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Abstrakt
Téma diplomové práce Role reklamy v životě seniorů se věnuje českým seniorům
a zabývá se jednotlivými aspekty jejich vztahu s reklamním sdělením.
První část diplomové práce se zabývá teoretickým obsahem, který popisuje publikum
z pohledu obecné roviny, historie, nových médií a vybraných výzkumů. Další kapitola se
soustředí na samotné seniory, kde se snažím vymezit základní pojmy, které jsou s nimi
spojené jak z pohledu sociologie, tak i z pohledu životního stylu této starší generace. Prostor
je zde věnován i spotřebnímu chování seniorů, které je ovlivněno určitými aspekty, které se
odvíjí od jednotlivých životních etap. Aby práce byla kontextově ucelená, je zde i kapitola
o reklamě a jednotlivých reklamních médií.
Praktická část diplomové práce je vyhodnocení kvantitativního výzkumu, který se týkal
vlivu reklamního sdělení na seniory. Do dotazníku byly zařazeny otázky, které vyplynuly
z poznatků získaných z teoretické části. Otázky se mimo jiné ptaly na zdroj reklamního
sdělení, se kterým se senioři nejčastěji setkávají, na dostatečnou nabídku produktů a služeb
pro seniory nebo na to, jaká má být podle seniorů reklama, aby jí více důvěřovali. Na základě
získaných odpovědí, bylo zpracované vyhodnocení, které odpovědělo na téma mé
diplomové práce – a to, zda reklamní sdělení hraje roli v životě seniorů.

Abstract
The topic of the diploma thesis The role of advertising in the life of pensioners dedicates
to czech pensioners and deals with an individual aspects of their relationship with
advertising.
The first part of the diploma thesis deals with the theoretical concent, which desribes
the audience from the general perspective, history, new media and selected researches. The
next chapter focuses on the pensioners themselves. I try here to define the basic concepts
that are associated with them in terms of sociology and lifestyle of this older generation. The
space is also devoted to the consumer beviour of pensioners, which is influenced by certain
aspects of their lives. There is also a chapter about advertising and individual advertising
media because of context the diploma thesis.

The practical part of the diploma thesis is the evaluation of quantitative research, which
concerned the influence of advertising messages on pensioners. The questionnaire included
questions that emerged from the theoretical part. The questions asked about the source of the
advertising message, the sufficient offer of products and services or what advertising should
look like to make it more trustworthy. Based on the answers an evaluation was prepared,
which answered the topic of my diploma thehis – whether the advertising message plays
a role in the lives of pensioners.
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Úvod
Média, se kterými je spojené i reklamní sdělení, nás obklopují po celý den. Senioři jsou
specifickým segmentem publika médií. Z obecného hlediska tvoří významnou část příjemců.
Je to z toho důvodu, že médiím věnují nejvíce času ze všech. Senioři čtou denně průměrně
tři čtvrtě hodiny, televizi sledují přibližně tři hodiny denně a rozhlas poslouchají průměrně
dvě a čtvrt hodiny denně (Pácl 1998). Právě kvůli tomu, že jsou senioři vystavěni tak často
médiím, setkávají se s reklamou v nemalém měřítku a jsou jí ovlivněni.
Následující diplomová práce s názvem Role reklamy v životě seniorů se věnuje českým
seniorům a zabývá se jednotlivými aspekty jejich vztahu s reklamou. Právě vybrané téma
pomohlo více nahlédnout do problematiky vlivu reklamního sdělení.
Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První část se věnuje teoretickým poznatkům,
které detailněji popisují publikum jako celek včetně nových médií a vybraných výzkumů
publika. Další kapitola z teoretické části se věnuje samotným seniorům, kde se snažím
vymezit pojmy senior, stárnutí, stáří a gerontologie jak z pohledu sociologie, tak
i z pohledu životního stylu této starší generace. Věnuji se zde i spotřebnímu chování
seniorům, na které mají vliv určité aspekty, jež se odvíjí od jednotlivých životních etap.
Poslední kapitola, která je součástí teoretické části mé práce, se věnuje obecnému pojetí
reklamy, kde i popisuji jednotlivá reklamní média.
Druhá část diplomové práce je vyhodnocení kvantitativního výzkumu, který se týkal
role reklamního sdělení v životě seniorů. Na základě získaných poznatků z teoretické části
jsem do dotazníku zařadila otázky, které se ptaly na zdroj reklamního sdělení, se kterým se
senioři nejčastěji setkávají, na dostatečnou nabídku produktů a služeb pro seniory nebo se
ptaly mimo jiné také na to, jaká má být podle seniorů reklama, aby jí více důvěřovali.
K položeným otázkám jsem stanovila hypotézy, které se mým výzkumem potvrdily či nikoli.
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1 Publikum
Senioři jako recipienti reklamy jsou specifickým segmentem publika médií. V úvodní
části se zaměřím nejprve na obecné poznatky mediálních studií o publiku médií. Budu se
věnovat historií publika, zmapováním jeho vývojem i čtyřmi fázemi, které souvisí
s veřejností a trhem. Nastíním i charakteristiku pojmu publikum a pokusím se vysvětlit
současné charakteristické rysy mediálního publika. Výzkum publika, jimž se také budu
zabývat, souvisí bezprostředně s výzkumnými cíli, které se snaží charakterizovat chování
publika a jeho složení. Neopomenu i na nová média a s nimi spojené publikum, které má,
díky interaktivitě, větší možnost aktivní spolupráce na konečné podobě konzumovaného
sdělení.

1.1 Historie publika
Počátky současného publika sahají až do starověku, konkrétně je můžeme nalézt
v divadelních a hudebních představeních starověkého Řecka a Říma. Publikum se fyzicky
shromáždilo v daný čas na daném místě – většinou se jednalo o arény či divadla. Typické
znaky řecko-římského publika předznamenaly rysy současného mediálního publika.
Starověké publikum se vyznačovalo tím, že:
− sledování či poslech představení bylo plánované a organizované,
− události měly veřejný a „lidový“ charakter,
− obsah představení nebyl náboženského rázu, ale byl určený pro zábavu, potěšení
a vzdělávání,
− jedinec měl možnost volby – mohl si vybrat, k čemu bude upírat pozornost,
− autoři, umělci a diváci měli specializované úlohy,
− představení mělo určitou lokalizaci a představovalo divácký zážitek (McQuail 1997,
s. 2).
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Z tohoto pohledu mělo publikum své vlastní zvyky a pravidla, která se týkala místa,
času, představení apod. Publikum bylo typicky městský jev, který byl založen na diferenciaci
mezi třídami a postavením (McQuail 1997).
Současné publikum masových médií se vyznačuje některými stejnými vlastnostmi,
které jsou uvedeny výše, ale zároveň se velmi liší. Od doby starověku došlo díky
technologickým vynálezům k rozšíření forem publika. Publikum se stává mnohem větším,
rozptýlenějším a individuálnějším. Právě technologické vynálezy přinesly inovaci i do
publika. Díky novým technologiím na začátku 20. století vzniká masové publikum.
Do poloviny 15. století, kdy byl vynalezen knihtisk, můžeme datovat vznik moderního,
víceméně již mediálního publika. Tím pádem za vůbec první mediální publikum je možné
považovat čtenáře. Čtenářské publikum jsme mohli nalézt hlavně ve městech a ve
společenské třídě měšťanů (Jirák, Köpplová 2015, s. 194). Podle Denise McQuaila (2009,
s. 317) se čtenáři stali identifikovatelnou skupinou těch, kdo umějí číst, skutečně čtou knihy
a zaměřují se na určité autory či témata.
Sice čtenáři tvořili vůbec první mediální publikum, ale ještě nesplňovali vlastnosti
uživatelů masových médií. Produkce tisku to zatím neumožňovala hlavně z důvodu
periodicity a masovosti. Každopádně byla ustanovena základna mediálního publika, která se
mohla rozvíjet a rozšiřovat.
Následný rozvoj čtenářské obce souvisí se sociálními, hospodářskými a politickými
proměnami v evropských zemích během 16. až 18. století. Právě v období raného novověku
kapitalistický systém hospodářství přetvářel středověkou mentalitu určitých skupin směrem
k osvícenství (Jirák, Köpplová 2015, s. 196).
Řada odborníků z řad měšťanstva začínala mít vysoký zájem o otázky a problémy
uspořádání společnosti. Tyto skupiny i samotní jedinci, začínali být společensky
emancipováni. Takto se začala tvořit veřejnost, která byla zprvu málo početná, ale rychle se
stávala větší.
Právě buržoazní veřejnost zdegenerovala do podoby publika masových médií. Na
druhou stranu lze říct, že se masové mediální publikum vytvářelo zároveň i s rozšiřováním
vzdělávání, kdy se vzdělaní občané mění v široké publikum, kteří si zvykali číst i nové
publikace. Díky širšímu vzdělání se začali přidávat další zájemci a díky tomu se i rozšířil trh
s tištěnými produkty (Jirák, Köpplová 2015, s. 197).
Nesmíme opomenout, že mediálním publikem není jen čtenářstvo. Publikum se dále
vyvíjelo a různě přeměňovalo v závislosti na mnoha faktorech – jako jsou ekonomické,
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sociální a technologické vlivy. Pokud se podíváme na publikum jako na sociální jev, jenž
souvisí s veřejností a trhem, můžeme najít ve vývoji publika čtyři fáze, které nepředstavují
na sebe navazující etapy v procesu modernizace, rozvoje společnosti a vývoje médií.
Jednotlivé typy fází v současné době existují běžně vedle sebe. První fází je elitní
publikum, po kterém následuje masové publikum, dále fáze segmentované a specializované
publikum a poslední interaktivní publikum (Jirák, Köpplová 2015, s. 198).

