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FUN FACTS MÉDIA KVÍZ 
aneb dejte hlavy dohromady 
a vyberte správná písmena!



1.
Kolik procent mladých lidí od 9 do 17 let se 
v ČR denně přes mobil připojuje k Internetu? 

a) 25 %
b) 51 %
c) 84 %
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Skoro třetina z nich je na mobilním připojení téměř neustále.



 35 % dětí a dospívajících (9–17 let) tráví během školního dne 4 a více hodin
online

 51 % tráví na internetu 4 a více hodin během víkendového dne
 dívky a chlapci tráví na internetu podobné množství času
Mezi nejčastější aktivity patří sledování videí, poslech hudby, komunikace 
s rodinou nebo přáteli a připojení na sociální sítě.
Nejméně časté aktivity jsou diskuze o politice a společnosti a zapojení do 
petice, kampaně nebo protestu.

Zdroj:
Masarykova univerzita, EU Kids Online IV v České republice, 2017–2018
<https://webcentrum.muni.cz/media/3081324/dospivajici_na_internetu_2015.pdf>



2.
Kolik měl Instagram aktivních účtů v roce 2019?

a) 500 milionů celkových aktivních účtů za měsíc
b) 2 mld celkových aktivních účtů za měsíc
c) 1 mld celkových aktivních účtů za měsíc
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Instagram 

Spuštěn v roce 2010 a po Facebooku, Youtube, Messengeru, WhatsAppu byl 
v roce 2019 pátou nejoblíbenější sociální sítí.

Not always FUN FACTS: 
 100 milionů nahraných fotografií a videí za den
 50 miliard sdílených fotografií a obrázků za den
 nejvíce oblíbené hashtagy jsou #Love, #Instagood, #Me, #Cute, and #Follow
 podle analýzy Fohr (marketingová platforma pro influencery) až 8 %

z 20 milionů analyzovaných profilů (tedy cca 1,5 milionu) nepatří reálným lidem
 v roce 2017 byl Instagram nejvíce používanou sítí pro kyberšikanu



3.
Jaké procento instagramových účtů 

patří ženám a jaké mužům?

a) 41 % žen, 59 % mužů
b) 52 % žen, 48 % mužů
c) 69 % žen, 31 % mužů
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Na Facebooku patřilo v roce 2019 53 % účtů ženám a 47 % mužům. 
Na Twitteru v roce 2019 naopak patřilo 69 % účtů mužům a 31 % ženám. 

Otázky k zamyšlení
 Jak nám sociální sítě mohou pomoci pochopit to, jaké role jsou ve společnosti

spojovány s představami o mužství a s představami o ženství?
 Tím, že můžeme tvořit vlastní obsah, prezentovat se sami pomocí fotografií,

komentářů, měníme očekávané role, nebo se naopak lépe přizpůsobíme těmto
očekáváním?



4.
Kdo měl v roce 2019 nejvíce 

fanoušků na Facebooku?

a) Cristiano Ronaldo
b) Taylor Swift
c) Katy Perry



4.
Kdo měl v roce 2019 nejvíce 

fanoušků na Facebooku?

a) Cristiano Ronaldo
b) Taylor Swift
c) Katy Perry

Téměř 111 milionů fanoušků.



5.
Která česká celebrita měla v roce 2019 

nejvíce fanoušků na Instagramu?

a) Petr Čech
b) Ben Cristovao
c) Petra Kvitová
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Která česká celebrita měla v roce 2019 

nejvíce fanoušků na Instagramu?

a) Petr Čech
b) Ben Cristovao
c) Petra Kvitová

1,6 milionů fanoušků.



6.
Nejúspěšnější fotka v historii Instagramu 

(do roku 2019), která získala přes 53 milionů liků?

a) Kylie Jenner poprvé sdílela fotku své dcery Stormi
b) fotografie obyčejného vejce
c) fotografie Justina Biebera oznamujícího své zásnuby

s Hailey Baldwin
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Na Instagramu bylo v roce 2019 okolo půl milionu aktivních influencerů.

