
 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra marketingové komunikace a PR 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce  

 

 

 

 

 

 

 

   

2020                          Tereza Felcanová 



 

  

UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra marketingové komunikace a PR 

 

 

 

 

 

 

Jak staří lidé vnímají vyobrazení stáří/ starých lidí v 

kampaních neziskových organizací pro seniory  

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

Autor práce: Tereza Felcanová  

Studijní program: Marketingová komunikace a Public relations  

Vedoucí práce: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová  

Rok obhajoby: 2020  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne 31.7.2020 Tereza Felcanová  

 

 



 

  

Bibliografický záznam 

FELCANOVÁ, Tereza. Jak staří lidé vnímají vyobrazení stáří/ starých lidí v kampaních 

neziskových organizací pro seniory. Praha, 2020. 56 s. Bakalářská práce (Bc). Univerzita 

Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut Komunikačních studií a Žurnalistiky. Katedra 

Marketingové komunikace a Public relations. Vedoucí diplomové práce Mgr. Ing. Jana 

Rosenfeldová.  

 

 

Rozsah práce: 100 959 znaků  

 



 

  

Anotace 

Tato bakalářská práce „Jak staří lidé vnímají vyobrazení stáří/ starých lidí v kampaních 

neziskových organizací pro seniory“ pojednává o prezentaci seniorů a stáří v reklamních 

spotech neziskových organizací pro seniory. Staří lidé jsou obecně v reklamě spíše 

opomíjeni anebo jejich vyobrazení podléhá stereotypům. Práce má za cíl zjistit, jak k této 

problematice přistupují neziskové organizace zaměřené na seniory. Teoretická část 

seznamuje čtenáře s procesem stárnutí a stářím, věnuje se problematice populačního 

stárnutí, stereotypům, ageismu a také obrazu stáří v médiích a reklamě. Praktická část 

práce spočívá v hloubkových rozhovorech se seniory týkajících se konkrétních reklam a v 

jejich analýze.  

Annotation 

This bachelor thesis „How old people perceive representation of old age / old people in 

non-profit organization’s campaigns focused on old people” deals with a presentation of 

elders and old age in advertisements of non-profit organisations targeted at the old people. 

The elders are commonly neglected or stereotyped in advertising. This thesis has a goal to 

find out how the non-profit organisations for old people approach this issue. The 

theoretical part presents the process of aging and old age, it deals with problematics of 

population aging, stereotypes, ageism, and the presence of old age in media and 

advertising. The practical part is based on in-depth interviews with the seniors about 

specific advertisements and their analysis. 
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Úvod 

Senioři se stávají čím dál početnější věkovou skupinou ve společnosti. Děje se tak 

v důsledku populačního stárnutí, což je aktuální téma demografického vývoje nabývající 

na významu. Věková struktura obyvatelstva se mění a lidé starší 65 let se mají během 

několika desítek let stát nejpočetnější věkovou skupinou v České republice (Chodounská 

2017). Tyto změny vyvolávají ve společnosti různé reakce, většinou je ale stárnutí 

populace považováno za negativní jev. S populačním stárnutím souvisí řada dalších 

negativních fenoménů, především ageismus a stereotypy týkající se starých lidí.  

Tyto jevy mají vliv na to, jak jsou staří lidé obecně vnímáni ve společnosti, ale také 

jak je prezentují média či reklama. Důsledkem stereotypů a ageismu jsou senioři v médiích 

vyobrazováni buď negativně, nebo vůbec, i přesto, že se jedná o velice početnou skupinu 

obyvatelstva. Reklamní průmysl vyobrazuje seniory často jako nemocné a neschopné 

jedince v reklamách na zdravotní pomůcky (Carrigan, Szmigin 2000). Staří lidé ale ve 

skutečnosti zdaleka neodpovídají takovému obrazu. Současní senioři jsou daleko zdravější 

a aktivnější než jejich předchozí generace a mají svému okolí ještě mnoho co nabídnout 

(Tošnerová 2002). 

Tato bakalářská práce se zabývá seniory a tím, jak vnímají vyobrazení stáří a 

starých lidí konkrétně v reklamách neziskových organizací pro seniory. Důvodem zvolení 

tohoto tématu je aktuální fenomén stárnutí populace a rostoucí počet seniorů ve společnosti 

(ČSÚ 2019). Ačkoli se prezentací seniorů v reklamě zabývá řada studií a výzkumů (Appel, 

Weber 2017; Bradley, Longino 2001; Carrigan, Szmigin 2000; Duduciuc 2016; Edström 

2018), reklama neziskového sektoru zaměřená na seniory zůstává neprobádaná a tato práce 

má proto za cíl zjistit, jak je stáří prezentováno v reklamách neziskových organizací pro 

seniory, jak ho vnímají samotní staří lidé a zda se s tímto obrazem ztotožňují.  

 Teoretická část bakalářské práce se zabývá stárnutím a stářím. Vyzdvihuje 

komplexnost a různorodost stáří a definuje několik jeho fází. Další kapitola se věnuje 

populačnímu stárnutí. Se stárnutím společnosti souvisí pojem demografická revoluce, který 

je také vysvětlen a rozebrán. Následně je v této části představen demografický vývoj 

v České republice. Dále teoretická část popisuje stereotypy o stáří a ageismus, jelikož jsou 

tyto prvky často obsaženy v reklamách, které prezentují seniory nebo jsou na seniory 
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cílené. Práce popisuje podstatu těchto jevů a zmiňuje několik nejčastějších příkladů. Na 

závěr je v práci uvedeno, jaký vliv mají tyto jevy na to, jak jsou senioři vnímáni 

společností, ale i seniory samotnými. Poslední kapitola teoretické části se týká prezentace 

seniorů v médiích a reklamě. Zde jsou představeny modely obrazu seniorů, které jsou touto 

skupinou kladně přijímány.  

 Praktická část představuje výzkum zabývající se vnímáním obrazu seniorů a stáří 

v reklamách neziskových organizací pro seniory. Nejdříve dochází ke stanovení cílů a 

výzkumných otázek. Následně jsou představeny 4 reklamy pracující s obrazem stáří a 

seniorů, na kterých je zkoumána prezentace stáří v reklamních spotech neziskových 

organizací pro seniory. Tyto reklamy jsou v práci popsány a rozebrány. Poté je v práci 

představena metodologie, výzkumný vzorek a způsob sběru dat. Pro tuto práci byla 

zvolena metoda kvalitativního výzkumu, který je vhodný pro zkoumání osobních názorů. 

Skupina respondentů se skládala z deseti seniorů, mužů i žen spadajících do věkové 

kategorie vlastní stáří, tj. 75-89 let. Jako způsob sběru dat byl zvolen polostrukturovaný 

hloubkový rozhovor, který se skládal ze tří tematických částí. Nejdříve byli senioři 

dotazováni na stáří obecně a jejich vlastní stáří, poté odpovídali na otázky týkající se 

konkrétních reklam a v závěru rozhovoru se vyjadřovali ke stereotypům o stáří a 

k projevům ageismu. Získaná data byla podrobena otevřenému kódování, po kterém 

následovala realizace tematické analýzy. Pomocí této metody vzniklo několik tematických 

celků, které jsou popsány v závěru praktické části.  

 V průběhu psaní této bakalářské práce došlo k odklonění od teze, a to v obsahové 

části a ve zdrojích, ze kterých tato práce čerpá. Původní záměr byl soustředit se spíše na 

neziskový sektor jako takový, stejně jako na neziskové organizace pro seniory. Podle toho 

byly také vybrány předběžné zdroje pro tuto práci. Po konzultaci s vedoucí práce se 

autorka rozhodla téma směřovat jinou cestou a zahrnout do teoretické části práce stáří, 

populační stárnutí, stereotypy, ageismus a také prezentaci seniorů v reklamě, protože tato 

témata více rezonují s problematikou zkoumanou v praktické části. Jelikož se výzkum 

zabývá především prezentací stáří v reklamě, byl zvolen tento odlišný rámec, který vytváří 

lepší kontext a teoretické zakotvení pro toto téma. 
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I TEORETICKÁ ČÁST 

1 Stárnutí a stáří 

Stáří je konečným důsledkem celoživotního biologického procesu stárnutí (Ondrušová 

2011, 13). Tento proces je nezvratný, neopakuje se a zanechává trvalé stopy (Hrozenská, 

Dvořáčková 2013, 30). Zatímco někteří odborníci popisují stárnutí jako proces, který se 

odehrává po celý život už od narození dítěte souběžně s vývojem (Haškovcová 2010, 16; 

Ondrušová 2011, 13), jiní mluví o stárnutí jako o bio-psycho-sociálně-spirituálním procesu 

involučních a adaptačních změn, ke kterým v organizmu dochází od dosažení sexuální 

dospělosti a s ní související vrcholné úrovně výkonnosti (Kalvach, Čevela, Čeledová 2014; 

17). Stáří označujeme jako poslední fázi života, která se vyznačuje určitým nadhledem a 

moudrostí, jež člověk během své dlouholeté existence získá, zároveň však ztrátou energie, 

oslabením smyslových funkcí, klesajícím potenciálem zdraví, zdatnosti, odolnosti a 

adaptability. Toto období má své obvyklé charakteristiky jako je změna vzhledu, zhoršení 

funkcí, měnící se sociální role a společensko-ekonomické postavení nebo samotný 

narůstající věk (Vágnerová 2007, 299; Kalvach, Čevela, Čeledová 2014, 17). 

Člověk bývá nejčastěji považován za starého po odchodu do penze. V České 

republice je tato hranice nastavena na 65. rok života. Samotní starší lidé považují jako 

mezník stáří o něco vyšší věkovou hranici. „U mužů starších 60 let je to v průměru 69,03 a 

u žen starších 60 let v průměru 67,2“ (Vágnerová 2007, 304). Po překročení tohoto 

milníku bývají staří lidé často „házeni do starého železa“, i přesto, že mohou nadále vést 

aktivní a plnohodnotný život. „Ačkoli stárnutí a stáří mají své objektivní zákonitosti, do 

značné míry jde o sociální konstrukty a záležitosti subjektivního nahlížení.“ (Kalvach, 

Čevela, Čeledová 2014, 16) Abychom mohli stáří lépe porozumět, rozlišujeme věk 

chronologický neboli kalendářní a funkční. Zjednodušeně můžeme říct, že kalendářní věk 

se odvíjí od data narození jedince, zatímco funkční uvádí, jak starý se člověk cítí a 

vypovídá o celkovém stavu organismu. Je tedy naprosto běžné, že se kalendářní a funkční 

věk neshodují. Věk člověka lze dělit z hlediska řady dalších faktorů. Rozlišujeme například 

také biologický věk (důsledek genetiky, vliv vnějšího prostředí, životního stylu a 

prodělaných chorob či úrazů), psychologický věk (důsledek funkčních změn a 

individuálních osobnostních rysů) a sociální věk (role člověka ve společnosti). Tyto tři 
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údaje ale většinou bývají shrnuty ve funkčním věku člověka. (Haškovcová 2007, 16-25; 

Ondrušová 2011, 17; Hrozenská Dvořáčková 2013, 13) Dalším faktorem vypovídajícím o 

stáří člověka je tzv. psychosociální čas. Ten je srovnatelný se sociálně historickým osudem 

jedince a odpovídá jeho osobnímu příběhu (Haškovcová 2007, 25). 

1.1 Dělení stáří  

Pokud bychom měli považovat stáří za období od věku 65 let až do smrti jedince, 

hovoříme o nesmírně dlouhém časovém úseku. Nelze takto všechny seniory škatulkovat do 

jedné skupiny, protože stáří je velice komplexní a má mnoho podob. Z tohoto důvodu 

dělíme stáří na několik menších podskupin. Někteří autoři používají jednodušší dělení na 

rané stáří (60-75 let) a pravé stáří (75 let a více) (Vágnerová 2007, 299-429). Jiní se 

naopak přiklánějí k následujícímu členění: 

• 60-74 let: rané stáří 

• 75-89 let: vlastní stáří 

• 90 let a výše: dlouhověkost (Haškovcová 2010, 20-21; Ondrušová 2011, 16-17; 

Hrozenská, Dvořáčková 2013, 13-14) 

Tuto patnáctiletou periodizaci stáří přijala i Světová zdravotnická organizace. Každá tato 

věková skupina vykazuje jiné charakteristické znaky a nelze je proto slučovat. 

Diverzifikaci napříč stářím rozlišují také samotní senioři, např. 80letý člověk považuje 

65leté za mladé, což je naprosto přirozené vzhledem k tomu, že mezi starými lidmi mohou 

být rozdíly až jedné generace. (Vágnerová 2007, 306) 

1.1.1 Rané stáří 

Každá etapa stáří se vyznačuje jinými znaky a změnami. Mladí senioři se v období raného 

stáří soustředí především na problematiku penzionování a možnost seberealizace ve 

volném čase, zatímco ti starší se musejí vypořádávat s čím dál častějšími zdravotními 

problémy a nemocemi či osamělostí (Haškovcová 2010, 21). Co se týče fyzických a 

psychických změn spojených s obdobím raného stáří, jedná se především o celkové 

zpomalení nebo problémy v zapamatování a vybavování si určitých informací. U mladých 

seniorů se projevuje zhoršení pozornosti, paměti a exekutivních funkcí jako plánování, 

třídění informací atd. Další významnou změnou je zpomalení kognitivních procesů a 



 

5 

 

prodloužení reakčních časů, což má za následek téměř dvojnásobné prodloužení časového 

limitu potřebného pro vykonání některých úkolů. Staří lidé si jsou svého zpomalení 

vědomi, a proto kladou větší důraz na zpracování informací, na druhou stranu se ale méně 

soustředí na jejich uchování. Tato pomalost typická pro období raného stáří s sebou nese i 

pozitivní stránky jako je rozvážnost a trpělivost. V období raného stáří se začínají 

zhoršovat zrakové i sluchové funkce a toto oslabení má s přibývajícím věkem progresivní 

charakter. Dále klesá schopnost koncentrovat pozornost na větší množství podnětů, s čímž 

úzce souvisí zhoršení paměti, především zpracování a ukládání nových informací. Fyzické 

neboli tělesné stárnutí je ovlivněno genetickými dispozicemi stejně jako vnějšími faktory, 

tedy životním stylem, výživou nebo nadměrným zatěžováním některých orgánů. 

Neprojevuje se pouze šedivými vlasy a vráskami, ale celkovým zhoršováním tělesných 

struktur a vyšším počtem onemocnění. (Vágnerová 2007, 311-333) 

1.1.2 Pravé stáří 

Období vlastního stáří a dlouhověkosti s sebou přináší nové změny týkající se fyzického 

stavu jedince, ale také jeho psychiky a s přibývajícím věkem stále více eskalují. Pro vlastní 

stáří je typická vysoká diferenciace mezi zachovanými schopnostmi starých lidí. Zatímco 

někteří senioři v tomto věku oplývají moudrostí a nadhledem, jiní se potýkají se značným 

psychickým i somatickým úpadkem. Kvalita života starších seniorů ovšem postupně klesá. 

Aby se starý člověk s tímto procesem vyrovnal, je třeba uchovat si přijatelný životní styl a 

s ním i pocit pohody. Pro dosažení tohoto stavu je důležité ponechat si nezbytnou 

autonomii a soběstačnost, sociální kontakty a přijatelný osobní význam a sebeúctu. 

Udržení subjektivního pocitu pohody je však pro seniory starší 75 let ne vždy jednoduché a 

pojí se s řadou překážek, které mohou tento pocit narušit. V tomto období totiž narůstá 

počet zátěžových situací, se kterými se senioři musí vypořádat. Mezi nejčastější patří 

nemoc a úmrtí partnera, zhoršení zdravotního stavu či ztráta jistoty soukromí často spojená 

s hospitalizací nebo přemístěním do ústavní péče, např. do domova důchodců. Takové 

umístění do instituce může být dobrovolné i nedobrovolné a proces adaptace se v obou 

případech liší. V případě nedobrovolného umístění připomíná chování seniora separační 

úzkost. Jako první přichází fáze odporu, kterou následuje fáze zoufalství a apatie, a 

nakonec poslední fáze vytvoření nové pozitivní vazby. Adaptace na dobrovolný odchod do 

domova důchodců je poněkud snadnější a také kratší. Zahrnuje fázi nejistoty a vytváření 
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nového stereotypu a následně fázi adaptace a přijetí nového životního stylu. Spokojenost 

s životem v domově pro seniory závisí na věku. Například všichni lidé mladší 75 let byli se 

svým životem v domově spokojeni, ale v případě velmi starých lidí nad 90 let už to bylo 

pouze 57,1 %. (Vágnerová 2007, 398-423) 

Co se týče tělesných změn, u starších seniorů dochází ke zvýšení nemocnosti a 

polymorbidity1. „Průběh chorob je typický sklonem ke komplikacím a chronicitě, protože 

organismus už nemá dostatečné rezervy, aby zvládnul i běžná onemocnění.“ (Vágnerová 

2007, 402) Proto je v období vlastního stáří a dlouhověkosti zdraví chápáno spíše jako 

zachování soběstačnosti a pocitu pohody než jako absence nemoci. Přes 70 % seniorů 

starších 70 let uvedlo, že zdraví je pro ně možnost dělat si, co chtějí a 80 % zdraví chápe 

jako schopnost radovat se ze života. Zvládání aktivit každodenního života je však 

s přibývajícím věkem stále těžší a neschopnost provádět tyto činnosti vede mnohdy až 

k bezmocnosti, závislosti na ostatních či umístění do institucionální péče. Pokud se 

zaměříme na nemoci, které provází starší seniory v období pozdního stáří, nejčastěji se 

jedná o chronická onemocnění oběhové soustavy. Časté bývají i cévní mozkové příhody 

nebo demence, což nepříznivě ovlivňuje také psychické zdraví starých lidí. Mnoho seniorů 

se dále potýká s nemocemi pohybového ústrojí. S omezením pohybu narůstá i sociální 

izolace a nesoběstačnost. Někteří lidé ve stáří trpí také depresivními rozladami, které 

mohou být reakcí na hromadící se stres, jež stáří provází. V období vlastního stáří a 

dlouhověkosti pokračuje proces zpomalování kognitivních funkcí. Čím dál větší potíže 

dělá seniorům zaznamenávání, ukládání a využívání informací. S přibývajícím věkem se 

také stupňuje zhoršování zrakových a sluchových funkcí. (Vágnerová 2007, 402-407) 

1.1.3 Smrt 

Poslední etapou stáří člověka je umírání a smrt. Vágnerová (2007, 434) popisuje umírání 

jako završení života. Toto téma je v naší společnosti tabuizováno a příliš často se o něm 

nemluví. Smrt ovšem do lidského života patří a smíření se s vlastní smrtí je významné 

téma, které spolu s věkem nabývá na naléhavosti. Ačkoli v průběhu stárnutí strachu ze 

 

1 Polymorbidita = současný výskyt několika chorob (Vágerová 2007, 402) 
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smrti ubývá, mnozí jedinci se svého konce obávají, což závisí hned na několika faktorech. 

Jsou to věk (starší člověk se bojí smrti méně než mladý), gender (muži se smrti bojí více 

než ženy), osobnostní vlastnosti, míra obtížnosti současného života, vyrovnanost 

s vlastním životem a stabilita hodnot a identifikace s určitým životním názorem. Smířit se 

s vlastní smrtí je složitý proces, na který může reagovat každý jedinec odlišně. Nicméně 

reakce na umírání a proces vyrovnání se s touto situací mají své zákonitosti a lze je rozdělit 

a popsat v pěti stádiích: 

1. Šok a popírání (jen málo jedinců si chce připustit, že umírá, přesvědčují sami sebe, 

odmítají léčbu, čímž získávají čas k tomu, aby se se smrtí vyrovnali) 

2. Zlost, hněv a agrese (nejčastěji mířena proti blízkým osobám ale i ostatním 

zdravým lidem) 

3. Smlouvání (snaha o prodloužení života, hledání zázračných léků, ochota zaplatit za 

uzdravení cokoli) 

4. Deprese a zármutek (umírající člověk cítí smutek a strach z budoucnosti, o jeho 

blízké, reálně si uvědomuje, že umírá) 

5. Smíření, akceptace anebo rezignace (není pravidlem, že do tohoto stádia dospějí 

všichni, mohou jim v tom bránit např. blízcí, kteří nechtějí dotyčného člověka 

nechat odejít) (Ondrušová 2011, 80-83; Vágnerová 2007, 429-435) 

Jak píše Vágnerová (2007, 435): „Očekávání smrti a představa umírání je velmi 

významným tématem pozdního stáří, i když jde nejčastěji o strach z dlouhého a 

subjektivního utrpení.“ Ve vztahu k umírajícím lidem se člověk chová tak, aby se střetu 

s touto součástí reality vyhnul. Smrt je však nedílnou součástí života a lze ji chápat jako 

jeho završení. Stejně jako je těžké hledání smyslu života, tak je náročné hledání smyslu 

smrti. Staří lidé často hledají naději a význam konce svého života, který je možné nalézt 

jen na spirituální úrovni. Lze tedy říct, že smrt ukončí pouze fyzické bytí, zatímco na 

symbolické úrovni bude člověk přítomen dále: ve vzpomínkách, skrze vlastní potomky a 

toho, co za svůj život vykonal a vytvořil. (Vágnerová 2007, 430-435) 

2 Populační stárnutí 

Stárnutí populace je celosvětově probírané téma, kterému by měly především mladší 

generace věnovat pozornost, aby mohly vytvořit co nejlepší podmínky pro to, až i ony 
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jednoho dne dospějí do seniorního věku. Tento proces stárnutí se nevyhnul ani České 

republice, jejíž obyvatelstvo bylo na přelomu 20. a 21. století nejstarší v její historii a podle 

OSN je česká společnost z demografického hlediska považována za starou dlouhodobě 

(Vohralíková, Rabušic 2004, 8; Ondrušová 2011, 21). Ačkoli stárnutí populace může znít 

negativně, jedná se přirozený a dlouhodobý proces, pro který je typický nárůst 

procentuálního podílu staršího obyvatelstva na celkové populaci a setrvalý pokles 

úmrtnosti. Dále s ním souvisí zvyšování střední délky života a změny v reprodukčním 

chování společnosti, především klesající porodnost. Negativní vnímání tohoto vývoje ve 

společnosti je nebezpečné a nezodpovědné z několika důvodů. Jak již bylo zmíněno, 

stárnutí populace je převážně způsobeno poklesem úmrtnosti, který způsobuje, že lidé 

méně umírají a žijí déle, což je pro společnost dobře. Také není obecně dáno, jaká věková 

struktura společnosti je optimální a jaká je špatná. V poslední řadě je stárnutí populace 

spojeno se snížením nemocnosti a neschopnosti, tudíž lidé, kteří žijí déle, jsou zdravější a 

schopnější než předchozí „krátkověké“ generace. „Souhrnně jde o komplex změn, které lze 

označit za pozitivní přechod od krátkověké k dlouhověké společnosti.“ (Kalvach, Čevela, 

Čeledová 2014, 22) Je proto důležité na stárnutí společnosti nahlížet kladně a nevnímat ho 

jako hrozbu, jelikož takový postoj může vést k negativní percepci stáří jako takového 

napříč společností a problémům z toho plynoucích jako je ageismus nebo stereotypizace 

starých lidí. (Hrozenská, Dvořáčková 2013, 15; Kalvach, Čevela, Čeledová 2014, 20-22) 

Stárnutí věkové struktury obyvatelstva v České republice započalo už v meziválečném 

období. Od 30. let 20. století se hovoří o tzv. demografické revoluci, jejíž počátek sahá až 

do 19. století do období průmyslové revoluce. Tímto pojmem označil francouzský sociolog 

Landry změnu reprodukčních zvyklostí, která souvisí s civilizačním urychlením a vzrůstem 

životní úrovně. Podstatou demografické revoluce je pokles úmrtnosti, který je převážený 

poklesem porodnosti. Tento proces lze popsat ve 4 fázích: 

• Fáze 1 – vysoká porodnost i úmrtnost, porodnost není nijak kontrolovaná, střední 

délka života je 20-30 let 

• Fáze 2 – úmrtnost klesá, ale porodnost zůstává vysoká, populace mládne 

• Fáze 3a – zpomaluje se pokles úmrtnosti, také porodnost se snižuje, důsledkem 

toho začíná populace stárnout 

• Fáze 3b – porodnost dále klesá, ve vyšším věku se snižuje úmrtnost 
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• Fáze 4 – nízká porodnost i úmrtnost, počet obyvatel je vyrovnaný, střední délka 

života je zhruba 80 let (Vohralíková, Rabušic 2004, 8; Hrozenská, Dvořáčková 

2013, 15; Kalvach, Čevela, Čeledová 2014, 20-22) 

Stárnutí populace může být způsobeno několika faktory, proto může být relativní nebo 

absolutní. Pro relativní stárnutí populace je charakteristický úbytek mladé populace 

v souvislosti s poklesem porodnosti. Takový typ stárnutí se označuje jako „stárnutí 

v základně věkové pyramidy“. V případě absolutního stárnutí populace je typický pokles 

úmrtnosti ve středním a vyšším věku. Zvýší se tak počet osob ve starším věku, což může 

být kromě snížení úmrtnosti způsobeno také zestárnutím silných ročníků (např. poválečná 

generace babyboomers). Jedná se o „stárnutí ve vrcholu věkové pyramidy“. (Kalvach, 

Čevela, Čeledová 2014, 21) 

2.1 Vývoj demografie v ČR 

Nynější věková struktura obyvatelstva České republiky je značně nepravidelná, což je 

způsobeno vlivem událostí v průběhu celého 20. století. Jedná se především o dvě světové 

války a hospodářskou krizi ve 30. letech. Tyto události měly významný dopad na 

demografii obyvatelstva nejen v České republice ale v celé Evropě. (Ondrušová 2011, 18; 

Vohralíková, Rabušic 2004, 6) Na obrázku 1 lze sledovat hned několik populačních vln, 

způsobených již zmíněnými událostmi. První zářez způsobil výrazný pokles porodnosti 

v období první světové války. Naopak poválečná léta zaznamenávají opět náhlý nárůst 

porodnosti. Hospodářská krize ve 30. letech 20. století přinesla další úpadek natality. Spolu 

s krizí ovlivnila nízkou fertilitu vyšší ekonomická aktivita žen a stěhování do měst, kde se 

rodí méně dětí než na venkově. Počet narozených se zvyšoval od konce 30. let a paradoxně 

i během těžkých let druhé světové války. Důvodem může být více faktorů, například že se 

do fertilního věku dostaly silné poválečné ročníky nebo fakt, že se rodiče mohli díky 

narození potomka vyhnout nuceným pracím. Po druhé světové válce došlo znovu 

k vzestupu porodnosti, od roku 1947 ale počet narozených opět klesal z důvodu snížení 

celkového počtu obyvatel, poúnorové emigrace či odsunu Němců. (Henzlerová 2019; 

Vohralíková, Rabušic 2004, 6-7) 
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Obrázek 1: Věková struktura obyvatel ČR v letech 1950 a 1970 

 

Zdroj: HENZLEROVÁ 2019  

V 50. letech 20. století byl zaznamenán pozitivní vývoj zdravotního stavu 

obyvatelstva i úmrtnosti. Příčinou takového zlepšení bylo prosazení řady hygienických 

opatření státem a zavedení celoplošného očkování dětí. Od roku 1965 klesala porodnost, 

přestože počet žen v plodném věku stále narůstal, a vzhledem k nízké úmrtnosti začala 

společnost pomalu stárnout. Poslední významný nárůst fertility nastal v 70. letech. 

Důvodem byla státní populační politika, v rámci které došlo k prodloužení mateřské 

dovolené či zvýšení přídavků na děti. Také byly zavedeny novomanželské půjčky a rodiny 

s dětmi měly větší šanci při získání bytu. Na dalším vývoji věkové struktury obyvatel 

České republiky je znát nižší sňatečnost i porodnost a výrazné stárnutí společnosti, které je 

dnes už typické pro českou populaci. Tradiční východoevropský model společnosti, pro 

který je charakteristická vysoká porodnost i úmrtnost, se měnil na model západoevropský 

typický nízkou sňatečností i porodností a dobrými úmrtnostními poměry. Tyto změny 

v demografické situaci lze pozorovat na obrázku 2, kde je znatelná i velká natalitní vlna ze 

70. let 20. století. (Henzlerová 2019; Ondrušová 2011, 18-22; Vohralíková, Rabušic 2004, 

6-8) 
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Obrázek 2: Věková struktura obyvatel České republiky v letech 1991 a 2011 

 

Zdroj: HENZLEROVÁ 2019 

Od roku 1990 se snižoval počet narozených dětí a lidský život se prodlužoval, což 

vedlo k pokračujícímu demografickému stárnutí české společnosti. V druhé polovině 90. 

let vznikaly úvahy o druhé natalitní vlně, které se ukázaly jako mylné. Z důvodu posunutí 

baby-boomu se očekával nárůst sňatečnosti i porodnosti, ale vzhledem k dlouhodobé 

změně populačního klimatu2 začali mladí lidé sňatky i zakládání rodiny odkládat. V roce 

1999 tak byla zaznamenána nejnižší plodnost. Následovala vlna zvýšení porodnosti, která 

v roce 2008 dosáhla vrcholu. Tuto populační vlnu i pokles z roku 1999 lze pozorovat na 

obrázku 2. (Henzlerová 2019; Ondrušová 2011, 21; Vohralíková, Rabušic 2004 7-8) 

 Stárnutí české populace nabíralo na aktuálnosti po celou dobu nového milénia. Po 

roce 2010 překročily práh raného stáří početné poválečné ročníky a o 10 let později už 

dosáhly pomezí medicínsky významného pokročilého stáří. Důsledkem přesunu 

poválečných ročníků za hranici stáří a pouze slabého vzestupu porodnosti spolu se snižující 

se úmrtností se česká společnost stane jednou z nejstarších evropských populací 

 

2 Změnila se hodnotová orientace, lidé měli více možností na seberealizaci, zakládání rodiny bylo 

náročnější než dříve a mladí lidé obtížně sháněli byty. (Vohralíková, Rabušic 2008, 7-8) 
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(Ondrušová 2011, 21). Český statistický úřad (ČSÚ) mluví o významné proměně věkové 

struktury obyvatelstva. Nejvýrazněji se z hlediska věku bude měnit seniorská část 

populace. Počty seniorů stoupají nejen u nás, ale i v celé Evropě, a to v absolutních číslech 

i v poměru ke zbytku obyvatelstva. Vedoucí oddělení statistiky výzkumu Helena 

Chodounská (2017) tvrdí: „Podle demografů čeká mnoho evropských států během 

následujících 20 let situace, kdy lidé starší 65 let budou nejpočetnější skupinou 

obyvatelstva.“ Zatímco v roce 2010 tvořily osoby starší 65 let v České republice 15,5 % 

obyvatelstva, v roce 2020 počítaly odhady s 20 % a do roku 2050 by měla tato skupina 

tvořit až 28,6 % populace viz tabulka 1. (Chodounská 2017; ČSÚ 2019; Odbor statistiky 

obyvatelstva 2019) 

Na základě projekcí zpracovaných ČSÚ lze nastínit směr, jakým se bude populace 

České republiky vyvíjet a poukázat na neodvratné změny ve věkové struktuře obyvatelstva, 

které budou velmi výrazné3. Předpoklady nasvědčují tomu, že do roku 2050 se mírně zvýší 

celkový počet obyvatel, a to o necelých 100 tisíc. Dále bude podle odhadů klesat 

porodnost, ale zhruba od roku 2030 bude nově narozených pozvolna přibývat. Úmrtnostní 

poměry se podle projekcí ČSÚ budou nadále zlepšovat, jak je patrné z tabulky 1. Zvýší se 

především počet osob starších 70 let. Nejdramatičtější nárůst má být zaznamenán ve 

skupině seniorů starších 90 let, ta se totiž v rozmezí 2020-2050 na základě předpokladů 

zvětší o více než dvojnásobek. Z dat v tabulce 2 lze vypozorovat početnost určitých 

věkových skupin v průběhu budoucích let. Vyplývá z ní, že do roku 2050 budou senioři 

tvořit zhruba třetinu celkového počtu obyvatel v České republice. Další očekávání ČSÚ se 

týkají střední délky života4, která se má prodloužit u mužů i žen. Také průměrný věk 

obyvatel bude stoupat. Zatímco v roce 2020 se čísla pohybují mezi 42 a 43 lety, do roku 

2050 se průměrný věk odhaduje na zhruba 46 let. Tyto projekce jsou však založeny pouze 

 

3 Tyto projekce nemohou předvídat nečekané působení vnějších vlivů, které mohou mít 

z krátkodobého hlediska silné důsledky. Jde například o hluboké ekonomické krize, epidemie 

závažných nemocí či změny v systému sociálních opatření. Tyto události mohou mít vliv také na 

porodnost i úmrtnost v dané populaci. (Ondrušová 2011, 23) 

4 Také označována jako naděje dožití. Znamená počet let, kterých se jedinec narozený v daném 

roce pravděpodobně dožije, pokud se nezmění určitá úmrtnost. (Ondrušová 2011, 21) 
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na presumpci a skutečný vývoj, především ve vzdálenějším časovém horizontu, se může 

lišit. (ČSÚ 2018; Odbor statistiky obyvatelstva 2019; Ondrušová 2011, 22-23) 

Tabulka 1: Obyvatelstvo podle hlavních věkových skupin 

Věková skupina 2010* 2015* 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Celkem % ve věku:          

0-14 14,4 15,4 16,0 15,6 14,9 14,1 13,9 14,3 14,8 

15-64 70,1 66,3 64,0 63,1 62,8 62,7 61,0 58,1 56,5 

65+ 15,5 18,3 20,0 21,3 22,3 23,2 25,1 27,6 28,6 

* Reálné údaje 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Odbor statistiky obyvatelstva 2019 

Tabulka 2: Obyvatelstvo podle desetiletých věkových skupin 

Věková skupina 2018* 2020 2030 2040 2050 

Celkem obyvatel 

(tis) 

10 610,06 10 674,47 10 783,9 10 742,63 10 736,25 

0-9 1 145,9 1 130,9 1 029,3 993,6 1 073,2 

10-19 987,0 1 053,7 1 150,8 1 049,6 1 014,0 

20-29 1 202,8 1 131,3 1 118,8 1 216,6 1 116,2 

30-39 1 541,8 1 477,6 1 212,6 1 201,5 1 299,7 

40-49 1 676,0 1 757,2 1 498,3 1 237,8 1 228,8 

50-59 1 317,9 1 337,7 1 723,2 1 476,9 1 226,2 

60-69 1 383,1 1 331,1 1 242,4 1 620,5 1 401,5 

70-79 928,2 1 012,9 1 101,5 1 067,7 1 430,5 
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80-89 368,4 377,2 621,4 708,9 741,3 

90+ 59,0 64,8 85,5 169,7 204,7 

* Reálné údaje 

Pozn. Tučně jsou zvýrazněny nejvyšší hodnoty v daném roce 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Odbor statistiky obyvatelstva 2019 

3 Postoj společnosti ke stáří 

Řada autorů se shoduje v tom, že stáří je společností vnímáno spíše negativně, především 

kvůli současnému trendu stárnoucí společnosti. Podle výzkumu PPAII – ČR z roku 2001 

považovaly rostoucí počet seniorů za špatný téměř tří čtvrtiny populace. Měnící se 

demografická struktura (viz výše) vzbuzuje ve společnosti obavy z jejího budoucího 

vývoje, což může vést k demografické panice. Důsledkem toho vznikají klamavé představy 

o seniorech jako „společenské přítěži“ či „nevýkonných absorbentech ekonomických 

zdrojů“. (Sedláková 2008, 196) Taková percepce mnohdy vede k idealizaci kultu mládí a 

diskriminaci starší generace. Společnost vytváří předsudky vůči starým osobám a 

stereotypizuje je do rolí nemocných a nesoběstačných jedinců, kteří už nemají svému okolí 

co nabídnout. Tomuto mylnému obrazu stáří z velké části napomáhají média, která 

prezentují seniory v souladu s všeobecnými stereotypy a mýty. Hrozenská a Dvořáčková 

(2013, 45) píšou, že „společnost má přijímat stáří jako přirozenou realitu a starší 

subpopulaci jako svou neoddělitelnou součást.“ Stárnutím obyvatelstva se změní nejen 

demografická struktura, ale i životní styl společnosti. Je proto důležité vyhnout se 

negativnímu vnímání stáří a mýtům, které se k němu vážou. (Daňhelová 2004) 

3.1 Mýty a stereotypy o stáří 

Bez stereotypů se nelze obejít. Díky nim se lidé zvládají mnohem lépe orientovat ve světě 

a událostech kolem nich. Člověk si tak utváří názor ještě dříve, než získá reálné zkušenosti. 

Důvodem je, jak uvádí Walter Lippmann (2015, 72), že „každý z nás žije na malé části 

zemského povrchu, pohybuje se v omezeném okruhu lidí a z jakékoli veřejné události, jež 

má široké dopady, vidí jen určitou fázi a aspekt.“ Jakkoli mohou být stereotypy užitečné, 

není dobré jim naprosto podléhat, jelikož podporují zkreslenou a mnohdy falešnou 

představu o světě. (Lippmann 2015, 72-83) Stereotypy o stáří a seniorech vyplývají 
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především z neznalosti této věkové skupiny. Stáří je vnímáno jako opozice mládí a stává se 

tak negací mladosti, zdraví, životní aktivity, fyzických sil nebo mentální svěžesti. Senioři 

jsou spojováni s řadou stereotypů. K obrazu shrbené postavy a vráskám se přidává nemoc, 

nemohoucnost, závislost na okolí, neaktivita a také ošklivost. Okolí má tendenci na staré 

lidi pohlížet jako na nesoběstačné osoby, které nijak nepřispívají společnosti, a naopak jsou 

pro ni ekonomickou zátěží. Ačkoliv jsou senioři pomocí stereotypů generalizováni, jedná 

se o nejvíce heterogenní, věkově definovanou skupinu. Není tedy pravda, že stáří není 

takové, jak tvrdí tyto stereotypy, ale nemusí být takové vždy a u všech seniorů. (Sedláková 

2008, 200) 

Ve své knize Fenomén stáří popisuje Helena Haškovcová (2010) hned několik 

mýtů týkajících se seniorů, které se na základě polopravd šíří společností už od 80. let 20. 

století. Jedním z nich je mýtus falešných představ, který plyne z přesvědčení lidí, že 

předpokladem spokojenosti seniorů je jejich ekonomické a materiální zajištění. Další je 

mýtus zjednodušené demografie, jenž tvrdí, že se člověk stává starým v momentě, kdy 

odchází do důchodu. Mýtus homogenity vychází ze stereotypů, že stáří je od určitého věku 

stejné. Několik dalších mýtů se týká zdravotního stavu seniorů, např. mýtus schematismu a 

automatismu (představa, že senior neví ani nemyslí a zbylo mu jen nepotřebné schéma 

automatických funkcí), mýtus o lékařích (všechny problémy seniorů vyřeší medicína) a 

mýtus o panu Alzheimerovi (každý starý člověk trpí sklerózou). Zajímavý je mýtus o 

úbytku sexu spočívající v představě asexuálního stáří. Opak je ale pravdou, a přestože se 

charakter sexuálního soužití s věkem proměňuje, není důvod kvůli vysokému věku 

sexuální aktivity omezovat či eliminovat. (Haškovcová 2010, 42-158) Další mýty popisuje 

Sýkorová (2006, 153-159) poněkud obsáhleji ve své práci o mýtech týkajících se seniorů a 

jejich dekonstrukci. Jsou to: 

• Mýtus nemocného a nesoběstačného stáří  

• Mýtus chudých seniorů postižených minulým režimem i současnou 

ekonomickou transformací 

• Mýtus nesamostatných seniorů navyklých státnímu paternalismu, pasivních a 

spoléhajících se na pomoc druhých  
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3.2 Ageismus 

„Se vznikem kultu mládí vzniká opačný extrém, a to je ageismus.“ (Tošnerová 2002, 6) 

Tento pojem vychází z anglického slova age, tedy věk, stáří a neexistuje pro něj český 

ekvivalent. (Tošnerová 2002, 6; Haškovcová 2010, 34). Ageismus má několik definic. Jako 

první jej použil ředitel National Institute of Aging Robert Butler v roce 1969, který ho 

popsal jako diskriminaci na základě věku (Tošnerová 2002, 6). Podobně o tomto pojmu 

hovoří i Hrozenská a Dvořáčková (2013, 51) jako o věkové diskriminaci starších lidí. 

„Někdy je ageismus vysvětlován také jako averze vůči starým lidem i všemu, co stáří 

připomíná.“ (Haškovcová 2007, 34) Ageismus můžeme také charakterizovat jako 

stereotypy, kdy jsou v negativním stereotypu vynechány kladné vlastnosti a tyto stereotypy 

nejsou založeny na pravdě. Tato věková diskriminace může vést k vyčleňování seniorů ze 

společnosti. (Tošnerová 2002, 6-7) Také samotní senioři jsou silně ovlivněni ageismem, 

identifikují se s výroky, které je zesměšňují, a i přestože mohou vést aktivní a 

plnohodnotný život, vnímají ho jako mizerný. (Haškovcová 2010, 34-35; Hrozenská, 

Dvořáčková 2013, 51) 

Ageisticky laděné výroky mohou buď upřednostňovat mládí nebo stereotypizovat stáří. 

Zde je uvedeno několik nejčastějších: 

• Mladí mohou chybovat a být pomalí, aniž by je někdo označoval za nemohoucí či 

senilní. 

• Mladí mohou hovořit o svých příznacích nemoci, aniž by byli odbýváni, že jejich 

problémy způsobuje věk. 

• Staří lidé nemají čím přispět společnosti a jsou ekonomickou zátěží. 

• Staří lidé jsou křehcí a potřebují péči. 

• Všichni staří lidé jsou stejní. (Tošnerová 2002, 6-7) 

Tyto výroky pramení z rozličných zdrojů, např. ze strachu ze smrti, se kterou si mnozí stáří 

spojují a někteří tyto dva pojmy dokonce vnímají jako synonyma. V extrémních případech 

mohou tyto obavy vést až ke gerontofobii5. Dalším důvodem, proč je ageismus tak 

 

5 Gerontofobie = strach ze stárnutí, stáří a starých osob (Malíková 2020, 37) 
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rozsáhlý fenomén je konflikt hodnot. Ten vychází z předpokladu, že v důsledku stárnutí 

staří lidé zastávají výrazně odlišné hodnoty než mladší jedinci, což se může projevit třeba 

v politických preferencích. Dále může být ageismus podpořen kulturou, do níž spadají 

hodnotové systémy, jazyk, humor, umění či literatura. Pro kulturní zdroje ageismu je 

charakteristická jejich schopnost dále nekontrolovatelně rozmnožovat diskriminační 

postoje, které v sobě nesou. (Hrozenská, Dvořáčková 2013, 52-55; Tošnerová 2002, 12) 

Tošnerová (2002, 12-13) zmiňuje čtyři zdroje ageismu podle Taxlera (1980). Jsou to již 

zmíněný strach ze smrti, důraz na mládí a fyzickou krásu, spojování produktivity 

s ekonomickým potenciálem a způsob zjišťování skutečného stavu společnosti (stáří je 

studováno především v ústavech s dlouhodobou péčí, zatímco pouze malá část populace 

starších 65 let je umístěna do institucionálních zařízení).  

3.3 Dopad stereotypů a ageismu na společnost 

Negativní stereotypy o stáří a ageismus se značně odráží na tom, jak je stáří prezentováno 

či zda vůbec prezentováno je. Ačkoli jsou senioři neustále rostoucí věkovou skupinou (viz 

kapitola 2 Stárnutí společnosti), může se zdát, že jde o mizející část populace. Například v 

televizním vysílání se staří lidé objevují jen zřídka, přestože sledují televizi mnohem více a 

častěji než ostatní věkové skupiny (Tošnerová 2002, 10; Tvrzníková, Köppl 2009). Také 

v reklamě je zastoupení stáří minimální a totéž platí pro fotografie v tištěných médiích 

(Tošnerová 2002, 10). S věkovou diskriminací se setkáváme i v pracovních nabídkách. 

Zaměstnavatelé se běžně uchází o mladé, flexibilní pracovníky, kteří ovládají několik 

světových jazyků a práci s počítačem. V inzerátech se často píše: „Hledáme dynamickou 

osobnost do našeho mladého kolektivu.“ Nemálo zájemců o práci starších 45 let bylo 

odmítnuto pro „vysoký“ věk. Důsledkem této nerovnováhy vzniká napětí mezi stárnoucími 

lidmi a mladší populací. Znevýhodňování či omezování seniorů se neděje jen v těchto 

oblastech, ale také ve zdravotnictví, sociálním zabezpečení nebo v účasti na politickém 

životě. Ve skutečnosti se senioři dožívají mnohem delšího aktivního věku a zapojují se do 

spousty dalších aktivit, než je zahrádkaření nebo rybaření. Staří lidé mohou začít novou 

kariéru, vést společnosti, cestovat, vzdělávat se, věnovat se uměleckým činnostem a 

předávat své zkušenosti ostatním. (Haškovcová 2010, 35; Hrozenská, Dvořáčková 2013, 

53; Tošnerová 2002, 9-12) 
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3.4 Jak může být dopad stereotypů a ageismu zmírňován 

Diskriminaci starších osob lze předcházet hned několika způsoby. Nejdůležitějším a 

zároveň nejsnadnějším způsobem prevence je rozpoznání ageismu ve vlastních postojích. 

Mnohdy stačí uvědomit si vlastní předsudky, které člověk vůči starým lidem chová a 

citlivě vnímat jejich odlišnosti a potřeby a respektovat je. Způsob, jakým je stáří vnímáno 

vytváří společnost sama, a je proto na místě, aby na prvním místě také sama přehodnotila 

své postoje, které zaujímá k této věkové skupině. (Hrozenská, Dvořáčková 2013, 58-59; 

Tošnerová 2002, 16) 

 Další možností, jak bojovat proti ageismu a stereotypům je vyobrazení pravdivého 

obrazu stáří ve školství. Především jde o obory, jejichž absolventi se budou věnovat práci 

se seniory nebo se jejich práce bude týkat starších lidí. Mezi tato odvětví patří medicína a 

sociální vědy, ale také žurnalistika nebo architektura. Také aktivní a pravidelný osobní 

kontakt osob napříč generacemi je efektivní způsob, jak zmírnit projevy ageismu ve 

společnosti. Základním předpokladem pro zmenšení propasti mezi generacemi je kvalita 

vztahů mezi jednotlivými členy rodiny. Často dochází k nejednotnému hodnocení vlastních 

starších příbuzných a ostatních seniorů. Běžně se stává, že mladší lidé akceptují zpomalené 

tempo, ať fyzické nebo psychomotorické, u vlastních rodičů a prarodičů, zatímco u 

ostatních seniorů nikoliv. (Hrozenská, Dvořáčková 2013, 58-59; Tošnerová 2002, 16) 

 Pro podporu zmírňování ageismu pomocí aktivního kontaktu se seniory byla 

vytvořena řada mezigeneračních programů a neziskových organizací. V České republice je 

to například organizace Mezi námi nebo iniciativa #kafesbabi. Tyto programy mají za cíl 

stmelovat generace a odstraňovat mezigenerační propasti mezi mladšími a staršími lidmi. 