1.1.1 Elitní publikum
První fáze ve vývoji mediálního publika je elitní publikum. Tato etapa souvisí se
vznikem čtenářské veřejnosti, kdy mediální publikum, jak už bylo řečeno, se skládalo
z malých skupin, do kterých vstupovala vzdělanější a kultivovanější část společnosti. Tato
společnost pocházela z měšťanské třídy (Jirák, Köpplová 2015, s. 199). Elitní publikum
přistupovalo k textům a tématům velmi kriticky, proto Jürgen Habermas (2000, s. 256)
považuje tuto fázi publika za dobu publika posuzujícího.

1.1.2 Masové publikum
První, kdo formálně definoval masové publikum v moderní společnosti byl Herbert
Blumer v roce 1939. Masové publikum je velmi rozptýlené a jeho příslušníci se navzájem
neznají. Mezi jeho netypičtější vlastnosti patří, že publikum postrádá sebeuvědomění
a vědomí identity, tudíž není schopno organizovaně jednat za účelem jakéhokoli cíle. Navíc
masové publikum je velmi proměnlivé, co se týče složení, které nevyvíjí žádnou činnost.
Další vlastností, kterou je důležité zmínit, je, že masové publikum je různorodé a nesmírně
početné, přičemž jeho členové pocházejí z nejrůznějších demografických a společenských
vrstev. Jediné, v čem je masové publikum jednotné, je to, že si vybírají stejný objekt svého
zájmu (McQuail 2009, s. 67-68).
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1.1.3 Segmentované a specializované publikum
Na rozdíl od masového publika, kdy se předpokládá, že mediální obsah oslovuje
kohokoli, tak segmentované publikum je spojeno spíše s komercializací publika, kdy média
se snaží upoutat pozornost spotřebitelských skupin na základě sociodemografických
vlastností, spotřebních návyků apod. Podstata mezi segmentovaným a specializovaným
publikem je rozdílná. Specializované publikum je tvořeno uživateli, kteří mají vyhraněné
zájmy, profesní zaměření apod. Právě vznik specializovaného publika vedl k rozvoji
specializovaných médií (Jirák, Köpplová 2015, s. 202-203).

1.1.4 Interaktivní publikum
Poslední fází ve vývoji mediálního publika je interaktivní publikum. Tato fáze je úzce
spojená s nástupem síťových médií a nejvíce je pro ni typické, že jednotlivec má nebývale
velké možnosti ve výběru toho, co bude číst, co bude sledovat nebo co bude poslouchat.
Volbu různých médií umožnil právě nástup nových (síťových) médií v 90. letech 20. století.
Interaktivní publikum se vyznačuje nesourodostí a možností interaktivity vůči nabízeným
mediálním obsahům (Jirák, Köpplová 2015, s. 203).

1.2 Charakteristika publika
Pojem publikum se v obecné rovině používá k různým definicím, které se vzájemně
překrývají. Definice může být podle místa, podle lidí, podle konkrétního typu média či
kanálu, podle obsahu informací nebo podle času (McQuail 1997, s. 2).
Existuje mnoho způsobů, jak publikum považovat za překrývající. Jednotliví lidé
obvykle patří současně k několika různým publikům. Dokonce mohou být v několika
publikách ve stejný čas (např. poslech hudby při čtení knihy). Například publikum pro jeden
typ obsahu může být více či méně stejné jako publikum pro jiný typ obsahu – lidé si mohou
přečíst více než jeden časopis apod. Vše zmíněné vyplývá z všudypřítomnosti médií
v každodenním životě. Například reprodukovaná hudba může být vhodným doprovodem při
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řízení auta nebo při domácích činnostech. Tištěná média mohou být vhodná, když jsme sami
a v klidu. Televizní média jsou zase vnímaná jako prostředek pro užití volného času
s rodinnou nebo přáteli (McQuail 1997, s. 30).
Jan Jirák a Barbara Köpplová (2015, s. 180) vysvětlují, že publikum je v kontextu studia
médií a mediální komunikace kolektivní označení pro uživatele nějakého média nebo
sdělení. „Mediální publikum je kategorie zobecňující a existuje nejen jako představa těch,
kteří se snaží roli médií ve společnosti vyložit, ale především jako nástroj těch, kdo média
využívají v praktickém životě, ať jsou to samotná média, politické subjekty, nebo výrobci
zboží a služeb. V běžné komunikační praxi těchto subjektů odkazuje výraz publikum prostě
a jednoduše k čtenářům, divákům či posluchačům nějakého média a k základním
sociodemografickým a sociálně psychologickým charakteristikám, které tito uživatelé médií
vykazují.“
Podle Denise McQuaila (1997) se publikum většiny médií nedá pozorovat, leda jen
zlomkovitě nebo nepřímo. Právě z toho důvodu má pojem publiku abstraktní
a nejednoznačný charakter. Skutečnost, k níž se tento pojem vztahuje, je také rozmanitá
a neustále se mění. Denis McQuail i dodává (1997), že pojem publikum může být stejně
dobře použit např. pro označení čtenářů z 18. století, tak i pro předplatitele satelitních stanic
z 20. století, přestože tyto dva jevy se od sebe liší.
Karen Ross a Virginia Nightingale (2003, s. 4) poukazují na to, že v mediálních studiích
se pojem publikum používá jako způsob, jak mluvit o lidech, ať už jako o skupinách nebo
jednotlivcích. Pojem publikum se používá k označení velkých skupin, jako je například
masové publikum pro televizní zpravodajství, pro tištěné médium nebo pro účastníky
sportovních či kulturních akcí. Konkrétně na tyto lidi se podle nich se pohlíží jako na
skupinu, která je spojena zájmem o danou událost.
Pokud je publikum charakterizováno jako dav nebo masa, tak na druhou stranu mohou
tyto negativní výrazy vyvolávat silný nesouhlas (Butsch, Livingstone 2014, s. 9).
Samotná