Je rozdíl mezi celebritou a influencerem?

Zdroj:
Příběh fotografie obyčejného vejce – dostupné na: 
<https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/technologie/instagram-socialni-site-media-
-vejce-lajky-rekord_1901142022_lac>

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/technologie/instagram-socialni-


7.
Mem, který vidíte, je známý jako Hide the pain Harold 

(„usmívající se Harold, který zakrývá bolest“) nebo taky jen pod 
názvem Harold nebo Maurice. V roce 2014 se tento mem stal 

oblíbeným a používal se pro vyjádření potlačené bolesti nebo 
v situacích, kdy se člověk necítí ve své kůži, ale nesmí to dát znát. 

Víte, kdo je skutečně Harold a odkud se tento mem vzal?



a)Harold je britský soukromý dentista. Fotografie pochází z jeho webových stránek,
kde svým úsměvem zve pacienty a pacientky, aby využívali jeho služeb.

b)Harold se jmenuje András a pochází z Maďarska. Pracuje jako elektroinženýr.
Na základě jeho fotografie z dovolené, kterou vyvěsil na Facebook, byl osloven
modelingovou firmou. Nafotil fotografie, které se po čase bez jeho souhlasu začaly
objevovat na různých stránkách a s různým významem. Jednoho dne se probudil
a uvědomil si, že se z něj na sociálních sítích stal meme-hero.

c)Harold je ve skutečnosti senior Karl z Německa. Stal se modelem pro reklamní
agenturu, která jeho fotografie využívá jako ilustrační obrázky při různých
reklamních kampaních. Díky tomu, že se jeho tvář stala memem, stala se z něj
celebrita a milionář.
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Příběh maďarského elektroinženýra Andráse Arató: V roce 2016 Arató na základě 
toho, že jeho fotografie kolovaly na internetu jako Hide the pain Harold mem 
zveřejnil svou identitu. Hned poté se objevilo na internetu video z televizní show, 
kde Arató vystupuje. V roce 2018 se pak objevila fotografie na jednom 
instagramovém profilu: „Můj přítel dnes večer potkal Harolda. Vaše memy nemusí 
být jen sny.“ Hned poté se objevilo video o tom, jak András navštívil fotbalový 
zápas v Manchesteru. András nakonec v roce 2018 vystoupil v rámci Ted Talk, kde 
prezentoval celý svůj příběh o tom, jak se z obyčejného a neznámého muže stal 
meme hrdina. Poté, co nafotil fotografie pro modelingovou agenturu, zjistil, že se 
bez jeho souhlasu objevují fotografie na internetu právě jako memy. Přemýšlel, jak 
by to mohl zastavit, ale vymyslel vždy jen dočasné řešení. Nakonec začal memy, 
i to, že se stává známým, akceptovat. Založil webovou stránku. Když se v roce 2019 
objevilo video z Ted Talk na internetu, během 3 dní mělo 580 000 zhlédnutí. 
Dostupné na: <https://www.youtube.com/watch?v=FScfGU7rQaM>

 

t

Víte, co je v pozadí memů, které používáte? Tvoříte vlastní memy? 
Co vás inspiruje? Kdy memy používáte?

https://www.youtube.com/watch?v=FScfGU7rQaM


Víte, co je v pozadí memů, které používáte? 
Tvoříte vlastní memy? Co vás inspiruje?

Kdy memy používáte?

Internetový mem může mít formu slov, obrázků, odkazů, internetových stránek, videí, 
hashtagů aj. Šíří se tak, že si ho lidé na internetu sdílí mezi sebou virálně. Většinou memy 
vtipně míří na nějaké kulturní, společenské představy, témata, otázky. Většina moderním 
memů jsou fotografie, které se snaží vtipně narážet na lidské chování. Mohou to být ale také 
videa nebo různá verbální vyjádření. 