(Tošnerová 2002, 16-17; Mezi námi 2020; Kafesbabi 2020) Další organizace, které 

podporují seniory a věnují se jejich aktivizaci jsou Elpida nebo Život 90. Elpida je obecně 

prospěšná společnost, která realizuje dlouhodobé projekty na podporu aktivního života 

seniorů. Také provozuje linku pro seniory, vydává časopis Vital nebo pořádá 

mezigenerační OLD’S COOL festival. Slogan Elpidy „Pomáháme seniorům zůstat 

samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí naší společnosti“ shrnuje poslání 

této organizace stejně jako její snahu bojovat proti diskriminaci starých lidí. (Elpida 2020) 

ŽIVOT 90 je další neziskovou organizací pomáhající seniorům už od roku 1990. Tato 

společnost podporuje seniory v nezávislém životě, v samostatném rozhodování a účasti na 



 

19 

 

společenském životě podle své vůle a preferencí. (Život 90 2020) 

4 Stáří v médiích 

Média mají moc ovlivňovat masy lidí, jejich chování, postoje i názory. Také mohou 

vzdělávat, informovat o světovém dění nebo pomáhat v politické a spotřebitelské oblasti, 

díky čemu se stávají doplňkem instituce všeobecného vzdělání. (Kullašová 2009, 26; 

McQuail 2007) Podle McQuaila (2007) média dříve sama sebe vnímala jako poskytovatele 

neškodné zábavy obyčejným lidem. Důvodem je únik z každodenního stereotypu, jenž 

média nabízejí, ať už do televizních pořadů nebo do světa celebrit a jiných senzací. I 

přesto, že jsou často vnímána jako prostředek sloužící k zábavě, mají masová média velký 

vliv a moc nastolovat témata, která bude společnost považovat za důležitá. Podílejí se na 

definování sociálně přijatelného a nepřijatelného, normálního a abnormálního a fungují tak 

nejen jako prostředky nálepkování a vylučování, ale také jako šiřitelé těchto vyloučení. 

(Kullašová 2010, 26; Sedláková 2008, 198-199) Stručně lze význam médií shrnout 

v následujících šesti bodech: 

• Zdroj moci a prostředek vlivu na společenské dění 

• Prostředí, kde se odehrávají veřejné události ať v národním či mezinárodním 

měřítku 

• Klíč ke slávě a popularitě slavných osobností 

• Prostředek zábavy 

• Zdroj výkladu sociální reality 

• Média vymezují, co je považováno za „normální“ (McQuail 2007) 

Pokud se zaměříme na mediální obraz samotných seniorů, bývá zpravidla negativní 

nebo žádný (Haškovcová 2010, 48). Staří lidé jako by neexistovali, přitom statistiky 

nasvědčují, že se jedná o velice početnou a stále rostoucí věkovou skupinu populace viz 

výše. Především starší ženy jsou v médiích zobrazovány velice zřídka, jak vypovídá i 

švédská studie z roku 2018, která tvrdí, že média posilují nejen ageismus ale také 

genderovou nevyváženost. V mediálních sděleních se často implicitně hovoří o seniorech 

jako o nemocných, nesoběstačných jedincích, které je potřeba hlídat. Mainstreamová 

média tak signalizují, že stáří a staří lidé nejsou zajímaví a žádoucí ani pro publicistiku, ani 
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pro zpravodajství. (Appel, Weber 2017, 3; Edström 2018, 77; Sedláková 2008, 202)  

Pokud jsou senioři nějak prezentování ve zpravodajství, je to převážně v souvislosti 

s ekonomickými problémy, zdravím a trestnou činností páchanou na starých lidech 

(Kullašová 2009, 48). Přestože ageistické obraty nemusí být v médiích přítomny, 

zpravodajství vykresluje seniory jako naivní oběti současného světa, které mají jen zřídka 

nějaký koníček, využívají technologie nebo jim jejich zdravotní stav umožňuje věnovat se 

zajímavým činnostem. Aktivní senior se tak stává raritou, které je potřeba věnovat zvláštní 

pozornost. (Sedláková 2008, 202) Podobně s obrazem stáří pracují i televizní pořady, které 

vykreslují seniory negativněji než mladší osoby nebo využívají starších osob kvůli zvýšení 

komičnosti pořadu, když je zobrazují v souladu se stereotypy jako fyzicky i mentálně 

neschopné (Appel, Weber 2017, 3). Také v tištěných médiích je tato věková skupina silně 

podreprezentována, což jí ubírá na významu. Kromě toho se v tisku objevují spíše 

fotografie celebrit v pokročilém věku. Výzkum Renaty Sedlákové (2008) o obrazu seniorů 

a stáří v českých tištěných médiích zjistil, že pouze desetina zkoumaných snímků 

zobrazovala řadové seniory z české populace. „Setkat se v periodicích s fotografií osoby, 

která by vám připomínala vaši babičku nebo staršího souseda je velmi neobvyklé.“ 

(Sedláková 2008, 206)  

Výsledný mediální obraz není k seniorům velmi příznivý a spíše podporuje stereotypy 

o stáří a ageismus. Recipient tak získává dojem, že stáří je nezajímavé období života, které 

nepřináší nic nového ani pozitivního, pouze úbytek sil, mentálních schopností, peněz a 

zajímavých zážitků. (Sedláková 2008, 202) Tento obraz zanechává negativní dojmy i 

v samotných seniorech, a to dokonce více než v mladých lidech (Duduciuc 2016, 59; 

Appel, Weber 2017, 19) I přesto, že média zobrazují seniory spíše negativně, lze najít i 

pozitivní image stáří, např. v českém pořadu StarDance, kde sice nesoutěží přímo senioři, 

ale často je mezi soutěžícími velký věkový rozdíl, někdy až celé jedné generace, a to může 

být pro starší diváky inspirující (Haškovcová 2010, 49-50). Také reklama občas prezentuje 

stáří pozitivně prostřednictvím různých modelů viz níže. Ovšem i pozitivní obraz 

„úspěšného stárnutí“ může být problematický. S pozitivnějším vyobrazováním stáří souvisí 

také myšlenka „agelessness“, která se pojí s představou člověka, jenž nikdy nezestárne. 

Samotný pojem je někdy označován jako synonymum nesmrtelnosti či věčného mládí. 

Taková image stáří se zpočátku sice může zdát pozitivní, ale v dlouhodobém horizontu se 
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může stát požadovaným obrazem. (Edström 2018, 79; The Free Dictionary 2003) 

4.1 Stáří v reklamě 

V důsledku měnící se demografické struktury obyvatelstva a s ní spojeným rostoucím 

podílem seniorů lze očekávat i změnu struktury trhu. Tato věková skupina už dnes 

představuje významnou zákaznickou sféru pro spotřební průmysl, která i nadále bude 

nabývat na důležitosti. Firmy by proto měly brát zřetel na demografickou proměnu 

společnosti a zohlednit i starší skupinu spotřebitelů. (Daňhelová 2004) Skutečnost je však 

taková, že nejen senioři, ale už lidé starší 50 let stojí v Česku na okraji zájmu marketingové 

komunikace. Důvodem je domnělá nízká kupní síla starších spotřebitelů a pasivní, zažité, 

neměnné vzorce spotřebního chování. (Tvrzníková, Köppl 2009) Dále je možné hledat 

příčinu v nedostatku informací o této věkové skupině, jež marketéři mají. Průměrný věk 

marketingových pracovníků, kteří reklamy vytváří je většinou nižší než zmíněných 50 let, 

což způsobuje nedostatek empatie s touto cílovou skupinou. Autoři marketingových 

kampaní mladší 30 let dokonce nemají ani zájem porozumět zákazníkům starším 50 let, 

tudíž jsou jejich pohledy na tento segment často zkreslené a založené na stereotypech. 

Nejen v médiích, ale i v reklamě tak dochází k idealizaci kultu mládí. Starší generace je 

chápána jako konzervativní a senioři jsou v reklamě prezentováni zkresleně a stereotypně. 

(Carrigan, Szmigin 2000, 42-43; Daňhelová 2004; Edström 2018, 89) 

Nejčastěji se v reklamě objevuje obraz seniora, který jen stěží koresponduje 

s realitou této věkové skupiny. Staří lidé jsou většinou zobrazováni buď příliš mladistvě 

nebo jsou pro svůj pokročilý věk prezentováni humoristicky. Výzkum vedený Carrigan a 

Szmigin (2000) ukázal, že senioři se objevují převážně v reklamách na zdravotní pomůcky 

a produkty, které starým lidem pomáhají vypořádat se s úbytkem sil. Marketingové 

agentury nadšeně využívají seniory v reklamách týkajících se zdraví, dovolené nebo 

finančních služeb, ale naopak odmítají zobrazovat staré lidi v reklamách na oblečení, auta, 

šperky a kosmetiku. Marketéři totiž nechtějí odradit mladší zákazníky a zároveň se 

domnívají, že staří lidé neradi vidí v reklamě starší modely a jsou raději, když reklama 

pracuje s modely mladšími o 10-15 let, než jsou oni sami. (Carrigan, Szmigin 2000, 43-45) 

Na druhou stranu Bradley a Longino (2001) tvrdí, že použití modelů mladších o 15 let, než 

je cílová skupina seniorů je vhodné, pokud je produkt spojený se zákazníkovou „self-
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image“. Ovšem v případě, že se reklama týká produktu, který není věkově omezen nebo je 

určený speciálně pro seniory, je použití seniorů stejně efektivní. (Bradley, Longino 2001, 

20) 

4.1.1 Cílová skupina seniorů 

Jak už bylo zmíněno výše, senioři tvoří velice významnou zákaznickou sféru pro spotřební 

průmysl. Pro firmy tento segment představuje veliký potenciál, který ale zůstává 

nevyužitý. Staří lidé jsou často mylně považováni za velice konzervativní a homogenní 

skupinu s nízkou kupní silou, a tak jsou senioři z pohledu marketingu značně 

zanedbávanou cílovou skupinou. Ve skutečnosti se jedná o velmi pestrou část populace, 

která se stává čím dál více lukrativní. Přestože jsou senioři mnohdy chápáni jako „chudáci, 

kteří mají hluboko do kapsy“, pravda je taková, že lidé s největšími disponibilními příjmy 

jsou starší 60 let. (Daňhelová 2004; Tvrzníková, Köppl 2009; Carrigan, Szmigin 2000, 42) 

Kromě financí disponuje tato skupina také jinou komoditou, a to dostatkem volného času. 

Senioři navíc aktivně hledají, jak svůj volný čas využít a díky tomu se stávají ideálním 

cílem pro mediální a zábavní společnosti. (Marketing & Media 2004) V současnosti žijí 

staří lidé mnohem aktivněji, dožívají se vyššího věku a také se cítí být fyzicky „mladší“ 

než stejné generace před deseti lety. Cílová skupina seniorů tedy nejsou žádní „outsideři“, 

nýbrž lidé, kteří se aktivně zapojují do života. „V blízké budoucnosti budou senioři 

představovat segment, který začíná podnikat, kupuje nová auta, utrácí za luxusní produkty, 

osobní potřeby, toaletní potřeby, kosmetiku, segment, který pravidelně sportuje, cestuje a 

má touhu učit se stále nové věci.“ (Daňhelová 2004)  

Cílová skupina seniorů se bude s velkou pravděpodobností neustále proměňovat a 

vyvíjet, a proto bude výrazně odlišná od seniorů, jak je známe dnes. Z marketingového 

hlediska by měla být tato skupina podstatná a zajímavá už nyní.  Lze očekávat, že tento 

segment se nebude chtít vzdát svých zálib jako např. sport, cestování, vzdělávání či péče o 

tělo a stane se tak novým motorem rozvoje. (Daňhelová 2004; Marketing & Media 2004) 

Pro plné využití potenciálu, který senioři pro marketing představují, je třeba tuto skupinu 

lépe poznat a porozumět jí. To však není jednoduché vzhledem k roztříštěnosti tohoto 

segmentu. V roce 2008 například vznikl projekt s názvem U.F.O. (Understanding Fifties 

and over), který zmapoval cílovou skupinu 50+. Výzkum se zabýval nejen mediálním 

chováním, ale také spotřebním chováním lidí starších 50 let. (Tvrzníková, Köppl 2009) 
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4.1.2 Modely pozitivního zobrazování seniorů v reklamě 

I přestože podle dostupných studií (Bradley, Longino 2001; Carrigan, Szmigin 2000; 

Edström 2018) převládá v médiích a reklamě negativní prezentace seniorů, v současnosti je 

v reklamě zaznamenáváno čím dál více pozitivních obrazů této věkové skupiny. Nejčastěji 

jsou staří lidé pozitivně zobrazováni pomocí těchto modelů: 

• Model perfektního prarodiče 

• Model seniora dobrodruha 

• Model produktivního seniora (Edström 2018, 79) 

Vyzdvižení těchto rolí seniorů je navíc velice efektivní způsob, jak si získat 

pozornost staršího publika, protože se odvolává k základním hodnotám seniorů. Jedná se o 

autonomii, sociální vazby, altruismus, osobní růst a revitalizaci. Model perfektního 

prarodiče apeluje právě na autonomii seniorů a jejich sociální vazby. Senior dobrodruh 

zase pracuje s hodnotami autonomie, revitalizace či osobního růstu a model produktivního 

seniora lze prezentovat pomocí hodnot osobního růstu a autonomie. Staří lidé jsou 

motivováni zejména těmito výše zmíněnými hodnotami. Naopak negativní obrazy nejsou 

seniory kladně přijímány, jelikož zobrazují to, z čeho má tento segment obavy, např. 

osamělost a závislost na okolí. I to je tedy důvodem, proč je pozitivní zobrazení seniorů 

přijímáno kladně. (Bradley, Longino 2001, 20) 
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II PRAKTICKÁ ČÁST 

5 Výzkumná část 

5.1 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je zjistit, jak senioři vnímají vyobrazení stáří a starých osob v reklamách 

neziskových kampaní cílených na seniory. Práce zkoumá, zda senioři považují obraz stáří 

v těchto reklamách za věrohodný a zda se ztotožňují se starými lidmi, jež tyto reklamy 

vyobrazují. Výzkum zjišťuje pohled seniorů na stáří, zda si staří lidé všímají stereotypů 

týkajících se stáří, které se v reklamách mohou objevovat a jak tyto stereotypy vnímají.  

Vzhledem k stanovenému cíli práce byly zvoleny následující dvě výzkumné otázky: 

V1: Jak staří lidé vnímají vyobrazení stáří a seniorů v reklamách neziskových 

organizací pro seniory a jaké dojmy mají z tohoto obrazu? 

V2: Ztotožňují se staří lidé se seniory tak, jak jsou prezentováni v reklamách 

neziskových organizací pro seniory? 

Z teorie popsané výše vyplývá, že senioři jsou v reklamě buď reprezentováni 

nedostatečně, nebo jsou zobrazováni nevěrohodně a pomocí stereotypů. Neziskové 

organizace, jejichž reklamy jsou v této práci zkoumány, cílí přímo na tuto věkovou 

skupinu a snaží se pomáhat seniorům v aktivním životním stylu a bojovat proti 

stereotypům týkajících se stáří a starých lidí. Výzkum tedy zjišťuje, zda je stáří v těchto 

reklamách vyobrazeno přesvědčivěji než v komerčních reklamách, kterými se zabývá 

teoretická část této práce a jak tento obraz působí na samotné seniory. Dále tato práce 

zjišťuje, jak senioři vnímají stereotypy týkající se stáří a starých lidí a zda si jsou vůbec 

vědomi existence předsudků či zkreslených představ, které vůči nim společnost zaujímá.  

5.2 Vybrané reklamy zobrazující seniory 

To, jak senioři vnímají obraz stáří v reklamách neziskových organizací pro seniory a zda se 

s tímto obrazem ztotožňují bylo zkoumáno pomocí 4 reklam, které s obrazem stáří a 

seniorů pracují. Jednalo se o 2 reklamní spoty neziskových organizací pro seniory, 1 spot 

projektu, jenž se snaží odstraňovat mezigenerační bariéry a 1 reklama komerční, která také 
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pracuje s obrazem stáří, ale je zaměřená na širší segment, než jsou jenom senioři. 

Respondenti tak měli možnost vidět, jak stáří prezentuje jak neziskový, tak komerční 

sektor. Vybrané reklamy jsou z let 2013-2019 a následující část se bude věnovat těmto 

jednotlivým reklamám a organizacím, které prezentují. 

5.2.1 Elpida – Nemít každej den stejnej 

Elpida je obecně prospěšná společnost zaměřená na seniory, která v roce 2017 natočila 

reklamní spot s názvem „Nemít každej den stejnej“. Hlavními hrdiny reklamy jsou klienti 

Elpidy, kteří ukazují, že i ve stáří může člověk žít aktivně, najít si nové koníčky a věnovat 

se „něčemu smysluplnějšímu“, jak je v reklamě doslova řečeno. Tato reklama od Elpidy 

pracuje s kontrastem mezi pasivním a aktivním seniorem, kdy na začátku všichni tři herci 

říkají, že jejich „jedinou zábavou bylo stát u okna a koukat, chodili jenom do obchodu a už 

se jim ani nechtělo být na světě.“ V druhé polovině videa si každý senior s pomocí Elpidy 

najde nový zájem, který ho vytrhne z každodenního stereotypu, ať už je to fotografování, 

zpěv či cvičení. (Youtube – Elpida pro seniory 2017) 

Obrázek 3: Náhled reklamy "Každej den stejnej" 

 

Zdroj: Elpida 2017 

Jedná se o první reklamní spot této organizace, skrze který se Elpida snaží sdělit, co 

dělá a jakým aktivitám se věnuje. Elpida podporuje myšlenku pozitivního přístupu ke stáří, 

mezi její hlavní činnosti patří projekt Ponožky od babičky, Festival OLD’S COOL, linka 
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pro Seniory, časopis Vital či pěvecký sbor Elpida. (Národní galerie reklamy 2017; Elpida 

2020) 

5.2.2 Život 90 – Darujme radost, kde je samota 

Život 90 je jednou z nejstarších neziskových organizací, která pomáhá seniorům v České 

republice. Cílem této organizace je podporovat seniory v udržení jejich nezávislosti a 

podílení se na společenském životě. (Život 90 2020) Reklamní spot „Darujme radost, kde 

je samota“ byl součástí kampaně Darujme změnu, která probíhala na jaře 2019. Cílem této 

kampaně bylo vybrat částku 200 000 Kč na pomoc seniorům, kteří se ocitli v nelehké 

životní situaci (např. smrt partnera). Kampaň podpořil také nadační fond České spořitelny, 

a nakonec se organizaci podařilo vybrat 53 % z požadované částky. (Darujme.cz 2019) 

 Reklamní spot „Darujme radost, kde je samota“ pojednává o osamělém seniorovi 

Františkovi, který si po ztrátě partnerky neví rady se svým životem. Poté ho navštíví 

sociální pracovnice, kterou v reklamě ztvárnila herečka Martha Issová, a doporučí mu 

centrum aktivního stáří v Životě 90. Na konci reklamy je ještě vyhrazen prostor pro krátký 

informační text o současné situaci seniorů v České republice, kteří jsou osamělí či bezradní 

a výzvu k pomoci. (ŽIVOT 90, 2019) 

Obrázek 4: Náhled spotu "Darujme radost, kde je samota" 

 

Zdroj: ŽIVOT 90 2019 
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5.2.3 Kafesbabi – #priority  

Projekt #kafesbabi a #pivosdedou je trochu odlišný od předchozích dvou neziskových 

organizací, protože je zacílen především na mladé lidi, většinou vnoučata seniorů. Tento 

projekt se snaží přimět mladou generaci, aby trávila více času se svými prarodiči a bojuje 

tak proti mezigeneračním propastem, které se v české společnosti objevují. „Vnoučata by 

se se svými babičkami a dědečky měla začít víc bavit a pozvat je na místa, kam by se sami 

od sebe nikdy podívat nešli.“ Myšlenku Nakafesbabi začala podporovat také řada podniků, 

které připravily speciální nabídky, pokud je mladí lidé s babičkou či dědečkem navštíví. 

(Kafesbabi 2020) 

 Krátký spot projektu Kafesbabi s názvem #priority zobrazuje seniorku a mladou 

dívku sedící spolu u jednoho stolu na kávě. Obě ženy jsou zticha, zatímco dívka sleduje 

Instagram a seniorka (nejspíš její babička) si nervózně mne ruce a rozhlíží se kolem. Tento 

spot tvoří především záběry na oči obou žen a jejich ruce. Výrazným prvkem celého videa 

je zvuk tikajících hodin, který ještě více podtrhuje atmosféru promrhaného času vnoučat 

s jejich prarodiči. (Kafesbabi 2020)  

Obrázek 5: Náhled reklamy #priority 

 

Zdroj: Kafesbabi 2020 

5.2.4. Ikea – Start something new 

Posledním spotem zahrnutým do výzkumu je zahraniční reklama firmy Ikea s názvem 
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„Start something new”, česky „Začni s něčím novým“. Jedná se o komerční reklamní spot, 

který necílí výhradně na seniory a do práce byl zahrnut pro možné porovnání. V tomto 

spotu je také použit model seniora dobrodruha viz výše. Reklama zobrazuje skupinu 

seniorů, kteří každý den krmí v parku na lavičce holuby. Jednoho dne je ale lavička 

obsazená někým cizím a hlavní postava této reklamy – starší pán, se nemá kam posadit. 

Vydá se tedy do obchodního domu Ikea, kde si koupí červenou, přenosnou skládací židli, 

kterou si bere do parku každý den s sebou. Brzy se tento senior začne se svou židlí 

přesouvat na různá místa v parku, kde krmí holuby. Nakonec dostane nápad a vypraví se, i 

se židlí, na cestu po světě, díky čemuž pozná nové lidi, získá nové zážitky a zažije nová 

dobrodružství. Reklama končí tím, že starý pán přinese svou židli, už značně 

opotřebovanou z cest, zpět do parku, postaví ji před seniory, kteří jako obvykle sedí na 

lavičce a krmí holuby, a vydává se zpět do obchodního domu Ikea. Video je zakončeno 

sloganem „Start something new“. (Ikea 2013) 

Obrázek 6: Náhled reklamy "Start something new" 

 

Zdroj: Ikea 2013 

 Ikea je švédská firma založená roku 1943, která prodává bytové zařízení. Vizí 

firmy je „přispívat k lepšímu každodennímu životu mnoha lidí". Kromě designu, 

udržitelnosti a dostupných cen je pro Ikeu také důležitá rovnost, diverzita a inkluze. Firma 

podporuje LGBT+ komunitu a také se zasazuje o rovnoprávnost mužů a žen na pracovišti. 

(Ikea 2020) 
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5.3 Metodologie výzkumu 

Vzhledem k tomu, že je výzkum zaměřen na postoje a názory úzké věkové skupiny, tedy 

seniorů, byla zvolena kvalitativní metoda hloubkových rozhovorů. „Termínem kvalitativní 

výzkum rozumíme jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických 

procedur nebo jiných způsobů kvantifikace.“ Kvalitativní metoda poskytuje rychlý vhled 

do zkoumané problematiky a autenticky odhaluje názory lidí. Používá se především 

k odhalení a porozumění podstaty jevů, o kterých toho ještě moc nevíme, ale také může být 

použita pro získání nových poznatků o jevech, o kterých už něco víme. Dále může 

kvalitativní metoda poskytnout badateli detailní informace o jevu, které se obtížně 

získávají prostřednictvím kvantitativních metod. (Strauss, Corbin 1999, 10-11; ppm factum 

research 2019)  

  V konkrétním případě tohoto výzkumu je kvalitativní metoda vhodná právě 

z důvodu nízké informativnosti o tom, jak senioři vnímají obraz stáří a starých lidí 

v reklamách neziskových organizací, které se seniory pracují nebo se jim nějakým 

způsobem věnují. Ačkoli se obrazu seniorů a stáří v reklamách i médiích obecně věnuje 

řada studií (Appel, Weber 2017, Bradley, Longino 2001; Carrigan, Szmigin 2000; 

Duduciuc 2016; Edström 2018), nespecifikují se konkrétně na neziskový sektor, jako to 

dělá tato práce. Kvalitativní metoda je tedy ideální pro získání autentických názorů seniorů 

na toto téma. 

5.3.1 Výzkumný soubor a výběr respondentů 

Jak už bylo zmíněno v teoretické části výše, stáří je velice rozmanité a má mnoho podob. 

Jelikož se jedná o široké věkové rozmezí, byl pro tuto práci vybrán užší výzkumný vzorek, 

a to senioři ve věku 75-89 let spadající do věkové skupiny Vlastní stáří. Celkem se 

výzkumu účastnilo 10 respondentů, z toho 6 žen a 4 muži. Dotazováni byli jak senioři 

žijící ve městě, tak ti, co žijí na venkově. Většina respondentů žila stále ve svých 

domovech, pouze jeden žil dobrovolně z vlastního popudu v pečovatelském domě. Tito 

senioři byli vybráni náhodně v pečovatelských domovech, v centrech provozujících různé 

aktivity pro seniory, např. Dům jógy a lekce jógy pro seniory nebo se jednalo o seniory 

z autorčina okolí. Všichni senioři podepsali informovaný souhlas se zpracováním 

rozhovoru a použitím záznamu pro akademické účely této práce. Veškeré informace o 
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seniorech byly anonymizovány. Pro lepší přehled o vzorku respondentů stačí nahlédnout 

do tabulky 3.  

Tabulka 3: Demografické údaje o respondentech 

Označení  Pohlaví Věk Bydliště Město/vesnice Umístění 

IP žena 75 Praha Město Domov 

EŠ žena 75 Kralupy nad Vltavou Město Domov 

MP žena 76 Kralupy nad Vltavou Město Domov 

JK muž 78 Kamenice Vesnice Domov 

JiM žena 80 Praha Město Domov 

MD žena 80 Praha Město Domov 

JaM muž 82 Kralupy nad Vltavou Město Pečovatelský dům 

KČ muž 83 Kralupy nad Vltavou Město Domov 

SH muž 84 Plačkov  Vesnice Domov 

AV žena 88 Praha Město Domov 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.3.2 Metoda sběru dat 

Jako metoda sběru dat byly zvoleny hloubkové polostrukturované rozhovory. Spolu 

s pozorováním je rozhovor nejobvyklejší metodou využívanou v kvalitativních 

výzkumech, která nabízí rychlý a čistý sběr informací, kdy výzkumník neztrácí žádný 

výrok ani projev respondenta. Tento typ hloubkových rozhovorů je vhodný pro zkoumání 

citlivých témat nebo pro dotazování obtížných cílových skupin. (Strauss, Corbin 1999, 10; 

ppm factum research 2019) Hloubkový nebo také expertní rozhovor probíhá individuálně s 

jedním respondentem a obvykle se nahrává na diktafon. V poslední době jsou také 
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populární hloubkové rozhovory po telefonu nebo pomocí webové kamery, nicméně pro 

tento výzkum byla data sbírána prostřednictvím osobních setkání s respondenty. 

(STEM/MARK 2020)  

Rozhovor se skládal z celkem 30 otázek a byl rozdělen do tří sekcí. První část 

rozhovoru se týkala stáří a toho, jak respondenti vnímají své vlastní stáří, jelikož vnímání 

vlastního stáří značně ovlivňuje to, jakým způsobem staří lidé hodnotí obrazy stáří a 

seniorů v reklamě i médiích obecně (Bradley, Longino 2001, 47). Dále mapovala 

povědomí respondentů o prezentování seniorů v médiích a reklamě. Druhá část se týkala 

už samotných reklamních spotů, kdy byly respondentům ukazovány jednotlivé reklamy a 

následně byli dotazováni na dojmy a názory týkající se vyobrazení seniorů a stáří 

v konkrétních reklamách. Poslední část se týkala povědomí respondentů o stereotypech a 

ageismu. Nejdříve byli respondenti dotazováni na konkrétní stereotypy o stáří nebo projevy 

ageismu, a dále zda si myslí, že jsou pravdivé pro seniory obecně. Následně byli tázáni, 

zda vnímají tyto výroky jako pravdivé pro sebe samotné. Např. první otázka zněla: 

„Myslíte si, že jsou staří lidé neaktivní?“ Následovala druhá otázka: „Myslíte si, že vy 

sám/sama jste neaktivní?“ Tento postup byl zvolen, abychom zjistili, zda senioři smýšlejí 

stejně o sobě samých jako o seniorech obecně a zda přejímají stereotypní smýšlení o stáří, 

jak již bylo zmíněno výše. Osnovu celého rozhovoru lze nalézt v příloze. 

5.3.3 Metoda analýzy dat 

Pro zpracování získaných dat byla zvolena tematická analýza, což je častá forma analýzy 

v kvalitativním výzkumu a také nejstarší forma obsahové analýzy vůbec. Tato metoda 

zachycuje a zkoumá opakující se témata v datech, z nich pak vytváří vzory důležité 

k popisu zkoumaného jevu a odpovídající na výzkumné otázky. Komě verbálních sdělení 

identifikuje také ta neverbální a pracuje tedy se širším kontextem. „Identifikovaný problém 

je považován za téma, pokud vykáže, že téma je sdíleno napříč skupinami, opakuje se v 

rámci jedné skupiny, svojí existencí umocňuje jiná identifikovaná témata, je klíčové ve 

vztahu k výzkumné otázce nebo blokuje řešení jiných témat, tedy se stává tématem 

prolínajícím se s jinými dominantními tématy a hraje roli při jejich řešení.“ Výhodou této 

metody je zachycení složitostí ve velkém souboru dat a také, že témata jsou tříděna do 

poměrně malého počtu kategorií. Analýza témat tak představuje výraznou redukci 

informací a je proto dosti hospodárnou metodou. (Merten; Kvalitativní výzkum, 
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zpracování kvalitativních dat, kódování – Slovník 2020) 

 Prvním krokem analýzy byla transkripce nahrávek hloubkových rozhovorů ze 

zvukové do textové formy. Následoval proces otevřeného kódování, tedy označování a 

kategorizace pojmů pomocí pečlivého studia získaných údajů. Během otevřeného kódování 

jsou údaje rozebrány na samostatné části a pečlivě prostudovány, porovnáním jsou zjištěny 

podobnosti a rozdíly, dále jsou během tohoto procesu zvažovány a zkoumány vlastní i cizí 

domněnky o jevu, což vede k novým objevům. (Hejzlarová 2018; Strauss, Corben 1999, 

43) Dalším krokem byla identifikace témat pomocí slučování kódů do obecnějších témat. 

U zvolených témat lze rozlišovat různé úrovně a dále je dělit na hlavní témata a pod-

témata. Následně proběhla revize témat. V tomto kroku obvykle dochází k opuštění či 

sloučení témat. Hlavním kritériem je vždy vnitřní homogenita a vnější heterogenita témat. 

Podle Mertena by se témata měla vzájemně vylučovat a být nezávislá jedno na druhém. 

V další fázi dochází k identifikaci „jádra“ tématu a k interpretaci získaných dat. Na závěr 

tematické analýzy je vždy vypracována výzkumná zpráva. (Hejzlarová 2018; Merten) 

5.4 Výsledky výzkumu 

V následující kapitole budou představeny výsledky kvalitativního výzkumu této práce. Na 

základě tematické analýzy budou získaná data rozdělena do několika relevantních témat, 

která vznikla pomocí otevřeného kódování a dalších postupů využívaných pro tematickou 

analýzu. 

5.4.1 Vnímání stáří 

Podle Bradleyho a Longina je to, jak staří lidé vnímají seniory v reklamě ovlivněno jejich 

percepcí vlastního stárnutí a stáří obecně (2001, 47). Z tohoto důvodu byly do výzkumu 

zahrnuty otázky týkající se vnímání vlastního stáří i stárnutí obecně. Výzkumu se účastnilo 

celkem 10 seniorů ve věkovém rozmezí 75-88 let. Co se týče vnímání stáří obecně, lze 

zaznamenat proměnu výpovědí související s narůstajícím věkem. Mladší respondentky ve 

věku 75 let vnímaly stáří spíše pozitivně: „IP: Z mýho pohledu je to věk, kdy člověk má… 

svým způsobem si může věci organizovat svobodněji, než když chodí do práce“, „EŠ: Sice 

to není nejrůžovější, ale musí z toho člověk vydolovat to dobrý v tom stáří.“ Starší účastníci 

výzkumu se ke stáří vyjadřovali více negativně. Často se opakovaly výroky „stáří stojí za 
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houby“ nebo „stáří není nic moc“.  

 Změna nastala v momentě, kdy měli respondenti odpovědět na otázku, jak prožívají 

své vlastní stáří. U této otázky byly zaznamenány převážně pozitivně laděné odpovědi a 

jenom tři senioři se k vlastnímu stáří vyjádřili negativně. Důvodem byl často zhoršující se 

zdravotní stav nebo samota. „T6: A jak prožíváte svoje vlastní stáří? KČ: No, 

s problémama zdravotníma.“ Respondentka AV, která žije sama uvedla: „AV: No, 

podívejte se, ono to není nějak tak moc dobrý, mně držejí moji příbuzný.“ Zbylých sedm 

respondentů uvedlo, že snáší své stáří dobře a jsou spokojeni. Senioři, kteří vnímali své 

stáří pozitivně zdůrazňovali důležitost rodiny a zájmů: „EŠ: No tak jak říkám, žiju pro 

zahrádku, pro vnuci (…) a i z těch svých tří dětí mám radost“, „IP: Myslím, že jsem jako v 

pohodě, (…) chodím cvičit a nějakým způsobem se udržuju díky tomu cvičení, tak nemám, 

nechci to zakřiknout, nemám nějaký nemoci, který by mě nějak omezovaly (…) a mám 

dceru, dvě vnoučata (…), jezdím na kole, takže to ještě si s (vnoučaty) nějaký ty výlety 

můžu užít (…), jsem šťastná, že jako je mám, (…) teď s úmrtím muže, tak jsem si 

uvědomila, že vlastně je to velice jako přínosný, když má člověk to mládí okolo sebe“, „SH: 

No prožíváme (stáří) s babičkou, zatím se pohybujeme oba dva, babička uvaří… takže 

jinak to prožíváme vcelku jako v pohodě no“.  

 Jednou z otázek, na kterou byli senioři dotazováni, byla hranice stáří. Tato hranice 

je v Česku nastavena na 65 let, ale podle Vágnerové je tento mezník vnímán odlišně 

starými lidmi a ve skutečnosti považují senioři za hranici stáří o něco vyšší věkovou 

hranici (2007, 304). Tři respondenti skutečně uvedli vyšší věk, a to 70 a 80 let, nicméně 

většina účastníků výzkumu odpověděla, že tato hranice je velice subjektivní a u každého 

člověka je jiná: „SH: Někdo je starej ve 40 a někdo je mladej v 80 (…), takže si myslím, že 

nějaká hranice stáří podle mě neexistuje“, „JK: Za mě je někdo starej ve 20 a někdo ve 

100 ještě není. Záleží na každým“, „JiM: No to má každej jinou (věkovou hranici). Jako já 

měla sousedku, ta zemřela loni a bylo jí 96 let a myslím, že byla čilá možná trochu víc než 

já ještě“.  

 

6 Tazatelka 
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5.4.2 Reklamy zobrazující seniory 

V průběhu rozhovoru byli senioři dotazováni, jaký mají názor na prezentaci seniorů 

v reklamách a zda je tato prezentace dostatečná. Dále jim byly puštěny 4 reklamy pracující 

s obrazem seniorů. Co se týče povědomí o reklamě, u většiny respondentů bylo nízké, 

neboť uvedli, že reklamy nesledují a nezajímají se o ně. Pokud měli senioři uvést, v jakých 

reklamách se podle nich senioři objevují nejčastěji, polovina zmínila reklamy na léky nebo 

zdravotní pomůcky, stejně jako tvrdí Carrigan a Szmigin (2000, 44), tři neuvedli žádný 

příklad a zbylí dva respondenti uvedli reklamu na potraviny a reklamu na zdravý životní 

styl.  

Po zhlédnutí vybraných reklam byli senioři dotazováni, která je zaujala nejvíce a 

která naopak nejméně. Největší zájem vyvolala reklama firmy Ikea – Start something new: 

„MP: Ten dědeček se mně líbil, jak potom šel do víru života, a ne aby tam ty ptáčky…“, 

JiM: Ta poslední (Ikea) byla taková veselá, ta se mi docela líbila, no“. Naopak nejméně 

zajímavá byla pro seniory reklama projektu Kafesbabi, která v seniorech vyvolávala 

převážně negativní pocity: „EŠ: To by se mělo tak nějak víc otevřít prostě nějaká ta 

komunikace, aby to nebylo s tím mobilem, aby víc komunikovala s tou babičkou…“, „MD: 

Asi ta předminulá s těma rukama, protože to jako bylo neukončený“. Důvodem takové 

reakce může být i fakt, že projekt Kafesbabi je zaměřen především na mladší segment lidí.  

 Většinou hodnotili respondenti všechny reklamy kladně a vyzdvihovali především 

pozitivní přístup ke staří a aktivitu seniorů: „MD: Je hezký, že to ukazuje, aby člověk 

vyvinul ve stáří taky svoji iniciativu, aktivitu a něco začal dělat, jak tam říkal ten starý pán, 

smysluplnějšího, a ne aby chodil jenom do obchodu“, „EŠ: Tak to teda klobouk dolů, to 

teda jim fandím, aby si každej našel ten svůj smysl“, „MP: Mně se ta reklama moc líbí a 

musím říct, že ten dědeček to udělal dobře. Než by teda tam seděl a sypal těm ptáčkům, tak 

žije takovým tím správným životem“, „JiM: Jo, líbilo se mi, že to stáří jde taky trošičku si 

zveselit. Ne jenom sedět doma a nadávat, to je špatný“. Ačkoli reklama projektu Kafesbabi 

zaujala respondenty nejméně, senioři ocenili její záměr a poselství: „IP: Za to bych se 

postavila nebo já nevím, no prostě já s tím souhlasím“, „MP: Tak, je to trefný (…) to se mi 

líbí“.  
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5.4.3 Aktivita ve stáří 

Aktivní stáří je téma, které se v rozhovorech často opakovalo, ať už v souvislosti se 

zobrazovanými reklamami, nebo se životem respondentů. Senioři uvedli, že jakákoli 

činnost nebo zájem jsou ve stáří velice důležité. „EŠ: Opravdu říkám, činnost je základ 

toho života ve stáří, protože pasivita to je šílená věc“, „AV: No, já si myslím, že vždycky 

mají navrch ty senioři, kteří se nějak zabaví“.  

Co se týče samotných respondentů, každý uvedl, že se snaží vyvíjet nějakou 

aktivitu ve svém životě: „JK: Já chodím s humpoleckejma turistama všude možně po 

republice (…) starý lidi se dovedou bavit a dovedou se třeba i sejít a zacvičit,“ „JaM: 

Vedu večerní univerzitu (…) rád cestuju (…), já se snažím prostě žít, já žiju třeba tím, že 

jdeme ve čtvrtek k Číňanovi na večeři, jednou za měsíc chodíme tancovat támhle do 

vesnice, takže žijem.“ Jako další aktivity senioři zmiňovali například cyklistiku, zdravotní 

tělocvik, plavání, ale také každodenní běžné činnosti jako práce na zahrádce, péče o 

domácnost či práce s dřevem na zahradě. Někdo zase nevykonával fyzickou aktivitu, ale 

naopak upřednostňoval psychickou činnost: „MD: V té fyzické oblasti jsem samozřejmě 

méně aktivní (…), ale co se třeba týče překládání nebo čtení v němčině, to, kde jsou ti 

mladí za mnou většinou“, „SH: Já zase čtu, já přečtu 4, 5 knížek za měsíc“. 

5.4.3.1 Faktor zdraví 

Společně s aktivním stářím se objevovalo téma zdraví a zdravotních problémů spojených 

s rostoucím věkem. Zdravotní stav respondenti často zmiňovali v otázkách týkajících se 

vnímání stáří. Každý respondent zmínil minimálně jeden zdravotní problém, se kterým se 

ve stáří potýká. Jednalo se o méně vážné problémy, jako bolest kloubů apod.: „JK: Sice už 

mám ty problémy, záda berou“, ale i o závažnější nemoci, např. cukrovka, astma, revma 

apod. „AV: Nemůže se starej člověk rovnat střednímu věku. Každej má nějakou nemoc“, 

„KČ: Jsme opotřebovaní, zdravě opotřebovaný“.  

Respondenti uváděli, že zdravotní stav značně ovlivňuje aktivitu seniorů: „IP: 

Někteří (senioři) jsou (neaktivní) a souvisí to zase s tou nemocí třeba“, „JK: (ukazuje 

jizvu) To už je 20 let co mi operovali srdce, takže se musim trošku tak jako opatrovat, ale 

zatím se ještě hejbu“, „SH: Pokud je člověk fyzicky zdravej, schopnej, na výši, no tak může 

dělat nějaký aktivity, může jet do zahraničí…“, „EŠ: Záleží, jak se cítíte zdravotně. Já 
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někdy běhám jak srnka, teda ta kyčel mě bolí, takže jsem taková naštvaná na sebe, že to 

jako bolí, ale snažím teda si tak nějak udělat to stáří, (…) aby aspoň něco na tom bylo 

hezkýho“, „MD: Já se snažím, ale když ten organismus jako nástroj těla nefunguje, tak 

člověk se taky musí s tím organismem nějak vyrovnat a já potřebuju určitý penzum třeba 

ležení, abych vůbec mohla vstát“.  

Ačkoli tyto zdravotní potíže mohou seniorům jejich aktivity značně ztěžovat, 

neznamená to ještě, že by jim v těchto aktivitách vyloženě bránily. Činnost může pro 

seniory představovat i určitou motivaci vedoucí ke zlepšení nebo udržení jejich 

zdravotního stavu: „JiM: No (senioři) jsou nemocní, nemohoucí, ale já říkám, že se musí 

každej den jít aspoň na procházku. Když se nebude chodit, tak tady budu za chvíli na gauči 

ležet pořád“, „EŠ: Prostě ty klouby potom odchází, že jo, i když bolí, tak chce ten člověk, 

aby udělal nějakej pohyb, ty pohyby jsou velice nutný, aby se ty kosti rozhýbaly“. 

5.4.4 Pasivita ve stáří 

 Spolu s aktivitou a činností ve stáří byla také často zmiňovaná pasivita seniorů. 

Tento pasivní obraz seniora používaly i zkoumané reklamy za účelem vytvoření kontrastu 

mezi aktivním a neaktivním seniorem. Senioři byli takto prezentováni v reklamě na Život 

90, Elpidu a Ikeu. Tento pasivní obraz byl vnímaný částečně negativně: „EŠ: Některý 

(senioři) opravdu tak nějak posedávaj a prostě nenajdou si nějakou činnost. Spoustu 

takových jsem poznala, ale bohužel myslím si, že to pak vede jako dost k zdravotním 

komplikacím, protože ta aktivita, když není, tak ta pasivita, že není prostě žádnej ten smysl 

toho života, tak to není dobrý“, „AV: Nechápu, že někdo, když je starej, tak se nesnaží. Já, 

když to, tak uklízím, že jo, peru si, všechno si tohle dělám“, Pasivita byla ale také 

považována za něco přirozeného, co ke stáří paří: „EŠ: Určitá pohodlnost v tom stáří je, 

ale musí se to nějak zlomit“, „JiM: Spíš jsou (senioři) pohodlnější, když jsou doma už“.  

5.4.5 Ztotožnění 

Jednou z výzkumných otázek této práce je právě, zda se senioři ztotožňují s obrazem stáří 

v reklamách neziskových organizací pro seniory. Po zhlédnutí každé ze čtyř reklam byli 

respondenti dotazováni, zda se ztotožňují s obrazem seniora prezentovaným v dané 

reklamě. Ve většině případů na sebe senioři vztahovali vyobrazení starých lidí v těchto 

reklamách. Někteří respondenti se ale s reklamami neztotožňovali ani částečně. Důvodem 
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byla často přehnaná nebo nedostatečná aktivita seniorů prezentovaná v reklamě. Jeden 

respondent žijící na vesnici uvedl jako důvod cílení reklamy na městské seniory. Nejvíce 

se senioři ztotožňovali s reklamou Start something new od firmy Ikea, konkrétně osm 

respondentů, o něco menší identifikace byla s reklamami od Elpidy a Kafesbabi. Nejvíce 

se respondenti distancovali od reklamy Života 90.  

 Vzhledem k tomu, že všichni respondenti uvedli, že se ve svém životě snaží 

věnovat nějaké aktivitě nebo činnosti, ztotožňovali se spíše s aktivním obrazem seniora 

v reklamách. U reklamy na Život 90 pouze jedna respondentka uvedla, že se někdy 

ztotožňuje i s obrazem pasivního seniora především kvůli pocitu osamělosti, který byl v 

reklamě prezentovaný: „JiM: Ale někdy taky jo, někdy to na mě spadne, hlavně teďka v tý 

době, zemřela mi sestra těsně před tou pandemií, ještě jsme za ní mohli chodit, ještě to 

nebylo zavřený. Vloni na podzim mi zemřela švagrová, dvě sestřenice, se kterejma jsem se 

hodně kamarádila, hráli jsme karty, chodili jsme na zahrádku, takže člověk někoho měl, 

ale teďka mám sice děti, to je pravda, ale to není moje věková skupina.“  

V jediné reklamě Kafesbabi se s kontrastem aktivního a pasivního seniora 

nepracuje. U této reklamy uvedlo sedm z deseti seniorů, že se ocitli v podobné situaci. 