média

počítají

s mediálním

publikem

jako

s popsatelným

a obchodovatelným zbožím s tržní hodnotou, výrobci zboží jako s poznatelnou, oslovitelnou
a ovlivnitelnou skupinou spotřebitelů, politici jako s poznatelnou, oslovitelnou
a ovlivnitelnou skupinou voličů (Jirák, Köpplová 2015, s. 179).
Karen Ross a Virginia Nightingale (2003) navrhují čtyři nové typy publika, které
zachycují základní rysy nové různorodosti médií.
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1. Publikum jako „shromáždění lidé“.
Jedná se o soubor lidí, kteří v daném čase věnují pozornost konkrétnímu mediálnímu
produktu. Tito lidé se nazývají diváky.
2. Publikum jako „oslovení lidé“.
Jedná se o soubor lidí, podle kterých komunikátor utváří obsah svého sdělení.
3. Publikum jako „náhodná událost“.
Lidé či jednotlivec přijímají mediální obsah ve společnosti jiných nebo o samotě
jako interaktivní událost každodenního života.
4. Publikum jako „naslouchající“ nebo zúčastněné“.
Prožitek zúčastněného publika, kdy je publikum součástí představení, nebo má
možnost reagovat v reálném čase.
Ohledně publik si Denis McQuail klade otázku, zda se publikum chová pasivně, či
aktivně. Říká, že: „Média jsou často kritizována za to, že namísto originálního a podnětného
obsahu nabízejí bezmyšlenkovitou a otupující zábavu. To vede například k zavírání očí před
skutečností a k odvracení od sociální spoluúčasti. Publikum je zase kritizováno za to, že si
vybírá jednoduchou cestu. Užívání médií je sice ze své podstaty poněkud neaktivní, ale přesto
může vykazovat známky aktivity v podobě vybíravosti, motivované pozornosti a kritické
odezvy.“ (McQuail 1997, s. 22)
Původ publik lze nalézt ve společnosti i v médiích a jejich obsahu. Lidé si vybírají obsah
nebo naopak média přitahují lidi na obsah, který nabízejí. Tudíž média reagují na potřeby
společnosti, místní komunity nebo určité kategorie jedinců, kterou si zvolí jako cílovou
skupinu. V případě, že publikum je tvořeno médii, můžeme s jistotou říct, že s každou novou
technologií se rodí nové publikum nebo že publikum přitahuje určitý kanál – například nový
časopis nebo televizní stanice. V tomto případě je publikum definováno mediálním zdrojem
– například televizní publikum (McQuail 2009, s. 417-418).
Denis McQuail nabízí toto schéma, které se snaží uspořádat přístup k mediálnímu
publiku podle toho, co je zdrojem jeho vzniku a na jaké úrovni se formuje (McQuail 1997,
s. 27):
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1.2.1 Publikum jako sociální skupina
Toto publikum spojuje nějaká forma identifikace, ať již regionální, zájmová, nebo
ideové povahy, která má potřebu se nějak zapojit do společnosti. Médium, které toto
publikum užívá, je v ideálním případě prostředkem k naplnění potřeb příslušné skupiny.
Příkladem publika jako sociální skupiny jsou například členové politické strany (Jirák,
Köpplová 2015, s. 221). Dalším příkladem může být skupina posluchačů místní rozhlasové
stanice. Z tohoto hlediska publikum sdílí minimálně jeden významný sociokulturní
charakteristický rys, který je společný prostor a příslušnost k určité místní komunitě. Právě
místní média mohou výrazně přispět k pocitu sounáležitosti a místnímu uvědomění
(McQuail 2009, s. 418-419).

1.2.2 Publikum jako množina uspokojení

Publikum jako množina uspokojení se skládá z rozptýlených jedinců, mezi nimiž
neexistují vzájemné vazby. Tento typ publika je určen konkrétní potřebou nebo typem
potřeby související s médii. V souvislosti s tímto publikem lze použít výraz taste culture
neboli kultura vkusu. Herbert Gans využil tento pojem v rámci popisu typu publika, které se
zrodilo působením médií. Kultura vkusu je méně množinou lidí a více množinou podobných
mediálních produktů. Jedná se o formu, způsob reprezentace a žánr, který je utvářen tak, aby
odpovídal životnímu stylu určitého segmentu publika (McQuail 2009, s. 421).
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1.2.3 Publikum určitého média
Třetí typ publika je určen podle výběru konkrétního typu média. Příkladem mohou být
televizní diváci nebo filmoví diváci. Obvykle se jedná o množinu lidí, kteří se se svým
chováním řadí mezi pravidelné uživatele daného média. Publikum určitého média má
nejblíže k masovému publiku, protože je velmi početné, rozptýlené a nevyznačuje se žádnou
vnitřní organizací nebo strukturou. V současnosti se většina publik určitých médií překrývá
a neexistují mezi nimi velké rozdíly (McQuail 2009, s. 421-422).

1.2.4 Publikum definované kanálem nebo obsahem

Poslední typ publika je v souladu s tržními úvahami, podle nichž je publikum souborem
spotřebitelů konkrétních mediálních produktů. Tudíž je publikum tvořeno platícími
zákazníky, kteří jsou překládáni zadavatelům inzerce a za které zadavatelé platí. Z tohoto
pohledu je publikum produktem médií (McQuail 2009, s. 422-423).

