických potížítechnických potížítechnických potížítechnických potíží



Fóra jsou k dispozici na Fóra jsou k dispozici na Fóra jsou k dispozici na Fóra jsou k dispozici na YouTubeYouTubeYouTubeYouTube dvě a dvě a dvě a dvě a 
slouží k vzájemné komunikaci:slouží k vzájemné komunikaci:slouží k vzájemné komunikaci:slouží k vzájemné komunikaci:

2.  Fórum pro vývojáře slouží k 2.  Fórum pro vývojáře slouží k 2.  Fórum pro vývojáře slouží k 2.  Fórum pro vývojáře slouží k 
řešení potíží a diskuzi nad řešení potíží a diskuzi nad řešení potíží a diskuzi nad řešení potíží a diskuzi nad 
konstrukcí portálu konstrukcí portálu konstrukcí portálu konstrukcí portálu YouTubeYouTubeYouTubeYouTube....



Přestože portál Přestože portál Přestože portál Přestože portál YouTubeYouTubeYouTubeYouTube existuje existuje existuje existuje 
pouze pouze pouze pouze osm  osm  osm  osm  let, dokázal si let, dokázal si let, dokázal si let, dokázal si 
poskytovanými službami, obsahem a poskytovanými službami, obsahem a poskytovanými službami, obsahem a poskytovanými službami, obsahem a 
počtem videí a početností uživatelské počtem videí a početností uživatelské počtem videí a početností uživatelské počtem videí a početností uživatelské 
komunity vydobýt místo jedničky komunity vydobýt místo jedničky komunity vydobýt místo jedničky komunity vydobýt místo jedničky 
mezi portály se sdíleným videem. mezi portály se sdíleným videem. mezi portály se sdíleným videem. mezi portály se sdíleným videem. 



Předpokládá se, že oblíbený server Předpokládá se, že oblíbený server Předpokládá se, že oblíbený server Předpokládá se, že oblíbený server 
YouTubeYouTubeYouTubeYouTube bude určitě bude určitě bude určitě bude určitě svádět svádět svádět svádět 

dramatické dramatické dramatické dramatické souboje o umístění souboje o umístění souboje o umístění souboje o umístění v v v v 
první trojici první trojici první trojici první trojici „„„„nejnavštěvovanějších nejnavštěvovanějších nejnavštěvovanějších nejnavštěvovanějších 

WWW stránek všech dobWWW stránek všech dobWWW stránek všech dobWWW stránek všech dob“.“.“.“.



http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkbG3HiPDhXqjPV5zAm5
YyEmvh5HJviOlyDzjhTI_I8BYyOxSuRQ
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Obrázky Obrázky Obrázky Obrázky pocházejí z volně  dostupných pocházejí z volně  dostupných pocházejí z volně  dostupných pocházejí z volně  dostupných 
internetových databází internetových databází internetových databází internetových databází ze   ze   ze   ze   dne  2. dne  2. dne  2. dne  2. 3.   3.   3.   3.   2O13 2O13 2O13 2O13 
a a a a souboru obrázků MS Office.souboru obrázků MS Office.souboru obrázků MS Office.souboru obrázků MS Office.

K této prezentaci je v Microsoft Wordu vytvořen K této prezentaci je v Microsoft Wordu vytvořen K této prezentaci je v Microsoft Wordu vytvořen K této prezentaci je v Microsoft Wordu vytvořen 
pro žáky zápis.pro žáky zápis.pro žáky zápis.pro žáky zápis.