Respondenti SH a MP tvrdili, že se jim vnoučata věnují dostatečně a nestává se jim, že by 

byli ignorováni na úkor telefonních zařízení. Respondentka AV nemá děti ani vnoučata, 

tudíž se v podobné situaci nikdy neocitla. Senioři, kteří uvedli, že je potkala podobná 

situace, se od sebe odlišovali v přístupu k dané situaci. Někteří vnímali problém, jako něco, 

s čím nic nezmůžou: „MD: No tak to člověk prožívá často“, „JaM: Musíte to brát, tak jak 

to je. Do mladejch nesmíte mluvit, protože oni by vás stejně nepochopili (…), někdy prostě 

člověk musí leccos skousnout, protože, no prostě nemůžete přijmout některý jejich názory, 

nemůžete přijmout jejich chování atd., čili to, to je těžký“. Větší část respondentů ale 

uvedla, že pokud se v podobné situaci ocitne, pokaždé se ohradí: „EŠ: No tak jako 

vnoučata pochopitelně, to je vždycky sprdnu a teď ty tři měsíce, co nebyli ve škole, tak jsem 

vařila pro všechny a když chodili na oběd, tak vždycky s mobilem, tak říkám ,No tak to ne 

ty mobily se odložej, teď obědujete, tak si něco popovídáme, pak si klidně ten mobil vemte,‘ 

protože u oběda koukat do mobilu teda to mě teda rozčiluje“, „IP: Já jsem taková v tomhle 

moc, možná i agresivní, že klidně řeknu, že by si to mohli odpustit (…) nebo se snažím to 

prostě nějak eliminovat“, „JK: No tak to určitě jo, protože to je dneska normální, ale já 
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jim říkám ,Víte co?! Já vám ten telefon vezmu a hodim ho do kamen a bude pokoj!‘“. 

5.4.6 Věrohodnost 

Další zásadní otázkou bylo, zda je obraz stáří v reklamách věrohodný, přičemž 

věrohodnost nemusí znamenat totéž, co ztotožnění. Odpovědi na tento dotaz byly vesměs 

kladné, pouze několika seniorům se zdály reklamy přehnané nebo nedokázali posoudit 

věrohodnost jejich výpovědi: „T: Myslíte si, že ta reklama vyobrazila ty seniory 

věrohodně, jak ve skutečnosti žijí? SH: Říkám, já ty městský nemůžu posoudit, tohle to je 

něco jinýho (…) tady na vsi vždycky bylo zvykem, já nevím sousedi, říkalo se sousedce teta, 

strejda, žejo. Přes plot jsme se bavili, babičky, když šly do obchodu, tak si popovídaly, 

klábosily tam třeba hodinu, dědové šli večer do hospody na? jedno, dvě piva, zapálili 

veržínko, popovídali si o životě, takže ten život a ty městští to bylo zase kino, divadlo, úplně 

jiný zájmy.“ 

 Po zhlédnutí každé reklamy byli respondenti dotazováni, zda v reklamě viděli 

nějaké stereotypy týkající se stáří a starých lidí nebo zda si myslí, že život seniorů je 

skutečně takový, jak ukazovala reklama. Ačkoli v souladu s teorií popsanou výše lze 

v reklamách pozorovat hned několik stereotypů o stáří (pasivita, nezajímavost, nulový 

přínos společnosti), pouze tři respondenti ve svých výpovědích uvedli, že se v reklamách 

objevují stereotypy o stáří. „IP: Já nevím, já si myslím, že to není pravda, (…) že ty lidi 

nežijou aktivně tak, že by se starali o sebe, ale jsou třeba i v okolí, co já pozoruju, co mám 

známý a podobně, tak musím říct, že některý se zase naopak tolik věnujou (…) těm 

vnoučatům“, „T: Myslíte si, že tam bylo to stáří nějak stereotypně? MD: No v tom, jak se 

dívají na krmení holubů třeba a tak“. Zbylých sedm seniorů na otázku, zda si v reklamě 

všimli nějakých stereotypů o stáří, odpovědělo záporně: „JaM: Takhle to na mě působilo, 

já si myslím, že to bylo přirozený“, „EŠ: Normálně takovej důchodce senior vypadá. Ne že 

by ho nějak zesměšňovali nebo něco takovýho, to rozhodně ne“, „JK: No já si myslím, že 

to tak skutečně chodí“. 

Po zhlédnutí všech reklam senioři zvolili jednu, která prezentuje stáří 

nejvěrohodněji. Opět bylo nejvíce odpovědí pro reklamu od firmy Ikea, podobně jako při 

dotazování, jaká reklama respondenty nejvíce zaujala. Naopak jediné dvě reklamy 

neziskových organizací pro seniory Život 90 a Elpida nezvolil ani jeden z tázaných 
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seniorů. Někteří respondenti uvedli, že ani jedna z vybraných reklam neprezentuje stáří 

věrohodně: „T: A co vám tam třeba chybělo? MD: Když si vzpomenu na ten obraz 

Rembrandtův těch starých lidí, tak z nich jako je vidět taková moudrost a nádhera a člověk 

může umělecky nějakým způsobem to zažívat, ale tady jsou taky krásný tváře a není jich 

málo. (…). Takový to zamyšlení, co to stáří je, tam vlastně není. Akorát, že poukazují, že z 

toho každodenního života člověk se má jako aktivovat pro něco smysluplnějšího.“ Jeden 

respondent pro změnu uvedl, že všechny reklamy na něj působí věrohodně a pravdivě: 

„JaM: Já si myslím, že všechny jsou o důchodcích a že všechny jsou pravdivý.“  

5.4.7 Kritika  

Některé části zkoumaných reklam byly respondenty silně kritizovány. Jednalo se 

především o reklamu projektu Kafesbabi: „IP: Já bych asi nenechala tak pasivní tu 

babičku, jo jako. Ona to tak trpěla jako prostě jo“, „JK: Bylo by vhodnější, kdyby se s 

babičkou hezky se bavila (…) asi bych jí sebral ten telefon a bylo by“, „AV: Tu vnučku 

bych odsoudila, že když přijde na návštěvu k babičce, tak se má věnovat babičce, a ne 

čučet do tabletu, no“. Další kritika, i když v menší míře, patřila reklamám neziskových 

organizací pro seniory Elpida a Život 90: „JK: Tak až na to řešení tý babičky tam, docela 

dobře. T: Jaký řešení teď myslíte? JK: No to, jak už nemusí a jak jí to nebaví“, „KČ: No 

dost přehnaně. Takhle, že by jásali, všecko možný. Trochu víc nežli skutečnost. (…) No, 

když to vemu jako takový, tak jsou tam některý věci dost přetažený bych řek, nebo 

přetažený, než by byly no, protože: „nechce tady bejt, mě tady ten život se nelíbí“ to mě 

nesedí“, „MD: Já bych takhle netancovala, jako ten starý pán. To se mi zdá přehnaný“. 

Co se týče reklamy na Ikeu, pouze jedna respondentka kritizovala krmení holubů: „IP: Tak 

to se mi třeba vůbec nelíbí, takový to nicnedělání, krmení holubů, no ježiši…“  

 Respondenti se vyjadřovali kriticky nejen k reklamám, které jim byly během 

rozhovoru představeny, ale také k reklamě obecně. Nejčastějším odůvodněním byla ztráta 

času, vyrušení od sledování filmů nebo klamavost reklamy. „IP: Já nevím, já vám musím 

říct, že reklamy třeba nemám ráda apriori“, „JaM: No podívejte se, já mám teď když 

koukám na televizi a jsou tam reklamy, tak je to pro mě odpočinkovej čas, můžu si 

odběhnout, takže já to nesleduju. To je některý ty reklamy jsou úplně stupidní, prostě 

některý jsou pěkný, některý jsou stupidní, ale mně už jako nějak nepomůžou nebo 

nepovzbudí mě k něčemu“, „EŠ: Tak ty reklamy, abych pravdu řekla, tak to většinou 
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přepínám, protože to mě nebaví a je jich strašně moc. To většinou vždycky ztiším nebo to 

přepnu na něco jinýho. Ne, to mě fakt rozčilujou ty reklamy, protože kdyby byla jedna dvě, 

ale těch je v těch pořadech prostě strašně moc. To jako si myslím, že by se to mohlo omezit. 

A některý jsou teda fakt trapný ty reklamy, to vám povím“, „SH: Ne, mně ty reklamy 

nezajímají, já se na ně nedívám, i tohle jsem už pustil ven a jako mě nezajímají reklamy. 

Protože mně nic nedává ta reklama. Řekněte mi, co by mi měla ta reklama dát?“ 

5.4.8 Stereotypy 

V kapitole o stereotypech a ageismu je zmíněno, že stereotypní vnímání seniorů a stáří ve 

společnosti ovlivňuje především seniory samotné. Důsledkem je pak zkreslená představa 

seniorů o stáří jako takovém. Proto byla do rozhovoru zahrnuta i řada otázek týkajících se 

stereotypů o stáří vycházející z teorie viz výše. Tyto otázky se týkaly ošklivosti, nemoci a 

nemohoucnosti, závislosti na ostatních, neaktivity a ekonomické zátěže. Nejdříve byla 

otázka formulována tak, že se vztahovala na seniory obecně, poté byla cílena na 

konkrétního respondenta. Př: 1. Jsou podle vás senioři ekonomickou zátěží pro společnost? 

2. Myslíte si, že vy sám/sama jste ekonomickou zátěží pro společnost?  

Ošklivost 

Na otázku, zda je stáří ošklivé odpovídali respondenti většinou záporně nebo neutrálně. 

Stejná odpověď následovala na subjektivní verzi otázky. Dvě ženy uvedly, že se cítí 

ošklivé a jedna respondentka odpověděla neurčitě: „IP: Určitě (se necítím) pěkná, ale jako 

jsem spokojená.“ Pouze respondent SH odpověděl, že stáří je ošklivé, ale on sám se necítí 

ošklivý. 

Nemoc a nemohoucnost 

U otázek týkajících se nemoci a nemohoucnosti převládaly neutrální odpovědi. „JaM: No 

tak každej ten senior je na tom různě, některej běhá jako srnka, některej nemůže chodit, no 

prostě nejde to určit“, „SH: To nemusí být pravda. Může být mladej nemocnej a starej 

čipera“, „JK: Taky jsou takový. Ale jsou takový, který jsou jak šuhajové furt“. Většina 

seniorů následně na subjektivní formu otázky odpověděla, že se necítí nemocní a rozhodně 

ne nemohoucí.  

Závislost na ostatních 
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Co se týče závislosti seniorů na okolí, více než polovina respondentů uvedla kladnou 

odpověď. Subjektivní forma otázky zase rozdělila respondenty na dvě poloviny. Mladší 

senioři uvedli, že se ještě necítí být závislí na ostatních: „T: A vy sama se cítíte být závislá 

na ostatních? EŠ: Zatím ne teda. Zatím si postačím“, „MP: Určitě ne. Zatím ne, 

zaplaťpánbůh“, „JiM: Já určitě ne. Já se snažím všecko si udělat sama“. Starší polovina 

respondentů naopak uvedla, že se cítí být závislá na okolí, zejména na rodině a příbuzných: 

„AV: Já jsem závislá na svých příbuzných“, „SH: Jsem závislej na manželce, manželka na 

mně, a i závislí na dětech, protože když nemáme možnost, tak nás někam dovezou, takže 

určitá závislost tady je“, „MD: No jsem závislá na dětech“. 

Neaktivita 

Podobně, jak se senioři vyjadřovali k aktivnímu stáří viz výše, odpovídali i na otázky 

týkající se aktivity starých lidí i sebe samých. Co se týče aktivity u seniorů obecně, větší 

část respondentů uvedla neurčitou odpověď: „T: Myslíte si, že jsou staří lidé neaktivní? 

AV: Jak kdo. Některý studujou přece tu univerzitu 3. věku, takže jsou některý aktivní nebo 

chodí na jazyky anebo chodí na cvičení, to je na každým no.“ Někteří zmínili vliv 

zdravotního stavu na aktivitu seniorů: „IP: Někteří jsou (neaktivní) a souvisí to zase s tou 

nemocí třeba.“ Na subjektivní formu otázky odpovědělo devět z deseti respondentů, že se 

necítí být neaktivní. Pouze respondentka MP uvedla, že vede spíš klidný život a necítí se 

být aktivní. 

Ekonomická zátěž 

Nejvíce se odpovědi seniorů shodovaly v otázkách týkajících se ekonomické zátěže. Dva 

z deseti respondentů uvedli, že senioři představují ekonomickou zátěž pro společnost. 

Zbytek respondentů odpověděl, že senioři nejsou ekonomickou zátěží nebo by jí alespoň 

neměli být: „AV: No to rozhodně si nemyslím, protože si odpracovali svoje, žejo a podle 

toho dostávají ten důchod“, „JiM: Já si myslím, že ne, že poctivě pracovali celej život a že 

mají nárok, aby zase se ta společnost… já si myslím, že ne, že nejsou zátěž“. Zároveň si ale 

senioři uvědomovali složitost ekonomické situace a vnímali souvislosti s totalitním 

režimem nebo stárnutím společnosti: „IP: No, to si nemyslím, protože vlastně tyhlety staří 

lidé jako pracovali, žejo, ale jako tady je v tomhletom momentálně v té naší situaci je ten 

problém v tom, že jak pracovali, jakým způsobem, že za komunistů jako oni sice pracovali 

od rána do večera, ale nebyli produktivní, takže to je takovej začarovanej kruh, ale myslím 
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si, že to musí prostě se všechno nějakým způsobem řešit a že se to snad řeší v tý 

společnosti. Je pravda že tady bude čím dál víc starých lidí a z toho možná polovina jich 

bude neaktivních, možná i víc“, „EŠ: No tak, jak jsem četla statistiky nebo zprávy, tak je 

jich docela dost těch seniorů, (…) ale je fakt, že tomu se nějak neubráníme, protože jako 

ten věk se prodlužuje, tak pochopitelně ti senioři přibývají. Teď v týhle situaci, co si 

myslím, jak máme ten dluh a tohle, tak je to docela záhul teda. No ale tak jako celý život ty 

senioři pracovali, mají nárok na ten důchod, ale bude to asi tvrdej oříšek, co s tím, protože 

jako suma to musí být docela slušná, co se na ty důchody vydává, i když teda bylo spousta 

přídavků teda, takže opravdu neříkám, že by se jim nepomáhalo, ale je to oříšek ty finance, 

no“. 

 Subjektivní forma otázky vyvolala podobně shodné odpovědi. Osm seniorů uvedlo, 

že se sami necítí být ekonomickou zátěží: „KČ: No já si myslim, že jsem si na to vydělal za 

ty léta, co jsem pracoval“, „EŠ: No já si myslím, že se snažím v tý škole ještě pracovat, tak 

snad nějakou práci ještě odvádím, tak bych se necítila teda“, „JiM: Já myslím, že ne. Celej 

život jsem pracovala, peníze jsem odváděla a teďka mi chodí ten důchod. Myslím si, že 

jsem si ten důchod zasloužila“, „MD: To vůbec ne. Já naopak, když dcera nejmladší teď 

skoro rok neměla práci, tak všechno, co jsem měla a co jsem jí zprostředkovala jako 

půjčky, tak to šlo přese mě s tím málem, co mám vlastně“, „AV: Ne, necítím, protože jsem 

jim odvedla a ještě navíc, když jsem šla do penze, tak jsme založili družstvo, no a jsme tady 

jako družstvo, já jsem byla jako zakladatel tohoto družstva, byla jsem hospodářka 22 let, 

nebrala jsem žádnej peníz, naopak jsem dvakrát půjčila družstvu 100 000 korun“. Zbylí 

dva odpověděli, že se naopak považují za ekonomickou zátěž pro společnost: „JaM: No, 

cítím být, žiju v důchodu a ten stát buď se stará nebo nestará a já myslím, že se stará ten 

stát“, „MP: Tak vzhledem k tomu, že teďko už já nedělám a to, tak asi jsem“. 

5.5 Diskuse 

Na základě zjištění popsaných výše lze formulovat odpovědi na výzkumnou otázku Jak 

staří lidé vnímají vyobrazení stáří a seniorů v reklamách neziskových organizací pro 

seniory a jaké dojmy mají z tohoto obrazu? (V1) a na výzkumnou otázku Ztotožňují se staří 

lidé se seniory tak, jak jsou prezentováni v reklamách neziskových organizací pro seniory? 

(V2). Výsledky ukázaly, že senioři vnímají tyto reklamy převážně pozitivně a oceňují 
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činnost neziskových organizací v nich zobrazených. Výzkum také zjistil, že senioři se 

identifikují s obrazem aktivního seniora prezentovaným v reklamách, zatímco pasivitu 

starých lidí hodnotili spíše negativně.  

 Výzkum ukázal, že senioři, kteří vnímali své vlastní stáří pozitivně, se ztotožňovali 

s kladným obrazem aktivního seniora, který byl v reklamách ukazován v kontrastu 

s pasivním seniorem. Pouze jedna respondentka uvedla, že se ztotožňuje také s osamělým 

seniorem v reklamě Života 90. Tato respondentka zároveň vnímala i své vlastí stáří 

negativně. Toto zjištění koresponduje s tvrzením Bradleyho a Longina (2001, 17), že staří 

lidé vnímají stáří v reklamě a médiích závisle na tom, jaké je jejich vlastní stáří. Celkově 

senioři popisovali prezentaci stáří a starých lidí ve zkoumaných reklamách jako 

věrohodnou, ačkoli některé prvky v reklamách Života 90 a Elpidy se jim zdály přehnané. 

Jednalo se buď o přehnané vyobrazování samoty a absence smyslu života v případě Elpidy, 

zatímco v Životě 90 se jednalo o přehnanou aktivitu seniorů. Respondenti uváděli, že by 

takhle rozhodně „nejásali“. 

 Přestože hodnotili senioři reklamy obecně především jako něco, co je obtěžuje a 

nezajímá, vybrané reklamy, které byly zahrnuty do výzkumu vnímali kladně. Líbilo se jim 

jejich zpracování a s vyobrazenými seniory si spojovali převážně pozitivní asociace jako 

zdraví, veselost, smysluplnost. Senioři oceňovali zápal, s jakým se staří lidé prezentovaní 

v reklamách pouštěli do nových aktivit. Až na reklamu Kafesbabi pracovaly všechny spoty 

s kontrastem pasivního a aktivního stáří. Respondenti se vyjadřovali pozitivně především 

k aktivnímu obrazu seniora, zatímco pasivní senior vzbuzoval především negativní reakce 

nebo lítost. Někteří respondenti dokonce při otázce, zda by na reklamě něco změnili, 

odpovídali, že by v ní pasivního seniora vůbec neukazovali. V souladu s tvrzením 

Bradleyho a Longina (2001, 20), že reklama pracující s prvky osamělosti nebo závislosti 

na ostatních, což jsou stavy, kterých se staří lidé obávají, lze prezentovat i výsledky tohoto 

výzkumu. Respondenti se totiž k pasivnímu obrazu stáří vyjadřovali spíše negativně právě 

proto, že v nich vyvolával negativní pocity, a naopak aktivního seniora, který byl 

spojovaný s pozitivními emocemi, přijímali kladně a často říkali, že by tak také chtěli žít 

anebo, že se pokouší žít podobně aktivní život. 

Rozdíl ve vnímání reklam seniory představovala pouze reklama Kafesbabi, která se 

setkala s největší kritikou. Důvodem bylo jak cílení na mladší segment, než byli 



 

44 

 

respondenti, tak negativní vyznění reklamy. Dotazovaní senioři uváděli, že jim reklama nic 

neříká nebo odsuzovali, jak reklama vyobrazovala chování vnučky k babičce. Projekt 

Kafesbabi a jeho činnost přitom hodnotili senioři pozitivně, nicméně uváděli, že by se jim 

více líbilo, kdyby reklama ukazovala pozitivní vztah seniorů a vnoučat. Ačkoli byl obsah 

reklamy přijímán negativně, senioři často uváděli, že se s podobnou situací v životě setkali 

a míra identifikace s touto reklamou byla jedna z nejvyšších.  

 Nejvíce seniory zaujala komerční reklama firmy Ikea. Důvodem byl pozitivní 

přístup ke stáří a velké množství činností, které mohou senioři ve stáří vykonávat, 

zobrazených v reklamě. Tato reklama jako jediná pracovala s modelem pozitivního obrazu 

podle Edström (2018), konkrétně s modelem seniora dobrodruha. Zároveň byla reklama 

považována za nejvěrohodnější, co se týče obrazu stáří a seniorů. Také kritika této reklamy 

byla minimální, pouze jedna respondentka nesouhlasila s krmením holubů, které bylo 

v reklamě vyobrazeno.  

 Co se týče věrohodnosti reklam a míry ztotožnění, ve většině případů se 

s reklamami senioři ztotožňovali a připadaly jim věrohodné. Objevily se však i názory, 

které žádnou ze zkoumaných reklam nepovažovaly za odpovídající skutečnosti. Důvodem 

bylo například odlišné prostředí, ve kterém žili respondenti od toho, které bylo zobrazeno 

v reklamě. Vybrané spoty pracovali s obrazem městského seniora, a tedy respondenti žijící 

na vesnici se s nimi ztotožňovali velmi těžko. Uváděli, že život na vesnici je mnohem těžší 

a městští senioři mají mnohem více možností, jak se v životě zabavit než ti žijící na 

venkově. Jiným důvodem, proč někteří respondenti nevnímali reklamy jako věrohodné 

byla absence myšlenky „co to vlastně stáří je a co obnáší“, zatímco reklama jen ukazovala 

pasivní seniory, kteří si našli nějaký koníček nebo činnost a vymanili se tak z neaktivního 

stylu života. 

 Jelikož se v reklamách objevovaly i stereotypy či projevy ageismu, byli senioři 

tázáni i na tuto problematiku. Nejčastějším vyobrazeným stereotypem byla osamělost, 

pasivita, čekání na smrt a jednotvárnost života. Stereotypní vyobrazení stáří v reklamě 

respondenti nevnímali téměř vůbec a naopak uváděli, že prezentace seniorů je ve 

vybraných reklamách pravdivá a věrohodná. Nejen v těchto reklamách, ale i obecně ve 

společnosti si respondenti nebyli vědomi, že by je okolí vnímalo stereotypně nebo pomocí 

předsudků. Výjimečně senioři vypovídali, že mají pocit, že společnost vnímá staré lidi jako 
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zbytečné a neschopné. Pouze dva senioři Stereotypy o stáří tedy nepředstavovaly pro 

seniory v reklamě problém na rozdíl od pasivního a negativně působícího seniora. Nabízí 

se otázka, zda jsou senioři těmito stereotypy natolik sami ovlivněni, že je nevnímají, jak 

zmiňuje Hrozenská a Dvořáčková (2013, 51) anebo stáří skutečně odpovídá těmto 

stereotypům.  

 Na závěr je třeba uvést několik limitů a možností vylepšení tohoto výzkumu. 

Zaprvé byl tento výzkum prováděn pouze se seniory ve věkovém rozmezí 75-89, tudíž 

spadající do etapy vlastního stáří. Pro další zkoumání by bylo jistě přínosné do výzkumu 

zahrnout i ostatní dvě skupiny seniorů (ranné stáří, dlouhověkost) a porovnat vnímání 

reklam mezi těmito segmenty. Dalším potenciálním vylepšením by mohla být úprava 

osnovy rozhovorů tak, aby více vyhovovala starším respondentům. Některé otázky musely 

být během rozhovorů i víckrát přeformulovány, než dotazovaní senioři pochopili jejich 

podstatu. Dále by bylo vhodné poskytnout seniorům více času na zpracování obsahu 

reklam a také zúžení jejich počtu, jelikož řadě respondentů dělalo problém si na konci 

rozhovoru vzpomenout na zobrazené reklamy a děje reklam se jim často prolínaly. 
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Závěr 

Tato práce zkoumala postoj seniorů k prezentaci stáří a starých lidí v reklamách 

neziskových organizací pro seniory. Hlavním cílem práce bylo pomocí hloubkových 

rozhovorů zjistit, jak na seniory působí tyto reklamy a zda se ztotožňují s obrazem stáří a 

starých lidí, který je v nich prezentován.  

 Teoretická část této práce se zabývala stářím a stárnutím. Bylo definováno, co to 

stáří znamená a jak se projevuje. V této kapitole byla zohledněna komplexnost a 

rozmanitost související s touto životní etapou, stáří bylo diverzifikováno na menší věkové 

skupiny a ty byly následně popsány. Dále se teoretická část věnovala populačnímu stárnutí, 

které představuje čím dál aktuálnější téma v dnešní době. Práce stručně představila tuto 

problematiku a shrnula demografický vývoj v České republice, přičemž se opírala o 

statistické reporty ČSÚ. Stále rostoucí počet starých lidí totiž vyvolává ve společnosti 

často negativní emoce, a to především z finančních důvodů (např. vyplácení starobních 

důchodů, zdravotní péče pro seniory atd.). Důsledkem je potom negativní vnímání 

samotných seniorů a vytváření předsudků nebo stereotypů spojených s touto věkovou 

skupinou. 

 Kapitola v teoretické části byla vyhrazena právě těmto stereotypům o stáří a 

ageismu, jelikož je to téma, které s reklamní prezentací seniorů úzce souvisí. Tato kapitola 

se zabývala vysvětlením podstaty stereotypů a ageismu a následně představila nejčastější 

příklady a projevy a také způsob, jak se jim bránit. Konec teoretické části byl vyhrazen 

prezentaci seniorů v médiích a reklamě. Informace pro tuto část byly čerpány převážně ze 

studií a výzkumů, které se touto problematikou už zabývaly a dříve ji zkoumaly. Výsledky 

těchto studií byli pro seniory spíše negativní. Mediální obraz seniorů je totiž minimální 

nebo žádný. Navíc média i reklama prezentují seniory převážně negativně či 

prostřednictvím stereotypů a projevů ageismu.  

 Praktická část této práce se zabývala tím, jak stáří prezentují neziskové organizace 

pro seniory a zda se s tímto obrazem senioři ztotožňují. Nejprve byly vytyčeny cíle 

výzkumu a výzkumné otázky „Jak staří lidé vnímají vyobrazení stáří a seniorů 

v reklamách neziskových organizací pro seniory a jaké dojmy mají z tohoto obrazu? (V1) a 

Ztotožňují se staří lidé se seniory tak, jak jsou prezentováni v reklamách neziskových 
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organizací pro seniory? (V2). Následně byly popsány zkoumané reklamy pracující 

s obrazem stáří. Jednalo se o reklamy organizací Elpida a Život 90, dále projektu 

Kafesbabi a také o komerční reklamu firmy Ikea. Ve všech těchto reklamách se v hlavních 

rolích objevovali senioři a jejich prožívání stáří. Praktická část se dále zabývala popisem 

metodologie, která zahrnovala specifikaci výzkumného souboru a vzorku respondentů. 

Výzkumu se účastnilo 10 seniorů ve věku 75-89 let, tedy spadajících do věkové skupiny 

Vlastní stáří. Jako metoda sběru dat byly zvoleny hloubkové rozhovory, které se týkaly 

stáří, vybraných reklam a také stereotypů a ageismu. Následoval popis a představení 

tematické analýzy jako metody analýzy dat. Přepisy hloubkových rozhovorů byly 

prostřednictvím otevřeného kódování a poté seskupeny do tematických celků, které pak 

byly popsány dále v praktické části. 

 Výzkum ukázal, že ve vnímání reklam hrálo významnou roli to, jak samotní senioři 

prožívají své vlastní stáří. Senioři, kteří vnímali své stáří pozitivně, reagovali také kladně 

na zobrazené reklamy a ztotožňovali se s pozitivním vyobrazením seniora, zatímco ti, kteří 

své stáří hodnotili spíše negativně se ztotožňovali také s negativní prezentací stáří.  

Výsledky výzkumu dále nasvědčovaly, že vyznění reklamy mělo vysoký vliv respondenty. 

Pokud byly v reklamě využity pozitivní modely stáří, byla seniory lépe přijímaná. 

V reklamách neziskových organizací pro seniory byl často kritizován pasivní obraz 

seniora, se kterým se respondenti až na jednoho neztotožňovali a takový přístup k životu 

hodnotili negativně.  

S největší kritikou se setkala reklama Nakafesbabi. Důvodem byl nesouhlas se 

vztahem vnučky a babičky působících ve videu. Někteří senioři zase uváděli, že jim 

reklama nic neříká. Příčinou takové reakce může být fakt, že tato reklama cílila především 

na mladší publikum, a proto starší respondenty tolik nezaujala. Zpracování reklamy však 

senioři hodnotili pozitivně stejně jako záměr projektu Nakafesbabi. Naopak nejvíce 

pozitivních reakcí získala reklama firmy Ikea. Toto byla jediná komerční reklama zahrnuta 

do výzkumu a jako jediná pracovala s jedním z pozitivních modelů seniora, jež jsou 

popsané v teoretické části. Reklamy neziskových organizací Elpida a Život 90 byly sice ve 

výsledku hodnoceny kladně, ale senioři nesouhlasili s pasivním obrazem seniora, se 

kterým reklamy pracovaly.  

Přestože respondenti hodnotili reklamy obecně jako nepřínosné a zbytečné, tyto 



 

48 

 

vybrané reklamy je zaujaly a celkové vyznění hodnotili kladně. Senioři považovali tyto 

reklamy za věrohodné, až na pár jedinců, kteří prezentovaný obraz stáří a seniorů 

považovali za nepravdivý nebo se s ním nedovedly ztotožnit. Příčinou bylo například 

prostředí, ve kterém senioři žili. Vzhledem k tomu, že v reklamách byli prezentováni 

městští senioři, respondenti žijící na vesnici se obtížně identifikovali s tímto obrazem. 

Dalším důvodem byla absence myšlenky „Co je stáří a co stáří obnáší“.  

Výsledky výzkumu nakonec poskytly odpovědi na výzkumné otázky, tedy že 

senioři vnímají reklamy neziskových organizací pro seniory především pozitivně a obraz 

stáří v nich prezentovaný hodnotí většin z nich jako věrohodný a ztotožňují se s ním. Na 

závěr diskuse jsou zmíněny limity a možná vylepšení tohoto výzkumu, např. zkoumání 

ostatních věkových skupin seniorů a jejich porovnání nebo lepší formulace otázek 

přizpůsobená starším respondentům.  
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https://www.youtube.com/watch?v=hsYjcDhoj88&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=hsYjcDhoj88&feature=youtu.be
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Teze bakalářské práce  
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Příloha 1: Osnova rozhovoru 

Rozhovor se seniory – otázky 

Základní informace: 

Věk: 

Bydliště: 

Úvodní část: 

1. Jak byste popsal/a stáří? 

2. Jak prožíváte svoje stáří? 

3. Co považujete za hranici stáří? Jaký člověk je podle Vás starý? 

4. Změnilo se nějak chování okolí k Vám po odchodu do penze? 

5. Jak jsou podle Vás senioři prezentováni v médiích a jsou prezentováni dostatečně? 

6. Jak často se podle Vás senioři objevují v reklamách a v jakých reklamách se 

objevují nejčastěji (na jaké produkty, služby)? 

Hlavní část – reklamy: 

7. (video ŽIVOT 90) Povězte mi, jaké dojmy máte z této reklamy. 

a. Jak reklama vyobrazuje seniory? 

b. Líbí se Vám, jak reklama pracuje s obrazem stáří? Ztotožňujete se s tímto 

obrazem? 

c. Objevují se podle Vás v reklamě nějaké stereotypy týkající se starých lidí? 

Jaké? 

8. (video Kafesbabi) Povězte mi, jak na Vás působí tato reklama? 

a. Jak reklama vyobrazuje seniory? 

b. Líbí se Vám zpracování této reklamy? 

c. Ocitli jste se někdy v podobné situaci? 

d. Změnili byste něco na této reklamě? 

e. Objevují se v reklamě nějaké stereotypy o stáří? 

9. (video Elpida) Povězte mi, co si myslíte o této reklamě? 

a. Jak tato reklama prezentuje stáří/seniory? Ztotožňujete se s tímto obrazem? 

b. Líbí se Vám zpracování reklamy? 

c. Změnili byste něco na této reklamě? 

d. Objevují se v reklamě stereotypy o stáří? 

10. (video Ikea) Jak na Vás působí tato reklama? 

a. Jak tato reklama prezentuje stáří/seniory? Ztotožňujete se s tímto obrazem? 

b. Líbí se Vám, jak reklama pracuje s obrazem stáří? 

c. Změnili byste něco na této reklamě? 

d. Myslíte, že je stáří v této reklamě zobrazeno stereotypně? 

11. Která reklama podle Vás vystihla stáří nejpřesvědčivěji? 

12. Která reklama Vás zaujala nejvíce a která naopak nejméně a proč? 
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Doplňující otázky – stereotypy: 

13. Myslíte si, že je stáří ošklivé? 

14. Cítíte se ošklivý/á? 

15. Jsou podle Vás staří lidé nemocní? Je stáří spojováno s nemocí a nemohoucností? 

16. Cítíte se být nemocný/á nebo nemohoucí/á? 

17. Myslíte si, že jsou staří lidé závislí na svém okolí? 

18. Jste závislý/á na svém okolí? 

19. Myslíte si, že jsou staří lidé neaktivní? 

20. Jste kvůli svému věku neaktivní? 

21. Myslíte si, že jsou staří lidé ekonomickou zátěží pro společnost? 

22. Cítíte se být ekonomickou zátěží pro společnost? 

23. Setkáváte se s předsudky vůči Vašemu věku? 

24. Setkal/a jste se někdy s pojmem Ageismus? Víte, co to znamená? 

25. Myslíte si, že je stáří/staří lidé znevýhodňováno či stereotypizováno? 

26. Setkali jste se někdy s tím, že Vás Váš věk znevýhodňoval v profesním životě? 

Např při hledání zaměstnání? 

27. Odbyl Vás někdy lékař s tím, že za Vaše problémy může pokročilý věk? 

Otázky 7-10 budu pokládat v různém pořadí u každého z respondentů. 
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Příloha 2: Přepis rozhovorů 

Respondent IP 

Věk: 75 let 

Bydliště: Praha 

 

T: Jak byste popsala stáří? 

R: No tak z mýho pohledu je to věk, kdy člověk 

má svým způsobem si může věci organizovat 

svobodněji, než když chodí do práce, ale na 

druhou stranu zase má omezení, co se týče třeba 

fyzický síly a podobně, takže už nezvládá ty věci 

tak jako za mlada, nemůže si dovolit třeba, co se 

týče módy. Mně zasáhlo hodně, že my jsme 

neměly žádnou možnost za totality moderního 

prostě nějakýho oblíkání a podobně, a to už prostě 

ve stáří člověk vypadá trapně nebo by vypadal, 

ale to jsou takový jako maličkosti si myslím 

nedůležitý. No někdy to člověku jako přijde, 

jakože to trošku jako zamrzí. 

T: A jak prožíváte svoje stáří? 

R: No tak já momentálně teďka jsem v takovým 

stresovým stavu, protože mně umřel manžel před 

měsícem. 

T: To mě moc mrzí. 

R: Ale jako jinak si myslím, že jsem jako 

v pohodě, protože jsem, chodím cvičit a nějakým 

způsobem se udržuju díky tomu cvičení, tak 

nemám, nechci to zakřiknout, nemám nějaký 

nemoci, který by mě nějak omezovaly. Sice teda 

mám problémy s dýcháním, ale to se dá zvládat. 

Dneska i naši sportovci mají astma nebo foukají si 

žejo, takže to jako je jednoduchá záležitost, která 

už, ale mám to dlouho, jsem od mládí, tak mám 

problémy, takže už jsem si jako zvykla s tím žít, 

takže to zase není úplně nic tak strašnýho pro mě, 

takže asi tak no. A mám dceru, dvě vnoučata. 

Zjišťuju, že vnoučata v podstatě, když byla malá, 

tak jako si to člověk měl hlavně užívat, jenomže 

já jsem chodila do práce, tak jsem se zase až tak 

moc jim věnovat nemohla a teď už zase v tý 

pubertě už prostě jsou šťastný „Babi, babi.“ Když 

mě vidí, ale jako mají svoje, žejo, maximálně na 

sport je ještě na kolo. Jezdím na kole, takže to 

ještě si s nima nějaký ty výlety můžu užít, ale 

jinak, jinak v podstatě už oni mají svoje zájmy a 

je pravda, že některejm těm hrám a co mají jako 

ty záliby určitý, tak ani nevím, o co jde, abych 

řekla upřímně. 

T: Je to pro vás důležitý, důležitá část toho vašeho 

stáří ta role babičky? 

R: Nevím, jestli důležitá, ale v každým případě 

jsem šťastná, že jako je mám, jak jsem si jako, tak 

si právě teď s tou, s tím úmrtím muže, tak jsem si 

uvědomila, že vlastně je to velice jako přínosný, 

když má člověk to mládí okolo sebe. 

T: Co považujete za hranici stáří? Jaký člověk je 

podle vás starý? 

R: No nevím, jako všeobecně bych to nedovedla, 

chodím na univerzitu a tam třeba jsou teďka 

posunutý ty gendrový hranice jako strašně 

vysoko. Říkali, že třeba začíná až já nevím v 65 a 

podobně, ale já osobně to jako fyzicky vnímám 

tak nějak po 70 bych řekla, že se mi zdá, že 

psychicky i fyzicky jsem jako zaznamenala 

takový nějaký momenty, že jsem pomalejší, že 

prostě jako něco mi ruší, což jsem vůbec dřív jako 

nevnímala. A jako třeba chodila jsem do práce, 

přesluhovala jsem asi 5 let a vím, že ta mladá 

děvčata mně vždycky říkaly „Prosimtě už přestaň, 
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nehoň se,“ a tak podobně, ale jako to mě vůbec 

nějakým způsobem jako ta práce mě nelimitovala 

do tý doby, kdy vlastně už to potom jsem 

nezvládala se svejma koníčkama. 

T: S tím docela souvisí tady jedna otázka, jestli 

jste se někdy setkala s tím, že vás váš věk 

znevýhodňoval v profesním životě, třeba při 

hledání zaměstnání, a nemusí to být ani tak 

jakoby z vašeho vlastního zdravotního nějakýho 

stavu, ale i třeba z pohledu okolí. 

R: No, co se týče, jako já jsem měla teda jako 

vlastně v 50 letech jsem přišla do prahy sem za 

mužem a hledala jsem vlastně zaměstnání, takže 

můžu říct, že jsem pocítila, já jsem dělala v bance 

a vlastně tam jsem se cítila jako v pohodě protože 

jsem dělala ještě předtím v Čedoku, tak jsem 

uměla už na počítači a měli jsme takový ty věci 

jakože karty platební a podobně, tak to nebyla 

zase jako novinka pro mě, ale potom když jsem 

vlastně tady hledala, takže v tý bance to bylo 

v pohodě, my jsme měli na počítači nějakej náš 

systém, což to je běžný a ten jsem se rychle 

naučila a takže to nebyl taky problém zpracovávat 

ty data a podobně, já jsem dělal zahraniční platby, 

ale potom tady, když jsem se, když jsem hledala 

práci, tak jsem zjistila, že hodně třeba na počítači 

bylo, nebo takhle asi, to co bych, kde já jsem měla 

tu možnost, na co teda jsem jakoby stačila, tak 

tam bylo potřeba na počítači nějaký mzdový věci 

a podobně a to už jako jsem prostě nezvládala, co 

se týče počítače, jako ty věci, ty různý tabulky a 

podobně, takže tam jsem potom pocítila. No a 

taky dá se říct, že někdy, kdy jsem tam ani 

nepřišla na ten nebo ještě jsem tam jakoby osobně 

se nedostavila, tak že stačilo opravdu už ten věk 

50, že to jako hrálo roli, ale to bylo vlastně po 

revoluci lehce, jo, takže teď jako vlastně nevím a 

potom, když jsem byla v práci, já jsem pracovala 

nakonec zase v bance jsem se uchytila, takže tam 

jsem pocítila, asi bych to řekla takhle, že záleží 

jako na lidech na tom kolektivu. Já jsem zažila 

právě kolektiv, kde byli samý mladý a měli 

takovou svojí jako velkou jako takovou svojí 

partu, a tam prostě najednou jsem pocítila, že jako 

je takovej jako, že mi dávali najev, že ten věk 

prostě už je dost limitující na tu práci, přestože 

jsem vlastně tu práci zvládala jako oni, ale jako 

měla jsem ten pocit musím říct, a potom jsem teda 

přešla na jiný oddělení a tam zase to bylo úplně 

pravej opak. A byli tam stejně mladý a možná 

ještě mladší ty kolegyně, takže jsem si v podstatě 

udělala takovej závěr, že záleží hodně na lidech. 

T: Takže i v tom druhým oddělení, kam jste 

přešla, tak tam byli taky mladší? 

R: Ano, ano právě. 

T: Ale ten kolektiv byl stmelenější. 

R: No byl bezvadnej. Já jako naopak mám s nima 

pořád ještě kontakty. To byly v podstatě děvčata 

byly stejně starý jak moje dcera a dá se říct, že 

s těmahle mladejma mám ještě kontakty, mají už 

rodiny, děti, setkávám se s nima třikrát do roka si 

dámě schůzku, takže to zase jao musím říct, že asi 

jsem měla smůlu, co se týče toho prvního. 

T: A máte pocit, že třeba, nebo takhle bylo to pro 

vás spíš těžší si tady shánět tu práci třeba už 

takhle v tom vyšším věku?  

R: Určitě. Určitě, protože. Navíc asi taky hraje 

roli to, jak každej, každej, jaký má založení. Já 

jsem spíš takovej konzervativec, že jsem dělala 

vlastně v Čedoku jsem dělala asi 22 let a potom 

jako jsem přešla víceméně po revoluci do tý 

banky z toho důvodu, že jedna kolegyně hledala, 

se zakládala nějak banka a že jako aby tam byli 

slušný lidi, tak mě jako vlastně tam nalákala, tak 
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jsem začla v Ústí, to jsem nebyla v Praze ještě a, 

takže vlastně to zase nebylo z mýho popudu, že já 

bych byla hledala to místo. No a tady vlastně 

najednou jsem přišla do situace, díky tomu, že 

jsem se seznámila, já jsem vdova, byla jsem teda 

už vdova, když jsem hledala tadytu práci, 

seznámila jsem se s mužem, kdy jsem vlastně 

tady se chtěla přestěhovat, tak jsem tu práci si 

žejo musela najít nějakou, takže asi, asi jo, 

myslím si, že jo, že to bylo, pro mě jo. 

T: Myslíte, že to bylo tím vaším věkem nebo 

třeba jinejma požadavkama nebo nějakou jako… 

R: No já si myslím, obojím. Určitě kdybych jako 

třeba byla právnička nebo prostě měla takhle 

vysokoškolský vzdělání sofistikovaný nějaký, tak 

by asi to bylo jednodušší, ale co se týče toho 

kolektivu, tak si zase myslím podle zkušenosti 

třeba co mám kamarádky, tak si myslím, že zase 

to by už nehrálo roli, jo, že když je dobrej 

kolektiv, tak potom můžete vpadnout i jako 

studovanej člověk někam a můžou s vámi, 

nemusíte být spokojená, žejo, a můžete naopak. 

T: Změnilo se nějak chování okolí k vám po 

odchodu do penze? 

R: No, to ne, to nemůžu říct, protože my jsme 

měli vybudovanou takovou, takový kamarády, 

takovou prostě jako společnost, s kterou jsme 

jezdili sportovat, na kole, na vodu, na dovolený, 

třeba i jako s (…) jsme jezdili, takže v tý době já 

jsem právě šla do důchodu vlastně i kvůli tomu, 

že jsem nestíhala tyhlety aktivity potom, jak už, 

jak jsem byla starší, tak, a takhle, já jsem dělala 

na exekucích v bance a tp bylo jako rok od roku 

jako daleko větší prostě zápřah, po revoluci to 

ještě nebylo tak rozvinutý tyhlety aktivity a potm 

čím víc jako s tou dobou se to rozvíjelo, tak jsme 

měli strašně moc práce a už jsem na to jako, už 

jsem to prostě nezvládala. My jsme třeba jezdívali 

na takový prodloužený víkendy do Rakouska a 

podobně a na kolech a když jako jsem si měla 

potom brát ten jeden den nějaký náhradní volno 

nebo dovolenou nebo, nebylo to už jednoduchý, 

takže potom vlastně jsem i z toho důvodu šla do 

toho důchodu, ale jako ono se vlastně nic 

nezměnilo. Potom když jsme byli v tom důchodu, 

tak naopak, žejo, na to člověk měl i víc času, 

takže to bylo jako lepší takový to období. No a 

teď posledních, muž byl nemocen, měl 

Parkinsona, tak těch posledních 6 let, kdy už zase 

jsme ty aktivity nebyli schopný kvůli němu, žejo, 

že nemohl fyzicky, tak se to potom změnilo, no 

ale tak je to logický, člověk to tak bere, to už je, 

to už nese to stáří, když s někým jste, tak se 

musíte nebo je to normální, že se nějakým 

způsobem přizpůsobíte. 

T: Jak jsou podle vás senioři prezentováni 

v médiích a jsou prezentování dostatečně? 

R: No, já jsem vždycky měla takovej pocit, i když 

já jsem jako odešla od důchodu, že v našem, že 

v médiích, teď si myslím, že se to i dost změnilo, 

ale byli jako nebo nevím, jak bych řekla změnilo, 

jsou to dvě roviny. Měla jsem vždycky pocit, že 

jsou jako neschopný nebo že ta společnost je bere 

jako neschopný, nemůžu říct v médiích, to zase 

jako ani v tý době to jako tak jsem snad ani 

nesledovala, ale vadilo mně, vadilo mně, že se 

vždycky říkalo, že důchodci prostě já nevím todle 

a jakože nemají, že jsou chudáci nebo takový to, 

tyhlety věci mně vadily, protože určitě jsou 

chudáci i mladý lidi, jo jakože ne, že nemají, 

nedosahujou na nějakou úroveň a zrovna tak teda 

ty důchodci samozřejmě žejo, a takže to teda 

jsem, mně jako vadilo. Teď mám pocit, že se 

hodně nějak preferujou, až zase mně to přijde, že 

to je jako taková politická platforma, že jako se 
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dává, že se jako zase, že důhodcům musíme 

pomáhat, ale ono to vlastně už od začátku pořád 

jakože ty důchodci jsou chudáci no. Já to tak 

necejtim, jo, a přitom nejsem jako, nepatřím do 

nějaký skupiny lidí, kteří  by měli extrémní 

příjmy, takže bych jako potom chápu, že takový 

zpěváci a filmový herci a když jsou důchodci, 

takže třeba to vůbec jako takhle nevnímají, žejo, 

protože mají za sebou nějaký finanční zázemí a 

obdiv a podobně, ale, ale přestože já vůbec 

s tímhe nemám nic společnýho, tak nemám pocit, 

že jako bych jako důchodce byla nějak 

diskriminovaná nebo že bych jako nemohla nebo 

u doktorů někdo třeba říká „No jak už jsi stará, 

tak to už si tě nikdo nevšimne,“ no tak to jakoby, 

to nemůžu říct. 