1.2.5 Charakteristické rysy současného mediálního publika
Základní charakteristické rysy, které jsou typické pro mediální publikum, lze nalézt
podle konkrétní společenské a historické situace a podle typu média a mediálního sdělení.
Pro mediální publikum je typické, že je to množina individuální, která se účastní
plánovaného a často organizovaného sledování nějaké veřejně prováděné či obecně dostupné
činnosti nebo jejích výsledků, jež má světský charakter, je populární a může sloužit
informování, potěše, zábavě, osvětě a ponaučení. Jedinec se součástí publika stává do značné
míry dobrovolně a do značné míry sám rozhoduje o tom, čemu bude věnovat pozornost,
přičemž jeho zkušenost s mediálním sdělením je vždy nějak specificky lokalizována, tedy
děje se v nějakém konkrétním fyzickém a sociálním kontextu, který nemusí být a nebývá
totožný s fyzickým a sociálním kontextem, v němž sledovaná činnost či její výsledek vznikl
(Jirák, Köpplová 2015, s.192; McQuail 1997, s. 3).
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1.3 Výzkum publika
Účely výzkumu publika jsou různé a velmi často proměnlivé. Na druhou stranu má
veškerý výzkum jednu společnou základní vlastnost – pomáhá konstruovat, zařadit nebo
určit beztvarou, proměnlivou nebo nepoznatelnou společenskou jednotku (Allor 1988).
Jan Jirák a Barbara Köpplová (2015, s. 207) dodávají, že: „Zájem o mediální publikum,
o jeho vznik a chování, případně vlivy, jež na ně působí, je motivován různě – v kritické
a akademicky výzkumné rovině touhou lépe poznat roli médií ve společnosti
a v životě člověka, v politické rovině potřebou formulovat základní směřování mediální
politiky vůči publiku, ale také nutností hledat efektivní způsoby oslovení a ovlivnění voličů
a veřejnosti vůbec. V komerční rovině je pak zájem o publikum veden úsilím nacházet
nejlepší způsoby, jak s ekonomicky přijatelnými náklady získat pozornost, zájem a přízeň
spotřebitelů.
Cíle výzkumu publika jsou velmi rozdílné. Asi nejvýznamnějším rozdílem je mezi
mediálním průmyslem a těmi, kteří na výzkum pohlížejí z pohledu publika, je právě cíl.
Mimo jiné výzkum může zastupovat i hlas publika nebo mluvit jeho jménem. I když není
jasné, zda výzkumy publika můžou doopravdy sloužit samotnému publiku, můžeme alespoň
přijmout předpoklad, že výzkumy slouží nejrůznějším účelům – od ovládnutí publika až po
jeho nezávislost. Navíc informace o výzkumu publika často zdůrazňují představu o aktivním
a nepoddajném publiku, které čelí pokusům o manipulaci. Tudíž preference publika je stále
hybnou silou užití médií (McQuail 2009, s. 413).
Dále je možné vysledovat v literatuře další dva odlišné přístupy k pojímání publika
a jeho role a chování založené na různém vnímání postavení publika v mediální komunikaci.
Jedná se o pasivní a aktivní přístup (Jirák, Köpplová 2015, s. 208).
Pasivní přístup je historicky starší a předpokládá, že publikum je víceméně pasivní
účastník mediální komunikace. Pasivní publikum je sice zasažené mediovaným sdělením,
ale nereaguje. Tento přístup vychází z přenosového modelu komunikace, kde je zásadní
vyslané sdělení a zasažený příjemce.
Aktivní přístup je oproti výše zmíněnému přístupu vývojově mladší a předpokládá, že
publikum je aktivní účastník mediální komunikace. Aktivní publikum si mediální sdělení
vybírá z nabídky a podle svých potřeb, zájmů a možností s ním nakládá. Díky svému
aktivnímu nakládání s informacemi se podílí na formování kulturního a symbolického
prostředí. Navíc dokáže být rezistentní vůči záměrům těch, kteří mediální sdělení sestavují.
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Denis McQuail (1997, s. 22) dodává, že: „Stupeň aktivity nebo pasivity je možné publiku
přisoudit.“
Na druhou stranu kritikové masové komunikace se obávali, že početné pasivní publikum
lze snadno využít a poškodit. Zejména, co se týče dětí. Kromě toho, měli kritikové za to, že
masová média (zejména televize) podporují pasivitu jak u dětí, tak i u dospělých (Schramm
et al. 1961).
Například Alan Rubin (1984) rozlišuje dva způsoby užívání médií – ritualizovaný
a instrumentální. Ritualizované užívání médií se vztahuje k častému, až notorickému
sledování u lidí, kteří ke konkrétnímu médiu projevují silnou náklonnost. Naopak
instrumentální užívání médií je cílené a výběrové – proto je možné jej považovat za aktivní.
Neustále se vedou spory o to, jaká je skutečná míra aktivity publika a co skutečně
aktivita znamená. Za zmínku určitě stojí výzkumy užívání médií v čase uskutečněné
Robertem Kubeyem a Mihalem Csikszentmihalyim (1991). Výsledky výzkumu dokázaly,
že sledování televize má obecně sekundární charakter. To znamená, že např. ženy sledují
televizi u činnosti, kterou právě vykonávají – např. žehlení prádla. Televize není v tomto
případě ta hlavní (primární) činnost.
Frank Biocca (1988) zpracoval přehled různých pojetí aktivity publika a uspořádal je do
pěti oblastí:
1. Publikum si vybírá.
Lidé v publiku si více či méně vybírají, kterým mediovaným sdělením budou
věnovat pozornost. Navíc si volí různou míru pozornosti, kterou budou věnovat
jednotlivým mediovaným sdělením.
2. Publikum se řídí zkušeností a potřebou.
Aktivita publika zde spočívá ve využití dosavadní zkušenosti s médii k volbě
mediovaným sdělením k uspokojení vlastních potřeb.
3. Publikum jedná záměrně.
Publikum aktivně zpracovává přijatá sdělení tak, aby odpovídala jeho představám
o světě. Na základě tohoto přijetí dělá rozhodnutí. Z této oblasti vychází i mediální
teoretik Stuart Hall se svou teorií kódování a dekódování. Ve stručnosti si lidé podle
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této teorie interpretují přijatá sdělení tak, aby odpovídala jejich kulturnímu
zakotvení.
4. Publikum je odolné vůči ovlivnění.
Zde se aktivita publika soustřeďuje na schopnost zabránit nechtěnému ovlivnění.
Členové publika zůstávají nezaujatými, pokud se sami nerozhodnou jinak.
5. Publikum je kritické a interaktivní.
Publikum dokáže mediovaná sdělení kriticky vyhodnotit, samostatně je doplnit
jinými sděleními a vysoudit vlastní závěry. Zde je aktivita publika směřována na
celkovou mediální komunikaci, a ne k jednotlivým mediovaným sdělením.
Publikum má schopnost výběru, porovnání a využití toho, co se jim hodí. Navíc
dokáže rozlišovat mediovaná sdělení podle toho, jakou kvalitu jim přisoudí.
Mark Levy a Sven Windhal (1985) dodávají k výše uvedeným oblastem, že se nemusí
týkat stejného okamžiku ve vztahu k dotyčnému mediálnímu zážitku.
Dalšími příklady aktivity publika může být přímá odezva prostřednictvím dopisu nebo
telefonátu. Členství v konkrétním klubu příznivců, fanouškovství nebo i samotná kritická
reflexe mediálního zážitku může spadat pod zmíněnou aktivitu publika (McQuail 2009,
s. 427).
Denis McQuail (1997) zmiňuje tři tradice výzkumu publika (strukturální,
behavioristickou a kulturální), které představují různá teoretická východiska.
Strukturální tradici výzkumu publika můžeme nalézt v nejranějších výzkumech, které
vznikly z potřeby mediálního průmyslu. Tento typ tradice měl poskytovat údaj jako je
velikost publik. Získaný údaj o velikosti byl zásadní pro řízení médií, zejména pro placenou
inzerci. Velikost publik nebyl jediný údaj, který tento typ výzkumu řešil. Bylo důležité znát
i údaje o sociálním složení publik.
Behavioristická tradice výzkumu publika se zabývá účinky a užití médií. Výzkumy,
které se zabývaly účinky médií, kladly důraz na hrozící újmu související s užitím médií.
Výzkumy měly za to, že publikum je vystaveno vlivům médií, ať už to bylo přesvědčující,
vzdělávací, nebo ovlivňující chování. Publikum v tomto směru bylo považováno za
nevědomý cíl a pasivního příjemce. Dalším středem pozornosti tohoto typu výzkumu bylo
užití médií. Publikum zde nebylo považováno za pasivní, ale spíše za více či méně aktivní
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a motivovanou množinu uživatelů médií, kteří byli odpovědní za své mediální zážitky. Ve
své podstatě se výzkum soustředil na původ, povahu a míru motivace při výběru médií
a jejich obsahu.
Na druhou stranu Andy Ruddock (2001, s. 3) zmiňuje, že po celé dvacáté století se
studie zabývají dopadem hromadných sdělovacích prostředků na to, jak lidé myslí a jednají
v současné společnosti. Po celé století jsou výzkumníci fascinováni schopností masmédií
manipulovat s lidskou myslí. Podle něj tento společný předmět výzkumu však neznamená
žádnou teoretickou ani metodologickou shodu. Problém je v tom, že každý koncept, který se
používá

k hodnocení

dopadu

hromadných

sdělovacích

prostředků,

představuje

nejednoznačnost. Co mají výzkumníci na mysli pod účinkem? Jak k tomu dochází? Jak by
to měli měřit? To jsou otázky, které si A. Ruddock klade. I když výzkumy používají stejnou
terminologii, mohou se klíčová slova jako komunikace nebo publikum lišit.
Kulturální

tradice

výzkumu

publika

se

pohybuje

na

rozhraní

sociologie

a společenských věd. Tento typ výzkumu zdůrazňuje užití médií jako odraz konkrétního
společensko-kulturního kontextu a jako proces propůjčování významu kulturním produktům
a prožitkům každodenního života. Mezi hlavní charakteristiky kulturální tradice výzkumu
publika patří:
− Mediální text musí být čten skrze vnímání svého publika, které z nabízených textů
konstruuje své vlastní významy a uspokojení.
− Hlavním předmětem zájmu je proces užívání médií jako soubor zvyklostí a jeho
projevy.
− Užití médií je obvykle typické pro určitou situaci a orientuje se na sociální úkoly,
které se vyvíjejí z účasti v interpretativních komunitách.
− Publika jednotlivých žánrů často tvoří samostatné interpretativní komunity, které
sdílejí stejné zkušenosti, podoby diskurzu a rámce pro porozumění médiím.
− Publika nejsou pasivní a jejich členové nejsou rovnocenní, a to z důvodu, že jsou
zkušenější nebo aktivnější než jiní.
− Metody musí být kvalitativní a jít do hloubky. Často mají etnografickou povahu.
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1.3.1 Model kódování a dekódování
Jak už bylo zmíněno v jedné z pěti oblastí aktivity publika od Franka Biocci (1988),
modelu kódování a dekódování se věnoval mediální teoretik Stuart Hall. Stuart Hall a jeho
kolegové kladli důraz na text a na to, jak je v textu organizován význam podavatelem.
Zajímali se o to, jak s tímto významem nakládá publikum. Přišli na to, že jednotlivé skupiny,
které existují ve společnosti, si do mediální komunikace vnášejí nějakou svou sdílenou
zkušenost (Jirák, Köpplová 2015, s. 225).
Stuart Hall napsal v roce 1973 studii nazvanou Kódování a dekódování v televizním
diskurzu (Encoding and Decoding in the Television Discourse). Podle této studie je do
mediálního textu vždy zakódována dominantní ideologie. Důvod je takový, že výrobci médií
jsou v kapitalistické společnosti v tzv. komplexní jednotě s daným sociálním řádem, který
představuje, jak se jednotlivé mediální obsahy mají sestavovat. Výsledná sdělení ale
zůstávají významově mnohoznačná, tudíž není zaručeno, že publikum přistoupí na
zakódovaný význam. Díky tomuto tvrzení se Stuart Hall začal věnovat vztahu mezi textem
a publikem. Především kladl důraz na dvě věci:
− Proces „zabudování“ významu do textu se liší od „získávání“ významu z textu.
− V textu je vždy obsažen návod na to, jak z něj význam dekódovat, přičemž v případě
masových médií tento význam kopíruje dominantní ideologii danou společnosti.
Zmíněné dva procesy pak Stuart Hall demonstroval v modelu kódování a dekódování
(Jirák, Köpplová 2015, s. 225-227).