8.
Jaký typ reklamy má největší vliv 

na chování spotřebitele?

a) reklamy na sociálních sítích
b) reklamy v televizi
c) reklamy na letácích/obrazovkách v místě prodeje
d) reklamy na velkých billboardech ve městech a u cest
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Výzkum z roku 2019 zaměřený na vliv reklamy na spotřebitele v České republice 
ukázal, že se zvýšil počet lidí (z 43 % v roce 2018 na 51 %), 
kterým vadí manipulativnost reklam. 

Nejvíce jsou lidé přesyceni reklamou v televizi. Lidem také vadí reklamy 
zobrazující násilí či zesměšňující lidi na základě vzhledu.

Zdroj: 
Češi a reklama: Více lidem se nelíbí manipulativnost reklamy. MediaGuru, 2019. [online] 
Dostupné na: <https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/02/cesi-a-reklama-vice-lidem-se-nelibi-
manipulativnost-reklamy/>. 
BARTÁKOVÁ, E. ; HAVLÍKOVÁ, P. Jak vnímáme sexistickou reklamu. Brno: NESEHNUTÍ 2019. 
[online] Dostupné na: <http://zenskaprava.cz/files/Jak-vn%C3%Adm%C3%A1me-sexistickou-
reklamu-web.pdf>.



9.
Kolik reklam vyprodukuje Instagram 

za 1 měsíc? (data v roce 2019)

a) 500 tisíc
b) 1 milion
c) 2 miliony
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8 z 10 lidí, kteří užívají Instagram, sleduje nějakou firmu, 
obchod, komerční produkty.

1 ze 3 nejvíce sledovaných stories je sdílena firmami. 



10.
Poznáte, na které fotografii Selena Gomez 

propaguje cíleně produkt (product placement), 
a tím pádem dělá druh reklamy?



a)



b)



c)



a)



Rozdíl v tom, kdy jsou celebrity placeny za to, aby propagovaly konkrétní 
značku, a kdy jsou celebrity vyfoceny fotografy v momentě, kdy jsou oblečeni 
nebo mají doplňky konkrétní značky bez toho, že by je firmy platily, poznáte 
většinou prostřednictvím těchto hashtagů:

#spon, #sp nebo #ad #Sponsored nebo #Promotion



11.
Která ze značek měla v roce 2018 

nejúspěšnější reklamu? 

a) Nike
b) Libresse
c) John Lewis
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<https://www.youtube.com/watch?v=lomlpJREDzw>
<https://www.youtube.com/watch?v=whpJ19RJ4JY> 

https://www.youtube.com/watch?v=lomlpJREDzw


<https://www.youtube.com/watch?v=0k-_4WloY6Y&t=13s>  Libresse

<https://www.youtube.com/watch?v=mNbSgMEZ_Tw>  John Lewis 



Reklama je typem sdělení, které cílí na zvýšení prodeje či zájmu o určitý produkt, 
značku. Nejúspěšnější reklama v roce 2018 stojí zejména na silném příběhu, míří na 
emoce člověka a na jeho individuální kvality, motivaci člověka překonat sám sebe. 

V mnohém reklamy předkládají obrazy toho, čím můžeme být, jak se můžeme cítit, jak 
můžeme vypadat, když budeme využívat daný produkt nebo věřit určité značce. 

Z toho důvodu je důležité vnímat, jaké představy mužství a ženství nám reklama 
předkládá, jaká očekávání od žen a mužů se do tvorby reklam promítají. 
 Jak reklamy využívají stereotypní představy a kdy se na základě těchto stereotypů stává

reklama diskriminační na základě pohlaví?
 Nebo naopak, jakým způsobem některé značky staví na tom, že svými reklamními

kampaněmi tato stereotypní zobrazování žen a mužů bourají?
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