T: A jak často se podle vás senioři objevují 

v reklamách a v jakých reklamách se třeba 

objevují nebo na jaký produkty a služby? 

R: No tak jsou to zdravotní většinou, třeba 

zdravotní pojišťovny mají hodně reklamy 

s důhodcema, potom nějaký léky, když jako jsou 

reklamy na nějaký doplňkovou stravu a podobně 

tak to teda je většinou všude jsou důchodci, 

potom taky ty cestovní kanceláře mají, žejo, 

reklamy pro důchodce. Asi v tomhle smyslu, jinak 

si neuvědomuju, že bych reklamy 

s důchodcema… 

T: A přijde vám to dostatečný zastoupení nebo 

byste byla třeba radši, kdyby se objevovali i 

v reklamách třeba na jiný produkty, třeba já 

nevím na módu nebo na kosmetiku? 

R: Jo a tak, tak mohlo by to být nebo určitě bych 

jako to přijala, ale mám zkušenost, že dokonce asi 

když mi bylo 55, tak mě nějakej časopis vyzval, 

že jsem dělala, jakože jsem jim předváděla nějaký 

šaty ne teda z módních domů, ale že to naopak 

bylo, že co si člověk může tak jako sám 

skombinovat, jo, co jde, že to bylo na tohle téma, 

pak bych to bych brala. To si myslím, že není 

špatný nebo jak jsou, jestli teda, nevím, jestli by 

to mělo být víc nebo ne, je pravda, že asi teď je 

jako ta generace nebo moje jako v tomhle věku, 

co jsem, tak já spíš mám pocit, že ty lidi, nebo 

v Praze třeba to je trošku jiný než někde jinde 

v republice, že v Praze si myslím, že třeba ty 

důchodci i v takovým pokročilým věku si o sebe 

dost velký procento se o sebe dbá, ale většinou, 

když to tak okolo sebe pozoruju, tak mám pocit, 

že jako už jako si říkaj, že se sobě tolik nevěnují a 

potom v tom případě jako už ani ten život co se 

týče tý módy nebo kosmetiky, tak to už tolik 

nevyužívají. Já třeba osobně mám okolo sebe 

kamarádky, který naopak, jo, které to velice jako 

vítají a na kosmetiku chodí a tak. Zase bych 

nemohla říct, že to je všeobecně, jo. 

T: Máte nějaký povědomí o neziskových 

organizacích pro seniory? Znáte nějaký třeba? 

R: No já se, já třeba chodím do Elpidy. 

T: Jo? 

R: Ano. A to jsem velice spokojená s tou 

organizací, protože jako jednak teda já využívám 

takový různý přednášky, který mě baví, tak 

využívám a teď konkrétně třeba jsem jako i 

poradnu nějakou právní potřebovala, tak jako 

jsem využila a velice jako slušně a s úspěchem. 

Anebo třeba ještě když jsem pečovala o muže, 

protože potom už ty poslední léta jsem už musela 

i jako mít nějakou péči mimo, tak mně poradili 

třeba, kde, jakou úklidovou službu třeba a 

podobně, abych teda nemusela platit třeba já 

nevím 1500 za hodinu, jo nebo tak jako, 

takovýdle ty, takže jsem, se mně třeba konkrétně 

s tou Elpidou takhle jako mám velice dobrý 
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zkušenosti. 

T: Já tady tu Elpidu zrovna taky mám, tak s ní 

můžu rovnou třeba začít, když to znáte teda. 

(Pustí reklamu Elpida)  

R: No já jsem si velice jsem tam… No v podstatě 

podstata byla, že ty lidi už jako byli dost 

znechucený životem a nakonec našli jako díky 

tomu programu Elpida našli nějaký smysl, ale já 

můžu ještě říct, že třeba taky dobrý věci jsou tam, 

že dělají i takový posezení, teď teda ne, když byl 

ten Covid, ale předtím třeba s novinářema i, jo, a 

je to tak, že se může diskutovat, jo, k tomu, jsou 

tam ty, zjistila jsem vlastně někteří ty senioři 

zažili třeba s Černým jsme tam jednou měli ho na, 

jako tam byl pozvanej a povídal a byli tam někteří 

senioři, kteří ty zážitky, který zas on třeba říkal a 

líčil, takže ho doplňovali, jo, takže to bylo takový 

docela příjemný, no. 

T: A co si myslíte třeba zrovna o týhle tý reklamě, 

kterou jste viděla? Jaké z ní máte dojmy? 

R: Já nevím, já vám musím říct, že reklamy třeba 

nemám ráda apriori, jo, takže. I když vím, že 

někdy člověk díky tý reklamě se mi dozví něco a 

pomůže mu to potom, jo, ale já se radši třeba 

třeba si kliknu na tu organizaci, třeba Elpida, tak 

já si třeba v tý Elpidě hledám a tam se jako 

snažím něco se dozvědět, než teda že bych jako 

prahla po nějaký reklamě, ale nemůžu, to je, to 

mluvím za sebe, je třeba, je možný, že ta reklama 

takhle pomůže někomu, že jako ho vtáhne do 

nějaký tý akce, jo, to zase. Mně by to teda jako 

ne, jako neoslovilo. 

T: Jo? Takže líbí se vám to zpracování reklam 

nebo spíš ne? 

R: Spíš ne bych řekla, no. 

T: A jak ta reklama tahleta konkrétní jako 

prezentuje stáří a seniory podle vás? 

R: No právě, že je prezentuje jako takový 

neaktivní. 

T: A ztotožňujete se s tímto obrazem? 

R: Já nevím, já si myslím, že ne, že to není 

pravda, že, že si myslím že ty lidi třeba ne, ne, ne, 

nežijou aktivně tak, že by se starali o sebe, ale 

jsou třeba i v okolí, co já pozoruju, co mám 

známý a podobně, tak musím říct, že některý zase 

naopak tolik věnujou se tý, těm vnoučatům. Je 

otázka, jestli je to protože mají pocit, že musí, 

nebo že by měli, protože to tak za totality opravdu 

bylo, že naopak třeba ty starý lidi už i dávali, což 

teda jako nebyl případ mých rodičů, proto asi 

takhle jsem proti tomu zaujatá, že třeba tehdy 

vůbec na sebe nedbali ty lidi a všechno koupili 

auto mladejm, jo a sami prostě nevím živořili 

svým způsobem, ale bylo to takový prostě jako 

takovej nějakej zvyk ten totalitní no nebo toho 

komunismu no, takhle asi, aby ty mladý prostě 

teda jako nás reprezentovali nebo nevím, jak si to 

vysvětlit, co to mělo jako za význam, ale takhle 

jsem si myslela, že asi to bylo chápaný a teďko 

třeba ty lidi někteří zase takhle se starají a zase je 

to ale z toho důvodu, že ta doba je taková 

hektická a ty mladí lidi buďto pracuje ta žena a 

má, a je ta ty, a vyplatí se jí to, a potom si dovolí 

třeba já nevím aby jí někdo hlídal ty děti, no ale 

nebo použije tu babičku, žejo, no a tak tím pádem 

zase ty starý lidi tím pádem jsou zase teda vlastně 

šoupnutý na tu, i když třeba mám ještě mladší 

jednu kamarádku, a ta už je z toho úplně na nervy, 

jo, ale zase sama nemá tu odvahu nebo ne odvahu, 

jak bych to řekla, takovej, prostě je jí to, nebo 

možná odvahu, no říct „Hele já si chci žít svůj 

život, já jako vám to tady nebudu hlídat od rána 

do večera ty děti“ 
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T: A změnila byste něco třeba na týhletý reklamě? 

R: No já bych nedávala, já bych tam nedávala 

takový to, jako že ty lidi byli jako úplně jako 

nějak jak to říkal ten muž, že, že nějak seděl u 

okna nebo něco podobnýho, tak to asi bych vůbec 

takhle jako nedávala. 

T: Takže byste tam zobrazila jenom ten obraz 

toho aktivního seniora? 

R: Ano, že jako nebyl aktivní nebo neměl 

možnost být aktivní a díky já nevím, že jo, že, 

jestlit o bylo na elpidu, tak díky Elpidě, že se do 

něčeho zapojil a že ho to teda oslovuje a že prostě 

to změnilo jeho stáří, ale říkám nevím ono možná, 

že opravdu někteří ty lidi tak psychicky potom 

jsou už na tom špatně  

T: A objevují se v tý reklamě nějaký stereotypy o 

stáří? 

R: No, já si třeba vzpomínám na reklamy na zuby, 

na ty protézy, jo. 

T: Já myslím teď v téhle konkrétní. 

R: V týhle? Aha. Jak to byla ta otázka, jestli…? 

T: Jestli jste v ní viděla nějaký stereotypy o stáří, 

jestli s nima ta reklama nějak pracovala. Třeba to, 

jak tam byli ty senioři zobrazení, tak jestli vám to 

přišlo, že jsou zobrazeni stereotypně nebo...? 

R: To asi jo. 

T: A v jaký části v té první nebo v tý druhý? 

R: No v tý jako když, jak si stežujou, jak si prostě, 

jak jsou takový jako nemohoucí. 

T: Můžu Vám pustit teď další reklamu a ta je na 

Život 90. Znáte Život 90? 

R: Tam jsem taky chodila, no. Cvičit jsem tam 

chodila, Krásnohorský tady. 

T: (Pustí reklamu Život 90)  

R: No tak tahle mně přijde taková optimističtější 

nebo ne, že má takovej jakoby šmrnc, ale… 

T: Takže přišla vám teda pozitivnější než ta od 

Elpidy. 

R: No, no, i když to je zajímavý, já tu Elidu mám 

ráda jo, tak jako, ale ta reklama mě přišla taková 

dost jako nešťastná nebo jak bych to vyjádřila, 

prostě taková, jakože si ty senioři, až, až se mi 

zdá, že nesou prostě tak jako na tom. 

T: Jak tahleta reklama od toho Života 90 

vyobrazuje seniory? 

R: No, v podstatě podobně, protože tam vlastně 

ten člověk ani nemluví, žejo, ale jako tam anebo 

to možná dělá ta herečka, že to tak jako pozvedla, 

že jako vlastně tady je taková, takovej ten rozdíl 

toho stáří a najednou, je prostě že poradíme vám, 

tak si myslím, že ho to tak jako vtáhne víc než ta 

první. Nevím no, tak… 

T: Ztotožňujete se třeba s tímhletím obrazem 

stáří, jak bylo v této reklamě nebo? Tam byl na 

začátku ten senior taky spíš takovej jako… 

R: No vůbec jakože neaktivní a jako smutnej, no 

je to život 90, tak třeba mu bylo už 90, tak zase 

nevím, co bude za 20 nebo teda za 15 let. Třeba 

taky člověk bude takhle úplně zkroušenej, no, 

nevím nevím, ale jako teď momentálně ještě to 

jako tak necítím. Já jsem tam právě chodila cvičit 

do toho života 90, chodila jsem s nima, jezdila 

jsem, byla jsem asi dvakrát nebo třikrát na 

nějakejch výletech, co měli. To se mi líbilo, no a 

tak jinak zase jako o těhletěch službách vůbec 

nevím no, že měli, to jsem vůbec nevěděla. 

T: A máte pocit, že se v týhletý reklamě objevují 

nějaký stereotypy o stáří? V tý od toho Života 90? 
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R: No a jako co vidíte jako stereotyp? Stereotyp 

jako to, že člověk nic nedělá anebo je neaktivní? 

T: Stereotyp jakoby, no tak by to taky mohlo být 

vnímaný anebo spíš myslím, že třeba společnost 

často vnímá ty seniory stereotypně, že jak je třeba 

vlastně nezná, tak o nich má takovou docela dost 

zkreslenou představu a myslí si třeba právě, že 

jsou neaktivní nebo nemocní nebo chudí nebo, že 

je vnímají spíš jako takovou zátěž pro tu 

společnost. I s tím, jak vlastně teď ta společnost 

stárne, lidi se dožívají vyššího věku, tak… 

R: A ono je to je to pravda, to že stárne, to jako 

v každým případě je realita a taky se dožívají 

třeba 100 let běžně lidi i u nás, což jako dřív byla 

velká rarita, ale to je pravda no, nevím no, jako já 

si myslím, že ty lidi, co jsou zdraví, tak, že to je 

všechno o zdraví a myslím si, že, že ta ten 

stereotyp teda jak to takhle chápeme, nebo jak jste 

říkala, že by se to mělo chápat, tak ten stereotyp 

vidím v tom, že ta společnost opravdu je tak ty 

seniory jako bere. Jenomže já třeba osobně když 

jedu tady tramvají dopoledne, tak opravdu půlku 

tramvaje, teď teda neříkám jako teď, protože taky 

byli prázdný, žejo tramvaje za tohodle času, ale za 

běžný situace tak půl tramvaje jsou samý starý 

lidi, který jsou s holema nemůžou nastoupit, jo, 

pak když člověk potom tohle vidí, tak ani se 

možná nemůže divit tomu okolí, že ty seniory 

takhle jako vidí. A třeba říkal mi kamarád, který 

je stejně starý jako já, tak že, a máme, jsme 

možná trochu jinýho i jako, máme jinej pohled na, 

třeba když vidím tady ty tramvaje, jo, tak třeba mi 

říká, že, že pustí matku sednout s dítětem a ona 

posadí malinký dítě a sama si nesedne, jo, tak 

jako říká no tak kdybych věděl, že budu pouštět to 

malý dítě, tak vás nebudu pouštět, jo. Jako je to, 

nevím no, je to, je to, je to složitý asi s těma 

seniorama. Zase jsou senioři, jako paní doktorka 

Šiklová, tak ta zase mně nervuje, když jí slyším, 

protože ta je, znáte jí, že? Šiklová. 

T: Nejsem si jistá. 

R: Ona byla v disentu (?), je velice, já nevím, už 

je jí hodně a je velice prostě pořád aktivní 

jenomže takovej a ta zase jako říká, mám pocit, že 

ona mluví nebo má podobný názory, ale ta nechce 

vidět, že okolo jsou ty senioři takhle jakoby. Ona 

říká „No já se s tím nesetkám, že by někdo mě 

jako nebo dal najevo, že jsem stará“ No a určitě se 

nesetká, protože ona je už úplně v jiný 

společnosti, na jiným, má jinej level toho celýho 

svýho života a je to v pohodě, je to bezvadný, ale 

ty senioři, který jsou teďko tady, žejo, s náma, tak 

všichni takhle neměli tu možnost, aby takovýmhle 

způsobem jako se dopracovali. 

T: Takže myslíte si, že ta reklama toho Života 90 

ukazuje nějaký stereotypy? Nebo nějaký ty mylný 

představy společnosti o těch seniorech. 

R: No, nevím no, asi jo, asi tam vlastně ten senior 

byl takovej jakoby zkroušenej, ale říkám zase, to 

těžko člověk pozná, já sama nepoznám ani komu 

je 70 ani komu je 90 v dnešní době. Nevím, jestli 

třeba někdo to dovede, ale já ne. 

T: Tak já vám ještě pustím jedno video. (Pustí 

reklamu Kafesbabi) To je teda v takový horší 

kvalitě, je to kraťoučký, vůbec se tam nemluví. Je 

tam jakoby vnučka s babičkou a sedí u kafe. 

Vnučka kouká do telefonu, babička je z toho 

taková nesvá. 

R: No asi to je o tom, že jako vnučka si asi 

mejluje nebo něco a babička je z toho nesvá, což 

jakoby chápu. 

T: To je reklama od takového spíš projektu, není 

to přímo neziskovka, který se snaží nabádat mladé 

lidi, aby trávili více času se svými prarodiči.  



 

8 

 

R: No tak já to, pod to bych se podepsala, to jako 

si myslím, že, protože jsem jako, jak bych to 

řekla, já jakoby i oceňuji techniku, to určitě, to je 

něco neuvěřitelného. Člověk může si mailovat, 

žejo, s někým z Kanady, z Ameriky, z jakéhokoli 

koutu světa, ale na druhou stranu nemám ráda 

takový to neosobní v jendom kuse jako pořád, 

když člověk je u toho, my třeba chodíme s, nebo 

chodili jsme vždycky na silvestra na večeři, 

odpoledne na procházku po Praze asi 14, taková 

parta a potom jsme šli na večeři a bylo mi to 

úplně neuvěřitelný nemohli jsme pochopit, tam 

seděli vedle nás dvě dvojice nebo jedna, ale tři 

dvojice na tý večeři, který prostě si jenom, jenom 

měli mobily a ani se spolu nebavili. Jsme si říkali, 

a bylo to na silvestra, jo, jsme si říkali, to nechápu 

teda, jakože tak oni si vyjdou na večeři na 

silvestra a vlastně se spolu nebaví, tak to prostě 

nemůžu pochopit, a proto teda ta reklama jakože, 

aby se, já nabádám vnuky taky, aby když jsou se 

mnou, tak aby se snažili si tyhlety radosti odepřít. 

Samozřejmě, když potřebuje někomu poslat 

zprávu nebo něco, no tak to je úplně o nečem 

jiným, žejo, ale ne jako, když teda, mně to přijde 

neslušný. 

T: Jak podle vás tahle reklama vyobrazuje 

seniory? Jak to na vás působí? 

R: No já bych no jak je, asi tak, za to bych se 

postavila nebo já nevím, no prostě já s tím 

souhlasím, ale, nevím, jestli je to, líbí se mi to, no. 

T: Ocitla jste se někdy v podobné situaci? 

R: Já osobně jsem se neocitla, protože já jsem 

taková v tomhle moc, možná i jagresivní, že 

klidně řeknu, že by si to mohli odpustit nebo 

podobně, protože to mně přijde, nebo se snažím to 

prostě nějak eliminovat. 

T: Ale tak třeba jste se setkala s tím, že by třeba 

vnoučata se věnovala telefonu. 

R: Určitě, určitě. To víte, že jo. Musím je někdy 

hanit. Anebo i třeba sluchátka v uších, jo vůbec 

mě nevnímá, žejo, jo. 

T: Změnila byste něco třeba na týhletý reklamě? 

Nebo se vám líbí takhle? 

R: Možná bych třeba, nevím no, já bych asi 

nenechala tak pasivní tu babičku, jo jako. Ona to 

tak trpěla jako prostě jo. Byla nervózní, žejo, ale 

to je těžký. 

T: Přijde vám, že se v týhle reklamě objevují 

nějaký stereotypy o stáří nebo nějaký negativní 

vyobrazení seniorů? 

R: No tak je to pořád ten stejnej stereotyp s tím, 

že ty senioři jsou braní, jakože jsou jako děsně 

starý lidi a že nejsou nějak, ale možná, že to tak 

má být, protože nejsem expert přes reklamy, tak 

jako to možná je právě je nutný, aby to bylo. 

Nevím. 

T: Tak já vám teď pustím ještě poslední reklamu. 

(Pustí reklamu Ikea) 

R: Tak to se mi třeba vůbec nelíbí, takový to 

nicnedělání, krmení holubů, no ježiši… No tak 

tohle už je takový příjemnější, že aspoň jde na 

tůru. 

T: Pochopila jste smysl téhle reklamy? 

R: No tak nějak, že má začít sportovat, prostě 

nějak aktivně se hýbat, ne, ale to byla reklama, 

aby si koupil židli, ne? 

T: Ono se to tak nějak asi prolínalo. Šlo o to, že 

pán krmil holuby a najednou bylo na lavičce 

obsazeno, tak si koupil židli a zjistil, že vlastně 

s tou židlí se může tak různě posouvat a krmit 

kachny všude po světě, až se tak jako rozhodnul, 
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že… 

R: Že bude cestovat.  

T: Tak jak na vás tahle reklama působila? 

R: No tak jako byla optimističtější než teda ty 

předešlý, ale jako když už se určitě zase chcete 

zeptat na ten stereotyp, tak zase tady byl ten jako 

člověk, i když nevím, tady možná už nebyl tak 

jako úplně neaktivní, jo, ani ze začátku. Tak zase 

tam krmil ty holuby no, ale ta situace, ale někde 

víte co, některý reklamy třeba jsou, že ty senioři 

tam jsou i jako, třeba ty cestovky, tak ty tam mají 

seniory, já nevím, že byste třeba řekla, že jim je 

55, jo. Tak to zase jako není všude jako že by byli 

úplně starý nebo vypadali tak, ne starý, ale spíš 

neaktivní se mi zdá. 

T: Líbí se vám teda jak tato reklama pracuje s tím 

obrazem toho seniora? 

R: Já tady vidím ten záměr tý Ikey, že chce prostě 

si tam nahnat ty klienty, takže to zase mně se moc 

nelíbí, ale jako ten, ten, ta podstata, že ten senior 

jakoby se zaktivizuje, tak to jo, to se mi líbí. 

T: A ztotožňujete se třeba s tímhletím obrazem? 

R: No myslím si, že to může působit jako, nevím, 

nevím, jestli, nevím, nevím, jestli to může jako 

toho člověka, kterje nikdy nikam třeba nechodil, 

takže zrovna nějaká reklama by ho do toho 

nahnala. Já si myslím, že to spíš musí být okolí a 

nějaký empatie k lidem a podobně. Jako třeba v tý 

Elpidě to vidím. Tam se třeba setkám s někým, 

kdo třeba je aktivnější než vy anebo naopak, že 

k vám se přidá někdo, kdo není tak aktivní a vy 

ho dovedete, ta osoba ho dovede vyhecovat 

k tomu, že začne chodit na nějaký procházky a 

prostě přidá se k vám a je to o tý empatii 

jednotlivých lidí anebo protože třeba se sám… Já 

třeba osobně můžu říct, že já sama bych se 

nevydala na takový třeba, jak chodím s Elpidou, 

šla jsem 15 kilometru, 10 kilometrů takový 

procházky nebo pochody by se dalo říct 

organizovaný a sama řeknu, že bych se nevydala, 

protože nemám orientační smysl, tak bych se 

absolutně na žádný takový pochod nevydala nebo 

by mě to nenapadlo, jednak bych ani nevěděla o 

těch trasách a i kdybych si je našla někde, tak 

bych se sama bála a i s nějakou jednou 

kamarádkou bych se bála a tohleto třeba jak 

pořádají, tak to je úplně fantastický, jo. To se jako 

toho moc cením a jednak teda že a prostě a je to 

tak že tam je to organizovaný tak, že nemusíte jít 

s těma 20 lidma v jednom houfu, prostě ta naše 

průvodkyně ta vám řekne, že třeba se jde po 

červený a až budeme někde tak počkejte, že tam 

potom se budeme někam ta cesta se bude 

rozdělovat nebo něco takovýho a je na každým, 

každý si může prostě jako to tempo určit tak jak 

chce a vždycky se jako počká, když někdo jako, i 

paní s holí minule byla a byla ještě s náma šla 

vepředu a čekali jsme na ty další, takže tohle 

vidím jako velice pozitivní. 

T: A když se ještě vrátím teď k té reklamě na tu 

Ikeu, tak změnila byste na ní něco? Nebo je tam 

něco, co se vám vyloženě třeba nelíbilo? 

R: No tak jako, nelíbilo, ty holuby se mi nelíbili, 

ty nesnáším, protože ty dělají strašný hrůz v tom 

městě, žejo, ale no tak to určitě, ale jako nevím, 

jak by to… oni asi chtěli vyjádřit takovou tu 

laxnost k životu u těch starejch lidí, no ale… 

T: A který reklama z těch 4 podle vás vystihla to 

stáří nejpřesvědčivěji nebo nejvěrohodněji? 

R: No všechny, všechny byly vlastně o tom, že ty 

starý lidi jsou jako dá se říct ne nemohoucí, ale 

jakože jsou osamělí a asi to byl ale účel, protože 

to chce někam postrčit a to, to mi nepřipadá zase 
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úplně nejvěrohodnější na seniorech, protože já 

chodím do 10 na tu univerzitu 3. věku a tam ty 

senioři to jsou jako čupr babky nebo jsme 

(smích). Hlavně teda ženy. 

T: Když se třeba podíváte spíš na ten druhej obraz 

tho seniora, když vynecháme ten první negativní, 

tak který se vám líbil nejvíc? 

R: Z těch reklam? 

T: No, no, no, takový ten obraz aktivního seniora. 

R: No tak mě se líbilo samozřejmě nejvíc ten 

potom, že tam pochodoval s ruksakem, ale jako 

říkám, to zase je podstata reklamy Ikey, takže to 

zase je tím ovlibněný. 

T: A který vás zaujala nejvíc a která naopak 

nejmíň? 

R: Mně se nejvíc líbila, na mě by nejvíc 

zapůsobila tam s tím, jak prostě toho sniora, kterje 

byl v takovým dá se říct splínu nebo 

deprimovanej jako třeba že mu někdo umřel a 

podobně a prostě vytáhli ho a bylo to teda v tom 

Životě 90 ta reklama ale říkám jinak zase 

s Elpidou jsem já spokojená. Reklama se mi zdála 

u tý Elpidy velce taková pesimistická, jako že tam 

byl ten senior uváděnej jako velice… no ale asi 

zase je to prostě tím, že oni chtějí žejo aby se 

změnil ten stav, tak to chtějí tam vypíchnout, že je 

nějakej deprimovanej no a potom teda když půjde 

od elpidy tak hej, že bude bezvadnej. 

T: Teď tu mám ještě pár doplňujících otázek. 

Setkáváte se s předsudky vůči vašemu věku? 

R: Ne to asi ne. 

T: Setkala jste se někdy s pojmem ageismus? 

Víte, co to znamená? 

R: No slyšela jsem, ale nevím, to se musím 

přiznat, že to nevím.  

T: To vlastně nemá český ekvivalent, ale znamená 

to, vlastně je to nějaká diskriminace osob na 

základě jejich věku. 

R: Jo jako age jako věk. No já, já osobně teda si 

myslím, že ani ne, protože to jsou věci, který, ale 

takhle musím říct, že když je člověk starej, tak si 

tohleto připouští, protože jsou věci, který se vám 

stanou úplně běžně, když je vám 40 a vůbec to 

nebudete přikládat tomu, že to bylo proto, že jste 

stará. Nebo proto, že jste nějaká. Třeba situace 

dneska jsem byla u zubaře, byla jsem nejdřív na 

dentální hygieně a potom jsem byla objednaná 

k paní doktorce na preventivní prohlídku, jo. 

Když jsem teda byla asi čtvrt hodiny mě ta 

laborantka prostě čistila ty zuby, tak přišla sestra 

od paní doktorky a řekla, že, že nemám chodit do 

ordinace, že paní doktorka přijde za mnou, no, 

takže bezvadný, říkám si, že to je asi kvůli tomu 

Covidu, abych nechodila tady z jedný ordinace do 

druhý. Potom jsem slyšela, že tam někdo přišel, 

protože to bylo a říká „Nejdu brzo?“ a ona paní 

doktorka nebo sestra říká „Ne akorát, pojďte dál.“ 

A já už jsem v tu dobu čekala, už jsem byla 

hotová ta moje laborantka už jako dala zprávu 

paní doktorce, že už by mohla přijít a paní 

doktorka si tam vzala jinýho nějakýho asi 

známýho podle mě. Já jsem si to promýšlela a 

říkala jsem, kdybych nebyla stará, tak mě to třeba 

jenom naštve a vůbec nebudu přemýšlet nebo 

vůbec si to nepřipustím, že jsem stará, ale 

v tomhletom momentě vy jak jste stará nebo když 

je člověk starej, tak už si to vztahuje, že je to 

protože je starej, ale říkám, ono to nemusí vůbec 

s tím souviset. A to je víc takovejch, u doktorů 

jsou takový situace, že to, asi, že jakmile je 

člověk v tom věku, tak je víc vztahovačnej. To si 

myslím teda. 

T: Myslíte si teda, že jsou staří lidé nějak 
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znevýhodňováni ve společnosti? 

R: No já si myslím, že to je případ od případu 

zase, protože jako i mladý lidi jsou 

znevýhodňováni, když jako nesplňujou nějaký 

podmínky a tím nechci říct, že by to bylo proto, 

že je někdo starej. To ej proto, že se někdo neumí 

chovat. 

T: Tak já to myslím právě spíš kvůli tomu věku. 

R: Ne, nemyslím si, naopak to já si myslím, že 

teďko je taková situace až zase přehnaná, že si 

jako ta politika hraje na to, že všechno 

důchodcům, přidáme jim tisícovku a ta politika, 

která zrovna mě, já Babiše nemám ráda, takže 

zrovna mně nesedí a že to naopak je až přeháněný 

zase jo a že to třeba je do takový roviny, že ty 

mladý potom mají i jako, mají takovej pocit, že 

zrovna ty senioři, jak jste třeba i na začátku říkala, 

že ubírají třeba i finance z rozpočtu a já nevím, co 

všechno se kolem nich děje a to není vůbec 

pravda, jo, jenomže ono tím jak se to pořád 

vykládá a omílá, že to je taková volební kampaň 

svým způsobem, tak to působí na ty mladý a já se 

jim nedivím, protože to pořád slyšej a já se jim 

nedivím, já když to slyším, tak si říkám „Ježkovy 

oči ty nás musí mít plný zuby.“ 

T: Stalo se vám třeba někdy, že vás lékař odbyl 

s tím, že za vaše problémy může vysoký věk? 

R: No… to se mi nestalo, to se mi nestalo, ale 

jako sama kolikrát si říkám, že když bych s něčím 

šla s nějakou takovou záležitostí, že mě začíná 

bolet někde noha nebo něco, tak asi se mně 

klidně, sama mám takovej pocit, že by se mně to 

mohlo stát, jo. „Podívejte se na svůj občanský 

průkaz.“ 

T: Tak ještě tady pár otázek ohledně těch 

stereotypů. Myslíte si, že je stáří ošklivé? 

R: Ošklivé určitě ne. 

T: A vy sama cítíte se ošklivá kvůli svému věku? 

R: No tak určitě ne pěkná, ale jako jsem 

spokojená. 

T: Jsou podle vás staří lidé nemocní? Nebo je 

podle vás stáří spojováno s nemocí a 

nemohoucností? 

R: Je, je spojováno, ale není to, není to jako 

záležitost toho, že by to bylo jako u každýho. 

T: A vy sama se cítíte třeba nemocná nebo 

nemohoucně? 

R: Ne, to ne, to určitě ne. 

T: Myslíte si, že jsou staří lidé závislí na svém 

okolí? 

R: To ano. To stačí, že prostě někdo někde… 

když jsou teda staří lidé sami, když nemají 

zázemí, tak v tom případě je to opravdu velká, 

velká pomoc nebo naopak deprimující záležitost, 

když to okolí je třeba proti nim zaujatý. 

T: A vy byste řekla, že jste závislá na svém okolí? 

R: Já myslím, že zatím ne, ale jako naopak mám 

takový bezvadný jako sousedy, jo a podobně, že 

bych, že si musím říct, že jsem šťastná, že je 

mám. 

T: Myslíte si, že jsou staří lidé neaktivní? 

R: No ano, někteří jsou a souvisí to zase s tou 

nemocí třeba. 

T: A čistě třeba jenom kvůli tomu pokročilejšímu 

věku? 

R: No je to takovej stereotyp toho dotyčnýho. 

T: A vy sama byste řekla, že jste kvůli svému 

věku neaktivní? 

R: Ne to určitě ne. 
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T: A myslíte si, že jsou staří lidé ekonomickou 

zátěží pro společnost? 

R: No, to si nemyslím, protože vlastně tyhlety 

staří lidé jako pracovali, žejo, ale jako tady je 

v tomhletom momentálně v té naší situaci je ten 

problém v tom, že jak pracovali, jakým 

způsobem, že za komunistů jako oni sice 

pracovali od rána do večera, ale nebyli 

produktivní, takže to je takovej začarovanej kruh, 

ale myslím si, že to musí prostě se všechno 

nějakým způsobem řešit a že se to snad řeší v tý 

společnosti. Je pravda že tady bude čím dál víc 

starých lidí a z toho možná polovina jich bude 

neaktivních, možná i víc. 

T: A vy sama se cítíte být ekonomickou zátěží pro 

společnost? 

R: No já zatím ne, protože, jak jsem říkala, tak 

zaplaťpánbůh nemám nějaký neduhy, že bych se 

o sebe nedokázala postarat. 

T: Tak jo to je všechno, jestli nechcete třeba ještě 

k něčemu něco dodat? 

R: Já myslím, že jste mě zaskočila akorát těma 

reklamama, protože to já jako jsem takovej 

odpůrce reklam, tak jsem to neuměla asi zhodnotit 

dobře. 

 

Respondent MD 

Věk: 80 

Bydliště: Praha / Mníšek pod Brdy 

 

T: Jak byste popsala stáří? 

R: Stáří? Podle toho, jak se cítí mlád nebo stár. 

T: A jak prožíváte svoje stáří? 

R: Moje stáří no, po fyzické stránce to není moc 

dobré, ale když člověk se snaží i o jiné věci než se 

starat pořád jenom o svoje zdraví, tak se to lehčeji 

snáší a člověk vidí, že jsou podstatnější věci, než 

je jenom fyzické zdraví. 

T: Co považujete za hranici stáří? Jaký člověk je 

podle vás starý? 

R: No tak, za doby Jaroslava Vrchlického se 

říkalo, když byl někdo přes 50 let velebný… teď 

si nevzpomenu na ten výraz, jako velebný starče, 

něco v tom smyslu. 

T: Takže byste řekla, že je člověk starý už od 50 

let? 

R: No spíš tak od 60. 

T: Změnilo se nějak chování okolí k vám po 

vašem odchodu do penze. 

R: To ne, protože já jsem pracovala dál. 

T: Vy vlastně jste říkala, že nemáte televizi ani… 

ale když třeba si čtete ty noviny nebo ty časopis, 

tak to je taky médium tištěné, tak jak jsou podle 

vás senioři prezentováni třeba v těch časopisech 

nebo novinách třeba, jestli vůbec vnímáte, že by 

se tam nějak objevovali? A přijde vám, že jsou 

tam zobrazováni dostatečně? 

R: Protože je nemám, tak to těžko můžu říct, ale 

myslím, že hodně lidí všeobecně se dívá 

s despektem na seniory a na starý lidi a trošku je 

považují za malý děti někdy.  

T: A když se třeba, kdybych se zeptala, jak si 

třeba myslíte, že společnost vnímá seniory 

obecně? 

R: Tak já myslím, že je hodně lidí, kteří vidí ty 

dobré stránky seniorů a i ty jejich zkušenosti a i ty 

dobré stránky, které třeba člověk v mládí tak 

nemůže pěstovat a vnímat jako ve stáří. 
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T: Co jsou třeba ty dobré stránky seniorů? 

R: No třeba být trpělivý nebo pravdivý. 

T: Objevují se podle vás senioři často 

v reklamách? 

R: To já nemůžu říct tohle, ale myslím, že teď se 

dost mluví o seniorech, co tak slyším a vidím. 

Protože děti jsou takový moje média, který říkají 

všecko, co je potřeba (smích). 

T: Tak já vám pustím první reklamu. (pustí 

reklamu na Život 90) 

R: To je jako stará paní? 

T: To je starý pán. 

R: Ten vypadá jako můj známej taky. Jestli to je 

on, nevím. To je nějaká jóga, žejo (smích). No, to 

není starý. Tak to je nějaká ta seniorská, pro 

seniory organizace. 

T: To je od organizace Život 90., kteří vlastně se 

snaží takhle pomáhat seniorům, kteří žijou sami, 

neaktivně nebo snaží se jim nabídnout nějakou 

aktivnější variantu, kterou by zvládli. Tak jaký 

jste měla dojmy z této reklamy? 

R: Že je to hezký, že to dělají, ale já bych takhle 

netancovala, jako ten starý pán. To se mi zdá 

přehnaný. Protože znám jiné pohybové umění, 

takzvanou eurytmii, která se dívá na pohyb 

člověka úplně jinak. 

T: Jak tato reklama vyobrazuje seniory? 

R: Hezky. 

T: A ztotožňujete se třeba tady s tím obrazem 

seniora, jaký tam byl představený v té reklamě. 

R: No tak já ho neznám. 

T: Jo, ale třeba když se podíváte, jak tam byl 

prezentovaný, jak třeba žil, že tam byl sám doma. 

R: Jo, měl tam knížku, bylo vidět, že je to kulturní 

člověk. To se mně jako líbí, protože sama mám 

taky spoustu knih a čtu a překládám. 

T: Překládáte. 

R: No. 

T: A z jakého jazyka? 

R: Z německého. 

T: Objevují se tam podle vás nějaké stereotypy 

nebo předsudky vůči starým lidem v té reklamě? 

R: No tak dělají z nich trošičku staří mladí, 

protože dřív vlastně před starými lidmi byla 

veliká úcta, protože byli moudří… no já už radši 

nebudu mluvit. 

T: V pohodě klidně říkejte, co vás napadne já 

budu jenom ráda. 

R: No tak říká se taky, že kdo se nenaučil v mládí 

spínat ruce, takže neumí ve stáří žehnat, to 

znamená vysílat k druhým lidem něco dobrého, 

co je povzbudí. 

T: Jako je pravda, že i když jsem dělala si nějaký 

průzkum a sháněla informace o stáří obecně pro 

tu svojí bakalářskou práci, tak hodně jsem četla, 

že dříve to stáří bylo hrozně uctívané, ale dnes to 

upadá a senioři ztrácí ten respekt. 

R: Upadá. 

T: A spíš teda jsou diskriminovaní ve společnosti 

a… 

R: Já si myslím, že je to i tím, že mají malé 

důchody, kdyby měli víc peněz, lidé by si jich víc 

vážili., zrovna tak jako učitelů, žejo. 

T: Můžu vám pustit druhou reklamu? 

R: Jo. 

T: (pustí reklamu na Kafesbabi) 
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R: To jsou krásné ruce! To srovnávají mladého a 

starého? 

T: Tady v té reklamě jde o to… nebo je to 

reklama jedné organizace nebo projektu, který se 

jmenuje Kafesbabi. 

R: Kafezbaby? 

T: Kafe s babi jako kafe s babičkou. 

R: Jo takhle, ne jako Podbaba. 

T: Ne, ne, ne. Tahle reklama se snaží nabádat 

mladé lidi, aby trávili více času se svými prarodiči 

a tahleta reklama právě ukazuje, že je tam vlastně 

vnučka a babička a sedí spolu někde v kavárně a 

vnučka kouká pořád do telefonu a babička je 

z toho taková nesvá. 

R: To je hrozný ty mobily. 

T: Takže o tohle tam jde, jmenuje se to priority a 

snaží se tam nějak vypíchnout, které ty priority 

jsou… 

R: To není jenom v kavárně, ale v tramvaji a 

všude, že se člověk nesetká s druhým člověkem 

jako doopravdy, každý je jenom pro sebe. 

T: Ocitla jste se někdy v podobné situaci, že by 

třeba vnoučata vám nevěnovala pozornost a 

dívala se do telefonu nebo do tabletu? 

R: No tak to člověk prožívá často. 

T: Líbila se vám tato reklama? 

R: Já jsem jí moc nerozuměla, jsem koukala, co 

z toho vzejde. 

T: Jak tato reklama vyobrazovala tu seniorku 

tam? Nebo jaký jste z ní měla dojem? 

R: No její ruce a ty byly krásné, kdežto ty mladý 

byly takový obyč (smích). 

T: Změnila byste něco na této reklamě? 

R: To nevím. 

T: Objevují se v této reklamě nějaké stereotypy o 

stáří? 

R: To snad ne. Ono je to jen takový výsek, není to 

celek. Vlastně to nemá moc výpovědi. 

T: Já vám tedy ukážu ještě jednu reklamu. (Pustí 

reklamu Elpida) 

R: To je tady nahoře na Pankráci Elpida. 

T: Takže znáte Elpidu? 

R: Jo, jo, já jsem tam chodila na angličtinu asi 

rok. Jednu známou a jednoho známého jsem tam 

našla. 

T: Co si myslíte o této reklamě, kterou jsem vám 

teď ukázala? 

R: Jo, že je hezký, že to ukazuje, aby člověk 

vyvinul ve stáří taky svojí iniciativu, aktivitu a 

něco začal dělat, jak tam říkal ten starý pán, 

smysluplnějšího a ne aby chodil jenom do 

obchodu. 

T: A jak tahle reklama zobrazuje seniory? 

Ztotožňujete se s tímto obraze seniora, který tam 

byl zobrazený? 

R: Částečně. 

T: Líbilo se vám zpracování této reklamy? 

R: Hezky to bylo udělané. 

T: Takže byste na ní něco změnila nebo ne? 

R: Já bych asi to dělala úplně jinak. 

T: Jak to myslíte? 

R: Protože když člověk má určitá vnitřní 

přesvědčení a svoje cesty vnitřní, duchovní, tak se 

na všecko dívá jinak a je hrozně těžký to 

prezentovat světu tak, aby tomu ten svět rozuměl, 

protože to nejsou jednoduchý věci. Chce to prostě 
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vlastní studium a tak dále a taky citový zážitky 

umělecký a podobně a praktický ve všech oborech 

života. Ať už je to biologicko-dynamické 

hospodářství nebo ta obec křesťanů, která je tam 

na Hradčanské, tak to je všecko úplně jiný.  

T: Takže vy se třeba neztotožňujete s těma 

aktivitama, které tam ti senioři…? 

R: Tak lepší je něco než nic. 

T: Ale takhle když tam zobrazovali nějakého toho 

aktivního seniora, nehledě na to, jaké aktivitě se 

zrovna věnuje, tak vy byste se spíš přiřadila, 

k tomu prvnímu seniorovi, který byl doma a žil 

spíše pasivně anebo k tomu druhému, který…? 

R: K tomu druhému, ale oba mi byli sympatický. 

T: Objevují se v této reklamě nějaké stereotypy? 

R: Asi jo, to nevím. 

T: Tak ještě vám ukážu poslední reklamu. (Pustí 

reklamu Ikea) 

R: (smích) To je dlouhý žejo?  

T: Jaké máte dojmy z této reklamy? 

R: Že to je normální všecko. 

T: Jak tato reklama prezentovala toho starého 

pána? Nebo jaký jste z něj měla dojem? 

R: To bylo víc, nebo to byl ten s tím… 

T: Ten, co chodil s tou židlí. 

R: S tím ruksakem taky. 

T: Ano. To byl pořád jeden a ten samý. 

R: Tak někdy se koukal tak jako zabručeně, někdy 

spíš si všímal sám sebe a byl prostě pro sebe. 

T: A ztotožňujete se s tím, jak tam byl zobrazený? 

R: To ne, mám revma, nemůžu chodit. Já bych 

daleko nedošla. 

T: Líbí se vám, jak ta reklama pracuje s tím 

obrazem toho stáří. 

R: Jo, to není špatný, protože oni si vyhmátnou to 

podstatný. 

T: A změnila byste něco na té reklamě? 

R: To bych musela vidět víckrát a přemýšlet o 

tom. 

T: Myslíte si, že tam bylo to stáří nějak 

stereotypně nebo třeba negativně nebo pomocí 

stereotypů? 

R: No negativní je jiný než stereotypní, ale 

stereotypně ani, jsou různý typy… 

T: A v čem třeba? 

R: No v tom, jak se dívají na krmení holubů třeba 

a tak. 

T: Která reklama z těch čtyř, co jsem vám 

ukázala, tak která podle vás vystihla stáří 

nejvěrohodněji? 

R: Ani jedna. 

T: Ani jedna? A co vám tam třeba chybělo? 

R: No, když si vzpomenu na ten obraz 

Rembrandtův těch starých lidí, tak z nich jako je 

vidět taková moudrost a nádhera a člověk může 

umělecky nějakým způsobem to zažívat, ale tady 

jsou taky krásný tváře a není jich málo. Vlastně 

všechny vlastně. Takový to zamyšlení, co to stáří 

je tam vlastně není. Akorát, že poukazují, že 

z toho každodenního života člověk se má jako 

aktivovat pro něco smysluplnějšího. 

T: Která ta reklama vás zaujala nejvíc a která 

naopak nejmíň? 

R: No asi ta předminulá s těma rukama, protože to 

jako bylo neukončený. 



 

16 

 

T: Ta nejmíň? 

R: No, protože člověk nevěděl, o co jde pořádně. 

No a tahle byla zase nejdelší a nejbohatší, ale ta, 

jak tam byli ti starý pánové a paní a jak tam dělali 

si tu jógu. Bylo vidět, že mají vztah k přírodě 

někteří z nich a že už přeci jenom to ukazuje 

trochu jinam, ale nevím, která z nich to byla. 

T: Takže nejvíc se vám líbila… ta s tím 

tancujícím panem a paní? Nebo se vám líbila víc 

ta od Elpidy, jak tam byl ten pán s tím foťákem? 

R: No, ta se mi asi líbila. Ale to se tak těžko 

srovnává. 

T: Tak já už tady mám jenom takový doplňující 

otázky. Setkáváte se s předsudky vůči vašemu 

věku? 

R: No u svých dětí, to určitě (smích). 

T: A s jakými třeba? 

R: „Mami, nám už je 40, my nejsme malý děti.“ 

(smích) 

T: Setkala jste se někdy s pojmem ageismus? 

Víte, co to znamená? 

R: Jak? 

T: Ageismus. 

R: Je to egoismus? 

T: Ne, age, je to od slova věk. 

R: Ne, to neznám. 

T: Tak to je vlastně, nemá to český ekvivalent a 

znamená to jakoukoli diskriminaci starších osob 

nebo jakékoli znevýhodňování lidí na základě 

jejich věku. Třeba, jak se říká, že staří lidé jsou 

pomalí nebo neaktivní nebo nemohoucí a tak dál, 

i když to nemusí být vždycky pravda anebo to 

může naopak souviset i se zvýhodňováním 

mladších lidí ať už třeba v profesním životě, při 

hledání zaměstnání nebo třeba i na mladého 

člověka se nikdo nenaštve, protože je pomalý, ale 

když nějaký důchodce stojí někde ve frontě a 

pomalu se posouvá, tak už mladší člověk může 

nadávat, že zdržuje, že je starej a tak. 