1.4 Nová média a publikum
Výraz nová média se používá od 60. let 20. století a popisuje stále se rozšiřující soubor
komunikačních technologií (McQuail 2009, s. 50).
Sonia Livingstone a Leah Lievrouw (2002) poukazují na to, že nová média je těžké
vymezit, a tudíž se je rozhodli definovat tak, že spojili informační a komunikační technologie
s jejich společenským kontextem a propojili technologické artefakty a přístroje, činnosti,
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postupy, užití a společenské uspořádání a organizace, které se formují kolem zmíněných
přístrojů a postupů.
I když je složité vymezit pojem nová média, přesto Denis McQuail (2009, s. 155) určil
čtyři hlavní kategorie nových médií, které jsou si v jistých ohledech podobné a odlišují se
typem užití, obsahem a kontextem. Jedná se o:
1. Interpersonální komunikační média.
Patří sem mobilní telefon a e-mail. Tato kategorie je charakterizována soukromým
a pomíjivým obsahem. Důležitým prvkem je zde navázaný kontakt.
2. Interaktivní média určená ke hraní.
Jak už název kategorie napovídá, jedná se zejména o počítačové nebo video hry,
které vytváří virtuální realitu. Pozornost je zde kladena na interaktivitu a užití jako
zdroj potěšení.
3. Média pro vyhledávání informací.
Nejvýznamnějším příkladem je internet, který je vnímán jako zdroj informací.
Internet považuje za samostatné a velmi rozšířené médium. Na svém začátku byl
užíván jako prostředek pro sdílení dat a komunikace mezi odborníky. Právě jeho
potenciál zprostředkovat komunikaci, informace, služby nebo zboží umožnil jeho
rychlý, a v podstatě ještě nedávný, rozvoj. Nejrychleji se internet šířil v Severní
Americe a v severní Evropě. V roce 2001 používalo internet ve Spojených státech
amerických až 70 % obyvatelů (Rainie, Bell 2004).
4. Kolektivní média se spoluúčastí.
Poslední kategorie obsahuje zejména využití internetu pro sdílení a výměnu
informací, myšlenek a zkušeností. James Webster a Shu-Fang Lin (2002) poukazují
na to, že chování uživatelů internetu se podobá některým prvkům chování uživatelů
tradičních médií – například velký počet uživatelů se soustředí na malý počet velmi
oblíbených a často navštěvovaných internetových stránek.
Hlavním spouštěčem komunikační revoluce, jak říká Denis McQuail (2009) změnám
ohledně médií směrem k novým médiím, je satelitní komunikace a využití počítačů. Nová
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média jsou různorodým souborem komunikačních technologií, které mají společné
vlastnosti, jež umožňuje digitalizace. Právě digitalizace je proces, ve kterém jsou všechny
texty převedeny do binárního kódu a je možný přenos informací všeho druhu v různých
formátech. Větší výběr formátů dává publiku na vybranou z mnoha možností a nabízí
aktivnější užívání médií (McQuail 2009, s. 149-150).
Na druhou stranu, pokud se zaměříme na důsledky nových médií, zjistíme, že autoři
mají více příležitostí a více možností, pokud zveřejňují své práce v prostředí internetu –
například, když píšou na blog. Úloha vydavatelů stále existuje, ale je mnohem
nejednoznačná. Nová média otevřela nové formy publikování, které jsou pro tradiční
nakladatele či vydavatele výzvou i možností. Co se týče publika, tak zde probíhají velké
změny, a to směrem k větší autonomii a rovnosti ve vztahu ke zdrojům a dodavatelům.
Jednotlivec v publiku už není součástí masy, ale je buď členem sítě, členem zvláštní skupiny
publika nebo je jednotlivcem (McQuail 2009, s. 151). Sonia Livingstone (2002) dodává, že:
„Publikum bude stále roztříštěno a atomizováno a ztratí svou národní, místní nebo kulturní
identitu. Na druhou stranu je také pravda, že ztráta starých forem sdílených prožitků mohou
nahradit nové typy integrace založené na interaktivitě. Stále více lidí má k dispozici více
možností vytvořit nové publikum na základě společných zájmů a není vyloučeno, že to povede
k větší svobodě a možnosti volby.“
Publikum nových médií můžeme zařadit do koncepce interaktivního publika, kterou
zmiňují Jan Jirák a Barbara Köpplová (2015). Publikum se mění s nástupem nových médiích
založených na přenosu a sdílení digitalizovaných informací. Jak už bylo zmíněno výše,
publikum má větší možnost aktivní spolupráce na konečné podobě konzumovaného sdělení
nebo sdělení průběžně měnit. V tomto případě hovoříme o interaktivitě publika. Ve spojitosti
s mediální komunikací můžeme interaktivitu vysvětlit tak, že uživatel je do komunikace více
vtažen a angažován. Médium, které průběžně užívá, reaguje na jeho požadavky
a přizpůsobuje se jeho potřebám a zájmům (Jirák, Köpplová 2015, s. 218).
Média, která jsou založená na digitalizaci dat, přinesla spolu s interaktivitou čtyři
zásadní změny, jež podobu publika výrazně ovlivnily (Jirák, Köpplová 2015, s. 219):
1. První změnou je přenos digitalizovaného záznamu, který umožnil rozšířit nabídku
programů, a tedy i nabídku, kolem níž se může publikum zformovat.
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2. Další změnou jsou nové možnosti záznamu, uchovávání, sdílení a reprodukce
zvukových i obrazových nahrávek. Tyto nové možnosti daly do značné míry publiku
vládu nad časem a jeho organizaci.
3. Třetí změnu přinesl sílící nadnárodní charakter mediální nabídky, který byl
způsoben satelitním přenosem a dostupností internetu s globálním přesahem. Tím
se mediální sdělení nabízí celosvětovému publiku, jež je vystaveno obsahům, které
nemají nic společného s jeho kulturním prostředím.
4. Poslední zásadní změnou je vzrůstající schopnost masových médií přizpůsobit se
podmínkám počítačových sítí a nabízet svému publiku interaktivnější nakládání
s obsahem. V důsledku této změny se relativně stejnorodé publikum tradičních
masových médií začalo ještě více tříštit.
Karen Ross a Virginia Nightingale (2003, s. 2) zmiňují, že rostoucí centralita
zprostředkovaných informací v moderní společnosti spolu s interaktivitou vyvolanou
novými mediálními technologiemi znamená, že existují bezprecedentní příležitosti pro vznik
inovativních a vysoce poutavých mediálních zážitků. Zdůrazňují i to, že nastupující
informační věk začíná reorganizovat každodenní život a s tím nabylo důležitosti i studium
mediálního publika. Není to jen pro to, že je zprostředkováno více informací, ale také proto,
že lidí integrují do svých životů staré i nové mediální technologie složitějšími způsoby. Není
dnes neobvyklé najít lidí, kteří čtou noviny, knihy nebo časopisy při poslechu hudby nebo
hrají hru na telefonu a zároveň telefonují. Porovnáme-li toto mediální prostředí s publikem
tradičních médií, tak je zřejmé, že došlo k rychlému a dramatickému rozšíření toho, co nyní
znamená být publikem.
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2 Senioři
2.1 Vymezení pojmů senior, stárnutí, stáří a gerontologie
Pojem senior označuje v obecné rovině staršího člověka nebo i člověka, který je
nejstarším a váženým členem určitého společenství (Haškovcová 2012). Petr Sak a Karolína
Kolesárová (2012) dodávají, že se jedná o kategorii, v níž se prolínají biologicko-medicínské
aspekty se sociologickými. Podle nich je senior člověk, který završuje životní fázi se
specifickým postavením ve společnosti.
Je ale potřeba upozornit na to, že i přesto, že je pojem senior zažitý v České republice
a můžeme ho slýchat v každodenní komunikaci napříč obory, tak není v českém právním
systému ukotven. Spolek Senioři ČR v souvislosti s tím na to říká, že: „Seniorem by měl být
každý občan, který splnil podmínky pro nabytí starobního důchodu stanovené legislativou
České republiky. Bez ohledu na věk a bez ohledu na to, zda starobní důchod pobírá či
nepobírá.“1
S pojmem senior bezpochyby souvisí i stárnutí a stáří. Tyto dva pojmy spolu úzce
souvisí a někdy se mohou plést. Ovšem jejich význam je rozdílný. Základní diferenciace
pojmů tkví v tom, že stárnutí je proces, který předchází stáří. Dalo by se říct, že stárnutí je
takový předstupeň stáří. Jedná se tedy o ontogenetické vývojové etapy v životě člověka
(Zavázalová 2001, s. 7).
Stárnutí podle online Sociologické encyklopedie je pojem, který se používá v několika
souvislostech. Charakteristika z pohledu biologického procesu se odehrává v živých
organismech, jehož základem je odumírání tělesných buněk, eventuálně jejich nahrazování
buňkami horší kvality. Je to proces, který lze chápat jako fázi, která nastoupila po fázi
dospívání a dospělosti.2
Stárnutí je dlouhodobý proces, který probíhá na individuální úrovni. U každého člověka
má stárnutí jiný průběh, proto je velmi složité určit, kdy končí dospělost a přichází stárnutí.
Asi nejběžnější vymezení stárnutí je chronologický (kalendářní) věk, který odpovídá