R: No, to musí se ozvat ten starý člověk a říct „Já 

jsem pomalá, musíte počkat, nemůžu se otočit, 

bolí mě nohy, ruce nebo co“ jako člověk si to 

musí sám představovat, co to vyvolává v těch 

druhých lidech, protože já jsem měla muže o 20 

let staršího a vzpomínám si, jak se začal 

zpomalovat. On teda žil do 95, tak mě to taky 

prostě od přírody vadilo, když jsem musela čekat, 

než jako něco udělá v kuchyni a tak. Když člověk 

je zdravý a mladý, tak prostě to běží a lítá atd., ale 

taky jsem zjistila, že třeba mladý lidi, když něco 

potřebuju, tak oni vypadají, že jsou úplně do sebe 

zahloubaní a když je oslovíte, oni vám rádi 

pomůžou a s úsměvem, ale musí se člověk o to 

starat. 

T: Myslíte si, že jsou staří lidé nějak 

znevýhodňováni nebo že jsou vnímáni 

stereotypně. 

R: Částečně stereotypně a znevýhodňováni u těch 

stereotypů některých.  

T: A jaké stereotypy třeba vnímáte, které se pojí 

s tím stářím? 

R: No jo, už je starej, už mu to nemyslí, 

zapomíná, má sklerózu a tak dále. 

T: Setkala jste se někdy s tím, že vás váš věk 

znevýhodňoval například v profesním životě? 

Třeba při hledání zaměstnání, nevím, jestli jste 

někdy třeba ve vyšším věku hledala nové 

zaměstnání nebo tak? 

R: Snažila jsem se v tom, co jsem dělala v té 
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eurytmii, tak co nejdýl pracovat, taky jsem 

koukala, jestli někdo to chce, z jakýho důvodu a 

jinak člověk třeba v recitaci, jsem teď recitovala 

mladé skupině a oni tam nikoho neměli, kdo by 

opravdu ovládal jazyk a správně vyslovoval 

hlásky a dal tomu tu správnou vnitřní náladu, a 

tak oni, když člověk je třeba v nějaký jiný studijní 

skupině na jakékoliv téma a může přispět s tím, že 

už se těmi věcmi zabývá celý život, tak oni si vám 

potom ty lidi velmi váží a mají vás rádi. 

T: Takže věříte, že to stáří je vnímáno i pozitivně? 

R: No velmi. Záleží. 

T: A setkáváte se spíš s tou pozitivní reakcí nebo 

s tím pozitivním vnímání stáří nebo spíš s tím 

negativním? 

R: No obojí, hlavně to negativní u svých dětí, ty 

jsou bezprostřední a nebojí se „Ta máma jim 

všechno odpustí a bojí se na ně zlobit“ žejo, ale 

jako já se snažím o takzvanou pozitivitu. To 

znamená i když nějaký člověk se mi nelíbí, tak 

jedna moje známá byla to takzvaná (německé 

slovo) česky by se řeklo recitátorka říkala „Já 

právě u lidí učila hodně recitovat a vyslovovat 

hlásky, tak právě u lidí, ke kterým nemám vztah, 

se snažím být ještě jako příjemnější a vstřícnější 

než u těch, s kterýma mám dobrý kontakt, což 

teda považuju za velmi krásný. 

T: Odbyl vás někdy lékař s tím, že za vaše 

problémy může pokročilý věk? 

R: Mně nikdy žádný lékař neodbýval nebo já jsem 

se nenechala odbývat. Muj syn se snaží být 

antropozofickým lékařem a tam se nebere v potaz 

jenom to fyzické zdraví, ale také to duševní a 

duchovní, co je za těmi nemocemi a celým tím 

člověkem. 

T: Teď tady mám jenom pár otázek, na které stačí 

odpovědět jenom ano/ne, ale kdybyste chtěla, tak 

to můžete klidně nějak rozvést. Máte pocit, že je 

stáří ošklivé? 

R: Stáří je úžasné. 

T: Takže myslíte, že stáří není ošklivé? 

R: (přikyvuje) 

T: A vy sama se cítíte být kvůli svému věku 

ošklivá? 

R: Někdy jo, někdy ne. 

T: Jsou podle vás staří lidé nemocní nebo je podle 

vás stáří spojováno s nemocní a nemohoucností? 

R: To jistě. 

T: A jsou podle vás ti staří lidé skutečně 

nemocní? 

R: Jistě, ale mladí taky. 

T: A vy sama se cítíte být nemocná nebo 

nemohoucně? 

R: No částečně nemohoucně, ale snažím se to 

překonat a zatím jsem samostatná. 

T: Myslíte si, že jsou staří lidé závislí na svém 

okolí? 

R: No jistě. 

T: A vy sama jste závislá na svém okolí? 

R: No to okolí ke mně přichází samo, takže. 

T: Takže si nemyslíte, že byste vyloženě byla na 

někom závislá? 

R: No jsem závislá na dětech a chtěla bych být 

ještě závislejší, ale zase vidím, kolik toho mají, 

takže se snažím, co můžu sama si udělat. 

T: Myslíte si, že jsou staří lidé neaktivní? 

R: Jak který člověk. Já se snažím, ale když ten 

organismus jako nástroj těla nefunguje, tak člověk 
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se taky musí s tím organismem nějak vyrovnat a 

já potřebuju určitý penzum třeba ležení, abych 

vůbec mohla vstát, abych mohla něco rukama 

nohama dělat a kdybych furt stála, tak pak nebudu 

chodit už vůbec, takže to je takový různý. 

T: Takže vy máte pocit, že byste byla neaktivní 

kvůli svému věku? 

R: No v jak kterých oblastech. V té fyzické 

oblasti jsem samozřejmě méně aktivní, protože 

umývat okna si už nemůžu, ale to mě udělají 

kluci, známí a tak, ale co se třeba týče překládání 

nebo čtení v němčině, to, kde jsou ti mladí za 

mnou většinou. 

T: Takže po psychické stránce si nemyslíte, že 

byste byla nějak… 

R: Upozaděná. 

T: No. 

R: Ne, vůbec ne. 

T: Myslíte si, že jsou staří lidé ekonomickou 

zátěží pro společnost? 

R: No asi jo, ale celá ta ekonomika je postavená 

na hlavu a když jako se má opravdu něco 

pozitivního uskutečnit, tak se to neuskuteční, 

protože to jsou tady ty zájmy těch velikých firem 

a bohatých lidí, kteří prostě nedopustí, aby v té 

sociální oblasti byla spravedlnost. 

T: A cítíte se vy sama být ekonomickou zátěží pro 

společnost? 

R: To vůbec ne. Já naopak, když dcera nejmladší 

teď skoro rok neměla práci, tak všechno, co jsem 

měla a co jsem jí zprostředkovala jako půjčky, tak 

to šlo přese mě s tím málem, co mám vlastně. 

T: Tak já jsem se asi zeptala na všechno, na co 

jsem chtěla, chcete ještě k něčemu něco dodat? 

R: Já nevím.  

 

Respondent KČ  

Věk: 83 

Bydliště: Kralupy nad Vltavou 

 

T: Jak byste popsal stáří? 

R: Jak mám popsat stáří? No, musí se toho každej 

dožít, nic jinýho nám nezbejvá. Není to zrovna 

moc příjemný, chvílema. 

T: A jak prožíváte svoje vlastní stáří? 

R: No, s problémama. 

T: S jakýma? 

R: Zdravotní. 

T: Hlavně zdravotní? 

R: (Souhlasně pokyvuje hlavou) 

T: Co je pro vás hranice stáří? Nebo, jakýho 

člověka považujete za starého? 

R: Jak se cítí a jak může se pohybovat a bejt ještě 

k něčemu.  

T: Takže myslíte, že je to spíš o pocitu, než třeba 

o nějaký věkový hranici? 

R: No tak ten věk bych řekl, že není to důležitý. 

Důležitý je, co člověk může udělat. Jestli může 

ještě něco dělat a takovýdle věci. 

T: A změnilo se nějak chování ostatních k vám po 

odchodu do penze? 

R: Já bych řekl, že ne. Jinak už je to dost dávno, 

ta penze. 

T: Jak si myslíte, že jsou senioři prezentováni 

v médiích? 
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R: Moc příjemný to občas není. 

T: Ne? A proč třeba? 

R: No, jsou takový divný narážky, že sou 

zbytečný už. 

T: Jo? A myslíte, že tam jsou prezentováni 

dostatečně? 

R: Nevim, nad tim jsem nepřemejšlel. 

T: A jak často se podle vás senioři objevují 

v reklamách? 

R: No, já bych řekl vobráceně, já ty reklamy moc 

nesleduju. 

T: A nebo v jakejch reklamách byste řekl, že se ty 

senioři objevujou? Nebo v reklamách na co, nebo 

na jaký produkty? 

R: To taky, ale spíš bych řekl o životě teďka… že 

tam, dost reklam, jak žít zdravě… 

T: Jo? 

R: … a takovýdle věci. 

T: Kdyžtak, mohla bych vám teďkon pustit pár 

reklam? A zeptám se vás třeba co si o nich 

myslíte? Jo? 

R: (souhlasně pokyvuje hlavou) 

T: (Pustí reklamu Kafesbabi) 

T: Jak na vás působila tahle reklama? 

R: No, jestli to má bejt reklama na kafe… Beru to 

no. 

T: To není úplně reklama na kafe. To je reklama 

jedný organizace, která se snaží nabádat mladý 

lidi, aby trávili víc času se svýma prarodičema. 

R: No tak to v dnešní době je dost velkej problém, 

protože ty mladí mají tolik povinností a v práci 

strávěj tolik času, že nemaj moc času někdy na ty 

rodiče. 

T: Takže se vám taky stává občas, že… 

R: … nestíhaj, nestíhaj, aby se šli podívat na 

rodiče. 

T: Takže máte pocit, že třeba by s vámi mohli 

taky trávit třeba děti a vnoučata víc času. 

R: Přesně tak. Protože byla vnučka v 6 letech: „já 

nemám čas, já trénuju, já todleto.“ 

T: A jak tadleta reklama, kterou jsem vám teď 

pouštěla, vyobrazuje seniory? 

R: No, jak bych to definoval… 

T: Nebo jak na vás působila ta paní, co tam seděla 

s tou vnučkou?  

R: No já vám říkám, že bych to bral spíš jako 

reklamu na kafe. 

T: Jo? A líbila se vám ta reklama, nebo ne? 

R: No beru jí, no. 

T: Myslíte, že se v tý reklamě objevuje třeba 

nějaký stereotyp o starých lidech? Nebo 

předsudky vůči starým lidem? 

R: Nad tim jsem nepřemejšlel no… při tý 

reklamě. 

T: Tak já vám kdyžtak pustim ještě jednu. (Pustí 

reklamu Život 90) Tak jak se vám líbila tadle 

reklama? 

R: Jo, beru akorát ta osoba, která pomáhá mně 

nesedí. Já tu Issovou nemám rád. 

T: (smích)* A jak tadle reklama vyobrazuje 

seniory? 

R: No dost přehnaně. Takhle, že by jásali, všecko 

možný. Trochu víc nežli skutečnost. 

T: A myslíte si, že jsou senioři osamělí a 
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bezradní? 

R: No osamělí můžou bejt, když jsou sami. A 

bezradnost, čím víc věk přibejvá, tím je to horší. 

T: A ztotožňujete se třeba s tím dědečkem v tý 

reklamě? Jak tam byl. 

R: Moc ne. Takhle bych rozhodně nejásal. 

T: A myslíte, že se v tý reklamě objevují nějaký 

stereotypy? Nebo nějaký předsudky o tom stáří? 

R: Nevim. 

T: Tak já vám pustim ještě jednu. (Pustí reklamu 

Elpida) Jak se vám líbila tadle reklama? 

R: Jo, to beru. Ale nelíbí se mi to. 

T: Co se vám na tom nelíbí? 

R: No, když to vemu jako takový, tak jsou tam 

některý věci dost přetažený bych řek, nebo 

přetažený, než by byly no, protože: „nechce tady 

bejt, mě tady ten život se nelíbí“ to mě nesedí. 

T: Takže to si myslíte, že je přehnaný… 

R: Trochu no.  

T: …taková ta první část toho videa. 

R: Protože každej se spíš snaží, co nejdýl tady 

být. 

T: A ztotožňujete se třeba s tím, jak tam ty 

seniory prezentovali v tý reklamě? 

R: No tamten konec s tim fotografovánim, to bych 

bral taky. 

T: Jo? 

R: To byl muj celoživotní koníček. 

T: Takže se spíš ztotožňujete s tím aktivním 

seniorem, jak byl na konci. Změnil byste něco na 

tý reklamě? 

R: Ne, já bych asi nechal tak, jak to je no.  

T: A objevují se v tý reklamě nějaký stereotypy o 

stáří? 

R: No to co sem tady říkal já: „já už tady nechci 

bejt, já jsem zbytečnej…“ a takovýdle věci. No 

tak s tim se setkávam vždycky u doktora no. Co 

chcete…? 

T: Tak já vám ještě pustím poslední. (Pustí 

reklamu Ikea) 

R: Je to hezký takhle žít, když je člověk zdravej. 

A může se mezi těma lidma pohybovat a necejtí 

se takovej vodstrčenej. 

T: Takže se vám ta reklama líbila? 

R: Jó, docela. 

T: Líbilo se vám, jak tam prezentovali toho 

seniora? 

R: No když je zdravej, tak je to dost sranda 

všecko. Ty věci jsou příjemný. A když potom 

máte ňáký neduhy jako třeba s kotníkama blbě se 

pohybuju, tak jak člověk může mít radost 

z nějakejch výletů, když pěstuje akorát lékařskou 

turistiku.  

T: A ztotožňujete se s tímhletím obrazem 

aktivního seniora, nebo spíš ne? 

R: No, blíží se k tomu, co bych chtěl. 

T: Měnil byste něco na týdle reklamě? 

R: A né, já bych to nechal tak, jak to je. 

T: A myslíte si, že je tam stáří zobrazeno 

stereotypně? 

R: Trochu jo. 

T: A v jaký části? 

R: No jako, že se někdy vodtahuje vod dalších 

lidí, že chce bejt sám. 

T: Tak. Která z těch 4 reklam podle vás vystihla 



 

21 

 

stáří nejpřesvědčivěji? 

R: Skoro ta poslední se mi nejvíc líbila. 

T: Jo? Ta s tim pánem s tou židlí? A která vás 

zaujala nejvíc, a která naopak nejmíň? 

R: Nejmíň to bylo s tou Issovou. 

T: Jenom kvůli tý Issový? (smích) 

R: Tu když vidim, tak je mi zle.  

T: A nejvíc se vám líbila která? 

R: No řikám to poslední bych bral. 

T: Tak. Setkáváte se někdy s ňákými předsudky 

vůči vašemu věku? 

R: No, řek bych, že ne. 

T: A myslíte si, že jsou staří lidé nějak 

znevýhodňováni ve společnosti? Nebo 

diskriminováni? 

R: No, bych řek, že trochu jo.  

T: A jak třeba? 

R: Když jsme vo tom, diskriminaci jako takovou, 

tak mně některý reklamy nebo upoutávky 

v televizi úplně rozčilujou, když jsme tu zbytečně 

jako penzisti. Nikdo si neuvědomuje to, že taky 

každej zestárne. A že teďka to, co nám ukazujete 

budou prožívat i ty mladý. Sice to bude trvat 

ňákejch pár dní, ale dočkaj se. 

T: A jak si teda myslíte, že společnost vnímá stáří 

a seniory? 

R: No zatím bych řek dost nepříjemně…, že tu 

žije zbytečně moc lidí. 

T: A setkal jste se někdy s pojmem ageismus? 

R: A co to teda má být? 

T: To je přesně nějaká diskriminace lidí na 

základě vysokýho věku. A setkal jste se někdy 

s tím, že vás váš věk znevýhodňoval v profesním 

životě? Třeba při hledání zaměstnání? 

R: To jsem nezažil, protože jsem měl takovou 

věc, že jsem přišel prvního, já to přeženu – června 

v roce 56 a v roce 2000 jsem vodešel z jednoho 

pracoviště. Takže já jsem nikde nehledal žádný 

nový místa, jenom jsem byl pořád v jedné fabrice 

a dělal jsem jednu práci. 

T: A myslíte si, že by nebo, jaký by pro vás bylo 

třeba v pokročilym věku hledat novou práci? 

R: No nad tim jsem nepřemejšlel, protože jsem to 

neměl zapotřebí. Ale rozhodně to bude teďka 

obtížnější, protože lidí, který by chtěli bejt 

zaměstnáni je víc, nebo bylo víc než je míst.  

T: Odbyl vás někdy váš lékař s tím, že za vaše 

problémy může pokročilý věk? 

R: Taky jsem se s tim setkal. Todleto koleno mě 

bolí: „no to je věk“ A todleto jak je starý? Stejně. 

A to ne. 

T: Myslíte si, že za to ten věk může, nebo ne? 

R: Jsme opotřebovaní, zdravě opotřebovaný. 

T: Já tady mám ještě pár otázek, na který stačí 

odpovědět jen ano ne. Ale kdybyste chtěl, tak to 

můžete nějak rozvíst. Týká se to právě těch 

stereotypů o stáří. Myslíte si, že je stáří ošklivé? 

R: No vošklivý není, ale někdy je to 

problematický. 

T: Cítíte se vy sám ošklivě kvůli vašemu 

pokročilýmu věku? 

R: Snad ne. 

T: Jsou podle vás staří lidé nemocní? Nebo je stáří 

spojováno s nemocí a nemohoucností? 

R: Je to tak. 
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T: A vy se cítíte být nemocný nebo nemohoucí? 

R: No nemocnej jsem. 

T: Myslíte si, že jsou staří lidé závislí na svém 

okolí? 

R: No museji bejt, protože když nejsou pohyblivý, 

nejsou soběstačný, tak musí někdo pomoct. 

T: A vy jste závislý na svém okolí?  

R: No dá se říct, že částečně no. 

T: Myslíte si, že jsou staří lidé neaktivní? 

R: To né. 

T: Řekl byste, že jste kvůli svému věku neaktivní? 

R: Já bych řekl, že se ještě snažím být aktivní. 

Ovšem s omezením no. 

T: A myslíte si, že jsou staří lidé ekonomickou 

zátěží pro společnost? 

R: No vypadá to tak. 

T: A vy sám se cítíte být ekonomickou zátěží pro 

společnost? 

R: No já si myslim, že jsem si na to vydělal za ty 

léta, co jsem pracoval. 

T: Tak jo. Já jsem se už asi zeptala na všechno. 

Jestli třeba nechcete ještě něco k něčemu dodat 

vy? 

R: No jsou to takový dost divný otázky. Někdy na 

který člověk prakticky nikdy nepřemejšlel. Nebo 

já jsem nepřemejšlel.  

T: No tak to nevadí no. 

R: No tak to je od toho abyste se vy ptala. 

T: Ale já si myslim, že jste mi odpověděl na 

všechno, co jsem chtěla vědět, takže jste to 

zvládnul hezky. Tak jo, jestli teda nechcete nic 

dodat. 

R: Nepotřebuju. Jestli vy? 

T: Také ne. 

 

Respondent JaM 

Věk: 82 

Bydliště: Kralupy nad Vltavou (domov důchodců) 

 

T: Jak byste popsal stáří? 

R: Jak bych popsal stáří. Když vám to řeknu 

lidově, tak stáří je blbec (smích), protože prostě 

člověk je na svým konci života v těch letech, 

v kterých jsem já, se dožívají do těch 85 atd. a 

člověk si nesmí ten konec uvědomovat, musí 

prostě žít a nemyslet na to, že ho čeká konec jako 

smrt. 

T: Jak prožíváte svoje stáří? 

R: No já svoje stáří prožívám tak, že tady v tom 

domě pečovatelských služeb jsem dobrovolně 

nikoliv jako nejsem, jsem jako vnucen anebo, že 

tady musím být, ale jinak se mi tady líbí. Zatím 

jsem ještě pohyblivej, takže se můžu zúčastňovat 

různých zábav a prostě žít si pohodlně a ve 

smyslu života. Já chodím na nebo dělám večerní 

univerzitu, která je 3 roky 6 semestrů, teď 

budeme mít poslední semestr na podzim. 

T: To děláte tady v Kralupech? 

R: No, děláme to v Kralupech. No a tím se i 

bavím a zkracuju si den, protože ten den je 

dlouhej, takže dopoledne chodím do města, něco 

koupím u něčeho počkám s někým se pobavím no 

a odpoledne jezdím k přítelkyni, takže to je 

takový nástin toho dne no a v tý době, kdy teda 

máme tu univerzitu, tak se musím i učit, no. 

T: A vy jste říkal, že jste tu dobrovolně v tom 
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pečovatelském domě? 

R: No, to znamená, že tady nejsem, že jako 

přistrčenej jako už úplnej konečník (smích). 

T: A proč tu tedy jste? 

R: No, jsem tady, protože jsem měl velkej byt a 

prodal jsem ho teda mladý dívence no a kdo bude 

mně uklízet a to, když jsem měl 5 místností, já 

nevím 5 oken… 

T: Takže už to bylo náročný. 

R: No, prostě 5 oken velkejch, tam jsem nevylezl. 

Já, když tady dělám okna, jsou malinký, jsou dvě, 

tak mi přijdou mladý syn a nevěsta, ty mi to 

umejou, vyperou mi záclony, to je to, co já už 

nezvládám, lézt na žebřík nebo takhle. Jinak rád 

cestuju. No tak jsme ty já už jsem tady 6. rok, no 

takže jsme procestovali a prolázňovali, teď jsem 

se vrátil z lázní. 

T: Jo? Kde jste byl. 

R: V Poděbradech, tam už jsme byli 4x No a jinak 

jsme byli všude ve světě Turecko, Španělsko, 

takže letos jsme měli ject se synama do Egypta, to 

padlo, takže ale vrátili mi peníze. Stačí vám to 

takhle? 

T: Ještě ne. 

R: No tak povídejte. 

T: Co považujete za hranici stáří?  

R: No hranice stáří je, když už člověk musí jenom 

odpočívat, ale dokud může žít, tak to musí využít. 

T: A změnilo se nějak chování ostatních k vám po 

odchodu do penze? 

R: No, to je jako myšleno jak ostatních? 

T: No jako vašeho okolí. 

R: No moje rodina teda moje synové a jejich 

rodiny nemají se mnou žádnou práci tady, protože 

já jsem ještě soběstačnej. Horší je to s těma, který 

prostě tady musejí být na vozíčku a tak dále, takže 

ty s nima mají práci. Se mnou práci jako nemají. 

No a jak se změnilo, no změnilo se to, že vlastně 

tenkrát, před, já jsem v penzi 20 let, tenkrát prostě 

člověk zastával nějaký pozice no a teď je nula. 

Prostě ty lidi, který vás mají i jako pečovat, a tak 

si o takových lidech, který jsou tahle myslí, že to 

už jsou lidi jako ne… 

T: Takže myslíte to tak, že už jste vnímanej 

jakože nic nepřinášíte té společnosti? 

R: No ne no prostě že jako nejsme už na tu dobu 

dost vyzrálí. 

T: A jak jsou podle vás senioři prezentováni 

v médiích? 

R: Jako myslíte… 

T: V televizi třeba v tisku… 

R: No tak jako vidím jako jak se v některých těch 

klubech důchodců žije, jak jim teda přispívá 

město nám taky přispívá město třeba na zájezdy 

no a takže se snažíme, snažíme se žít. A média o 

nás jako. A místní média, co je teda jako 

Zpravodaj tady kralupskej no tak tam mají 

pravidelnou rubriku a tam i přispíváme nějakýma 

příspěvkama, který, jak tady žijeme nebo co 

děláme a tak. 

T: A jak často se podle vás senioři objevují 

v reklamách? Jestli to teda nějak zaznamenáváte. 

R: No podívejte se já mám teď když koukám na 

televizi a jsou tam reklamy tak je to pro mě 

odpočinkovej čas, můžu si odběhnout, takže já to 

nesleduju. To je některý ty reklamy jsou úplně 

stupidní, prostě některý jsou pěkný, některý jsou 

stupidní, ale mně už jako nějak nepomůžou nebo 
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nepovzbudí mě k něčemu. 

T: Znáte třeba nějaký neziskový organizace pro 

seniory?  

R: Neziskový organizace. Tomu se tak dneska 

neříká. My jsme byli dřív tzv rozpočtová 

organizace tadyten dům, no a ta rozpočtová 

organizace byla, že prostě ten městskej úřad nás 

měl zcela v rozpočtu a dneska jsme příspěvková 

organizace tzn. že nám městský úřad přispívá. 

Teď třeba se tady nahodila taková otázka, že 

využití tady tý místnosti, kterou máme pro jako 

společenskou zábavu, tak pro nás budou chtít 

platit, a to se nám nelíbí. Takže a to jsou takový 

věci, kdy někde v tý dělají reklamu v tý televizi, 

kde ukazují jak důchodci se bavěj, jak každej jim 

pomahá, nám městskej úřad taky pomahá, ale 

tohleto jako oni říkají jako, že my potřebujeme 

moc elektriky, že se tady vaří kafe a takovýhle 

nebo že prostě uklízečka tam musí uklízet atd. ale 

podle mýho názoru to by měly udělat ty 

organizace nebo by to měli dát platit těm 

organizacím, který nejsou z města. Třeba tady 

chodí nějakej minichon sem zpívat no tak ten by 

to měl platit, protože ty to dělají jako zájmovou 

činnost a nejsou součástí tady toho domova. No a 

nebo tady kralupskej soubor, chodí sem zpívat no 

tak to je taky zábava těch lidí, čili ty by to měli 

platit ale ne ty kteří tady jsou součástí toho 

domova. 

T: Tak já vám pustím pár krátkých reklam, můžu? 

R: No. 

T: První je od Elpidy, znáte Elpidu? 

R: To já vůbec nevím, to já nesleduju.  

T: (Pouští reklamu Elpida) Líbila se vám tahle 

reklama? 

R: No byla o důchodcích, jak žijou v domově 

důchodců nebo jak se když se scházejí no tak 

nebyla špatná byla to z mýho věku takže na 

takovou reklamu lze se dívat teda pro mě ale pro 

nějaký ty takový ty zpěváky a takový to už dneska 

to není ono. 

T: Myslíte si, že se v týhle reklamě objevují 

nějaký stereotypy o stáří a o starých lidech? 

R: Néo stereotyp já nevím prostě tam jako 

ukazujou, co to stáří by mělo dělat, že by se mělo 

cvičit, že by mělo to si jednak krátit čas a jednat 

prostě posílit svoje fyzický a takový síly.  

T: A ztotožňujete se třeba s tím jak tam byli ty 

senioři zobrazení? 

R: No… 

T: Třeba když tam byli ti aktivní senioři v té 

druhé části reklamy, tak ztotožňujete se takhle 

s tima aktivníma? 

R: No, jestli se ztotožňuju, já říkám, že by se to 

mělo dělat, ale my se taky tady se, tady cvičí 

senioři tady i ty babičky co jezděj na těch 

vozejčkách tak mají chytrej kroužek a takový 

věci, takže proč bych se neztotožňoval. 

T: Takže si myslíte, že ta reklama zobrazuje stáří 

věrohodně? 

R: No asi jo. 

T: Změnil bystě něco na té reklamě? 

R: Ne proč. 

T: Tak já vám pustím, jestě jednu. (Pouští 

reklamu Život 90) Líbila se vám tahle reklama? 

R: No tak myslím, že jo. 

T: Jak tahle reklama prezentovala podle vás 

seniory. 
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R: No prezentovala je tak, jak by se měli chovat, 

tak jak by měli žít no, protože jak jste v tý 

reklamě měla, že v Praze je 10 000 mužskejch a 

50 000 ženskejch, čili ten nepoměr a ten známe i 

my tady, takže ale někteří z nich se zamilují 

někteří se spřátelej, já mám taky přítelkyni, ale ne 

tady, mimo.  

T: Mimo z Kralup? 

R: Ne, mimo domov. 

T: Takže myslíte si, že ta reklama zobrazuje 

seniory věrohodně?  

R: No, jo.  

T: Objevují se v ní podle vás nějaký stereotypy o 

stáří? 

R: Není stereotyp, prostě takovej je život v těch 

domovech důchodců, prostě že se ještě ve starým 

věku zamilujou anebo spřátelej fakt je ten, že 

v tom, v těch domovech je mnohokrát víc 

ženských než mužských. 

T: Je tam to stáří prezentováno spíš pozitivně 

nebo negativně v té reklamě? 

R: No já si myslím, že je tam řečeno, tak jak to 

v tom životě důchodců je. 

T: Ještě tu mám jednu kraťoučkou reklamu. 

(Pouští reklamu Kafesbabi) Tohle je reklama 

jedné organizace nebo je to takový projekt, který 

se snaží nabádat mladý lidi, aby trávili víc času se 

svýma prarodičema a tak co si myslíte o téhle 

reklamě? Zaujala vás nebo spíš ne? 

R: No, s těma mladejma je to rlzný. No já jsem 

zapomněl to slovo teď vám ho řeknu já jsem tady 

jako dobrovolně ale jsou tu tzv odložený no a ty 

odložený prostě to je takhle jsou lidi nemocný a 

jsou různý typy těch lidí. Ty lidi odložený těm se 

taky stejská. Ono, když se sem nastěhujete tak 

musíte mít co nejvíc věcí s kterejma jste žila 

předchozí život, aby vám něco připomínali a aby 

prostě jste se cítila jako doma. No a ty tzv. 

odložený lidi tam záleží na tom, jak ty jejich, ta 

jejich rodina si jich všímá, jak ta jejich rodina jim 

vchází vstříc atd. no, takže neviděl jsem, co si 

povídají ta mladá s tou starou… 

T: no ty si nepovídali vůbec. 

R: No právě tak já vám říkám, jak to je no.  

T: A ocitnul jste se někdy v podobný situaci? 

R: Já jako, jo? 

T: No, že by třeba jste někde byl s vnoučaty a … 

R: No, tak heleďte se, musíte to brát, tak jak to je. 

Do mladejch nesmíte mluvit, protože oni by vás 

stejně nepochopili. To je my už jsme zbytečný, 

my jako oni mají úplně jiný zájmy dneska, my už 

jsme tzv. přes hranici něčeho, tak pokud si to 

nezpestříte jako já třeba nebo některý lidi další, 

tak prostě žijete tak, jak žijete.  

T: A myslíte si, že je to správný, že třeba mladý 

lidi nechápou nebo nerozumí seniorům? 

R: No já si myslím, že je to přirozený, že to 

vyplývá ze života. Oni jsou zvyklí žít úplně jinak. 

T: Jak tahle reklama vyobrazovala tu seniorku 

tam? Jakej jste z ní měl pocit. 

R: No tak byli u kafe, asi si povídali. No a jestli si 

jí stežovala třeba ta babička buď na vlastní ten 

život nebo na ně si stěžovala to já nevím. 

T: No oni právě spolu vůbec nemluvili, protože ta 

slečna byla pořád na telefonu a nevěnovala se 

babičce. 

R: Jo, no tak to já si ani nevšiml. 

T: No, takže ocitl jste sen někdy v podobný 

situaci jako ta babička nebo ne? 
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R: No podívejte se, někdy prostě člověk musí 

leccos skousnout, protože, no prostě nemůžete 

přijmout některý jejich názory, nemůžete přijmout 

jejich chování atd. čili to, to je těžký. 

T: A myslíte si, že se v tý reklamě objevovali 

nějaké stereotypy o starých lidech? 

R: Já si myslím, že ne. 

T: Změnil byste něco na tý reklamě? 

R: No abych věděl, o čem povídají. I když ona 

mluvila do telefonu, to jsem si nevšiml. A ten 

telefon mohl přijít náhodou a musela ho vzít čili 

třeba něco vyřizovala, to neříká ta reklama. 

T: Tam šlo spíš o to, že se tý babičce nevěnovala 

záměrně. 

R: To je těžký prostě. 

T: Já vám teda ukážu poslední reklamu. (Pouští 

reklamu Ikea) Jak se vám líbila tahle reklama? 

R: No vypovídala toho mnoho najednou. Prostě 

ukazovala na lidi samotáře, pak ukazovala na lidi, 

který jsou do společnosti, no a ukazovalo to i na 

prostě těch jednotlivcích, který teda jsou ještě 

schopný a žijou tak, že tady třeba chodí do 

Nelazhozevse a zase zpátky, pěstujou turistiku 

nebo prostě… lidi… no nevím jak bych to 

vyjádřil, ale prostě to bylo mnoho lidí, který třeba 

s mládeží tam byl nějakej důchodce a takových 

taky není moc, který ještě snášej. Mně se líbí 

hrozně malý děti, když jdou oblečený, ale nechtěl 

bych to. Na to já bych už neměl nervy. Takže to je 

taková všehochuť v tom, o j možný v tom věku 

v tom důchodu dělat a co nedělat, buď 

společenskej nebo samotář anebo já nevím, 

společenskej ještě jako, ta společenská záležitost 

může bejt v různejch rovinách… může mít zájem 

o sport, o tanec, a my máme třeba takový 

tancovací partu a chodíme ještě. Jak umíme 

poskakovat to byste věděla. Já byl teďka v lázních 

a potřeboval jsem se doléčit teda no.  

T: Takže ta reklama prezentovala spíš, jestli jsou 

senioři samotáři…? 

R: Prostě různý skupiny důchodců nebo seniorů. 

T: A tam vlastně byli dva typy toho seniora, 

jeden, co seděl na lavičce a krmil holuby a druhej 

akční, kterej cestoval a podobně, tak se kterým 

tím seniorem se vy osobně více ztotožňujete? 

R: No já se snažím prostě žít, já žiju třeba tím, že 

jdeme ve čtvrtek k číňanovi na večeři, jednou za 

měsíc chodíme tancovat támhle do vesnice, takže 

žijem a tam prostě… 

T: Takže snažíte se nějaký aktivity mít? 

R: No to nejsou přímo aktivity tady odsuď, ale 

my taky jsme si jako zvolili jednou za měsíc, že si 

sem zveme toho s tím klimprem a ten nám tu 

hraje a tancujem. Příště teda jedna měla slavit 87 

a dneska jí odvezli. No takže… 

T: Líbí se vám, jak ta reklama pracuje s tím 

obrazem těch seniorů? Nebo jak prezentuje to 

stáří? 

R: No já bych akorát řekl k tomu, že nevím odkaď 

ty reklamy jsou, ale jestli jsou v televizi a tak 

dále, protože ta publicita dělá tu reklama, jestli to 

ty senioři vidí nebo nevidí, vy mi to tady 

ukazujete, ale nějak jste k tomu přišla ne? 

T: No já to mám tak z různých zdrojů. Třeba ta 

elpida ta sevysílala na ČT, ale to je třeba 2 roky 

nazpátek, ta poslední s tou židlí je zahraniční 

reklama, takže tu předpokládám, že jste neměl ani 

šanci někdy vidět, ale tady nejde o publicitu, ale 

spíš jak třeba se… 

R: Takhle to na mě působilo, já si myslím, že to 
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bylo přirozený. 

T: Tak jo tak vezmem to už rychle, ať vás tady 

nezdržuju dlouho, taže změnil byste něco na téhle 

reklamě? 

R: Ne. 

T: Myslíte si, že tam jsou ti senioři vyobrazeni 

stereotypně? 

R: jsou tam, je to i stereotyp no. No prostě jsou 

tam ukázaný někerý činnosti a různý zájmy lidí. 

T: Která reklama z těch, co jsem vám pouštěla se 

vám líbila nejvíc? 

R: No já nevím, jak tam ukazovali, jak se ty 

bavěj, myslím, že to byla druhá nebo třetí až, jak 

se tam baví, jak tancujou, hrajou karty, no prostě 

taková… 

T: Jo, to byla ta poslední. 

R: Jo, ta asi byla nejlepší. 

T: A která se vám líbila nejméně? Nebo která vás 

zaujala nejméně? 

R: Já si myslím, že všechny jsou o důchodcích a 

že všechny jsou pravdivý. 

T: Takže si myslíte, že všechny vystihují stáří 

přesvědčivě? 

R: no ano. 

T: Tak a teď tu mám jenom pár otázek, které se 

týkají stereotypů o starých lidech, který má 

společnost nebo mladší lidé. Stačí odpovědět 

ano/ne, ale kdybyste to chtěl rozvést, tak můžete. 

Myslíte si, že je stáří ošklivé? 

R: Já už jsem řekl, že stáří je blbec. 

T: A vy sám se cítíte ošklivý kvůli svému věku? 

R: No cítím se, nebo takhle nesmím myslet na to, 

že je přede mnou konec. 

T: Jsou podle vás staří lidé nemocní nebo 

nemohoucní? 

R: no tak každej ten senior je na tom různě, 

Některej běhá jako srnka, některej nemůže chodit, 

no prostě nejde to určit. 

T: Vy sám se cítíte být nemocný nebo 

nemohoucný? 

R: Mně bolely nohy, jako kolena, chodím 

k doktorům a tak. Jako necítím se úplně já to 

nechci zakřiknout. 

T: Myslíte si že jsou senioři závislí na svém 

okolí? 

R: Víceméně ano. 

T: Vy sám se cítíte být závislý na svém okolí? 

R: No rozhodně je to v tom, jestli mi čas utíká 

nebo neutíká čili v tom okolí, který je, co mi 

nabízí něco, abych nebyl prostě smutnej nebo 

abych nepřemejšlel o tom konci a tak dále.  

T: Myslím to i tak, jestli jste furt tak jako 

soběstačný, že se zvládnete o sebe postarat. 

R: To právě jako nejvíc vůči tý rodině, protože i 

ta rodina ta soběstačnost vám dává s ní tak 

komunikovat, protože syn chodí do práce, dcera 

pracuje do večera a tak dále to prostě… 

T: Takže cítíte se být třeba závislý na tom okolí 

nebo ne? 

R: No určitě ano, protože to mi jako utrácí ten 

čas, kterej tady musím vykonat. 

T: Myslíte si, že jsou staří lidé neaktivní? 

R: No to si nemyslím, protože jak jste tady viděla 

toho pána, je mu 93 a ještě má zájem a ten druhej, 

já nevím, jestli jste ho znala, no tak prostě ten 

taky, to jsou velice aktivní lidi, ale jsou mezi nima 

takový tady taky asi dvakrát prošel takový lidi, 
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který prostě „tam už jsem byl, to už jsem dělal, 

tadyto stojí za nic, co budeme mít zase za blaf“ a 

takový prostě lidi, který nejsou souzvukem celýho 

nějakýho okolí. 

T: Vy sám se cítíte být neaktivní kvůli svému 

věku? 

R: Ne já nejsem neaktivní, já co může tak jim 

tady pomůžu. 

T: Myslíte si že jsou staří lidé ekonomickou zátěží 

pro společnost? 

R: No asi jo, protože je nás hodně. 

T: A vy sám se cítíte být ekonomickou zátěží? 

R: No, cítím být, žiju v důchodu a ten stát buď se 

stará nebo nestará a já myslím, že se stará ten stát. 

horší je to potom dolů, tady vidíte, že na nás 

chtějí platit a tak dále. A nejsme, možná že nám i 

záviděj. 

T: A setkáváte se s nějakými předsudky vůči 

vašemu věku? Že třeba někdo řekne, že jste starý, 

takže jste takový a takový. 

R: No vždyť jsem vám to už říkal, že si mysleji, 

že jste blbý, vy tomu nerozumíte nebo takovýhle 

s tím se setkáváte i třeba v rodině. 

T: A myslíte si, že to je pravda? 

R: No já si myslím, že ne, Já si myslím, že ještě 

celá řada těch důchodců je schopná tý rodině 

vlastní teda pomoct, jednak finančně a jednak i 

pro zařízení třeba bytu, zahrady a takovýhle, no 

prostě mají určitý zkušenosti ty starý lidi, mají 

určitý znalosti no a ty mladý ale o to nemají 

zájem. Já třeba přijedu odněkaď, no a já rád fotím, 

tak přinesu fotky a mám kamaráda, kterej zase 

dělá, to je jeden z těch, který jsou prostě nic mu 

není dobrý. 

T: A myslíte si, že je stáří nebo staří lidé nějak 

znevýhodňováni ve společnosti kvůli svému 

věku? 

R: No znevýhodňováni, ty starý lidi už do tý 

stávající společnosti nejdou, prostě ta společnost 

už není pro ně něco, co je zajímá. My jsme byli 

teď v těch lázních a tam vystupovali jeden 

budeník a dva kytaristi, a to člověk to je nebaví ty 

lidi některý, ale byl tam dixieland, a to tam 

tleskali ty staří většinou. 

T: Setkal jste se někdy s pojmem Ageismus? Víte, 

co to znamená? 

R: Ne 

T: To je diskriminování lidí na základě jejich 

vyššího věku. Upřednostňování mladších lidí před 

staršíma nebo nějaký ty stereotypy, který nemusí 

vždy odpovídat skutečnosti. 

R: no, ale to jsem vám už říkal, co si o těch lidi 

myslejí. 

T: A setkal jste se někdy třeba s tím, že vás váš 

věk znevýhodňoval v profesním životě? 

R: To ne naopak. 

T: Odbyl vás někdy lékař s tím, že za vaše 

problémy může vysoký věk. 

R: Já jsem as měl štěstí na doktory, protože to, co 

jiní říkají o doktorech se mi zatím nestalo. Teď mi 

moje obvodová lékařka poslala na krev, jestli 

nemám tu leukémii nebo takovýhle voloviny no a 

jako poslala mě do nemocnice do slanýho a tam 

mě vyšetřuje nějakej pán Pohlreich, bratr toho 

kuchaře a je to hroznej srandista a s takovýma 

doktorama se dá žít. On se ptá na přítelkyni, tak 

on jako co, tak funguje? Napíšeme, že přítelkyně 

funguje (smích). 

T: Tak to je vše, chtěl bystě ještě něco dodat 
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třeba? 

R: No, asi ne. 

 

Respondent EŠ 

Věk: 75 

Bydliště: Kralupy nad Vltavou 

 

T: Jak byste popsala stáří? 

R: Stáří bych řekla, že záleží na každým člověku, 

jestli si to člověk připouští nebo ne, ale 

každopádně v tom stáří musí mít člověk nějaký 

motiv, pro co teda žít i s těma problémama 

zdravotníma, který se vyskytnou. A pokud teda je 

člověk apatickej a jenom se soustředí na to 

zdravotní potíže a začne fňukat a sedět, tak to je 

konečná, protože ten cíl nějakej musí mít ten 

senior, pro co žít a pro koho a jestliže někomu 

udělat radost, takže to je podle mě hrozně 

důležitý. Znám spoustu seniorů, co tady je, Klub 

přátel Prahy, klub jako rodáci kralupský dělají 

různý akce, výlety a tak dále, takže jsem se 

setkala, na spoustě zájezdech jsme byli a už v tom 

autobuse to člověk vidí, že je spousta těch lidí 

apatických. Fascinovalo mě, když jsme dělali 

Jižní Čechy týdenní pobyt, bydleli jsme ve Veselí 

v Jižních Čechách a byla tam jedna paní, která o 

dvou berlích a nevynechala jedinou památku. 

Vždycky se omlouvala ať na ní počkáme, ale 

nevynechala absolutně nic. To jsem ji teda 

obdivovala, ale říkám záleží na mentalitě toho 

člověka. Člověk si říká, že by v tom stáří ještě rád 

něco zažil, ale říká si, že tak nějak všechno končí, 

ale tak nějak v tom pozdním věku by pak nějakou 

tu činnost každej měl mít, protože jinak to potom 

by bylo opravdu na nic ten život. 

T: A jak vy sama prožíváte voje stáří? 

R: No tak jak říkám žiju pro zahrádku, pro vnuci, 

mám tři vnuci, takže jako odmalinka, nejstarší syn 

tady v baráku bydlí, takže odmalinka s nima tak 

chodím, pochoduju, vlastně ti se mnou vyrůstali. 

Ten jeden je teda od Bydžova, takže ten je trošku 

z ruky tady, ale s těmahle dvouma tady, těm už je 

15, 18 tak ten už má taky svoje děvče Jirka, ale 

myslím, že je jako, celkem si myslím, že něco 

jsem jim dala, protože i ten starší, když má nějaký 

problém, tak přijde za mnou, když potřebuje, 

když to nechce řešit s rodičema, tak žejo, tak jako 

přijde si popovídat a ptá se mě a chce teda 

poradit, což teda si myslím, že je veliký plus. A i 

z těch svých tří dětí mám radost, myslím si, že 

neměli jsme to jednoduchý, protože jsme tu 

přistavovali a peníze moc nebyly a mimo to já 

nějak od mládí jsem trošku musela být zocelená, 

protože táta mi umřel ve dvanácti, takže mamka 

měla co dělat s námi se sestrou, žejo a právě 

v Hronově, já jsem z Náchodskýho okresu, měli 

jsme tam dům a prostě během 4 let mně umřela 

sestra, švagr a pak manžel, takže bylo to úplně 

šílený, takže barák jsem prodala, protože to neměl 

kdo obstarat, tak tam jezdím vždycky v létě, 

nějaký penzionek si najdu, protože chci se tam na 

léto vrátit, abych to nějak prošla a tak nějak život 

se se mnou nemazlil. Já nechápu lidi a specielně 

mladý, že spousta polyká ty antidepresiva, podle 

mě je takový krédo, že každej neduh nebo ten 

problém v životě je vždycky mi pomohl s nějakou 

fyzickou prací, jo prostě, jít makat a opravdu se 

vyčerpat, takže třeba zryju zahrádku, když mě 

něco naštve a prostě nějakou činností, a ne 

sezením a pasivním přemýšlením, protože to fakt 

nemá cenu. To je úplně promarněnej čas. 

T: A co považujete za hranici stáří? Jaký člověk je 

podle vás starý? 
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R: Starý podle mě je člověk, kterej opravdu 

zdravotně na tom je už tak špatně, že nikam 

nemůže, je osamocenej a zůstává teda sám bez 

nějakých kontaktu s okolím, a to si myslím, že je 

to nejhorší, co může být, nemá s kým promluvit a 

tak dále. To jako si myslím, že je nejhorší, co 

může být. Znám tady, zrovna tady má sousedka 

nějakou babičku a tý je přes 90, tak občas taky 

s ní tady promluvím. 

T: Takže vnímáte to stáří spíš negativně? 

R: No hele negativně, jak bych to řekla. Ono je to 

takový pozitivní negativní. Není to úplně 

nejrůžovější, ale tak musí z toho člověk vydolovat 

to dobrý v tom stáří, aby teda si z toho vzal spíš 

těch kladů než záporů, aby si ti probral, ty zápory 

odsunul a vzít si ty klady, aby ten život nějak šel. 