1

Senioři České republiky, z.s.: PRÁVNÍ DEFINICE SENIORA STÁLE CHYBÍ [online]. [cit. 2021-03-18].
Dostupné z: https://senioricr.cz/pravni-definice-seniora-dosud-chybi/
2
Sociologická encyklopedie: Stárnutí [online]. [cit. 2021-03-18]. Dostupné z:
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Stárnut%C3%AD
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biologickému (fyziologickému) věku. Dalším vymezením může být i sociální věk, který se
vztahuje k očekávánému společenskému chování, které je přiměřené biologickému věku
(Stuart-Hamilton 1999, s. 19).
Stáří je poslední fází ontogeneze. Tudíž jde o poslední vývojovou etapu, která završuje
život po duševní, spirituální a tělesné stránce (Čeledová a kol. 2016, s. 11). Lze stáří vysvětlit
i jako dobu od skončení ekonomické aktivity člověka do jeho smrti. Někdy je tato etapa
nazývána jako třetí věk. V tomto období probíhají u lidí postupné změny v souvislosti
s jejich fyzickým a duševním zdravím.3 Na druhou stranu Erik H. Erikson (1999)
charakterizuje stáří jako období moudrosti a integrity.
Jak už bylo zmíněno, stáří je životní fází člověka, která je ohraničena dvěma časovými
body. Jeden časový bod, který lze pojmenovat jako horní věkovou hranici, je vymezen smrtí.
Naopak druhý časový bod (spodní věková hranice) lze vymezit jevy a procesy, které tvoří
stáří a jež vstupují do života člověka postupně. Každý z těchto jevů a procesů má svou
individuálnost. Záleží na genetických zvláštnostech jedince, jeho životní minulostí, ale i na
společenských a kulturních faktorech – to znamená životní styl, životní prostředí, charakter
práce a podobně (Sak, Kolesárová 2012, s. 14).
Stáří člověka je sice vymezeno dvěma časovými body, ale nelze určit přesně věk
počátku stáří. Stáří se objevuje postupně, tak jak nastupují zmíněné jevy a procesy, které
charakterizují stáří.
Jak se společnost mění, tak se mění i generační podoba stáří. Každá generace má svou
podobu stáří v závislosti na předchozím životě. Čím dynamičtější generace, tím větší
odlišnost generační podoby stáří (Sak, Kolesárová 2012, s. 14).
S pojmy stárnutí a stáří souvisí věda, která se nazývá gerontologie. Jedná se konkrétně
o souhrn poznatků o problematice stáří, stárnutí a života ve stáří. Gerontologii můžeme
rozdělit do tří směrů (Čeledová a kol. 2016, s. 17):
1. Gerontologie experimentální – Tento směr se zabývá tím, proč a jak živé organismy
stárnou.

3

Sociologická encyklopedie: Stáří [online]. [cit. 2021-03-18]. Dostupné z:
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Stář%C3%AD
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2. Gerontologie klinická – Druhý směr se zaměřuje na zvláštnosti zdravotního stavu,
chorob a jejich léčení ve stáří.
3. Gerontologie sociální – Poslední směr zabývající se životem ve stáří, vztahy mezi
starými lidmi a společností, vztahy mezi generacemi, demografií a podobně.

2.2 Sociologie stáří
Právě k pochopení stáří nám pomůže sociologická aplikovaná disciplína – sociologie
stáří. Petr Sak a Karolína Kolesárová (2012, s. 15) dodávají, že: „Sociologie se tradičně
zabývá životními fázemi a skupinami populace, které jsou obsahem těchto životních fází.
Sociologie se zabývá také generacemi, velkými sociálními skupinami, které postupně na své
životní dráze procházejí jednotlivými životními fázemi. V každé životní fázi dochází k určité
proměně, modifikaci generace a k přenosu jejího potenciálu na společnost.“
Na začátku 21. století se objevil ve společnosti nový jev – stárnoucí společnost. Tento
fenomén přinesl s sebou i základní problémy, mezi které patří individuální stárnutí,
populační stárnutí a societální stárnutí.4
Individuální

stárnutí

vyžaduje

rozvoj

zmíněného

oboru

gerontologie

a gerontologických služeb. Populační stárnutí naopak vyvolává řadu nejen demografických
změn, ale i změnu struktury pracovních sil a zaměstnanosti. Poslední problém societální
stárnutí ovlivňuje stárnutí kolektivit. Znamená to, že celé národy zestárnou a stane se z nich
přirozeně zranitelnější populace. Právě societální stárnutí a jeho vliv dal vzniknout pojmům
jako aging neboli stárnutí.5
Stárnoucí společnost je důsledkem celé řady vlivů, které zapříčiňují zase nové jevy.
Tento fenomén zasahuje v podstatě všechny evropské země a společnosti tím silněji, čím je
daná společnost homogennější. Jedná se o trvalou proměnu společnosti (Sak, Kolesárová
2012, s. 16).
V určité společnosti se konkrétní podoba stáří jeví jako sociální konstrukt, který může
mít pozitivní zvýhodnění nebo negativní povahu. Z hlediska pozitivního zvýhodnění se stáří
charakterizuje jako „přijetí do rady starších“ nebo „pozitivní diskriminaci s úctou k věku“.
4