T: Změnilo se nějak chování ostatních k vám po 

odchodu do penze? 

R: Ani ne, já ten kontakt se školou mám stále i 

když se tam kolektiv pomalu celej vyměnil, abych 

vám pravdu řekla, je to docela krutý, protože já 

jsem tam nastupovala v tom 73. roce a prakticky 

tam z toho původního kolektivu, co jsem 

nastoupila snad jedna učitelka naživu, jinak je 

všechno pryč a všichni teda odešli tak nějak 

v brzkém věku. A teď je to tak nějak obnovený, a 

právě s tou paní učitelkou se kterou se známe asi 

10 let, to jsem jí poznala ona byla někde ve školce 

na rok a takže od tý doby funguju u ní, i na škole 

v přírodě jsem s ní byla, a tak nějak, i když teda jí 

je asi 45, i když teda je o tolik let mladší, že jsme 

našlo takový nějaký souznění, že si nemusíme nic 

říkat a víme, co je třeba v tý třídě udělat, což je 

strašně důležitý. Nechápu, když někdo dělá 

asistentku třba učitelce, který se nesnášeji a to je 

potom na nic, ten souzvuk musí být. Jinak by to 

nešlo. A jinak se navštěvujeme s kolegyněmi, 

zítra budeme opékat buřty u nás na zahradě 

tady… ten kontakt je potřeba, teď tyhlety tři 

měsíce fakt trpím, protože to je šílený, to ještě že 

ta zahrádka mě drží, protože tam mám furt co 

dělat, jo, a teďka mám fajn, že dcera koupila byt, 

jak bydlí Monika, takže jí mám teďka přes ulici. 

T: Jak si myslíte, že jsou senioři prezentováni 

v médiích? 

R: N tak nevím, myslím si jako by se jim mohlo 

pomoct více jako teda v těch přístupovejch 

cestách. Někde to není, to vidím, jak se belhají do 

vlaku, to si myslím, že by mohlo mít nějaký 

zlepšení a teď si myslím, že se hodně pomohlo, že 

i ty důchody se zvedly, tak si myslím, že jako to, 

ale je fakt že všechno je o lidech to máte jako 

kantoři. Jsou lidi, kteří to dělají s láskou a některý 

prostě to neuměj a nejhorší na tom je, mně štve, 

když třeba se na úkoru těch seniorů podílejí, že 

jim třeba nedají tu péči takovou, jakou by měli. A 

to bohužel někdy teda kolikrát se prezentuje i ve 

zprávách, že někde takový ty domovy jsou, ale 

jako je fakt, že oni teda ty lidi nejsou nějak 

finančně odměněni a je to práce asi děsná, protože 

jsou lidi, když se dostane do toho penzionu žejo, 

když máte třeba ty ležící pacienti, ti důchodci a 

senioři tak není to jednoduchý. Ta péče musí být 

děsně náročná, ale celkem si myslím, že je takový 

období, že se o ty seniory stará lépe, než se 

staralo, že se jim snaží tak nějak jim pomáhat a 

v rámci možností i těch financí jim to nějak 

ulehčovat. 

T: Takže jak si myslíte, že třeba v televizi, rádiu, 

v tisku, jak ty seniory vyobrazujou? 

R: Tak záleží, jak který. Některý se chválí, 

některý jsou negativní, ale říkám, pokud nějakej 

ten senior má nějaký předpoklady, něco uzpívá 

třeba, tak si myslím, že ta, že je celkem jakoby, že 
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se na ně upozorňuje na tyhle lidi a že to chválejí, 

že se něčím, třeba ta univerzita 3. věku, že si 

myslej, že je to obohacení tý paměni, že je to 

velice důležitý žejo a teď jsem tuhle poslouchala, 

že tahle akce se docela rozjela, že mají hodně 

účastníků. Takže si myslím, že se snažeji, protože 

ta paměť ve stáří je velice důležitá, protože člověk 

zapomíná, to vidím na sobě, protože každou chvíli 

něco hledám, o to nejde, ale prostě v tý paměti 

člověk tak nějak pátrá, tak kolikrát mně chvíli 

trvá, jak potkávám ty známý třeba, než si 

vzpomenu a odpovím, mně to časem teda dojde, 

kdo to vůbec je. 

T: Myslíte si, že jsou ti senioři v médiích 

prezentováni dostatečně? 

R: No já bych řekla, že by se to mohlo polepšit 

teda, že by to bylo na výbornou, to bych neřekla. 

Trošku by to chtělo zvednout a tu publikaci 

otevřít spíš. 

T: A jak často se podle vás senioři objevují 

v reklamě? Jestli to nějak sledujete. 

R: Tak ty reklamy, abych pravdu řekla, tak to 

většinou přepínám, protože to mě nebaví a je jich 

strašně moc. To většinou vždycky ztiším nebo to 

přepnu na něco jinýho. Ne, to mě fakt rozčilujou 

ty reklamy, protože kdyby byla jedna dvě, ale 

těch je v těch pořadech prostě strašně moc. To 

jako si myslím, že by se to mohlo omezit. A 

některý jsou teda fakt trapný ty reklamy, to vám 

povím. 

T: A v jakých reklamách se podle vás ti senioři 

objevují nejčastěji? Na jaký produkty nebo 

služby? 

R: No tak většinou to je bych řekla na nějaké ty 

zdravotní, na léky, co by měli, no já když to 

slyším, tak bych měla od rána polykat samý léky, 

jo, že na všechno na klouby anebo nějaký ty 

vitamíny zdravotní, to jsem dostala asi před 

rokem a leží mi to tam ve sklenici. Říkám, radši si 

vezmu čerstvý ovoce, ale prášky polykat, to teda 

fakt jako nemyslím, no. To já teda beru na tlak 

ráno a jeden na cholesterol večer, ale jinak další si 

říkám, když kolikrát mě bolí hlava, tak si teda 

radši lehnu nebo se osprchuju studenou vodou, že 

jo, než si brát nějaký prášky. Protože každej ten 

lék zase nějaký ty negativa má.  

T: Takže byste řekla, že se objevují převážně 

v reklamách na léky třeba? 

R: No na léky třeba, na vitaminy, prostě doplňky 

stravy a tak, no. 

T: Setkáváte se někdy s předsudky vůči vašemu 

věku? 

R: No tak někdy to mám od vnuka, protože někdy 

když potřebuju něco s nějakou technikou, tak na 

mě koulí očima nebo když něco rozbiju, ale pak 

to teda ale můžu říct to kolikrát když jsem takhle 

měla jít s těma důchodcema nějaký zájezdy, tak 

že třeba když jsme se harcovali někde s kuframa, 

tak že vždycky se někdo, nějaký mladý člověk 

našel, že pomohl, takže neříkám, že všichni, ale 

zrovna včera když jsme byli v divadle tak jsme 

jeli a nějaká mamina po schodech u vlaku tak 

jsme jí pomáhaly zase my s dcerou, protože sama 

s kočárem by to asi sama zvládla a spousta lidí 

prostě šla za ní a prostě jako by se nechumelilo.  

T: Myslíte si, že je stáří nebo staří lidé nějak 

znevýhodňováni nebo stereotypizováni? 

R: záleží jak, jak já jsem, když mně manžel 

zemřel, tak lítali jsme, našli mu prostě nádor, 

takže jsme lítali po všech možných vyšetřeních 

v Praze a někdy to bylo úplně perfektní a někdy 

jsem teda rostla. Říkám záleží, všechno je to o 
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lidech. Ale nejhorší někteří z těch mladých lidí, 

který jsou takhle negativní, tak mně štve, říkám 

„Taky jednou budete starý, taky jednou budete 

třeba potřebovat pomoc, žejo“ tak by jako se měli 

nějak chovat. Já teda zatím nemám negativní 

nějakou zkušenost, teď jsme byli v Losinách jsem 

dostala novej mobil a nešli mně vymazat SMSky, 

tak jsme šli do nějaký restaurace, tam seděl 

nějakej mladej pár, říkám „Nezlobte se, ale ještě 

jsem se nenaučila to vymazat,“ tak mi to ochotně 

teda vymazali žejo. Pak se to člověk naučí, ale 

měla jsem ho krátce, takže jsem si s tím nevěděla 

poradit, ale jako vždycky si myslím anebo když 

jdu já většinou teda, protože mám důchod a plat, 

žejo, tak s důchodem vyjdu, takže plat mně jde 

většinou na účet, když potřebuju náhodou 

vyzvednout většinou na Vánoce, tak posílám 

dětem peníze, žejo, tak vyplňuju ty šeky a teď se 

mi stalo, jestli to je v pořádku, tak jdu prostě 

k přepážce a říkám „Prosím vás nezlobte se ale 

zkontrolujte mi to, jestli to mám dobře teda, 

abych poslala ty peníze, tam kam pošlu,“ a 

vždycky teda v tý komerčce jsou strašně ochotný. 

Radši se poradím, protože člověk už je takovej 

nejistej a kolikrát fakt se třeba zeptám někde 

třikrát, když si nevím rady a zatím jsem se 

s negativem nesetkala. 

T: A myslíte si, že třeba obecně takhle ve 

společnosti jsou senioři jako znevýhodňováni 

nebo že se na ně nahlíží s předsudkama? 

R: Těžko říct zase bych mohla mluvit o lidech. 

Někdy přijdete do restaurace, kavárny, tak někdy 

ta obsluha je opravdu vlídná a všechno a někdo 

třeba dvakrát, protože co si budeme povídat, 

důchodce když jde do kavárny, tak si nenaporučí 

nějakej majlant, tak si něco jednduchýho no, 

protože ty peníze opravdu si musí to hlídá, takže 

jako velkej užitek z toho ten obsluhující nemá 

z takovýho důchoce, ale říkám zas je to všechno o 

lidech, jakej ten člověk je, jak se chová a někdy 

prostě je to tak a někdy tak. Ale ve většině tak 

nějak, co jsem se s těma důchodcema pohybovala, 

tak jako jsem se nesetkala, že by nějak 

opovrhovali těma důchodcema nebo, že by ji 

nevyšli vstříc. 

T: Setkala jste se někdy s pojmem ageismus? 

Víte, co to znamená? 

R: Ne, tak to mi musíte vysvětlit. 

T: To znamená víceméně jakoukoli diskriminaci 

lidí na základě jejich věku, různý znevýhodňování 

třeba a tak. 

R: Je fakt, že když člověk, co takhle slyším, jsem 

se s tím potkávala u doktorů některých, že čím je 

člověk starší, tak ne aby zkoumali příčiny, ale 

řeknou „No tak to patří k věku žejo, tak jako co 

byste chtěl“ a něco takovýho, ale já nemůžu na 

svou doktorku nic říct, ta si hlídá preventivní 

prohlídky, jestli člověk chodí a preventivně posílá 

na různé kontroly a podobně, ale někteří ti doktoři 

takoví jsou.  

T: S tím tu souvisí ještě jedna otázka. Odbyl vás 

někdy lékař s tím, že za vaše problémy může 

pokročilý věk? 

R: Mně teda ne, já sem u paní doktorky nový a 

s ničím takovým jsem se nesetkala, takže 

opravdu, a i člověk byl objednaný, tak jako šel na 

míru, v Holešovicích bylo to oční centrum, tak ta 

teda jsem opravdu byla, úplně perfektní vlídný 

prostředí. I když teda je to soukromý tak 

pochopitelně zaplatíte, ale opravdu se tam 

k člověku chovali hezky. Nevím, jak někdo, ale já 

teda jsem se nesetkala s něčím takovým. 

T: A setkala jste se někdy s tím, že vás váš věk 

znevýhodňoval v profesním životě? 
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R: Je pravda, že teď jak dělám tu asistentku, tak 

některý dny jsem byla teda unavená, no, že 

opravdu jsem, některý dny byli tak nějak na čáru, 

že jsem věděla že je to na mě moc a musím si 

doma odpočinout, že je to náročný, a hlavně 

někdy ty konflikty s těmahle problémovýma 

dětma jsou, tak někdy teda to bylo fakt náročný, 

že to dostalo na psychiku zahulit. Loni jsem měla 

těch pět hodin a teda letos vlastně půl roku 

vlastně, čtvrt roku vlastně jsem ve škole nebyla, 

takž těch 5 hodin bylo pro mě náročný, hlavně 

těch přecházení tříd a … 

T: A třeba s tím, že by vám to dávalo najevo spíš 

vaše okolí? 

R: Ne, ne, ne tady vyloženě v práci mám kolektiv 

fakt dobrej, to opravdu vycházím i s mladšíma. 

T: Teď tady mám pár otázek, které se týkají 

nějakých těch stereotpů o stáří, tak stačí 

odpovědět ano/ne a kdybyste chtěla, můžete to 

rozvést. 

R: V pohodě. 

T: Myslíte si, že je stáří ošklivé? 

R: Já si myslím, že, já si myslím, že ne zase záleží 

na člověku, ale spíš bych řekla, že ne. 

T: A vy se cítíte třeba ošklivá kvůli svému věku? 

R: No ošklivá se necítím, ale někdy si říkám „no 

tak třeba nějakej ten rok by neškodilo ubrat. A je 

to zas jak na houpačce. Záleží, jak se cítíte 

zdravotně. Já někdy běhám jak srnka, teda ta 

kyčel mě bolí, takže jsem taková naštvaná na 

sebe, že to jako bolí, ale snažím teda si tak nějak 

udělat to stáří, aby nebylo ošklivý, aby aspoň 

něco na tom bylo hezkýho. No je fakt, že ten 

manžel mně schází, protože je prava že s ním 

bychom ještě spoustu věcí dělali, ale no, bohužel 

to, takovej je život, no. 

T: Jsou podle vás staří lidé nemocní nebo 

nemohoucní? 

R: No tak jako bych řekla dost celkem a nejhorší 

na tom je, že spousta lidí v mládí ty nemoci 

přechází a pak se vám to vynahradí všechno, žejo, 

ale říkám no, ta nemoc se stáří nevyhýbá 

samozřejmě, záleží, jak někdo těch zdravotních 

problémů má míň, někdo víc, žejo, ale myslím si, 

že co se týče důchodce a staršího, tak těžko se 

najde někdo, kdo ty zdravotní problémy nemá 

teda, ale v jaký míře, to už je na tom člověku. 

T: A cítíte se vy sama nemocná nebo nemohoucí? 

R: Zatím ne bohužel. Teda bohudík! (smích) 

Musím to zaklepat. Zatím jsem soběstačná a 

vystačím si, takže nepotřebuju pomoct a dokážu 

se obstarat, takže doufám, že to nějakou dobu 

ještě bude trvat. 

T: Myslíte si, že jsou staří lidé závislí na svém 

okolí? 

R: Já bych řekla, že hrozně. Já mám takovej 

problém, že syn koupil barák a chce ho zbourat, 

postavit novej,takže by mě čekal přesun tady 

z toho baráku a z toho mám hrůzu, protože tady 

jste pomalu 50 let v jednom baráku, máte svoje 

zázemí, svoje prostory, tak si myslím, že a dlouho 

jsem si i zvykala, když jsem se sem stěhovala, já 

pocházím odjinud a tady ten kraj to je úplně něco 

jinýho. Jenže to bylo dilema, měla jsem malýho 

2letýho kluka a buď sem půjdu anebo bychom šli 

s manželem od sebe, protože on tam nechtěl 

zůstat, no, tak jsem se musela rozhodnout, 

protože, když jednou má člověk tu rodinu, tak 

musí uvažovat trochu jinak, no, tak nakonec jsem 

našla zázemí tady v tý škole, ale abych vám 

pravdu řekla, Kralupsko jsem si nevzala k srdci 
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nikdy, jo. Když byly děti malý, tak jsme pořád 

jezdili tam, k babičce.  

T: Nebo takhle, myslíte si, že jsou senioři závislí 

na ostatních, že se nedokážou o sebe postarat 

sami? 

R: No tak pokud teda je, ty senioři opravdu nějak 

postižení, no tak musí být závislí na okolí, když to 

nezvládnou, to je jasný, Ale myslím si, že člověk 

kterej těch závažnějších problémů nemá, tak že se 

každej snaží starat sám o sebe, aby se dokázal 

postarat sám o sebe, ale jsou momenty, žejo, třeba 

nemůže chodit nebo přijde o zrak, tak to je 

pochopitelný, že tu pomoc bude potřebovat, že 

sám se jako neobstará. 

T: A v sama se cítíte být závislá na ostatních? 

R: Zatím ne teda. Zatím si postačím. 

T: Myslíte si, že jsou staří lidé neaktivní? 

R: No některý jo, některý opravdu tak nějak 

posedávaj a prostě nenajdou si nějakou činnost. 

Spoustu takových jsem poznala, ale bohužel 

myslím si, že to pak vede jako dost k zdravotním 

komplikacím, protože ta aktivita, když není, tak ta 

pasivita, že není prostě žádnej ten smysl toho 

života, tak to není dobrý. 

T: A vy sama byste že jste kvůli svému věku 

neaktivní? 

R: No to bych neřekla, protože snažím se chodit, 

cvičit, zdravotní tělocvik, plavat se snažím chodit. 

No teď to plavání mně pochopitelně odpadlo a 

jinak ten zdravotní tělocvik i merunu mám doma 

míč jako takovej zdravotní tělocvik je tady na 

gymplu. To vede bývalá zdravotní sestra, ta je 

šikovná, že nám probírá všechny možná svaly a 

klouby, takže to je něco dobrého a chodí tam 20 

důchodců a já jsem 3. nejstarší od konce. Je 

potřeba ty klouby prostě rozhýbávat. Z toho mám 

největší obavu, abych mohla chodit, protože 

nechodit a sedět, to by byla moje konečná, to si 

nedokážu vůbec představit. 

T: Myslíte si, že jsou senioři ekonomickou zátěží 

pro společnost? 

R: No tak, jak jsem četla statistiky nebo zprávy, 

tak je jich docela dost těch seniorů a ten důchodce 

vyplácí bych řekla dost peněz, ale je fakt, že tomu 

se nějak neubráníme, protože jako ten věk se 

prodlužuje, tak pochopitelně ti senioři přibývají. 

Teď v týhle situaci, co si myslím, jak máme ten 

dluh a tohle, tak je to docela záhul teda. No ale 

tak jako celý život ty senioři pracovali, mají nárok 

na ten důchod, ale bude to asi tvrdej oříšek, co 

s tím, protože jako suma to musí být docela 

slušná, co se na ty důchody vydává, i když teda 

bylo spousta přídavků teda, takže opravdu 

neříkám, že by se jim nepomáhalo, ale je to oříšek 

ty finance, no. 

T: A vy sama se cítíte být ekonomickou zátěží pro 

společnost? 

R: No já si myslím, že se snažím v tý škole ještě 

pracovat, tak snad nějakou práci ještě odvádím, 

tak bych se necítila teda. 

T: Znáte nějaký neziskový organizace pro 

seniory? 

R: To abych vám pravdu řekla, tak tím jsem se 

nezabývala teda. 

T: Já tu mám 4 reklamy ne všechny jsou od 

neziskovek, já vám je pustím a pak se vás zeptám 

na pár otázek ke každé. (Pustí reklamu Život 90) 

R: Tak to je výborná tahle reklama, protože 

opravdu spousta lidí, který osamělý jsou, tak 

můžou najít tu podporu. Já znám jednu 
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důchodkyni, její syn žije pryč, se snachou s děma 

si nerozumí, žije sama v paneláku a teda je to 

docela tvrdý pro ní, že nemá možnost. 

T: Líbila se vám tahle reklama? 

R: Jo líbila, určitě, protože říkám, spousta lidí, 

pokud něco takovýho objeví a opravdu se cítí teda 

nějak ohrožený samotný, tak bych řekla, že to je 

dobrý, když si nějakou podporu najdou, aby jim 

ty lidi pomohli. 

T: Jak tahle reklama vyobrazuje seniory podle 

vás? 

R: No tak jako si myslím, že ten František, co tam 

byl, tak si myslím, že je v nějaký opravdu špatný 

situaci, takže objevil tuhle společnost a 

vyprovokoval se, že chce něco dělat, že chce tu 

svojí samotu nějak ovlivnit, aby prostě nebyl sám, 

žejo a měl trošku ten život lepší než v tý samotě. 

T: Ztotožňujete se s tímto obrazem seniora? 

R: No já si myslím, že je to takovej obrázek, 

skutečně tak asi důchodce, senior vypadá, takže si 

myslím, že ten obrázek mě tak jako docela zaujal 

no. 

T: Spíš třeba i jako s tím, že tam je vlastně ten pán 

takovej osamělej doma a to, tak jestli se… 

R: Jo, ale že se tak sám vyburcoval, že chce sám 

něco dělat, aby ten jeho život měl nějakej smysl 

další. 

T: A objevují se podle vás v té reklamě nějaké 

stereotypy o stáří nebo o starých lidech? 

R: Jak myslíte? 

T: Nějaký předsudky nebo takový to 

znevýhodňování těch seniorů nebo jestli je tam 

ten senior vyobrazen třeba nějak negativně nebo 

nepravdivě. 

R: Já si myslím, že rozhodně ne, že normálně by 

takovej důchodce senior vypadá. Ne že by ho 

nějak zesměšňovali nebo něco takovýho, to 

rozhodně ne.  

T: Já vám pustím ještě jednu. (Pustí reklamu 

Kafesbabi) Jak se líbila tahle reklama vám? Jakej 

jste z ní měla dojem? 

R: Já jsem měla dojem, že tam byla nějaká 

babička s vnučkou, že si přišly na kafe a 

popovídat, což si teda myslím, že je úplně 

miliónový, protože ten starej člověk potřebuje 

kontakt nějakej. A jestli ta vnučka měla nějakej 

dobrej vztah k tý babičce a přišla jí navštívit, tak 

myslím, že tu babičku potěšila.  

T: No tady je to spíš vyobrazený tak, že babička 

s vnučkou jdou na kafe a vnučka kouká celou 

dobu do telefonu a nevěnuje se babičce.  

R: Jo vlastně no vidíte ten telefon. No tak takhle 

to mi připomíná moje vnoučata, když jdeme 

někde na večeři tak to chvíli teda jo, než snědí tu 

večeři, ale pak místo aby teda konverzovali nějak, 

tak prostě mají nějaký zprávy na mobilu. 

T: Takže jste se ocitla někdy v podobné situaci? 

R: No tak jako vnoučata pochopitelně, to je 

vždycky sprdnu a teď ty tři měsíce, co nebyli ve 

škole, tak jsem vařila pro všechny a když chodili 

na oběd, tak vždycky s mobilem, tak říkám „No 

tak to ne ty mobily se odložej, teď obědujete, tak 

si něco popovídáme, pak si klidně ten mobil 

vemte,“ protože u oběda koukat do mobilu teda to 

mě teda rozčiluje. Sice teda protáčeli očima 

vždycky oba dva, ale tak nějak jsme se vždycky 

dohodli.  

T: A líbila se vám tahle reklama? 

R: No jako byla to taková, takový ty kontrasty se 
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tam objevily no. Místo toho mobilu by se měla 

věnovat babičce, protože ta babička si myslím o 

to stojí si s někým popovídat, žejo, protože než by 

koukala na někoho, kterej s ní nekomunikuje. I 

když hodnotím, že přišla na to kafe k tý babičce, 

ale ta konverzace prostě tam chybí. 

T: Tohle je právě reklama jedné organizace nebo 

je to spíš jen takový projekt, jmenuje se to 

Kafesbabi a ten se snaží nabádat mladý lidi, aby 

trávili víc času a věnovali se svým prarodičům, no 

a tady se snažili asi ten negativní obraz toho, aby 

si lidi uvědomili ty priority. Jak tahle reklama 

vyobrazuje seniory podle vás, jaký jste měla 

dojem z té babičky? 

R: No, byla si hodně smutná, čekala, že prostě ta 

vnučka s ní bude mluvit, žejo, ráda by si s ní 

popovídala, jak si tam tře ty ruce, no, ráda by, aby 

jí vnučka popovídala, jak se má nebo se jí zeptala, 

jak se cítí, jak se má. Ten kontakt tam chybí, 

bohužel je to tak a teď to tak bývá a ty mladý si to 

neuvědomujou, že budou taky jednou starý. Ta 

osamocenost, já, když si představím, že bych byla 

sama někde v paneláku, tak je to pro mě taky 

trauma. 

T: Objevují se v téhle reklamě nějaké stereotypy o 

těch starých lidech? 

R: No tak ten stereotyp nevím, no tak u tý paní, že 

většina z nich, co znám, když jdu do Kralup, tak 

vidím většinu sedět třeba na lavičkách jen tak 

smutně tam posedávají a zřejmě prostě čekala tak 

nějak víc no. 

T: Ještě vám pustím jednu reklamu. (Pustí 

reklamu Elpida)  

R: Tak to teda klobouk dolů, to teda jim fandím, 

aby si každej našel ten svůj smysl. Opravdu 

říkám, činnost je základ toho života ve stáří, 

protože pasivita to je šílená věc. Tady znám 

zrovna taky ještě nějakej sbor ještě bývalýho 

učitele a chodí na nějaký vystoupení, jsou to 

hodně starý babky takovej minichor pěveckej, 

chodí na vystoupení, obchází domovy 

pečovatelský i ten, co to vede je taky už 

v nějakým věku už je mu k osmdesátce a opravdu 

se tak nějak sešli a pracujou i znám vlastně 

v ochotničině spousta lidí, který hrajou divadlo a 

snaží se. Já s jednou tou důchodkyní jsem jezdila 

na zájezdy, do divadla na koncerty chodíme, to 

jako máme tady v Kralupech nebo do 

Nelahozevse, tam jsou hezký koncerty na zámku, 

tak to se vždycky domluvíme nebo nějaká 

přednáška, když je, a tak prostě nějak jdeme 

abych se snažila nebo do hudebky, žejo a muzeum 

dělají koncerty, ta škola je tady velice dobrá na 

úrovni teda v Kralupech, mají krásný vystoupení 

předvánoční a vůbec. Mši hrajou v kostele, takže 

já se snažím těchhle věcí zúčastnit, protože mně 

to hrozně baví, ale jako ty děti sem chodí taky ze 

školy, tak je pochválím, oni jsou šťastný, že jsem 

se tam objevila, že jsem se přišla na ně podívat. I 

zpravodaj kupuju, že se člověk tak zajímá, co se 

tady děje v Kralupech, žejo, aby člověk věděl, co 

se plánuje a tak. 

T: Jak se vám líbí to zpracování té reklamy, co 

jsem vám teď pouštěla? 

R: Ale já si myslím, že ten kontrast je tam docela 

jako bych řekla, jako mně se to líbilo, protože 

když najednou z toho osamění se dostanou do 

toho života a je tam vidět ten úspěch, co okážou, 

že to překonají tuhle psychózu tý samoty a prostě 

začnou se sebou něco dělat a chtějí to změnit a ty 

úspěchy se jim začnou, je to zřejmě uspokojuje, 

čeho docílili. 

T: Jak ta reklama prezentuje ty seniory? 
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R: No, tak bych řekla, že jako prostě prezentuje je 

tak, že spousta lidí si myslím, že dokáže být tak 

statečných, že dokáže tu samotu přelomit, aby 

teda ten život si změnila. 

T: A ztotožňujete se s takovým typem seniora? 

R: No, no určitě, když takhle se změní, když 

dokáže něco udělat, to je určitě dobrá věc, záleží 

to na okolnostech. Jako nějaká určitá pohodlnost 

v tom stáří je, ale musí se to nějak zlomit, no, 

protože jinak, no, abych řekla, protože někdo se 

celý den válí na tom gauči a tohleto, ale to 

všechno prostě ty klouby potom odchází, žejo, i 

když bolí, tak chce ten člověk, aby udělal nějakej 

pohyb, ty pohyby jsou velice nutný, aby se ty 

kosti rozhýbaly. 

T: Změnila byste na téhle reklamě něco? 

R: no tak nevím, ten u toho okýnka, jak furt 

kouká, tak zase tam má toho pejska… Možná ani 

ne, myslím, že jako to bylo docela pěkný. 

T: Objevuje se tam podle vás nějaký stereotyp o 

stáří nebo o starých lidech? Nějaká taková ta 

představa ne vždy pravdivá… 

R: No že ta jednotvárnost teda jako si myslím, že 

jako je tak nějak vžitá, že jsou naučený určitý 

prostě chůze, určitý činnosti, a tak nějak, no 

prostě má to ten člověk prostě zaběhnutý, takže 

jako nějaký změny. Já bych vám pravdu řekla, že 

teďka taky mám zahrádku tohle, zavářím, tak 

nějak to mám taky takový stereotypní a včera 

jsem byla v tom divadle a nějak jsem si to tak 

vybočila, protože je to přeci jenom se musíte 

dopravit do Prahy, zpátky, teď mezi těma lidma, 

byla jsem včera jako taková nesvá, protože delší 

dobu teď jsem na té zahrádce, a hlavně tříměsíční 

pauza teda, to jako byl záhul na mě. 

T: Teď nemyslím ani tak stereotyp, že staří lidé 

mají každej den stejnej, ale spíš nějaký 

stereotypní vnímání těch samotných seniorů, že 

třeba ti senioři jsou takový a makový a že se to 

třeba aplikuje takováhle představa na všechny 

seniory bez ohledu na to, že každý ten senior 

může být iný a nemusí to tak platit pro každýho. 

R: Tak to prostě je jasný, protože ty geny má 

každej člověk jiný, a to bychom nebyli lidi, ale 

roboti, kdybychom byli stejný.  

T: Nebo třeba nějaký předsudky o těch starých 

lidech, myslíte si, že se v té reklamě objevují? 

R: Já bych to neřekla, protože fakt většina 

skutečně těch seniorů takhle žije a málokterej se 

dokáže takhle vyburcovat. Takový a převážně 

lidí, to určitý procento, jestli malý velký, to 

nemůžu odhadnout, tak tím stereotypem denním 

prostě žije nebo si nepřipouští, že by se chtěla 

změnit. 

T: Tak já vám pustím ještě poslední reklamu. 

(Pouští reklamu Ikea) Co říkáte na tuhle reklamu? 

R: Tady jsme zas viděli spoustu činností těch 

důchodců, cokoliv se můžou věnovat, jeden tam 

byl takovej samorost, žejo, kterej prostě byl pořád 

stranou, která se tak nějak odtahoval a byl nějak, 

snažil se vyjít sám se sebou. 

T: Tam šlo o to, že pán chodil krmit holuby na 

lavičku a najednou tam nebylo místo, tak s koupil 

židličku, aby měl kde sedět, když mu to tam 

někdo zasedne a pak vlastně zjistil, že s tou 

židličkou může krmit úplně kdekoli, až se tak jako 

rozhoupal k cestování a zažíval všechna možná 

dobrodružství, co mu svět ještě nabízel. Tak jak 

na vás působila tahle reklama? 

R: No já si myslím, že jako nějak svůj svět našel, 

protože jako abych pravdu řekla, některý ty 

důchodci si nedokážou najít činnost a prostě 
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nepotřebujou nikoho prostě a stačí si sami se 

sebou. Sice takových lidí je málo bych řekla, 

protože většinou teda většina těch důchodců chce 

společnost, žejo a mluvit, ale některý lidi mají 

prostě ty geny od mládí, že si dokážou vystačit a 

on měl vlastně to v krmení holubů, a tak nějak 

pozoroval tu činnost a si myslím, že jako mu asi 

nic nescházelo, že jako měl svůj svět. 

T: Jak ta reklama prezentuje ty seniory podle vás? 

R: Tahle, co jsem teď viděla tak, že spousta těch 

seniorů měla určité činnosti, že neseděla, že se 

něčím zabývala, a to se budu opakovat to je fakt 

důležitý ta činnost, bez tý to teda nejde. 

T: A líbí se vám, jak ta reklama pracuje s těmi 

seniory? 

R: No tak samozřejmě tady jsme několik těch 

obrázků viděli, ty činnosti, já si myslím, že to 

není špatná reklama, myslím si, že to ukazuje ten 

svět těch seniorů, že jsou opravdu jako činorodí. 

T: Změnila byste něco na té reklamě? 

R: No tak vlastně tam nakonec ten stařík si sedl 

na tu lavici, žejo. 

T: On tam donesl jen tu židli a šel do obchodu si 

koupit něco jinýho. 

R: jo tak (smích) Jako neříkám, já nejsem proti 

reklamám, některý jsou teda stupidní, ale tyhle, co 

jste mně ukazovala, tak si myslím, že jsou 

šikovně udělaný teda.  

T: A myslíte si, že to stáří je tam zobrazováno 

pomocí nějakých předsudků nebo stereotypů? 

R: Já si myslím, že ne, protože, jak je ten život 

různorodej, tak jako si myslím, že to teda 

neudělali, já bych proti tomu nic nemohla říct. 

Mně se líbila. 

T: A která ta reklama podle vás vystihla to stáří 

nejpřesvědčivěji? 

R: Já bych dala tuhletu. Těch činností se tam 

ukazuje opravdu dost. 

T: A která ta reklama vás zaujala nejvíc a která 

naopak nejmíň? 

R: Nejvíc bych řekla… možná že ta druhá, jak 

tam byla na začátku ta samota, jak koukal z ona a 

ona se dostala do toho sboru. 

T: Ta z té Elpidy. 

R: No, jak prostě se zapojili a prezentovali se 

s nějakou tou činností, a to vyburcování z té 

samoty se mi tam líbilo 

T: A která vás zaujala naopak nejmíň? 

R: Ta první byla ta… 

T: Ten Život 90. 

R: No ten Život 90 asi no. Protože tam jako by 

mohlo třeba, to byla ta babička s tou vnučkou. 

T: Ne, ne, ne to bylo Kafesbabi a Život 90 byl ten 

starý pán, jak za ním přišla ta paní a na konci 

říkali, kolik tu žije osamělých seniorů a podobně. 

R: no tak ne, to bych dala tu dvojku s tím 

Kafesbabi. To by se mělo tak nějak víc otevřít 

prostě nějaká ta komunikace, aby to nebylo s tím 

mobilem, aby víc komunikovala s tou babičkou… 

T: Ukázat to víc pozitivně. 

R: Přesně, aby jako s ní povídala, aby jenom 

nekoukala do mobilu, ale i si povídaly. 

T: Tak jsme u konce, chtěla byste ještě něco dodat 

k něčemu? 

R: Asi ne. 
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Respondent MP 

Věk: 76 

Bydliště: Kralupy nad Vltavou 

 

T: Jak bys popsala stáří? 

R: Že stojí za houby. 

T: Jo? (smích) 

R: Napiš to nějak inteligentně. (smích) 

T: A jak prožíváš svoje stáří? 

R: No tak, jak bych to měla říct. Když mě nic 

nebolí, tak je to dobrý. (smích) 

T: A co považuješ za hranici stáří? 

R: 85 

T: Jo? Takže člověk je starej až tak od 85? 

R: Já bych.. Takhle! Aha, hranici stáří! Tak 

počkej, tak ta hranice, no já už si připadám stará i 

teďko, ale myslim si, že ještě úplně do toho stáří 

bych mohla do tý 80 tak. Jo? Že by teprve ta 

osmdesátka, že už by byla teda úplně blbá. 

T: A změnilo se nějak chování ostatních k tobě po 

odchodu do penze? 

R: Pokud myslíš jako rodinu, nebo vůbec?  

T: Jako tak celkově no… okolí… 

R: Já bych řekla, že né. 

T: A jak jsou podle tebe senioři prezentováni 

v médiích, v televizi, v novinách a tak? 

R: Tak abych ti řekla pravdu, tak já noviny vůbec 

nečtu a zprávy taky nekoukám. To bych se 

zbytečně rozčilovala. Takže já se snažim žít 

takovym tim neznalym životem, abych se 

nemusela rozčilovat. Jo? 

T: A jak třeba si myslíš, že seniory vnímá 

společnost? 

R: Já bych řekla, že někomu vaději. 

T: Jo? A proč třeba? 

R: Tak jednak, že vám ubíráme peníze, alespoň 

jsem to tak slyšela, i když jsme celej život dělali, 

tak to už zase voni ty mladý jako nevnímaji. Že 

jo? (smích) Stačí? 

T: Jo, jo. Já myslim, že jo, jestli tě třeba ještě 

nenapadá něco jinýho. 

R: Asi, asi ne no. 

T: A jak často se podle tebe objevujou senioři 

v reklamě? Nebo v nějakých… 

R: No já na ty reklamy sice moc nekoukám, ale 

teďko vim, že ňákej ten krém dolgit nebo co, tak 

tam ty senioři jsou. Pak ňáká… A tak, řekla bych, 

že moc nee. Já na to sice moc nekoukam, ale řekla 

bych, že tam těch seniorů zas tolika není. 

T: A v jakejch reklamách se podle objevujou 

nejčastěji? 

R: No na nějaký ty zdravotní. Ty krémy a tak 

dále. 

T: Jo. Tak já ti tady ukážu 4 videa… Tak tady je 

první video. (Pustí reklamu Kafesbabi) 

R: Hm. Nebaví se s babičkou a kouká se do 

mobilu.  

T: Tak jakej máš dojem s týdletý reklamy? 

R: Smutnej.  

T: Jo? 

R: Hmm 

T: Jak to… Jak ta reklama vyobrazuje tu seniorku 

tam? 
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R: No právě, že ty mladý… nebo teda ta vnučka 

nemá moc velikej zájem, aby se s tou babičkou 

pobavila, aby jí trošku rozptýlila, aby jí něco 

řekla. Babička si tam chudák akorát míchá 

kafíčko a mladá si hraje s mobilem. 

T: Líbí se ti, jak je ta reklama zpracovaná? 

R: Tak, je to trefný. 

T: To je jakoby reklama na… od jedný 

organizace, která se snaží nabádat právě mladý 

lidi trávili víc času s babičkama, prababičkama a 

tak…  

R: Aby se věnovali těm… ano, tak to se mi líbí. 

T: Ocitla ses někdy v podobný situaci jako ta 

babička? 

R: Ne, ee, ne. Když se setkám s vnučkama tak mi 

toho naštěbetaj. Tak jako to né… 

T: Jo? 

R: …to je v pohodě. 

T: A myslíš, že se v tý reklamě objevujou nějaký 

stereotypy o starých lidech? Nějaký předsudky 

vůči nim nebo Nějaký zkreslený třeba jako 

vyobrazení? 

R: Tak vzhledem, že já na ta reklamy zas tak moc 

nekoukám, tak asi si… 

T: Myslím právě v týdletý jako co teď ukazuju. 

R: Jo v týdletý jo? 

T: No. 

R: No, u někoho je to pravdivý, u někoho to není 

no. 

T: A myslíš, že tam to stáří, nebo jakoby ten 

senior je vyobrazenej tak, jak jako ve skutečnosti 

se ty senioři třeba cejtěj, nebo si připadaj? 

R: Tak já si tak nepřipadám, ale myslim si, že jo. 

T: Jo? 

R: Hmm. Já v týdletý situaci ještě nebyla. Zatím 

teda se holky ke mně chovaj moc hezky, tak… ale 

myslim si, že jo. 

T: A změnila bys na tý reklamě něco? 

R: Ne. Ee. 

T: Tak ti ukážu další. Tak třeba tadytu. (Pustí 

reklamu Ikea) No, tak jak se… jak na tebe 

působila tadle reklama? 

R: No tak, mně se ta reklama moc líbí a musím 

říct, že ten dědeček to udělal dobře. Než by teda 

tam seděl a sypal těm ptáčkům, tak žije takovym 

tim správnym životem.  

T: Takže se ti líbí jak ta reklama… 

R: Jo! 

T: …pracuje s tím obrazem stáří? 

R: No no no, to se mi líbilo. 

T: Myslíš, že je tam to stáří třeba někde 

vyobrazeno stereotypně? Nebo pomocí nějakejch 

stereotypů? 

R: No… Tak na todleto nevim co bych ti řekla. 

T: Nebo jestli tam jsou ty senioři třeba nějak 

vyobrazený úplně nelichotivě nebo pomocí 

takových těch předsudků, který třeba o nich 

můžou… 

R: No já bych řekla, že to jako žádnej předsudek 

není, že to taky tak bejvá. My, kdyby sme 

s Lubošem teda málem taky mohli ty ptáčky 

krmit, protože teď nemůže chodit, tak nikam moc 

nechodíme. Tak taky vlastně krmíme oba dva 

jako. (smích) 

T: Takže si myslíš, že to tak jako odpovídá? 

R: Já bych řekla, že jo. Když se někdo z toho 



 

41 

 

vymaní, tak je to v pořádku, než aby teda krmil 

jenom ty ptáčky. 

T: A změnila bys na tý reklamě něco? 

R: Asi ne. 

T: Tak ještě jednu ukážu. (Pustí reklamu Elpida) 

R: Tak to se mi taky líbilo. 

T: Jak na tebe působí tadle reklama? 

R: Líbila se mi moc a je to něco obdobnýho jako 

předtím, že ten dědeček taky z toho stereotypu 

vyběhl a tendleten pán taky. 

T: Jak tadleta reklama prezentuje seniory podle 

tebe? 

R: No to je vždycky otázka, na kterou já nevim, 

co bych ti řekla, jak to prezentuje. 

T: Nebo jakej dojem máš třeba z těch seniorů, 

který tam byly vyobrazený, nebo jejich způsobu 

života? 

R: Já bych řekla právě správnej, když začnou žít a 

ne, že by zakrněli doma. 

T: A ztotožňuješ se třeba s takovymdle seniorem? 

R: Ráda bych se ztotožňovala. (smích) Ráda 

bych… 

T: Objevují se v té reklamě zase nějaký 

stereotypy o tom stáří nebo nějaký předsudky? 

R: Tak já bych řekla, že snad ani ne. 

T: Změnila bys něco na tý reklamě něco? 

R: Taky ne. 

T: A to zpracování se ti líbí, jak to bylo udělaný? 

R: Líbilo. 

T: Tak ještě poslední. (Pustí reklamu Život 90) 

Tak jaký máš dojmy z týdle poslední reklamy? 

R: No, to je zase všecko bych řekla tak, tak 

správně, jak by to mělo bejt. Čili ten dědeček zase 

začal žít. Jako tamty předtím. 

T: A jak teda ta reklama vyobrazuje toho seniora 

tam podle tebe? 

R: No, že nezakrněl, a že šel do víru života. 

(smích) 

T: A myslíš, že takhle ty senioři, jako že jim to 

odpovídá, že to je jakoby pravdivej obraz? 

R: Já nevim. Já bych řekla no u někoho jo, ale 

většina bych řekla asi, že ne. 

T: Jakože nejsou aktivní? 

R: Ano. 

T: Takže spíš jsou jakoby… 

R: …pasivní 

T: Ten takovej ten první obraz co tam byl. 

R: Vono to taky může bejt 50 na 50 no. 

T: A líbí se ti, jak ta reklama pracuje s tím 

obrazem stáří? 

R: Jo, jo, jo! To se mi líbí teda. 

T: A ztotožňuješ se spíš teda s tím dědečkem, jak 

tam byl na začátku vyobrazenej s tim neaktivnim, 

nebo s tim… 

R: No já bych se radši ztotožnila až potom když 

byl aktivní. 

T: A objevujou se v týdletý reklamě třeba nějaký 

stereotypy, který se týkají starých lidí? 

R: Snad ne. 

T: Tak jo. Která reklama podle tebe vystihla stáří 

nejpřesvědčivěji a nejvěrohodněji? 

R: Tak teďkon mně ještě zopakuj, který tam byly. 

T: Byla tam… 
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R: Todleto vim, pak tam byl ten dědeček jak, jak 

tam těm ptáčkum sypali… 

T: …potom byla ta babička s tou vnučkou na kafi 

a pak tam byly ty senioři, jak zas ten pán fotil a ta 

pani zpívala. 

R: Tak jak ta pani zpívala i ten dědeček se mně 

líbil, jak potom šel do víru života, a ne aby tam ty 

ptáčky… Tak spíš ten dědeček jak, jak potom 

teda. 

T: A ta se ti teda nejvíc líbila? 

R: Ta se mi tak nějak líbila nejvíc. 

T: A která podle tebe zobrazuje ty seniory tak 

jako, tak jak bys řekla, že ve skutečnosti fakt voni 

žijou, nebo jak se cítí? 

R: No, todle bude dost tak… Já nevim. U někoho 

je to ta první, jak jsem ti říkala, ale u někoho zase 

ne tak. 

T: Tak na to asi jako není správná odpověď, spíš 

jde o tvůj jako pocit jakej z toho máš, nebo jak 

třeba si myslíš, že ty senioři žijou. 

R: Tak třeba se mýlim, když si myslim, že spíš 

jsou zalezlý doma, než aby teda z toho 

života…třeba se fakt mýlim, já nevim… Já bych 

řekla půl na půl. Půlka spíš ne a druhá půlka je 

taková činorodá. 

T: A která z těch reklam je teda podle tebe 

nejvěrohodnější? Nebo jich klidně řekni víc, jestli 

si myslíš, že jich je víc takovejch. 

R: No to je taky. Tak ta první se mně zdá taky 

věrohodná, že to taky tak bývá. 

T: Ta stou babičkou? 

R: To je ta babička. A… No a tamty už jsou zase 

tak bych řekla trošku jako na stejno, že jo? Že 

potom nekrněj doma, ale tak to už bych řekla zase 

ten dědeček, jak sype těm ptáčkum teda a pak už 

ne. 

T: A která tě zaujala nejmíň? A proč? 

R: Která mě zaujala nejmíň? Tak možná ta 

poslední. 

T: Tak. Setkáváš se někdy s předsudkama vůči 

tvýmu věku? Nebo s nějakým negativním 

pohledem k tobě? 

R: Ne. 

T: Myslíš si, že jsou třeba staří lidé 

znevýhodňováni ve společnosti nějak? Nebo že 

jsou třeba přehlížení? Nebo jsou vnímaní nějak 

jako negativně? 

R: No, sice do společnosti jako taky už moc 

nechodim, ale já bych řekla… 

T: Nebo celkově tak jako okolí… mladšíma 

lidma… 

R: Tak jako nemám, nemám žádnou špatnou 

zkušenost, tak doufám, že ani ty další babičky a 

dědečkové. No taky někdo může mít nějakou 

smutnou zkušenost, ale já nevim jestli to řeknu 

blbě. Půl na půl no. Třeba někdo je jako 

spokojenej, ale někdo se setkal s nějakým 

negativním postojem vůči nim. 

T: Setkala ses někdy s pojmem ageismus? Víš, co 

to znamená? 

R: Ne. Absolutně ne. 