Sociologická encyklopedie: Společnost stárnoucí [online]. [cit. 2021-03-18]. Dostupné z:
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Společnost_stárnouc%C3%AD_(PSpol)
5
Tamtéž.
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Naopak negativní povaha se charakterizuje vyloučením, mezi které například patří
„důchodcovství“, „postproduktivnost“ nebo „segregace“. Právě negativní povaha je
v sociálním konstruktu spojena s poklesem výkonnosti a společenské „užitečnosti“
(Čeledová a kol. 2016, s. 12).
Libuše Čeledová (2006) dodává, že: „Na druhou stranu má ale stáří znaky, které
vytvářejí novou kvalitu přístupu ke společnosti a k životu samému. Právě ve stáří může
docházet k souběhu skutečností, které nemohou nastat v jiné životní fázi. Senior má ve fázi
stáří největší zásobu životních zkušeností, získal nadhled na společenským děním, zobecnil
své společenské a politické zkušenosti a vytvořil si programy pro analýzu, hodnocení
a pochopení společenského dění. Znamená to, že v této životní fázi jsou nejpříhodnější
podmínky k využití reflektovaných celoživotních zkušeností a výsledků celoživotního
vzdělávání k povýšení vědomí v postojích, názorech, hodnotách i sociální kompetenci.“

2.2.1 Vnímání stáří a seniorů českou populací
Petr Sak a Karolína Kolesárová (2012) zveřejnili výzkum, který se věnoval vnímání
stáří a seniorů mezi českou populací. Výzkumné otázky zněly:
− Od kolika let je podle vás člověk seniorem?
− Co se vám vybaví, když se řekne senior?
− Co pro vás představuje seniorský věk především?
− Přináší seniorský věk a důchod něco pozitivně nového, co nebylo v předchozích
životních fázích?
− Když se přenesete do budoucnosti, do jaké míry máte ve stáří z následujícího strach?
− Co pro vás představuje seniorský věk především?
V České republice není jednotně stanoven věk seniora. Podle většiny české populace se
člověk stává seniorem mezi 60. a 70. rokem věku v závislosti na svých individuálních
charakteristikách.
Většině české populaci, když se řekne senior, se vybaví starý či starší člověk, důchodce
či důchod a babička nebo dědeček.
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Seniorský věk pro většinu české populace představuje životní fázi, ze které nemají
strach, ale na kterou se zároveň i netěší.
Více jak polovina české populace si myslí, že seniorský věk jim přinese více volného
času, se kterým si naloží podle svého. Přes 20 % dotázaných si myslí, že v seniorském věku
se budou více zajímat o své zájmy, aktivity a o svou tvořivost.
Česká populace má ze stáří největší strach hlavně z toho důvodu, že ztratí kvalitu
v mezilidských a společenských vztazích. Pro českou populaci je kvalita mezilidských
vztahů na konci jejich života důležitější než vlastní konec jejich života.
Naopak česká populace se těší, až bude moci ve stáří dělat to, na co dříve neměli čas.
Navíc podle Petra Saka a Karolíny Kolesárové (2012, s. 8-10) dávají seniorům smysl života
hlavně vnoučata.
Když se podíváme z hlediska demografických ukazatelů, tak Lenka Vohralíková
a Ladislav Rabušic (2004) dodávají, že: „Obyvatelstvo České republiky na přelomu
20. a 21. století je nejstarší v celé své historii. Je to výsledek dosavadního populačního
vývoje. Porodnost a úmrtnost se stabilizují na velmi nízkých hodnotách – rodí se relativně
málo dětí a úmrtnost je stabilizována a věkovou strukturu populace tak následně
charakterizují malé podíly mladší populace a vyšší podíly seniorské populace.“
Když se na českou populaci podíváme z pohledu pohlaví, tak při narození převažují
chlapci, ale od 45. roku začíná naopak převažovat ženské pohlaví. Dokonce po překročení
60. roku výrazně stoupne převaha žen a čím vyšší věk, tím se to stupňuje. Je to dáno dřívější
úmrtností mužského pohlaví. Převaha žen v seniorském věku různě ovlivňuje každodenní
život. Může to mít vliv na rodinné struktury, formy bydlení, příjem nebo způsob trávení
volného času. Právě toto specifikum z hlediska převahy pohlaví by mělo být bráno v potaz
při nabídce služeb či produktů (Vohralíková, Rabušic 2004, s. 15-17).

2.3 Životní styl seniorů
V obecné rovině je životní styl systém člověka, který obsahuje činnosti, vztahy nebo
zvyky. Jsou to v podstatě každodenní praktiky, činnosti nebo vzorce chování (Sak, Saková
2004, s. 240).
Petr Sak a Karolína Kolesárová (2012, s. 98) dodávají, že: „Životní styl člověka se vyvíjí
po celý jeho život. V každé životní fázi se různě obměňuje nebo přizpůsobuje v závislosti na
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dané životní situaci a sociální pozici. Ve výsledku by se dalo říct, že každá životní fáze má
svou podobu životního stylu odpovídající sociální pozici, potřebám a zájmům člověka v dané
fázi.“
Životní styl seniora obsahuje prvky, které se shodují s životními styly ostatních seniorů.
Nejstěžejnějším prvkem napříč životními fázemi seniorů je sledování televize. Zároveň je to
prvek, kterým se současná generace seniorů odlišuje od té minulé. V průměru každý senior
stráví přibližně 3,5 hodiny denně u televize. Oproti jiné generaci se věnují sledování televize
dvakrát tolik. Existuje mnoho příčin, proč zrovna dominuje u seniorů sledování televize.
Jedním z důvodů je to, že se jedná o technologii, která je provázela víceméně celým životem
a oni si ji postupně implementovali do svých životů. Dalším důvodem je to, že pro sledování
televize nejsou žádná zdravotní omezení a televizi mohou kdykoliv zapnout či vypnout (Sak,
Kolesárová 2012, s. 103).
I když senioři věnují dvakrát tolik sledování televize než jiné generace, tak například
oproti mladší generaci se hodně věnují pobytu v přírodě, ať už se jedná o výlety nebo
procházky. Podle Petra Saka a Karolíny Kolesárové (2012, s. 106) to způsobují faktory
týkající se promítnutí generačního aspektu a životní fázé stáří. „Jde o generaci, která
v dětství pobíhala a hrála si venku, v mládí i středním věku jí bylo vlastní trampování,
chataření a chalupaření a potřeba přírody a seberealizace v přírodě jí zůstala až do stáří,
kdy má více času svůj zájem naplňovat.“
Co je zajímavé a stojí za to zmínit je návrat seniorů k rozhlasu. Změna je přisuzována
novým rozhlasovým pořadům, které jsou zaměřeny právě na seniory (Sak, Kolesárová 2012,
s. 109). Příkladem může být nově vznikající rozhlasová stanice Českého rozhlasu, který se
rozhodl spustit speciální stanici pro starší uchazeče. Bude se jednat o obdobu dočasného
televizního programu ČT 3, jehož vysílání bylo zahájeno 23. března 2020 během pandemie
covid-19 jako nostalgického kanálu určeného především pro zmiňované seniory.67