T: To je diskriminace právě na, na základě něčího 

věku, třeba právě jsou ty senioři znevýhodňovaní, 

protože jsou starý i když ten věk nemusí jakoby 

pokaždý něco znamenat 

R: S tim jsem se já nesetkala. Nesetkala jsem se 

z nějakym teda negativnim názorem na to, že 

jsem takhle stará. (smích) 
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T: A setkala ses někdy s tím, že tě tvůj věk 

znevýhodňoval třeba v profesním životě? 

R: No tak jelikož už nedělám, tak ne. 

T: A když jsi třeba ještě pracovala, tak si nějak 

neměla pocit, že by tě ten věk znevýhodňoval 

před ostatníma třeba? 

R: Ne. Tou dobou, co jsem já dělala, tak ne. 

T: A odmítl tě někdy lékař s tím, že za tvoje 

problémy může pokročilý věk? 

R: Ee, taky ne. 

T: Teďkon ještě se zeptám na pár otázek ohledně 

těch stereotypů. Tak to stačí odpovědět klidně 

ano/ne. Ale klidně to můžeš i rozvíst kdybys 

k tomu chtěla říct něco víc. 

R: Jejej (smích) 

T: Myslíš si, že je stáří ošklivé? 

R: No, tak že by bylo úplně ošklivé říct nemůžu, 

ale že by bylo nějaký krásný to taky nemůžu říct. 

T: A ty se cítíš ošklivá kvůli svýmu věku? 

R: Jo, já třeba jo. 

T: Jo? 

R: (smích) Já jo (smích) 

T: Jsou podle tebe staří lidé nemocní nebo 

nemohoucní? 

R: Jsou, jsou, jsou. 

T: A ty se cítíš být nemocná nebo nemohoucná? 

R: Nemohoucná nemůžu říct, ale vobčas i 

nemocná no. Tu mě píchá, tu mě bolí, teď 

nemůžu chodit, teď mě bolí záda. Ale že bych 

byla úplně nemohoucí to ne. 

T: Myslíš si, že jsou staří lidé závislí na ostatních? 

R: To je zase jak kdo. Podle toho, když je trochu 

čilej, tak není závislý a když je někdo nemohoucí, 

tak je no. 

T: A ty si myslíš, že jsi závislá třeba na okolí? 

R: Néé. Určitě ne. Zatím ne, zaplaťpánbůh. 

T: Myslíš si, že jsou staří lidé neaktivní? 

R: Někdo jo, někdo ne. Jako celkově… 

T: No, když bys tak řekla spíš jsou aktivní nebo… 

R: Tak spíš bych řekla, že asi ne teda, aby byla 

konkrétní odpověď. 

T: A ty si myslíš, že seš kvůli svému věku třeba 

neaktivní? 

R: Hmm, to jsem. 

T: Takže řekla bys spíš, že vedeš takovej jako… 

R: …Klidnej život 

T: …pasivní život 

R: Hmm. No. Určitě. 

T: Myslíš si, že jsou staří lidé ekonomickou zátěží 

pro společnost? 

R: To je slovo do pranice. (smích) Určitě si 

spousta mladých myslí, že jsme. 

T: A ty si myslíš, že to tak je, nebo není? 

R: No, je to takovej koloběh života, tak bych 

řekla, že bysme neměli. Protože i ty mladý budou 

jednou starý a prostě je to takovej koloběh. 

T: A ty sama se cítíš být ekonomickou zátěží pro 

společnost? 

R: Tak vzhledem k tomu, že teďko už já nedělám 

a to, tak asi jsem. 

T: Jo? 

R: Hmm 

T: Tak jo, tak to je všechno. 
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R: Tak to je všechno, no. No tak to šlo. (smích) 

Ale nevim jak to vyhodnotíš. (smích) 

T: Jo vyhodnotim to určitě nějak. Jestli nechceš 

něco ještě třeba dodat k něčemu? 

R: Mě nějak moc nenapadá. 

 

Respondent SH 

Věk: 84 

Bydliště: Plačkov 

 

T: Jak byste popsal stáří?  

R: Slušně řečeno, nestojí to za nic. Myslím jako 

takhle stáří, člověk je rád, že se dožil takovýho 

věku, ale vzhledem k tomu, že se přidávají 

nemoci jedna za druhou, tak jako člověk to stáří, 

třeba herečka, jak se jmenovala, Fialová, říkala 

„Stáří je tak krásný“ Tak jako pochybuju o jejím 

rozumu, protože to stáří, člověk už čeká akorát na 

ten konec, na nic jinýho nemůže čekat. Zvětšuje 

se počet různých nemocí, člověk se nemůže 

pohybovat, všecko bolí, kolena bolej, zuby 

vypadávají čili to stáří jako není nic moc. 

T: A jak prožíváte svoje stáří? 

R: no prožíváme s babičkou, zatím se 

pohybujeme oba dva, babička uvaří… takže jinak 

to prožíváme vcelku jako v pohodě no. Protože 

jeden druhýmu vyhovíme, pomůžeme v jeho 

problémech i zdravotních, takže to stáří 

prožíváme v pohodě spolu. 

T: Co považujete za hranici stáří? 

R: Těžko říct. Někdo umře v 60… to je těžko říct, 

jaká je hranice stáří. 

T: Nebo jaký člověk je podle vás starý?  

R: Někdo je starej ve 40 a někdo je mladej v 80. 

Dneska jsme se dívali v televizi na Bohdalovou, 

tý je 88 a dělala si legraci, že jí dá hodně práce, 

aby z ní udělali maskéři starou v maskérně. Těžko 

říct. Takže si myslím, že nějaká hranice stáří 

podle mě neexistuje. 

T: A změnilo se nějak chování ostatních k vám po 

odchodu do penze? 

R: Svým způsobem změnilo, protože byli lidi se 

kterýma jsem se znal, se kterýma jsem si pomáhal 

a když jsem přišel do důchodu, tak přešli třeba na 

druhej chodník. Protože mě nepotřebovali, a 

nevím, neměli důvod, já jsem se snažil jako vždy, 

i když jsem zastával vedoucí funkci vždy lidem 

pomáhat, tak nevím, co byl toho důvod. Ne 

všichni, jo, byli lidi, možná ta větší část lidí se ke 

mně chovala hezky a chová do dneška, protože 

jsem měl spoustu kamarádů, jak ze zaměstnání, 

tak tady v obci a tak jako… Toho horšího bylo 

míň. 

T: Jak jsou podle vás senioři prezentováni 

v médiích? V televizi, rádiu, novinách třeba… 

R: To nemůžu posoudit. Nevím z jakýho pohledu. 

T: No, jestli jsou tam jako, jestli se o nich třeba 

mluví negativně nebo pozitivně… 

R: Ne, to bych nechtěl hodnotit nějak, jak jsou 

posuzovaný. Těžko říct. 

T: A jak často se podle vás senioři objevují 

v reklamách? 

R: V reklamách? Asi moc ne. V reklamách se 

objevují tam, kde ty sígři, jak je svolávají na 

prodej těch různejch akcí, ale jinak reklama, 

někteří si tím přivydělávají třeba, jde do reklamy 

a dostane za to zaplacíno, že využije i tuhletu 

možnost vyskytnout se v reklamě. 
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T: A v reklamách, na jaké produkty se podle vás 

ty senioři objevují nejčastěji? 

R: No tak na potraviny, protože starej člověk už 

vcelku nic nepotřebuje, oblečení máme dost, já 

jsem dělal v textilu, jezdil jsem do zahraničí čili 

obleků jsem měl, musel jsem si pořídit kvůli 

prezentaci podniku třeba dva obleky za rok, takže 

je mám ještě ve skříni věci, které jsem ani 

nepoužil. Co se týče oblečení nepotřebuju nic 

koupit. Občas boty, ty se čím dál míň vydrží, 

koupí se boty a ty prasknou při prvním dešti nebo 

mrazu, ale jinak se jedná akorát o nějakej ten 

spotřebič, odejde lednička, mraznička, televize, 

ale víceméně se jedná o potraviny.  

T: Tak já vám kdyžtak pustím první reklamu. 

(Pustí reklamu Kafesbabi) To je reklama od 

organizace, která se snaží nabádat mladé lidi 

k tomu, aby trávili více času se svými prarodiči. 

Tak jaký máte dojem z této reklamy? 

R: No tak pokud jako měla ukázat na to, že se 

vnučka babičce nevěnuje, tak já nevím z tý 

reklamy nemůžu posoudit během těch pár minut, 

jak se k babičce chová. Jinak momentálně mohla 

třeba mohla psát odpověď někomu, žejo, čili ona 

se může babičce věnovat denně třeba pět hodin a 

tohle je ukázka jedné minuty. 

T: Jak ta reklama vyobrazuje seniory?  

R: Jenom pohled na ruce, mně nic neříká. 

T: A líbí se vám, jak ta reklama pracuje s obrazem 

stáří?  

R: To nevím. 

T: Ocitl jste se někdy v podobné situaci třeba? 

R: Ně, my máme vnuky hodný, ty se o nás starají, 

navštěvují nás, pomáhají nám hlavně fyzicky, 

takže… a my se vždycky ozveme, když jsou na 

telefonech. 

T: Objevují se v té reklamě podle vás nějaké 

stereotypy o starých lidech nebo nějaké 

předsudky vůči nim? 

R: No, řada těch reklam takhle asi působí nebo 

takhle se děje. 

T: A v téhle konkrétní třeba? 

R: Říkám, mně to nic neříká tohle, jak tam sedí. 

Babička možná přemýšlí o něčem jiným 

momentálně protože stáří přináší už do mozku 

jiný myšlenky jiný starosti, takže ten vzájemnej 

vztah, kterej tam je nelze posoudit z té reklamy. 

T: Změnil byste něco na týhle reklamě? 

R: Ne, já jako k reklamám se vůbec nebudu 

vyjadřovat, protože takhle, většina reklam nás 

nezajímá, jsou řada reklam je tzv. klamavých 

reklam, což by se mělo i trestat a na západě se to 

děje, že ty klamavé reklamy jsou trestány. 

T: Tady taky. 

R: No, ale pokud se to podaří. Čili pro mě je 

klamavá reklama třeba i to, když obchodní centra 

udělají slevu a navýší tu původní částku, kterou 

škrtnou, to se nám už stalo taky.  

T: Tak já vám pustím druhou reklamu (Pustí 

reklamu Život 90) Jak se vám líbila tahle 

reklama? 

R: No, pro určitou skupinu nebo řadu lidí má 

význam, ale já jsem propagátor toho, že o rodiče 

se mají starat děti. My jsme tak byli zvyklí, tady 

jsme bydleli s babičkou s dědou, mými rodiči ve 

veškerý spokojenosti, babička se starala o děti, 

vařila i v nemocech. Takže mně se líbí, pokud to 

jde a jsou podmínky a chtějí ty lidi se takhle 

chovat ke svým rodičům, tak aby se staraly děti, 

dokud to jde. Na vesnici zvlášť to bylo zvykem. 
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Mívali tzv. vejmínek ti staří lidé, to prostě bylo, 

že ten dědic, nejstarší syn, který zdědil 

hospodářství, tak jim vyčlenil nebo umožnil 

bydlení, dával jim prostě i potraviny, staral se o 

ně, vařil, pokud ti rodiče nemohli, takže já jsem 

zastáncem toho, i je to proto takovej spokojenej 

život těch starejch lidí, než když někde si prostě 

úplně cizí lidé mezi sebou posedí v domově 

důchodců a vykládají si o nemocech. Já mluvím 

teda za vesnici a mluvím ještě v tom smyslu, že 

jsme teda dva. Jako já jsem nebo jsme nezažili, že 

budeme sami, jo. A já i když jsem bezvěrec tak 

modlíme se za to, abychom jako vydrželi spolu co 

nejdéle takhle pohromadě, protože ten život pro 

jednoho samotnýho musí být težký. Nezažil jsem 

to, ale dovedu si představit, že ten život není 

lehkej.  

T: Tahleta reklama na ten Život 90 to není přímo 

pečovatelský dům nebo domov pro seniory, ale je 

to organizace, která těm seniorům pomáhá i když 

třeba bydlí doma a jsou soběstační, pořádá pro ně 

různé akce, nějaký výlety, dovolený a podobně. 

R: Jo, já vím, taková charita. Zase, pokud to ten 

stařec nebo ta babička mohou využít, jo, pokud 

jsou schopný chodit a jako třeba vidím v televizi 

což je vysloveně asi reklama děda s babičkou sedí 

v domově důchodců, klepou se jim ruce a tahají 

šachy, což je určitě nahraný, a to není pro mě. 

T: A líbí se vám, jak tahle reklama pracuje 

s obrazem stáří? 

R: Ne, jako já k těm reklamám se vůbec nemůžu 

vyjadřovat, já je ani neberu, ať je to tady k tomu 

tématu nebo já nevím k různým produktům 

potravinovejm. 

T: Nebo jak tam byl podle vás vyobrazený ten 

senior, jak na vás působil? 

R: Hezky, hezky, snažil se já nevím, to myšlení 

mu šlo, on měl asi Alzheimera, ruce se mu 

klepaly, ale snažil se nějak přežívat to stáří, jak se 

dá. 

T: Objevují se v té reklamě nějaké stereotypy 

nebo předsudky vůči starým lidem? 

R: Ne, ne. 

T: Tak já vám pustím další (Pouští reklamu Ikea) 

Jak byste popsal tuhle reklamu? 

R: Jako různý typy těch starců, jak prožívají to 

stáří, tohle byl zrovna ten individualista, fyzicky 

čipernej v pohodě, trochu samotář no a trávil 

život, jak mu to šlo, jak mu zdraví dovolilo, byl 

spokojenej ten dědouš. 

T: Jak na vás působí tato reklama? 

R: Jo tak jako bych řekl tak normální, taková 

docela pravdivá s tím, že dědové chodí do parku a 

krmí ty holuby bavěji se, jak můžou a snaží se ten 

čas nějak přežít. 

T: Jak ta reklama prezentuje ty seniory? 

R: Přirozeně. Zase je to v porovnání k městu, 

tohle byli senioři městští. Tady na tý vesnici je to 

mnohem horší. V tom městě si může do toho 

obchodu dojít. My třeba s babičkou, pokud můžu 

jezdit autem, tak si do tý Ikey nebo do Kauflandu 

anebo jinam si dojedeme, ale pokud bych nemohl 

jezdit autem tak tady není prodejna, takže… i 

když vlastně pro nás ta návštěva toho obchodního 

domu je víceméně výlet, jakože se dostaneme 

mezi lidi, jinak tady sedíme doma, babička luští 

křížovky, sudoku. Já zase čtu, já přečtu 4, 5 

knížek za měsíc, takže jako bavíme se tak jak 

můžeme, jak nám zdraví dovolí, jak jsme zvyklí. 

T: Myslíte si, že ta reklama vyobrazila ty seniory 

věrohodně, jak ve skutečnosti žijí? 



 

47 

 

R: Říkám, já ty městský nemůžu posoudit, tohle 

to je něco jinýho je tady na vsi vždycky bylo 

zvykem, já nevím sousedi, říkalo se sousedce teta, 

strejda, žejo. Přes plot jsme se bavili, babičky, 

když šly do obchody, tak si popovídali, klábosily 

tam třeba hodinu, dědové šli večer do hospody 

jedno, dvě piva, zapálili veržínko, popovídali si o 

životě, takže ten život a ty městští to bylo zase 

kino, divadlo, úplně jiný zájmy,  

T: Myslíte si, že jsou rozdíly mezi seniory na 

vesnici a ve městě. 

R: Určitě, kor když ta vesnice jako tady, tady není 

hospoda, mně to nevadí, ale není obchod… 

zaplaťpánbůh za to, že se jezdí vlak. A ty městští 

ten třeba přejde ulici a je u obchodu.  

T: Změnil byste něco na téhle reklamě? 

R: Ne. 

T: myslíte si, že je tam to stáří zobrazeno nějak 

stereotypně nebo pomocí předsudků? 

R: Já říkám jako, jak vím, že ty lidi ve městě žijí, 

tak jako mi to připadá jako přirozený. 

T: A s kterým tím typem seniora byste se 

ztotožnil více, s tím, co sedí na lavičce a krmí 

holuby nebo… 

R: Já s tím, co jako chodí, pokud mě nebolí nohy, 

tak já jsem jako vždycky aktivní. Dělal jsem ve 

sportu dělal jsem v lidosprávě. Dělal jsem 

návrháře u Sukna, čili jakože měl jsem možnost i 

cestovat do Itálie do Německa, takže to bylo spíš 

takový moje hobby to zaměstnání. Já jsem spíš 

takovej činorodej, akorát mě bolí nohy, bojím se, 

ne bojím, ale těžko jako dojdu někam možná 

kilometr bych neušel, ale zase děláme s babičkou 

okolo na zahrádce kytičky a tak dále, skleník, 

takže já bych se spíš ztotožnil s tím činorodým. 

T: Tak jo, ukážu vám poslední reklamu. (Pustí 

reklamu Elpida) Jak se vám líbila tahle reklama? 

R: Ještě k tomu k tý pomoci těm seniorům, na tý 

vesnici ta pomoc je malá. Já se vrátím k tomu, že 

jsme žili teda s mými rodiči a ať to byl tatínek, 

maminka, tak chodily zdravotní sestry. Jendou za 

měsíc přišla, změřila cukr, krevní tlak, jo, 

případně přivezla léky, to jako to mi chybí taky. 

Já nevím, jestli se to někde děje ještě, ale tady ne. 

Ta sestra přišla pravidelně, aniž jí někdo. To 

prostě bylo její povinností nebo toho 

zdravotnictví, že prostě ty sestry přišly a tady 

s těmi starci pohovořily a udělaly ty základní 

kontroly, zdravotní vyšetření, a to jako si myslím, 

že by bylo třeba, aby to pokračovalo. V tom městě 

přece jen, když žijou v tom domově důchodců 

nebo v nějaký tý, tom zařízení, no tak tam ta 

zdravotní sestra nebo lékař je přímo a mají 

možnost styku s tím lékařem.  

T: Takže byste ocenil spíš nějakou zdravotní péči 

tady? 

R: No. A takhle, my jsme uvažovaly o tom, že 

bysme to třeba tady nechali někomu z dětí, vnuků 

a odešli do toho domova, ale my bysme se tam 

utrápili, protože tady ten člověk, sice žijeme tím, 

jak se to tam říkalo, tím stereotypem, prostě ráno 

vstanem, uděláme snídani a když je hezky jdeme 

na zahrádku, babička se jde projít, já něco, mně 

bavilo vždycky se dřevem dělat nebo jsem tam, já 

nevím okolo auta takový různý práce kolem 

domu, ale tam budu sedět a budu čumět z okna a 

koukat, jak chodí lidi okolo a budu se otravovat. 

Budu mít tu knížku, tu si tam číst můžu, ale tak to 

ostatní, když mě nebude bavit číst, tak budu jen 

koukat, třepat se u toho okna a ten život jako… 

Tady je to takový stereotypní, ale svým způsobem 

je to každý den jiný, můžeme si dělat, co chceme. 
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T: A jak se vám líbila tahle reklama? 

R: No, k tý se asi nebudu vyjadřovat, mně to nic 

neříkalo. 

T: A jak tahle reklama ukazovala ty seniory podle 

vás? 

R: Ne, jak říkám, já se k těmhle reklamám vůbec 

nebudu vyjadřovat, já to nemůžu posoudit. 

T: Takže se s nimi úplně neztotožňujete? 

R: Ne, že bych s tím nesouhlasil, ale nemám na to 

žádný názor. 

T: Změnil byste něco na této reklamě? 

R: Ne, vůbec nebudu se k té reklamě vyjadřovat. 

T: A objevují se tam podle vás nějaké stereotypy 

o starých lidech? 

R: No jsou, jak tam říká, děda vstane, nasnídá se, 

pak si jde lehnout, když nemůže chodit nebo se 

projde po místnosti, to jsou stereotypy už toho 

života. 

T: A myslíte, že tak ty senioři doopravdy žijí? 

R: No, určitě. To už je jenom stereotyp v tom 

stáří. Pokud je člověk fyzicky zdravej, schopnej, 

na výši, no tak může dělat nějaký aktivity, může 

jet do zahraničí… Já nedokážu posoudit ty 

městský seniory. Mně to nic neříká, protože já tak 

jako ta reklama to ukazovala, tak tak nežiju nebo 

snažím se tak nežít, ale říkám, kdybychom byli 

s babičkou zdraví, pohybovali se, tak můžeme 

třeba jet do zahraničí, no ale protože nemůžeme, 

tak bereme život takovej, jakej je a žijeme tady 

v tý domácnosti spokojeně, zaplaťpánbůh do 

dneška. 

T: Která z těch reklam vystihla podle vás stáří 

nejpřesvědčivěji? 

R: Zase nemůžu posoudit. 

T: Nebo která se vám líbila nejvíc nebo vás nejvíc 

zaujala? 

R: Já nevím, jako na sebe nemůžu vztáhnout 

žádnou, ani jednu, protože… 

T: To nemusíte přímo si vztahovat, ale jen, která 

vás prostě zaujala třeba. 

R: Ne, mně ty reklamy nezajímají, já se na ně 

nedívám, i tohle jsem už pustil ven a jako mě 

nezajímají reklamy. Protože mně nic nedává ta 

reklama. Řekněte mi, co by mi měla ta reklama 

dát? 

T: No měla by vás tak nějak navést na ten aktivní 

styl života třeba. 

R: Aktivní čím, když se nemůžu hejbat? 

T: To nemusí být vyloženě fyzická aktivita, ale 

třeba nějakej koníček si najít… 

R: Já mám koníčka čtení. A práci se dřevem. To 

tam nebylo, čtení tam bylo, protože ti městští tu 

práci se dřevem nemají, ty mají to čtení, nemají 

možnost dělat na zahrádce u skleníku, to mám 

možnost já. Já mám úplně jiný zájmy než, který se 

objevovali v těch reklamách. 

T: Jo, ale tam nejde přímo o ten konkrétní zájem, 

ale prostě o zájem obecně. 

R: No, městskej člověk čili podívejte se, jenom 

bych k tomu měl říct teda, když už o tom mluvím, 

že by se víc měly ty reklamy týkat i těch 

venkovských lidí, protože tady byli 4, 5 reklam 

nebo kolik a ani jedna, která by se měla týkat 

venkovských lidí. Protože ten život na vesnici je 

těžší v každým případě tady když se vám něco 

stane, potřebujete k lékaři, tak v Humpolci přejde 

ulici, zvedne telefon a on třeba i přijde. Byli časy, 

kdy lékaři jezdili v noci, byla pohotovost. Tyhlety 

věci na tý vesnici prostě chyběj, ten venkovskej 
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člověk má mnohem těžší život než ten městskej. 

T: Setkáváte se někdy s předsudky vůči vašemu 

věku? 

R: Ne, já jako jsem si vždycky rozuměl nebo jsem 

se snažil rozumět si s každým ať to bylo 

v zaměstnání, kdekoliv a pokud ty lidi jako jsem 

se k nim choval dobře, jak jsem mluvil na 

začátku, že jsou někteří, kteří třeba na začátku se 

mi i vyhnuli, tak vždycky jako jsem vycházel 

s lidma dobře a většina mi to oplácí 

T: Myslíte si, že jsou starý lidé nějak 

znevýhodňováni ve společnosti? 

R: Ani ne. 

T: Nebo nějak negativně vnímáni? 

R: Ne. 

T: Setkal jste se někdy s pojmem ageismus? Víte, 

co to znamená? 

R: Nevím, co to je. 

T: To je diskriminace na základě věku nebo 

starších lidí, jenom kvůli jejich vysokému věku. 

R: No takhle, možná, že to tak nebylo, ale 

pozoruju, že jako starej člověk, když přijdu 

k doktorovi, tak se na mě dívá jinak, než když 

jsem byl mladej. Prostě bere mě možná už jako 

člověka na odpis, už škoda ho léčit, škoda těch 

léků, a i řada těch věcí jako „Vy už jste starej, už 

tu operaci nepotřebujete,“ doslova takhle. 

T: Takže setkal jste se někdy s tím, že vás lékař 

odbyl s tím, že za vaše problémy může pokročilý 

věk? 

R: Ne přímo explicitně, ale vyciťuju to prostě 

z jeho pohovoru. Když jsem byl mladej, tak já 

nevím „Nechtěl byste do lázní nebo bych vás 

poslal na rehabilitaci,“ ale když člověk je starej, 

tak si říkají „on už stejně děda brzo zahrábne, tak 

co bych,“ už to člověk vycítí z toho hovoru. Jako 

doslova mi neřekl, já jako vám nedám léky nebo 

pohovoří se mnou normálně, ale člověk, pokud 

není blbej, tak to vycítí. Bere to jako povinnost. 

Jsou mnozí lékaři mladí, kteří prostě nedokážou 

pochopit toho pacienta v jaký je stavu a stresu a 

nemají pro něj vlídný slovo. 

T: Myslíte tedy, že se to týká jen těch mladších 

lékařů? 

R: Nedá se říct, některej, takhle co můžu říct, měli 

jsme problémy s dcerou s tou cukrovkou. Spíš se 

k nám chovali velice dobře v Praze, když jsme 

dojížděli, než třeba tady a v Pelhřimově. Taková 

ta ochota jako tam, to se nám tady nestalo. Ne, že 

by se k nám tady chovali špatně, ale ta vstřícnost 

byla větší, ten lékař byl vzdělanější, měl vyšší 

postavení, tak se k nám choval lépe než ty noví 

doktoři třeba. 

T: Setkal jste se někdy s tím, že vás váš věk 

znevýhodňoval třeba v práci? 

R: ne, jako každej může říct, že měl problémy se 

svým nadřízeným, já bych mohl třeba říct, že 

nade mnou byl nadřízenej přísnej, ale zase mu 

vděčím, že jsem pochopil víc a víc jsem se teda 

snažil, a nakonec mi pomohl, že jsem se dostal na 

nějakou úroveň. 

T: Já tu mám už posledních pár otázek, které se 

týkají nějakých předsudků a stereotypů o starých 

lidech, které se ve společnosti objevují. Stačí 

odpovědět ano/ne, ale kdybyste chtěl, můžete to 

rozvést. Myslíte si, že je stáří ošklivé? 

R: Ano. 

T: A vy sám se cítíte kvůli svému věku ošklivý? 

R: ne. 
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T: Jsou podle vás staří lidé nemocní nebo 

nemohoucní? 

R: To nemusí být pravda. Může být mladej 

nemocnej a starej čipera, jak jsem mluvil na 

začátku. 

T: A cítíte se být nemocný nebo nemohoucí? 

R: Nemocnej jsem ale ne nemohoucí. 

T: Myslíte si, že jsou staří lidé závislí na svém 

okolí? 

R: Jsou, ano. 

T: A vy sám se cítíte být závislý na ostatních? 

R: No ne, jsem závislej na manželce, manželka na 

mě a i závislí na dětech, protože když nemáme 

možnost, tak nás někam dovezou, takže určitá 

závislost tady je, ale ne nějaká povinnost, to je 

vzájemná výpomoc. 

T: Myslíte si, že jsou staří lidé neaktivní? 

R: Vzhledem k zdravotnímu stavu. 

T: A vy sám se cítíte být neaktivní? 

R: Ne. 

T: Myslíte si, že jsou staří lidé ekonomickou 

zátěží pro společnost? 

R: V žádným případě? 

T: A vy sám se cítíte být ekonomickou zátěží pro 

společnost? 

R: Ne, naopak ti staří lidé by neměli být nějakou 

těžkostí, ty naopak bych nechci říct, že ale měli 

by víc těch rad a těch zkušeností životních ty 

mladší jako využívat, protože člověk za života 

načerpal ty různý zkušenosti a mnohdy ten mladej 

člověk nad tím mávne rukou a řekne „Co mi 

budeš dědku vykládat“ Takže jako, no. 

T: Tak jsme na konci rozhovoru, chtěl byste ještě 

něco dodat? 

R: Ne. 

 

Respondent JK 

Věk: 79 

Bydliště: Kamenice 

 

T: Jak byste popsal stáří? 

R: No když člověk ráno vstává a nic ho nebolí, 

tak si náhodou může myslet jestli náhodou není 

mrtvej… Ne, to si dělam legraci. A stáří, stáří… 

Lepší je bejt mladej no to je samozřejmý. 

T: A jak prožíváte vaše vlastní stáří? 

R: No, podivej se. Vidíš to? (ukazuje jizvu na 

hrudi) 

T: Hmm. 

R: To už je 20 let co mi operovali srdce, takže se 

musim trošku tak jako opatrovat, ale zatím se 

ještě hejbu. Ano? Celkem jsem spokojenej.  

T: Jo? Co považujete za hranici stáří? Nebo jaký 

člověk je podle vás starý? 

R: Za mě je někdo starej ve 20 a někdo ve 100 

ještě není. Záleží na každym. 

T: Takže si myslíte, že neexistuje nějaká hranice, 

která by platila pro všechny? 

R: Neexistuje. Určitě neexistuje. 

T: Změnilo se nějak chování ostatních k vám po 

odchodu do penze? 

R: No tak, já jsem starej humpoleckej vodák a ta 

naše vodácká parta byla hrozně bezvadná a je do 

dneška. Sice už nás je…, no tak polovička. Ale 

kamarádi byli vždycky a budou a ty naši, tedy ty 
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konkrétně tadyty vodáci furt udržujeme styky 

dobrý. Jinak dnešní doba je taková na ty vztahy 

lidí mezi sebou a tak dále taková trošku jiná, než 

to bylo dříve. Aspoň je to muj názor. 

T: Jak jsou podle vás senioři prezentovaní 

v médiích? V televizi, v novinách, v rádiu třeba? 

R: Já si myslim že, to… To je těžká otázka. 

Velice těžká otázka. Jak to shrnout, jak to říct…  

T: Nebo myslíte, že se vůbec objevují v těch 

médiích senioři nějak? 

R: Ale jo, vždyť tam moře a některý opravdu 

výborný a bezvadný opravdu pěkný a někde zase i 

mladej už je potom starej, a to není dobře. 

T: A jak podle vás ty média vykreslují seniory? 

R: To je otázka no… Těžko říct, jak to nazvat… 

T: Nebo myslíte si, že spíš pozitivně, nebo 

negativně? 

R: No někteří negativně a někteří pozitivně, že jo? 

To záleží na tom, kdo a jak a co je jeho 

zaměstnání, nebo jeho hobby a různě. Ne, ale to 

nejde tak nějak si myslim shrnout, nebo 

paušalizovat. To absolutně nejde. Dobrej člověk 

bude vždycky dobrej člověk a člověk co je 

špatnej, bude špatnej. To je asi furt? Každýmu se 

všechno ale jednou vrátí. 

T: Myslíte si, že třeba ty senioři v televizi nebo 

takhle v tom tisku objevují často? 

R: Já si myslim, že tak je to rozumný. Ano, já si 

myslim, že je to na rozumný úrovni. 

T: A jak často se podle vás senioři objevují 

v reklamách? 

R: Taky tam jsou viď? To nemáš takový téma 

hodně lehký na tu diplomku, to vopravdu ne.. 

T: Nebo všímáte si toho někde? Vnímáte reklamu, 

ve který by figuroval nějaký senior, nebo starý 

člověk? 

R: No tak určitě jo. To samozřejmě, že jsou 

takový, ale reklama, reklama… To už jsem ti říkal 

tam na schodech – co je dobrý, to se chválí samo. 

A dneska teda bez reklamy nejde existovat. To je 

samozřejmý, že to bejt musí.  

T: V jakých reklamách, nebo na jaký produkty se 

ty senioři podle vás objevují nejčastěji? Co byste 

tak řekl? 

R: Jak na to odpovědět teďka… No reklama 

dneska bejt musí, bez reklamy to nejde, to je 

samozřejmý. To nějakym způsobem tak nějak 

znevažuju, že jo? Bejt musí… Někdy je jí až moc 

tý reklama. Já to řeknu na plnou pusu. Prakticky 

nepouštím jinej program, než první, protože když 

tam jsou potom za 15 minut 6minut běží reklama 

a třeba ve filmu, kterej se i člověku líbí, tak to se 

mi nelíbí, když se to tam objevuje. To jako je 

samozřejmý. Čili abych ti taky pomohl v něčem. 

Já si myslim, že tý reklamy je až příliš teda, to 

jako je jistý. Ale bejt musí, to se nedá nic dělat. 

T: A takže si myslíte, že ty senioři v tý reklamě 

taky jsou? 

R: Jsou jsou, samozřejmě a myslim, že i na 

rozumný míře. 

T: Znátě nějaký třeba neziskový organizace, který 

pomáhají seniorům? 

R: Tak těch je asi značná míra. 

T: Tak já vám kdyžtak tady pusím první reklamu. 

(pouští reklamu Kafesbabi) Pochopil jste tak 

nějak o co šlo v tý reklamě? 

R: Pochopil jsem to a vhodnější by bylo, kdyby se 

ta vnučka s tou babičkou bavila a tak dále, než 

mačkala telefon, což je teda dneska normální u 
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mladejch lidí, že jo? 

T: Takže jak na vás působila tahle reklama? 

R: No že by bylo vhodnější, kdyby se s babičkou 

hezky se bavila a všechno možný okolo. 

T: Jak ta reklama vyobrazovala tu starou babičku? 

R: No tak už byla dost stará no. Já to řeknu 

ošklivě. Lepší je se dívat na tebe, než na maminku 

a kor kdyby to byla babička. 

T: Líbí se vám zpracování té reklamy? 

R: Já si myslim, že má úroveň. 

T: Ocitl jste se někdy v podobné situaci jako ta 

babička? 

R: Tak to asi těžko, já jsem se vždycky dovedl 

sám postarat. 

T: A takže třeba vnoučata, jestli máte, tak neměl 

jste třeba někdy problém s tím, že by spíš než 

svámi se bavily s telefonem? 

R: No tak to určitě jo, protože to je dneska 

normální, ale já jim říkám víte co?! Já vám ten 

telefon vezmu a hodim ho do kamen a bude 

pokoj, jo? Ne, to je těžký tohleto, to je těžká 

otázka. A je to doba. Je to doba. Podívej se, my, 

když dávno, když jsme byli mladý… Kdy já jsem 

to poprvé telefonoval? Kolik mi bylo, že jo? 

Dneska to ale bejt musí, protože ta doba postupuje 

hrozně rychlym tempem dopředu, a to je nutný. 

Bez toho nejde existovat dneska prakticky, že jo? 

T: Tohleto byla právě reklama jedný organizace, 

která nabádá mladý lidi, aby trávili více času se 

svýma prarodičema. Jmenuje se to kafe s babi a 

pivo s dědou. A je to teda spíš jenom… Pokrývá 

to jen Prahu, což je škoda, ale spolupracují třeba 

s kavárnama, že když tam člověk přijde s tou 

svojí babičkou tak jim ta kavárna dá i slevu na to 

kafe a tak. Že takhle jakoby se spojujou, aby 

podpořili nějak tu myšlenku. 

R: No řikam, ta doba je jiná, než když jsme byli 

mladý. Jsem měl jiný zájmy a všechno možný 

okolo, protože já třeba když jsem chodil do školy, 

tak jsem dostal za úkol – musíš nanosit dříví, 

přinýst vodu od pumpy a tak dále a budeš doma, 

než bude tma. Tak člověk chvátal abys to stihnul, 

než přijdou rodiče, protože bys dostal další práci a 

mazalo se ven. No ne, ale zase to je mládí… To to 

mládí chce. Ta reklama ta babička, vidíš jí to na 

očích. Je to moc hezky udělaný, nafilmovaný. Víc 

by jí bavilo, kdyby se ta vnučka jí víc věnovala. 

Tak je to reklama no. 

T: Změnil byste na té reklamě něco? 

R: No, asi bych jí sebral ten telefon a bylo by. 

T: A objevují se v té reklamě podle vás nějaké 

stereotypy nebo předsudky o starých lidech? 

R: Tak nějaký ty pohledy tý vnučky tam byly 

takový nevim. No ale snad né ani moc. 

T: Tak já vam pustim ještě 2. reklamu, ta je na 

život 90. To je taky organizace, která pomáhá 

seniorům, provozuje linku bezplatnou, vymýšlí 

různý aktivity, a to teda spíš pokrývá to Prahu a 

další větší místa po republice a dělaj různý 

přednášky, akce pro seniory, výlety, dovolený, 

nebo různý kroužky, kde ty senioři si můžou třeba 

najít nějakej novej koníček v tom stáří a tak… 

(Pustí reklamu Život 90) Tak jak se vám líbila 

tahle reklama? 

R: No tak takovej je život no. Tak to chodí. No je 

to sakramentský, protože já dejme tomu tady to 

bude 30. července, co zemřela manželka. Už to 

bude 4 roky. A furt jí vidíš, furt jí máš někde a 

říkáš si jak by to Maruška udělala a tak dále a 

všechno možný okolo. Je fakt jeden, že mám 4 



 

53 

 

pěkný a hodný vnučky, a že někdy nadávam, že 

by tady mohly bejt častějc, ale přál bych každýmu 

aspoň takový 4 vnučky jako mam já. 

T: Jak ta reklama vyobrazuje seniory podle vás? 

R: Tak, tak to je. Takovej je život. Tak to běhá. 

T: Takže si myslíte, že je to věrohodný obraz toho 

starýho pána. 

R: Znám mnohem horší případy. 

T: Jo? A líbí se vám ta reklama, jak pracuje s tím 

obrazem toho stáří? 

R: No myslim si, že to bylo dobře udělaný. 

T: A ztotožňujete se třeba s tím starým pánem 

v tom videu, vy sám? 

R: No tak taky bych si zatancoval s tou vnučkou, 

ještě to umim no, nebo ještě můžu. *smích* Než 

to nepude. 

T: A objevují se podle vás v tý reklamě nějaký 

stereotypy o starých lidech, nebo nějaký 

předsudky vůči nim? 

R: No já si myslim, že to tak skutečně chodí, tak 

asi těžko. 

T: Jo? Tady mám ještě jednu. (Pouští reklamu 

Ikea) Jak se vám líbila tahle reklama? 

R: Docela hezká. 

T: Jak tahle reklama prezentovala seniory? 

R: Jak odpovědět...? 

T: No, jak na vás působil ten starý pán? 

R: Pán, kterej má energie hodně ještě, a i když asi 

taky i hodně let. Bylo to hezky udělaný. A tak to 

je. Tak ten život běží. 

T: Ztotožňujete se spíš s tím seniorem, který tam 

seděl na lavičce a krmil holuby, nebo s tím co 

cestoval a poznával nový věci? 

R: No tak. I ty holuby je dobře krmit, že jo? Ale 

lepší je když je pohyb a potom nějaký vydávání 

vlastní energie a potom se něčemu věnovat. To 

znamená, ne jen sedět a koukat. 

T: A myslíte si, že takhle senioři můžou ještě 

zažít nějaký dobrodružství, takhle v tom 

pokročilym věku? 

R: Já bych ti pověděl, co my zažijem 

dobrodružství! Jeeejejeee! Záleží na tom jakej je 

člověk. 

T: Líbí se vám, jak reklama pracuje s obrazem 

stáří? 

R: Já si myslim, že to má úroveň. Nejde to 

znevažovat. Je fakt, že někdy... Všechno záleží na 

lidech. I ty který tu reklamy dělaji. Třeba 

Michalka tady, když tady byli z tý televize. 

Pomahač se jmenuje ten doktor a úžasný 

bezvadný chlapi. Rozhodně toho zažili hodně, 

protože defacto dělali to co filmovali tak taky 

nějaká když je to nějaká určitá to poběží nějakou 

dobu a nějaký řečnění kolem života. Je to taky 

reklama. 

T: Změnil byste na tý reklamě něco? 

R: Ten záměr toho, aby se ty lidi nebavili…. 

T: No ta reklama se snažila ukázat na to, že i když 

člověk už není nejmladší, tak nemusí jen sedět a 

krmit holuby, ale že může ještě něco zažít. 

R: Ano, ano, a to já taky i zažiju s turistama.  

T: Jo? 

R: No, a tak různě. Sice už ty problém záda berou, 

ale no… 

T: A kam chodíte třeba? 

R: No s humpoleckejma turistama všude možně 
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po republice. 

T: Jo? Myslíte si, že je stáří v této reklamě 

vyobrazeno pomocí stereotypů, nebo nějakých 

předsudků? 

R: To snad ani ne. Tak to skutečně je. 

T: Tak. Ještě tady mám poslední reklamu. (Pouští 

reklamu Elpida) Líbila se vám tahle reklama? 

R: Líbila. 

T: Jak na vás působila? 

R: Že starý lidi se dovedou bavit a dovedou se 

třeba i sejít a zacvičit. No ten třeba co fotografuje 

tak dobře, tak je to jeho koníček. Každej máme 

koníček. Je to hrozně těžké, je to těžká otázka. 

T: Jak ta reklama prezentovala seniory? 

R: Tak až na to řešení tý babičky tam, docela 

dobře. 

T: Jaký řešení teď myslíte? 

R: No to jak už nemusí a jak jí to nebaví. 

T: Jo. A ztotožňujete se s tímto obrazem seniora? 

R: To je těžký. 

T: Nebo takhle, nemusíte přímo třeba si říct, že vy 

budete fotit a cvičit, ale spíš, jak tam byl 

vyobrazenej ten aktivní senior, co se snažil nějak 

zabavit. Tak řekl byste, že je to i váš případ, nebo 

ne? 

R: Dostávám vynadáno. Já bych už toho nechal 

všeho ne? (smích) Ne, to záleží na člověku. 

Nezávidím ti to téma na diplomku. A kor takový 

dědky jako jsem já když pak musíš zpovídat. Ne, 

je to hrozně těžký. Můj názor je jeden. Každej 

jednou odejdem. A přeju každýmu, aby až do 

toho, než odejde byl pořád zdravej. Já to řeknu 

vulgárně. Já si přeju, abych se jenom svalil, 

v podmezí aby mě zahrabali a byl po mě pokoj. A 

ne nějaký potom, když to trvá dlouho. To sem 

třeba byl i rád, nebo nerad, to nemůžu říct. Ale 

Maruška tam byla za 6 neděl. To jsme přijeli třeba 

jeden tejden jsme byli na Lužnici s turistama, 

druhej tejden u Čáslavi na Železnejch horách ještě 

chodila. V pondělí šla k doktorovi na krev a než 

jsme přijeli sem, tak volali okamžitě do 

nemocnice. A za 6 neděl tam byla. A tako vý 

bych to přál všem, aby nemuseli přemýšlet. A 

dost jako je to těžký, není to legrace. Každýmu 

hlavně zdraví. A když má trochu rozumu tak se 

dovede i někde zabavit, někde pomoct a vycházet 

s lidma. A sou tu lidi, který se dovedou jen hádat 

a nadávat a bejt sprostý a takový. I takový lidi 

jsou. 

T: Objevují se v té reklamě nějaké stereotypy, 

nebo předsudky? 

R: No, ani bych neřekl.  

T: A změnil byste na té reklamě něco? 

R: Tak na všem jde něco měnit. Na všem jde něco 

měnit… No říkám no, ta babička tam byla 

nejhorší. 

T: Která ta reklama z těch 4, který jsem vám teď 

ukázala vystihla stáří nejpřesvědčivěji? 

R: No asi ta 3. ne? 

T: Ta s tím pánem s tou židlí, jak cestoval? 

R: Hmm 

T: Která reklama vás zaujala nejvíc a která 

naopak nejmíň? 

R: No vidíš, to je těžký. To je těžká odpověď 

opravdu. No ta první bych řekl byla asi taková 

nejmíň poutavá. A ta 3.,4. ty byly dobrý. 

T: Setkáváte se někdy s nějakými předsudky vůči 
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vašemu věku, třeba od mladších lidí? 

R: No tak snad ani ne. 

T: Setkal jste se někdy s pojmem ageismus? Víte, 

co to znamená? 

R: Co je to? 

T: To je… Nemá to teda žádný český ekvivalent, 

ale je to jakákoliv diskriminace na základě věku. 

R: No, tak to určitě ne. 

T: Myslíte si, že jsou staří lidé nějak 

znevýhodňování ve společnosti? 

R: To je taky těžký odpovědět, protože někdo… 

Já jsem v důchodu 20 let, protože jsem byl na tý 

operaci srdce, takže jsem šel dřív do invalidního a 

na to do starobního. Třeba dneska i když 

nemůžeme mluvit o ekonomice a inflaci a tak 

dále. Ale je vidět, že v poslední době na poslední 

leta se přece o těch důchodcích víc staraji. Protože 

si pamatuju, že jsme dostali přidáno 40Kč a taky, 

že jsme nedostali nic přidáno, a přitom se 

zdražovalo. Pamatuju si všechny ceny od 3 a 50. 

roku rohlík za 30 halířů a pivo za 1 korunu 20 a já 

jsem dělal vedoucího zásobování a pohyboval 

jsem se po světě. Dršťková polévka, ta byla 

nejdražší ta stála korunu 90. A minulej tejden 

jsme byli v Třeboni a polívka dole v Harmonii 

v lázních 55Kč. A ty jídla tam horší, jo jako? Je 

teda fakt, že se musí počítat jako, že ty starý 

musej, to je logika, protože to… ale, no nebudu 

nadávat na režim, to rozhodně ne, ale myslim si, 

že v poslední době se o seniory opravdu staraj líp. 

T: Setkal jste se někdy s tím, že vás váš věk 

znevýhodňoval třeba v práci? 

R: No tak. 

T: Když jste ještě pracoval. 

R: No to určitě ne. Naopak. Jsem postupoval vejš 

a vejš. 

T: Jo? A odbyl vás někdy lékař s tím, že za vaše 

problémy může pokročílý věk? 

R: No, to určitě ne. Ovšem Řeknu to takhle, já 

jsem měl ohromnou výhodu, že třeba konkrétně 

v Humpolci, tak vlastně konkrétně humpoláky 

znáš je a to byli vodáci, takže jsem nikdy problém 

neměl. A když jsem přišel do Brna na operaci, 

pan doktor Frohlich hned jako se ke mně hlásil, 

protože začínal primáře v Humpolci. A jako 

mladej doktor po vojně, tak měl hroznou radost a 

ta péče byla úžasná to opravdu. 

T: Jo? Ještě tady mám pár posledních otázek, 

týkajících se nějakých těch předsudků nebo 

stereotypům vůči starým lidem, který se tak 

objevují ve společnosti, tak stačí jenom odpovědět 

ano ne. A kdybyste to chtěl nějak rozvést tak 

můžete. 

T: Myslíte si, že je stáří ošklivé? 

R: No tak lepší bylo mládí určitě, ale nejde to říct. 

To je život. 

T: A vy sám se cítíte být ošklivý? 

R: No tak býval jsem hezčí… Míval jsem vlasy, 

býval jsem fešák… Jo, to už je dávno. *smích* 

T: Jsou podle vás staří lidé nemocní, či 

nemohoucní? 

R: To víš, to taky jsou takový. Ale jsou takový, 

který jsou jak šuhajové furt. 

T: Cítíte se vy být nemocný, nebo nemohoucně? 

R: Určitě ne. 

T: Myslíte si, že jsou staří lidé závislí na svém 

okolí? 

R: No asi jo. 
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T: A vy jste závislý na svém okolí? 

R: no tak mám z něj radost a někdy mě štve když 

zloběj. Viď Michalko? 

T: Myslíte si, že jsou staří lidé neaktivní? 

R: Jak kdo. 

T: A vy byste řekl, že jste kvůli svému věku 

neaktivní? 

R: To určitě ne. 

T: Myslíte si, že jsou staří lidé ekonomickou 

zátěží pro společnost? 

R: Tak to je otázka sakramentská. V první řadě 

jsme celej život dělali a dělali jsme na ty naše 

předchozí důchodce no tak dneska i ty za chvíli 

budeš dělat a budeš dělat zase na nás. Doufej, že i 

ty tvoje vnoučata budou dělat i na tebe. Kdo ví jak 

to dopadne všechno? 

T: A vy sám se cítíte být ekonomickou zátěží pro 

společnost? 

R: No já myslim, že ne. Já si myslim, že nikomu 

nevadim. 

T: Tak to je všechno. Chtěl byste něco ještě dodat 

nebo doplnit? 

R: Ani ne. 

 

Respondent AV 

Věk: 88 

Bydliště: Praha 

 

T: Jak byste popsala stáří? 

R: No, podívejte se to stáří není to nic moc. Já 

jako si myslím, že je důležitý, aby ty lidi si 

udržovali takovou nějakou svojí zdravotní, užívali 

léky, chodili na kontroly, jak k praktickým, tak 

třeba já jsem diabetička, tak na diabetes, 

k očnímu, aby prostě dbali o svoje zdraví a 

pravidelně navštěvovali svoje lékaře. 

T: Jak prožíváte svoje stáří? 

R: No, podívejte se ono to není nějak tak moc 

dobrý, mně držejí moji příbuzný, já sice bydlím 

sama tady v tom bytě, ale mám tady příbuznou 

v Šumavský, tak jí navštěvuju, dále mám 

příbuznou na Letné, která má 3 děti, 2 chlapečky, 

dvojčátka a malou Magdičku, takže to se taky 

navštěvujeme. Jinak vedle moji sousedé je pan 

Novák, to jistě znáte, to je herec, ale hlavně, když 

jsme se sem nastěhovali ty jeho dva syny, Rosťu a 

Vítka. Rosťa je majitel divadla Cirk la Putyka, 

takže tam taky, když bylo nějaký představení, tak 

mě pan Novák pozval, takže tam jsem chodila na 

ty představení, no a jinak takhle se bavíme s těma 

sousedama v dobrým vztahu s Hankou, žejo, 

Kelišovou, to jsme celkem kamarádky přes ty její 

kočičky, no takže takhle. 

T: Co považujete za hranici stáří? 

R: Heleďte já si myslím, že do těch 60 jsou ty lidi 

prostě normální, pak už jaksi je to stáří trošku 

znát, ale já jsem třeba v 75 mně operovali levou 

nožičku, koleno, já mám endoprotézu a v 77 mi 

operovali druhou nožičku, druhý koleno, takže já 

bych řekla, že celkem do těch 80 to i duševně i 

jako tělesně jsem jako zvládala. No a vždyť já si 

chodím nakupovat takový menší nákupy, jdu si 

tam pro mlíko, pro jogurty, to si obstarám a ty 

velký věci mi dovezou příbuzný. 

T: Sledujete nějak média? 

R: No jistěže, pravidelně se dívám na televizní 

noviny, které jsou v poledne ať už je to nova nebo 

je to ČT1. Pravidelně se na ty zprávy dívám. 
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T: A jak jsou podle vás senioři ukazovaní v těch 

médiích? 

R: No já myslím, že se snažejí ty seniory vykreslit 

slušně, nevím, že by byli nějaký proti seniorům, 

spíš ty senioři jsou třeba ukazujou, že jsou 

důvěřiví někteří a otevřou nějakýmu zloději a 

když se vzdálí, tak ten zloděj je vykradne. Takže 

doporučuju, aby senioři byli velice ostražitý a 

když někdo zvoní, tak aby si to prověřili. 

T: A jsou podle vás senioři v médiích 

prezentováni dostatečně? 

R: No já myslím, že přiměřeně. 

T: A jak často se podle vás senioři objevují 

v reklamách. 

R: Heleďte to vám přesně nemůžu říct, opravdu, 

to je…  

T: A na jaký produkty nebo služby nebo 

v reklamách na jaké produkty a služby se ti 

senioři podle vás mohou objevovat? 

R: No rozhodně se musejí objevovat, co se týče 

dejme tomu léků. Čili farmaceutickej průmysl, to 

jako prezentujou, co by měli ty senioři to. Teď 

když jsem byla u praktický lékařky, tak mi dala 

takovej letáček pro očkování proti chřipce a 

říkala, že jí mám zavolat v půli října, že dostane 

ty injekce proti chřipce. A já si teda nechávám 

každej rok injekci proto chřipce a taky chřipky 

nemám, můžu to doporučit. 

T: Myslíte si, že jsou staří lidé nějak 

znevýhodňováni ve společnosti? 

R: No jak kdo. Nemůžu říct, no. 

T: Setkáváte se někdy třeba s nějakými předsudky 

vůči vašemu věku? 

R: Myslím, že ani ne, nemůžu si nějak stěžovat. 

T: Setkala jste se někdy s pojmem ageismus?  

R: Co to je? 

T: To je jakákoli diskriminace na základě věku, 

například u starších lidí… 

R: Ne, nemůžu říct. Pokud chodím jako na 

nákupy, tak si nemůžu stěžovat a naopak, takhle 

tady za rohem je uzenářství a ten pan uzenář ten 

je milionovej, vždycky se zdravíme na ulici a ptá 

se, jak se mám, nemůžu si stěžovat. 

T: Setkala jste se někdy s tím, že vás váš věk 

znevýhodňoval třeba v práci? 

R: Ne. Já jsem chemička, byla jsem zaměstnána 

v geologickým ústavu a každý rok máme my 

penzisti schůzku na Klárově. 

T: Odbyl vás někdy lékař s tím, že za vaše 

problémy může pokročilý věk? 

R: Ne, nikdy, já mám vynikající lékaře, jak oční, 

tak pani doktorka praktická, moje diabetoložka, 

naopak se stalo řadu let 15 let jsem byla na Slupy, 

tam jsem měla paní doktorku diabetoložku, pak 

mě poslali na EKG ovšem stala se hrozná věc, že 

na těch Slupy je vystěhovali ty diabetiky, tak je 

vystěhovali, takže ta pani doktorka moje odešla a 

ordinuje nějak v Bohnicích a druhá ordinuje 

myslím někde v Košířích, tak já teď chodím k té 

paní doktorce Tomšovej. 

T: Já vám pustím první reklamu nebo ještě se vás 

předtím zeptám, znáte nějaký neziskový 

organizace pro seniory? 

R: Neznám, to nevím, já vám říkám, já se 

neobracím na nikoho, protože nákupy takový 

velký mi dělají moji příbuzný.  

T: Tak já vám ukážu tu první. (Pustí reklamu 

Elpida) 
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R: No ale ty nevypadají na nějaký strašný starce a 

stařeny. 

T: Jak se vám líbila tahle reklama? 

R: Ale jo, no, ale nechápu, že někdo, když je 

starej, tak se nesnaží. Já když to, tak uklízím, 

žejo, peru si, všechno si tohle dělám a ty velký, 

myslím jako ložní prádlo tak to nosím tady za roh, 

tady je žehlírna, oni mi ho vyperou naškrobí, 

vyžehlí a za ty tři kila platím asi 200 korun, takže 

já si nemůžu stěžovat. A výborný je, že všechno 

mám za rohem, ale hlavně poštu a poštovní 

spořitelnu. 

T: Co si myslíte o týhle reklamě, kterou jste 

viděla? 

R: Já nevím, co bych vám řekla, tam prostě si 

všichni stěžujou, nějak, já si nemůžu stěžovat. 

T: Jak ta reklama podle vás prezentuje stáří a 

seniory? 

R: No ne nějak růžově, takhle bych to řekla.  

T: A myslíte si, že to je věrohodný obraz? Že to 

tak ve skutečnosti je? 

R: No, to je podle povahy lidí, žejo, někdo prostě 

nechce se starat o tu domácnost upadá do 

nějakejch takovejch věcí, že prostě se o nic 

nestará. To je prostě na tej povaze toho člověka. 

T: Tam byli vlastně zobrazený dva typy seniorů. 

První takovej, kterej byl spíš pasivní a nezajímal 

se a potom v tý druhý části tam byli právě senioři, 

kteří si našli nějakej zájem nebo se… 

R: No, oni třeba fotografujou a takový, no tak já 

nějaký extra zájmy nějaký takový nemám. Já si 

sama uvařím, menší nákupy si udělám, obstarám 

se zatím sama, no, vařím, peču, dělám štrůdly, 

ještě někdy to nabídnu sousedům, no, takže 

takhle. Kdyby ty lidi nečuměli z okna, kdyby šli a 

uklidili si třeba byt nebo vyprali, žehlili, tak 

přijdou na jiný myšlenky. 

T: A s jakým tím typem toho seniora se 

ztotožňujete spíš vy? S tím pasivním nebo s tím… 

R: no s tím pasivním rozhodně ne. Vždyť vám 

říkám, že si obstarávám celou domácnost. Jedině 

tu paní Naďu tu Ukrajinku si pozvu, aby mi 

umyla okna, protože už za času naší maminky mi 

říkala maminka „Prosímtě, nelez na ty štafle, 

spadneš a kdo mě bude opatrovat,“ No, takže paní 

Naďa sem přijde, umeje mně okna, sundá mi 

záclony, dá mi čistý no a jednou za rok děláme 

úklid, že odtáhneme tyhle skříně, ona to tam vytře 

a v tom druhým pokoji taky odendáme ty gauče a 

ona to vytře, ale jinak si vytírám každý týden tu 

podlahu v tom prvním pokoji a tu chodbu s tou 

kuchyní. 

T: Změnila byste něco na týhle reklamě? 

R: Ne, nic, to je vaše prostě reklama. Jak říkám 

někdo je pasivní a říká „ježišmarja mně je 70, no 

to je už velkej věk,“ no a čumí do prázdna, čumí 

z okna a to. No má pracovat, má se starat o 

domácnost. Má uklízet ať vezme koště a hadr a 

přijde na jiný myšlenky. 

T: Objevují se v té reklamě podle vás nějaké 

stereotypy nebo předsudky vůči starým lidem? 

R: Já bych řekla, že žádný předsudky ne, že ta 

reklama ukazuje různej typ penzistů, některý jsou 

pasivní, některý prostě pracujou. 

T: Tak já vám teď pustím druhou reklamu. (Pouští 

Kafesbabi) To je reklama jednoho projektu, který 

se snaží nabádat mladší lidi, aby trávili více času 

s rodičema a prarodičema a ukazují tu právě 

situaci, kdy babička s vnučkou třeba sedí na kafi, 

babička si chce povídat, ale vnučka kouká jen do 

telefonu a nevěnuje se jí. 
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R: Tak heleďte se, Já vám řeknu ze svý 

zkušenosti, já jsem byla tedy sice jedináček, ale 

do poslední chvíle jsem se staraal o svoje rodiče. 

Můj otec zemřel v 78, měl rakovinu prostaty, 

takže jsme za ním chodili s maminkou do 

nemocnice na Františku. Pokud tatínek byl 

takovej činorodej on bych inženýr chemie, doktor 

technických věd, jelikož byl komunismus a byli 

jsme buržoazní rodina, tak on chtěl docenturu na 

VŠCHT a později profesuru, to mu komunisti 

nedovolili, no nic, tak on byl zaměstnanec 

ministerstva financí, takže jsme za tatínkem 

chodili na to ministerstvo a potom když byl 

nemocnej, tak jsme se o něj s maminkou staraly. 

A potom když zemřel, tak jsme dostali od 

národního výboru prostě takový povídání bububu 

máte nadměrnej byt, přestěhujte se, takže jsme se 

přestěhovali sem z Letný na Vinohrady ze  

4pokojovýho bytu do 2pokojovýho tady no a tady 

moje maminka dožila o tu jsem se starala, ale pak 

paní doktorka praktická říkala no vy, protože já 

jsem třeba vůbec nespala, protože jsem maminku 

ošetřovala, tak jsem jednou tady upadla na ulici 

na rohu, tak paní doktorka říkala, tak víte co, tak 

maminku dáme na chvíli do domova, tak tam 

maminka byla asi týden a každý den jsem za ní 

chodila, pak už to bylo nějaký špatný, tak jí 

převezli na LDNku, tam v Bohnicích to nebl 

blázinec, ale tam byla normálně LDNka, tam mi 

zemřela maminka, ještě jsem zavolala faráře, 

takže jí zaopatřil no a odešla mi a jinak máme 

hrobku na Olšanech, kde je pochovaná poje 

babička, dědeček, moji dva rodiče a já tam já chci 

být taky pochovaná a tam jsem chodila každý 

týden ošetřovat ten hrob. 

T: Jak na vás působila tahle reklama? 

R: No víte mně to bylo takový divný, že babička 

pije kávu a vnučka si zase telefonuje a dívá se do 

těch telefonů a tabletů, měla se s tou babičkou 

bavit, tak. 

T: ocitla jste se někdy v podobné situaci? 

R: No já nemám žádný to, já jak říkám, ke mně 

chodí ta Janička z Letný, to si povídáme a ta je 

velice slušná, ta by takovýhle věci, aby říkala, že 

musí telefonovat a tohle, furt si povídáme no. 

Radim, když sem přijede tak si taky povídáme, to 

je ten synovec z Plzně, no a k Miládce chodím 

tady o tři baráky, a to probíráme celou situaci no, 

politickou a všechno, takže já si nemůžu stěžovat, 

že by se takhle ke mně choval někdo.  

T: Jak ta reklama prezentuje seniory podle vás? 

Jak na vás působila ta babička? 

R: No tak, jak jsou no.  

T: Líbila se vám ta reklama? 

R: No líbila, ale byla prostě negativní pro tu 

vnučku, no. Ta se má věnovat babičce, když je u 

ní na návštěvě na kafi, tak si má s ní promlouvat, 

a ne čučet do mobilu. 

T: Změnila byste něco na té reklamě? 

R: No to chování té vnučky k té babičce. 

T: Objevují se v té reklamě nějaké stereotypy o 

stáří podle vás? 

R: No já myslím, že ne. 

T: Tak, pustím vám třetí reklamu. (Pouští reklamu 

Život 90)  

R: Heleďte já nepotřebuju, já mám hodný 

příbuzný, jak tady, tak i v Praze, tak prostě mimo 

Prahu, jak Vám říkám s Martinou si telefonujeme 

každej tejden, to jsou hodinový hovory, teď mám 

ve čtyři telefonát s Mařenkou z Jihlavska.  

T: Jaké máte dojmy z téhle reklamy, kterou jsem 

vám právě pustila? 
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R: No já myslím, že je dobže, že ten pan senior si 

prostě studuje nebo já nevím píše nějaký články 

nebo co, pak tam přijde ta dotyčná paní, oni si 

spolu zatancujou, to je dobrý, no.  

T: Jak ta reklama prezentuje seniory podle vás? 

R: No, já si myslím, že vždycky mají navrch ty 

senioři, kteří se nějak zabaví, jo, ale ty, kteří 

bloumají a koukají se z oken a říkají, že jsou 

nešťastný, tak to jako bych nebrala, mají se prostě 

nějak zabavit. 

T: A v téhle reklamě byl ten senior spíše pasivní 

nebo se nějak zabavoval? 

R: Já myslím, že byl takovej činnej, protože jak 

jsem viděla, tak něco psal, no a pak přišla ta paní 

vychovatelka nebo co to bylo, zatancovali si, ten 

opravdu je činnej. 

T: A vy jste říkala už dříve, že se ztotožňujete 

spíše s tím činným seniorem? 

R: No jistě s tím činným. 

T: Objevují se v téhle reklamě nějaké stereotypy o 

starých lidech? 

R: Já myslím, že ne, protože v jednej, že jo je ta 

seniorka a ta vnučka si tam telefonuje, tak to se 

mi nelíbilo, ale líbilo se mi tohle poslední, že ten 

senior je činnej, no píše něco, pak přijde ta jeho 

ošetřovatelka tak se pobaví nebo tam tancujou, to 

je opravdu dobrej přístup. 

T: Tak já vám pustím ještě jednu reklamu. (Pouští 

reklamu Ikea) 

R: No to je šikovnej stařeček, ten se zabývá 

turistikou. To je dobrá reklama. 

T: Jak na vás působila tahle reklama? 

R: No vždyť vám říkám, že dobře, že tam 

vykreslila ty seniory pěkně, že se mají zabývat 

cyklistikou, turistikou nebo co je baví, ale ne 

bloumat v bytě a čučet z okna říkat si já jsem 

starej já jsem starej. 

T: Jak ta reklama prezentuje stáří a seniory? 

R: Dobře tahleta, protože tam choděj na 

procházky, turistiku, dobře, a jako se sdružujou, 

povídají si v tom parku. 

T: Líbí se vám, jak ta reklama pracuje s tím 

obrazem stáří a seniorů? 

R: No snad jo. 

T: Změnila byste něco na téhle reklamě? 

R: Ne, mně se to líbilo, protože to fakt ukazovalo 

stáří a ty starý pány, že se nezablokujou v bytě, 

dělají tu turistiku a chodí do těch parků a povídají 

si a dobrý. 

T: Myslíte si, že je stáří v této reklamě zobrazeno 

stereotypně? 

R: Jak myslíte stereotypně? Já myslím, že ne. 

T: Která reklama z těch, co jsem vám tady 

ukázala podle vás vystihla to stáří 

nejpřesvědčivěji? 

R: Já bych řekla tuhle poslední a já nevím, jak 

byla ta vnučka s tou babičkou, tak tu vnučku bych 

odsoudila, že když přijde na návštěvu k babičce, 

tak se má věnovat babičce, a ne čučet do tabletu, 

no. 

T: Která reklama vás zaujala nejvíc a která 

naopak nejmíň? 

R: Já myslím, ze tahleta poslední, že byla dobrá, 

nevím, která nejmíň. No a nelíbilo se mi chování 

tý vnučky, jak jsem řekla. 

T: Ještě tady mám posledních pár otázek, které se 

týkají nějakých stereotypů o starých lidech a stačí 

odpovědět ano/ne a pokud budete chtít, můžete to 
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rozvést. Myslíte si, že je stáří ošklivé? 

R: No, já myslím, jak kdo, někdo je nešťastnej, že 

je starej a někdo se s tím musí vyrovnat, já jsem 

se s tím vyrovnal, takže necítím nějaký, že bych 

jako byla proti tomu, no to je cyklus života no.  

T: Řekla byste, že jste vy sama ošklivá kvůli 

vašemu věku? 

R: Jak jako vizážně? 

T: No. 

R: Já vám nevím, snad ani ne. Já teda chodím 

pravidelně tady je kadeřnictví, tak ta mě ošetří 

chodím na pedikúru, na manikúru chodím, takže 

se udržuju, abych nepůsobila nějak prostě 

zanedbaně, no.  

T: Jsou podle vás staří lidé nemocní a 

nemohoucní? 

R: Ale to víte, že každej starej člověk má nějakou 

nemoc, ale to, nemůže se starej člověk rovnat 

střednímu věku. Každej má nějakou nemoc. Já 

mám diabetes žejo a říkám vám, že se strašně 

bojím o oči, takže mám dvě oční lékařky, tady 

v Praze a v Plzni.  

T: Takže vy sama se cítíte být nemocná nebo 

nemohoucí? 

R: No nemohoucí nejsem, protože se o sebe 

starám, vařím, peru si, uklidím, nakoupím, dojdu 

do tý žehlírny, takže já jsem doposud soběstačná.  

T: Myslíte si, že jsou staří lidé závislí na 

ostatních? 

R: No částečně určitě. Třeba ty nákupy těžký, no 

samozřejmě. 

T: A vy jste závislá na svém okolí?  

R: Já jsem závislá na svých příbuzných. 

T: Myslíte si, že jsou staří lidé neaktivní? 

R: Jak kdo. Některý studujou přece tu univerzitu 

3. věku, takže jsou některý aktivní nebo chodí na 

jazyky anebo chodí na cvičení, to je na každým 

no. 

T: Vy byste řekla, že jste kvůli svému věku třeba 

neaktivní? 

R: No jak kde, já nechodím cvičit, nechodím na 

žádný školení, věnuji se domácnosti, jak říkám 

nemám nikoho, aby mi vařil, jedině na úklid 

jednou za rok nebo za půl roku přijde ta Naďa, 

umeje mi okna, protože nemůžu žejo na těch 

štaflích. No, takže jedině úklid mi dělá ta Naďa a 

příbuzný mi vozí minerálky a pivo. 

T: Myslíte si, že jsou staří lidé ekonomickou 

zátěží pro společnost? 

R: No to rozhodně si nemyslím, protože si 

odpracovali svoje, žejo a podle toho dostávají ten 

důchod. 

T: Vy se cítíte být ekonomickou zátěží pro 

společnost? 

R: Ne, necítím, protože jsem jim odvedla a ještě 

navíc, když jsem šla do penze, tak jsme založili 

družstvo, no a jsme tady jako družstvo, já jsem 

byla jako zakladatel tohoto družstva, byla jsem 

hospodářka 22 let, nebrala jsem žádnej peníz, 

naopak jsem dvakrát půjčila družstvu 100 000. 

jinak jedině, co za těch 22 let mi dalo družstvo, a 

ještě s třema tady obyvatelema tady ty kamna, 

takže všechno jsem dělala zadarmo. Jak říkám 

byla jsem u základního kamene, byl předseda a 

předsedkyně ti už zemřeli to byl pan Veverka a 

paní Hynková, ty nahradil tady předseda vedle 

pan Novák a nahoře ta Hulíková, takže ipravdu 

jsem se snažila jako proto družstvo udělat 

maximum a v životě jsem nedostala žádný peníze, 
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naopak jsem půjčovala družstvu dvakrát po 

100 000.  

T: Tak já už se zeptala na vše. Chtěla byste ještě 

něco dodat nebo doplnit? 

R: Ne, děkuji, bylo to pro obě dvě vyčerpávající, 

takže doufám, že jsem vám alespoň trošku 

pomohla. 

 

Respondent JiM 

Věk: 80 

Bydliště: Praha 

 

T: Jak byste popsala stáří? 

R: Stáří, no stáří nestojí za nic (smích), všecko mě 

bolí, všecko zapomínám a už nic pomalu neumím. 

To, co jsem dřív dělávalo a nedělalo mi to 

problémy, mi teď dělá velký problémy jako 

například vaření a takovýhe, všecko mi dlouho 

trvá. 

T: Jak prožíváte svoje stáří? 

R: Svoje? Jo tak tohle bylo na moje stáří. No tak 

já ho prožívám zrovna takhle.  

T: Co považujete za hranici stáří? 

R: Za hranici stáří? 

T: Nebo jaký člověk je podle vás starý? 

R: No starý, starý, já si považuju, já to řeknu 

trošku lidově jako jo, dokavaď se dokážu trochu 

umejt, dojít si sama na záchod, to je velký plus, až 

tohle nedokážu, to už potom bude hrozný. 

T: Takže, až když tohle nedokážete, tak to je 

podle vás už to stáří? 

R: No. To už je to úplný stáří, když člověk musí 

čekat, až ho přebalej, nakrměj atd. 

T: A třeba nějakou věkovou hranici…? 

R: No to má každej jinou. Jako já měla sousedku 

ta zemřela loni a bylo jí 96 let a myslím, že byla 

čilá možná trochu víc než já ještě. Jo, čilá, sama 

ještě chodila, sice blbě, ale chodila, myslelo jí to 

mnohem líp, než mně bych řekla. Když jsem jí 

někdy šla nakoupit, tak mi to napsala přesně podle 

letáku i s cenou a byla po dvou mrtvicích a 

zemřela vloni. To už potom bylo horší loni, no. 

T: Změnilo se nějak chování ostatních k vám po 

odchodu do penze? 

R: Já myslím, že ne. Já nevím teda. Já to nějak 

nepostřehla ani jsem to neřešila. Myslíte jako 

rodiny nebo koho? 

T: Jako tak celkově. 

R: Chovají se ke mně slušně, pouštějí mě sednout 

v tramvaji, v autobuse všude, takže si nemůžu 

naříkat. 

T: Sledujete média? 

R: Jo, ty sleduju, televizi, rádio. 

T: A jak jsou podle vás senioři prezentováni 

v těch médiích? 

R: No počkej, jak to myslíš prezentovaný? 

T: No, jak je tam třeba vyobrazujou, jestli se tam 

vůbec objevujou třeba v těch médiích. 

R: Ale jo, taky někdy mluvěj. Někdy ukazujou ty 

domovy důchodců, ukazujou ty nemocnice, zvlášť 

teďka, když byla ta špatná doba, takže si myslím, 

že se někde o ně starají a starají se o ně dobře i v 

těch domovech důchodců. 

T: Takže myslíte, že se o nich v těch médiích 

mluví spíš pozitivně o seniorech? 
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R: O těch seniorech se mluví určitě pozitivně. 

T: A jak často se podle vás senioři objevují 

v reklamách? 

R: To jsem tam viděla málokdy někoho, málokdy. 

T: A když byste si představila nějakého seniora 

v reklamě, tak na co by ta reklama mohla být? 

Nebo v jakých reklamách myslíte, že se ti senioři 

objevují? 

R: V nějakých takových legračních možná? Dělají 

si z nich srandu. Já nevím prostě. 

T: Tak já bych vám teď pustila 4 reklamy a pak se 

vás zeptám na pár otázek ke každé… znáte třeba 

nějaký neziskový organizace pro seniory? 

R: Neziskový… ale jo, choději, já to znám trošku 

z toho domova seniorů, protože jsem tam chvilku 

pracovala jako důchodkyně, no a tam chodili 

taková jakoby, chodili za těma lidma, hlavně o 

Vánocích o nějakejch svátcích, nosili jim nějaký 

dárky nebo jim něco přečetli nebo tak něco. 

T: Tak já vám teď pustím reklamu na Život 90. 

(Pouští reklamu Život 90) 

R: To je reklama smutná bych řekla, je chudák 

sám, nikoho nemá. 

T: Jak na vás působila tahle reklama? 

R: No, že asi za ním došli a že jako teď není sám 

a může si někam dojít. Vždyť tahových spolků 

pro důchodce je hodně, ono to je v každý městský 

části bych řekla. My jsme tam chodili taky, Teď 

jsme tam chodili tady za tou poliklinikou, no a 

tam je všechno možný, tam jsou vycházky s těma 

holema, chodili jsme tam cvičit v poslední době 

od loňskýho září se sestrou na, na tu paměť. Jak 

se to jmenuje. 

T: Univerzita 3. věku? 

R: Ne, to ne. Hrátky s pamětí jsme chodili no a je 

tam toho moc. Myslím, že tam mají i bingo každej 

tejden. Mají tam přístup na internet, naučí je s tím 

počítačem. Já tam taky na to chodila, ale do 

Ďáblic, ale moc jsem se teda nenaučila, nebo něco 

jsem se naučila, ale moc toho není. A takovejch 

těchhle tech je hrozně, hrozně moc a záleží, jestli 

ty lidi tam mají odvahu dojít si, protože než bejt 

sám, tak to je tohle lepší. 

T: Jak ta reklama vyobrazovala seniory nebo toho 

pána, jaký jste z něj měla dojem? 

R: No, že je určitě sám, že je strašně smutnej, 

protože bejt sám takhle v bytě to je hrozný, já, 

když jsem někdy sama tady dlouho, tak zase 

dlouho ne, tak už musím třeba si vezmu ty hole a 

jdu tady na Krakov, tam je plno lidí, tam si sednu, 

okolo mě běhají děti, lidi tam chodí pořád 

nakupovat, sednu si tam a je mi mnohem líp, no. 

Dám si tam cigáro a zase jdu zpátky a mám to 

jako procházku i jsem mezi lidma, ale většinou tu 

ty děti mám často, že sem choděj. 

T: A líbí se vám, jak ta reklama pracovala s tím 

obrazem stáří? 

R: Jo, jo, jo. Líbila se mi. 

T: Ztotožňujete se třeba s tímto pánem? 

R: Ztotožňuju, jak ztotožňuju. To myslíte jako 

s ním souhlasím nebo tak něco. 

T: No jestli se třeba někdy cítíte jako on. 

R: Ale někdy taky jo, někdy to na mě spadne, 

hlavně teďka v tý době zemřela mi sestra těsně 

před tou pandemií, ještě jsme za ní mohli chodit, 

ještě to nebylo zavřený. Vloni na podzim mi 

zemřela švagrová, dvě sestřenice, se kterejma 

jsem se hodně kamarádila, hráli jsme karty, 

chodili jsme na zahrádku, takže člověk někoho 
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měl, ale teďka mám sice děti, to je pravda, ale to 

není moje věková skupina. 

T: A myslíte si, že se v této reklamě objevují 

nějaké stereotypy o starých lidech? 

R: Jo, no tak stereotypy. Já jsem celej stereotyp. 

Teďka dělám už jen to, co jsem si navykla. Třeba 

ráno vstanu a první co, tak musím luštit křížovky, 

tak do osmi hodin anebo někdy i do devíti, takže 

dělám takovej stereotyp to jako vím, určitě bych 

se toho měla zbavit těch stereotypů. 

T: Ještě třeba ten stereotyp myslím i tak, že třeba 

ve společnosti nebo i mladých lidí, kteří třeba to 

stáří a těm seniorům úplně nerozumí, neznají to, 

tak mají mnohdy o stáří zkreslené představy, 

který nemusí být pravdivý, třeba že staří lidé jsou 

nemohoucní, nejsou aktivní, že už tak jako 

chátrají… 

R: No ale to mají pravdu, oni jsou dost 

nemohoucní někteří. Já taky, teďka v poslední 

době mě bolej, začlo mě bolet koleno, to mě 

nikdy nebolelo, bolí mě nohy, strašně dejchám no 

ale nějak se to snažím překonat prostě. 

T: Myslíte si, že tyto problémy mají všichni 

senioři? 

R: No já myslím, že to stáří je takový, já to beru 

podle mojí mámy, mojí sestry. Všechny bolely 

strašně nohy jako, jo, sestru taky, ta taky špatně 

dýchala, a hlavně hodně zapomínala, až někdy 

mluvila nesmysly, tak doufám, že mě to taky 

nepopadne, já nevím, ale spíš jo (smích) Ono je to 

pravda o těch seniorech, hlavně nebýt furt sám, to 

je potom o to horší. 

T: tak já vám pustím druhou reklamu. (Pustí 

reklamu Kafesbabi) Jak na vás působila tahle 

reklama? 

R: No, že už nemá co říct ten starej člověk, já 

nevím. 

T: Tohle je reklama jednoho projektu, který se 

snaží nabádat mladý lidi, aby trávili víc času se 

svýma prarodičema a bylo tam ukázaný, jak je 

babička s vnučkou na kávě a vnučka pořád kouká 

do telefonu místo toho, aby se věnovala babičce. 

R: Jo to je u nás taky. Oni sem sice přijdou, ale 

hlavě Kačka, ta je pořád na telefonu. To jí musím 

vždycky probudit „Prosimtě! Polož ten telefon!“ 

A tak to oni dělají všecky. 

T: A ocitla jste se někdy v podobné situaci jako ta 

babička? 

R: No tak, to oni koukají, ale když na ně 

promluvím, tak mi odpovědí. 

T: Změnila byste na té reklamě něco? 

R: Změnila? Já asi ne, já nevím, jak se takový 

reklamy dělají. 

T: A objevují se v této reklamě nějaké stereotypy 

o starých lidech? 

R: No stereotyp, že nějak těma rukama možná 

dělá. 

T: Pustím vám 3. reklamu. (Pustí reklamu Elpida) 

Co si myslíte o této reklamě? 

R: Co si myslím. Dojem z ní mám takovej, že ty 

senioři, když jsou sami, tak že opravdu žijou tím 

stereotypním životem a že pořád na někoho čekaj 

a že musej jako jít sami trošku s někým, nebo i 

sami do těchhletěch. Tam jich je hodně. Můžou se 

tam i něco naučit, jo. Jsou tam i kurzy jazyků a 

všeho jako je tam, a i ta zábava tam je. Myslím, 

že jednou za 14 dní tam hraje nějaká taková 

hudba pro ty seniory. Mají tam takový ten 

program vyvěšenej, tak tam jsme ještě nebyly, to 

jsme nestihli se ségrou ani, no. Akorát můžu říct, 
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že je to hrozný bejt doma sám a nikam nejít, 

akorát stěží si dojít nakoupit… 

T: A jak tahle reklama prezentuje ty seniory nebo 

to stáří? 

R: No, že už by tu nechtěli ani bejt. 

T: Na začátku tam byli ti senioři spíš takové 

pasivní a potom v té druhé půlce už byl spíš 

ukázaný takový ten aktivní senior. Tak s jakým 

typem toho seniora se spíš ztotožňujete? 

R: Já určitě s tím druhým, protože já, my jsme se 

tam přihlásili, oni nás tam vzali, a to už jsem 

chodila dřív, když jsem v 70 šla do toho důchodu, 

jsem dělala ještě přes důchod, tak jsem chodila 

s těma hůlkami, teď už bych jim nestačila, no tak 

chodím aspoň cvičit a ségra chodila se mnou, na 

tu paměť jsme chodili, a ještě jsme chtěli jít 

různě, ale už jsme to nějak nestihly. 

T: Líbilo se vám, jak ta reklama byla zpracovaná? 

R: Jo, docela jo, hezky. 

T: Změnila byste na ní něco? 

R: Ne, já myslím, že ne. 

T: Myslíte, že v té reklamě byly zobrazeny nějaké 

stereotypy nebo předsudky vůči starým lidem? 

R: Stereotypy? Jedině to, že byli furt sami, já 

nevím. 

T: Tady mám poslední reklamu. (Pouští reklamu 

Ikea) Jak se vám líbila tahle reklama? 

R: Ale byla pěkná, no, je vidět že už ten člověk 

nějak chodí mezi lidi, že není furt zavřenej. 

T: Jak ta reklama prezentovala otho seniora? Jak 

na vás působil ten pán? 

R: No působil na mě tím, že jako šel mezi lidi. 

T: Řekla byste, že to byl ten aktivní senior? 

R: Akční, určitě byl akční senior. Byl akční, šel 

mezi lidi nečekal až prostě to. 

T: Líbí se vám, jak ta reklama ukázala to stáří 

nebo jak ho prezentovala? 

R: Jo, líbilo se mi, že to stáří jde taky trošičku si 

zveselit. Ne jenom sedět doma a nadávat, to je 

špatný. 

T: Změnila byste na té reklamě něco? 

R: Ani snad ne, já nevím. 

T: Myslíte si, že je stáří v této reklamě zobrazeno 

nějak stereotypně? 

R: Tady myslím, že ne. 

T: Která z těch reklam, co jsem vám pustila, podle 

vás vystihla to stáří nejpřesvědčivěji? 

R: Nejpřesněji, jak si tam ta babča ty ruce mnula a 

nevěděla, co by té vnučce řekla, takových je asi 

hodně těch lidí, ale jde i podle toho, jak je stará. 

T: Takže myslíte, že to stáří se ve skutečnosti 

nejvíc podobá tý babičce, jak tam byla s tou 

vnučkou? To bylo nejvěrohodnější? 

R: No podobá, bylo to nejvěrohodnější, ale říkám, 

jak ten člověk je taky starej, žejo. 

T: A která reklama vás zaujala nejvíc a která 

naopak nejmíň. 

R: Ta poslední byla taková veselá, ta se mi docela 

líbila, no. 

T: A nejmíň? 

R: A nejmíň ty ruce, jak se tam mnou. Říkám 

„Panebože ať mi to taky nezačne za chvíli“ 

T: Setkáváte se někdy s nějakými předsudky vůči 

vašemu věku? 

R: Asi ne, určitě. Jak myslíš ty předsudky. 
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T: Jako, že by vás někdo vnímal jinak jenom 

proto, že už jste starší. Nebo že by třeba někdo 

řekl, že už máte nějakej věk a že jste taková a 

taková přitom to tak není. 

R: No nevím, asi ne. 

T: Setkala jste se někdy s pojmem ageismus? 

Víte, co to znamená? 

R: Ne, co to je? 

T: To je jakákoli diskriminace na základě věku, 

většinou se to děje u starých lidí. 

R: Já myslím, že mě nikdo nediskriminuje. 

T: Myslíte si, že jsou staří lidé ve společnosti 

nějak znevýhodňovaní? 

R: Já myslím, že ne. 

T: Setkala jste e někdy s tím, že vás váš věk 

znevýhodňoval třeba v práci? 

R: V práci, no tak v práci jsem byla dost jako 

důchodkyně. To jsem dělala na vrátnici v domově 

důchodců a potom jsem se stěhovala sem a tam si 

dovrátnice přijmuli někoho jinýho a ten náš 

vedoucí, tak ten už u tý pani ředitelky nechtěl být, 

tak jsem byla chvilku doma a pak jsem tam šla za 

jednim co má na starosti uklízečky v tom domově 

a ptala jsem se, jestli nepotřebuje někoho na úklid 

a asi ještě 7 let jsem tam uklízela a bylo to všecko 

v pohodě a potom jsem tam úplně až poslední ty 4 

roky jsem tam byla jenom, jsem pracovala na 8 

hodin týdně a byla jsem v tý kuchyňce, protože to 

uklízení by na mě bylo moc a vždycky mě jako 

vyšli vstříc, byli na mě všecky hodný, nemůžu si 

stežovat. 

T: A setkala jste se někdy s tím, že vás váš lékař 

odbyl s tím, žeza vaše problémy může vysoký 

věk? 

R: Ne, tak to se mi nestalo. To si říkám já sama, 

že to bude asi věkem. 

T: Teď tu mám posledních pár otázek, které se 

týkají těch stereotypů nebo těch představ, které 

mají mladší lidé o stáří a nemusí být vždy úplně 

pravdivý. Stačí odpovědět ano/ne a kdybyste 

chtěla, tak to m,ůžete klidně nějak rozvést. 

Myslíte si, že je stáří ošklivé? 

R: Ošklivé, tak si to tak nemyslím, že by bylo, 

říkám si, že nestojí za nic,a le chtěla bych tu ještě 

chvíli zůstat. 

T: Cítite se ošklivě kvůli vašemu věku? 

R: No já se cítím ošklivá, mně to nevadí ale. 

T: Jsou podle vás staří lidé nemocní a 

nemohoucní? 

R: No jsou nemocní nemohoucí,a le já řříkám, že 

s emusí každej den jít aspoň na procházku. Když 

se nebude chodit tak tady budu za chvíli na gauči 

ležet pořád. Tak se snažím. Snažím se snažit. 

T: A myslíte si teda, že ty staří lidé to takhle 

dělají anebo jsou spíš nemohoucní? 

R: Já nevím v těch domovech jsou ty důchodci ty 

mají větší potíže, když si nemůžou ani sednout, 

ani nic, najíst se, no. Tak ty museli prodělat něco 

horšího už. 

T: A vy se cítíte být nemocná nebo nemohoucí? 

R: No cejtím se bejt nemocná, ale určitě nejsem 

nemohoucí, snažím se všechno si udělat sama. 

T: Myslíte si, že jsou staří lidé závislí na svém 

okolí? 

R: Jak kteří, někteří ano, někteří ne. 

T: A vy byste řekla, že jste závislá na svém okolí? 

R: Já určitě ne. Já se snažím všecko si udělat 
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sama. 

T: Myslíte si, že jsou staří lidé neaktivní? 

R: No, tak někdy jo, spíš jsou pohodlnější, když 

jsou doma už. Já jsem aktivní teda málo, ale taky 

chodím cvičit občas. Teďka tam nejsou, až od 

září, jestli nás tam ještě pustí. Aktivní moc 

nejsem, ale některý jsou mnohem víc jakoby. 

T: Takže si myslíte, že jste kvůli svému věku 

neaktivní? 

R: To asi ne, já nebyla nikdy moc aktivní. 

T: Třeba když si představíte tu reklamu s tím 

pasivním seniorem, jak kouká z okna, nic nedělá, 

tak to je podle mě třeba neaktivní senior a ti, co 

mají nějakej zájem a snaží se to stáří si udělat 

hezký, tak to jsou aktivní senioři. 

R: Tak já nevím, já zase si sednu a kouřím 

cigaretu na balkoně, to je moje radost, ale snažím 

se jich kouřit co nejmíň. 

T: Myslíte si, že jsou staří lidé ekonomickou 

zátěží pro společnost? 

R: Já si myslím, že ne, že poctivě pracovali celej 

život a že mají nárok, aby zase se ta společnost… 

já si myslím, že ne, že nejsou zátěž. Když to tak 

člověk vezme, tak já nebyla ještě ani jednou 

v lázních, takže, takže mně toho ta společnost 

moc nedala. 

T: A vy sama se cítíte být ekonomickou zátěží pro 

společnost? 

R: Já myslím, že ne. Celej život jsem pracovala, 

peníze jsem odváděla a teďka mi chodí ten 

důchod. Myslím si, že jsem si ten důchod 

zasloužila. 

T: Tak jsme na konci. Chtěla byste ještě něco 

dodat? 

R: Ani ne, já nevím. Zaplaťpánbůh, že to mám za 

sebou (smích) 
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Příloha 3: Finální seznam kódů 

o Aktivní senior 

o Aktivizace 

o Apatie 

o Bolesti 

o Cvičení 

o Cyklistika 

o Čipernost 

o Čtení knih 

o Despekt k seniorům 

o Děti 

o Domovy důchodců 

o Dostatečná prezentace seniorů v 

médiích 

o Dostatečná prezentace seniorů v 

reklamě 

o Dovolená 

o Důchody 

o Důležitost vlastního zapojení 

o Důležitost zdraví 

o Ekonomická zátěž nelze posoudit 

o Ekonomická zátěž obecně ano 

o Ekonomická zátěž obecně ne 

o Hranice stáří 60 

o Hranice stáří 70 

o Hranice stáří 80 

o Chudí senioři 

o Chybí komunikace 

o Individualita seniorů 

o Jednotvárnost 

o Lázně 

o Lepší život 

 

o Město  

o Městští senioři 

o Mladí nerozumí starým 

o Motivace 

o Neaktivita obecně ano 

o Neaktivita obecně ne 

o Neaktivita obecně nelze posoudit 

o Neaktivní senior 

o Nedostatečná prezentace seniorů 

v médiích 

o Nedostatečná prezentace seniorů 

v reklamě 

o Nedůvěra 

o Negativní postoj k vnučce 

o Negativní prezentace seniorů v 

médiích 

o Negativní zkušenost s lékařem 

ano 

o Negativní zkušenost s lékařem ne 

o Negativní zkušenost v zaměstnání 

ano 

o Negativní zkušenost v zaměstnání 

ne 

o Nelíbí se krmení holubů 

o Nemoc 

o Nemoc obecně ano 

o Nemoc obecně ne 

o Nemoc obecně nelze posoudit 

o Nemoc obecně nelze posoudit 

o Nemocnice 

o Nemohoucnost obecně ano 
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o Nemohoucnost obecně ne 

o Nemohoucnost obecně nelze 

posoudit 

o Není pocit diskriminace  

o Nepochopení reklamy 

o Nepříjemnost 

o Nesetkává se s předsudky 

o Neschopnost seniorů 

o Nesleduje média 

o Nesleduje reklamy 

o Neurčitá hranice stáří 

o Nezájem vnučky 

o Nezná ageismus 

o Obdiv 

o Odstranění telefonu 

o Odstrčenost 

o Ohrazení se 

o Operace srdce 

o Optimismus 

o Ošklivost obecně ano 

o Ošklivost obecně ne 

o Ošklivost obecně nelze posoudit 

o Péče o domácnost 

o Péče o rodiče 

o Péče o vnoučata 

o Pečovatelský dům 

o Pesimismus 

o Pochopení 

o Pozitivní prezentace seniorů v 

médiích  

o Pozitivní přístup 

o Pracuje v důchodu 

o Procházky 

o Přehnané řeči 

o Přehnanost 

o Přitažené za vlasy 

o Přítelkyně 

o Rady pro seniory 

o Reklama Elpida 

o Reklama Ikea 

o Reklama Kafesbabi 

o Reklama se líbí 

o Reklama se nelíbí 

o Reklama Život 90 

o Reklamy na cestovní kanceláře 

o Reklamy na léky 

o Reklamy na pojišťovny 

o Reklamy na potraviny 

o Rodina 

o Různorodost 

o Samota 

o Senioři jako malé děti 

o Senioři oběti trestné činnosti 

o Senioři v politických kampaních 

o Setkává se s předsudky 

o Slušné chování ostatních 

o Smíření se 

o Smutek 

o Smysl života 

o Snaha seniorů 

o Spokojenost 

o Staří mladí 

o Stáří negativní 

o Stáří nestojí za nic 
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o Stáří pozitivní 

o Stereotyp ano 

o Stereotyp ne 

o Stěžování 

o Stres 

o Šikovnost 

o Úcta ke starším 

o Univerzita 3. věku 

o Vdova 

o Vdovec 

o Věk 75 

o Věk 76 

o Věk 78 

o Věk 80 

o Věk 82 

o Věk 83 

o Věk 88 

o Věrohodnost 

o Vesnice 

o Vesničtí senioři 

o Vlastní domov 

o Vnoučata 

o Vyčlenění z kolektivu 

o Výlety 

o Vymanění ze stereotypu 

o Vytažení ze samoty 

o Zábava 

o Zahrádka 

o Zájmy 

o Zapomínání 

o Závislost obecně ano 

o Závislost obecně ne 

o Závislost obecně nelze posoudit 

o Zbytečnost seniorů 

o Zdravotní omezení 

o Zdravotní problémy 

o Zná Elpidu 

o Zná Život 90 

o Ztotožnění ano 

o Ztotožnění ne 

 

 