6

Mediaguru.cz: Český rozhlas spustí na podzim digitální stanici pro seniory [online]. [cit. 2021-03-20].
Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/02/cesky-rozhlas-spusti-na-podzim-digitalni-stanici-proseniory/
7
E15.cz: Česká televize přidá po projektu UčíTelka další program. ČT3 pro seniory [online]. [cit. 2021-0320]. Dostupné z: https://www.e15.cz/domaci/ceska-televize-prida-po-projektu-ucitelka-dalsi-program-ct3pro-seniory-1367795
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2.4 Senioři a média
Z obecného hlediska tvoří senioři významnou část příjemců masových médií, hlavně
díky tomu, že jim věnují nejvíce času. Senioři čtou denně průměrně tři čtvrtě hodiny, televizi
sledují přibližně tři hodiny denně a rozhlas poslouchají průměrně dvě a čtvrt hodiny denně.
To vše vyplývá z výzkumné studie Pavla Pácla (1998). Navzdory tomu, že je studie více než
deset let stará, mohou se údaje aplikovat i na současnou dobu.
I když senioři tvoří významnou část příjemců médií, média s nimi nepočítají. Zmíněný
výzkum se zabýval i tím, jak média cílí na skupiny lidí. Senioři dle výsledků jsou médií
opomíjeni a pro zadavatele reklamy je tato starší věková skupina nepříliš atraktivní
z hlediska inzerce (Pácl 1998). Problém je v tom, že zadavatelé reklamy, ať už to jsou
reklamní nebo marketingové agentury, se neumí se seniory ztotožnit a vytvořit jim reklamu
na míru. Někteří lidé ve věku 50+ se nemohou identifikovat s reklamním obsahem a zastávají
negativní postoje k typickým kampaním cíleným na seniory (Vávrová 2007). Někteří mají
dokonce pocit, že je reklama přehlíží – necílí na ně, i když by měla.8 Věra Vávrová (2007)
doplňuje, že naopak reklamu přijímají senioři, kteří v dnešní době jsou vitálními, fit
a radujícími se ze života.
Odborníci, kteří tvoří televizní reklamu, která má oslovit starší cílovou skupinu, by měli
věnovat zvláštní pozornost emocionálnímu obsahu. Zejména k láskyplným a vřelým
sdělením. Vyplývá to ze studie, která je založena na teorii socioemoční selektivity (Verlegh,
Voorveld, Eisend 2016, s. 122).
Na druhou stranu, aby senioři se ztotožnili s reklamním sdělením a vnímali atraktivitu
produktu nebo služby, musí být jimi vnímána důvěryhodnost reklam. Docílí se toho za
pomocí vnímané podobnosti s reklamním modelem. Jinak řečeno, senior se musí ztotožnit
s hercem a jeho sdělením – herec musí být co nejpodobnější cílové skupině, na kterou je
mířené reklamní sdělení (Biswas, Das 2006).
Jitka Vysekalová a Jiří Mikeš (2010, s. 56) dodávají, že: „Senioři jsou specifickou
cílovou skupinou, jako jsou např. ženy, děti apod. Žádná z těchto skupin nepředstavuje
jednolitý celek, který bychom mohli oslovit jednotným způsobem, i když některé znaky jsou
společné.“

8

KUNEŠOVÁ, Sabina. IHNed.cz: Reklama zapomíná na seniory. Dělá chybu [online]. [cit. 2021-04-20].
Dostupné z: https://ihned.cz/c1-16088580-reklama-zapomina-na-seniory-dela-chybu
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Jak už bylo zmíněno výše, senioři tráví sledováním televize přibližně tři hodiny denně.
Z toho vyplývá, že televize jako médium je u nich na prvním místě. Kromě sledování
televize věnují svůj volný čas také poslechu rozhlasu, četbě knih či novin a surfování na
internetu (Sak, Kolesárová 2012, s. 117).
Studie Fenomén šedesátníků výzkumné jednotky OMG Research skupiny Omnicom,
která byla realizována v roce 2016, zjistila, že si senioři pečlivě vybírají, co budou sledovat
a v jakém čase. Největší zájem pak byl o zpravodajské pořady, filmy, pořady o cestování
a o české seriály. Z českých televizních stanic převládá u seniorů TV Nova, TV Prima
a Česká televize. Co je také důležité zmínit je, že až 36 % seniorů, v případě, že nestihnou
naplánovaný televizní program, si počká na jeho reprízu.9
Právě konzumace internetu za poslední čtyři roky vzrostla, a naopak se snížila četba
tisku.10
Viktor Janouch (2014) dodává, že: „Senioři jsou stále nejméně zastoupenou skupinou
na sociálních sítí, ale jejich počet roste. V roce 2006 bylo na sociálních sítí jen 1 % seniorů
nad 65 let, v roce 2010 to bylo již 25 %. Dokonce v roce 2013 se počet seniorů užívající
sociální sítě vyšplhal na 43 %.“
Co se týče elektronické pošty, tak zde je využití seniory poměrně vyšší. V roce 2005
používalo e-mail 10 % seniorů a o pět let později se jejich počet zvýšil na 21 % (Sak,
Kolesárová 2012, s. 118).
Je na místě i poznamenat, že počítač představuje pro seniory na jednu stranu celou řadu
překážek, ale na druhou stranu přináší i mnoho pozitiv. Například internet může pomoci
s pocitem osamělosti tím, že umožní seniorovi komunikovat s přáteli a rodinou na dálku.
Mimo komunikace, může internet sloužit samozřejmě i ke vzdělávání a zlepšování
dovedností (Nešpor 2011, s. 70).
Ze všech zmíněných čísel vyplývá, že zažitý stereotyp „senior neumí používat počítač“
pozvolna ztrácí své opodstatnění. Počítačová gramotnost u seniorů pomalu, ale jistě roste,
jen vnímání společnosti seniora ve vztahu k počítači není taková, kterou by si daná situace
zasloužila.

9

Mediaguru.cz: Senioři nejvíce sledují zprávy, filmy a české seriály [online]. [cit. 2021-04-01]. Dostupné z:
https://www.mediaguru.cz/clanky/2016/11/seniori-nejvice-sleduji-zpravy-filmy-a-ceske-serialy/
10
Mediaguru.cz: Dnešní senioři jsou aktivnější než před deseti lety [online]. [cit. 2021-04-01]. Dostupné z:
https://www.mediaguru.cz/clanky/2016/12/dnesni-seniori-jsou-aktivnejsi-nez-pred-deseti-lety/
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2.5 Spotřební chování seniorů
Na úvod bych chtěla vysvětlit, co znamená obecně spotřební chování. Jedná se o pojem,
který zahrnuje aktivity člověka, které vznikají a jsou uskutečňovány ve vztahu k trhu – buď
k trhu se spotřebním zbožím nebo k trhu, který poskytuje služby. Hlavní roli tady hraje
spotřebitel. Každý, už od svého narození, je považován za spotřebitele. Jen se jeho spotřební
chování neustále mění a vyvíjí v závislosti na jeho potřebách v různých fázích života.11
Když se zaměříme na seniory, tak na jejich spotřební chování mají silný vliv tyto čtyři
aspekty (Opluštilová 2011):
1. Efekt padesátých narozenin – Jedná se o milník, který představuje pro člověka
zamyšlení se nad konečností svého života. Jinak řečeno, přemýšlí nad tím, kolik času
mu ještě zbývá.
2. Odchod dětí od rodiny – Odchod dětí od rodiny představuje pro člověka zátěž, která
může mít různý dopad na lidskou psychiku. Každý to vnímá jinak. Někteří to vnímají
tak, že ztratili smysl života. Někteří to naopak vnímají jako úlevu, zejména finanční.
3. Odchod do důchodu – Odchod do důchodu se řadí mezi velmi významný mezník
v lidském životě. Každý to může prožívat jinak. Někdo se těší, že si odpočine a bude
se věnovat svým zájmům. Naopak někdo to může vnímat jako jiný sociální status,
který přináší nevýhody, hlavně spojené s nižším finančním příjmem nebo ztrátou
sociálního kontaktu.
4. Konec ekonomické aktivity – Je spoustu seniorů, kteří nejsou po finanční stránce
motivováni k přijetí důchodu. Proto se snaží zůstat i nadále ekonomicky
aktivnějšími. Důvody, proč lidé chtějí být i nadále ekonomicky aktivní, jsou různé.
Nemusí to být jen motivace k vyššímu finančnímu příjmu, ale i motivace se stále
seberealizovat v profesní kariéře, zachovat si životní styl a s ním i svůj sociální
status.

11

Sociologická encyklopedie: Chování spotřební [online]. [cit. 2021-03-26]. Dostupné z:
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Chován%C3%AD_spotřebn%C3%AD
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2.5.1 Psychické procesy ovlivňující spotřební chování seniorů
Na spotřební chování seniorů nemají vliv jen výše zmíněné čtyři aspekty, ale i určité
psychické procesy (vnímání a pozornost, paměť a učení a inteligence).
Vnímání a pozornost je silně ovlivněno zrakem. Jak je obecně známo, skoro všichni
senioři potřebují v určitém věku brýle. Mohou trpět různými očními vadami, které mohou
způsobovat ztrátu ostrosti nebo vnímání barev (Stuart-Hamilton 1999). Určitě by se měly
zmínit i poruchy sluchu, které též velmi ovlivňují celkové vnímání a pozornost.
Marie Vágnerová (2007) dodává, že pozornost má vliv na selektivitu vnímání, která třídí
podněty, jež byly zachyceny smyslovými receptory. To znamená, že tato funkce s věkem
klesá. Právě senioři mají problém přenášet pozornost mezi podněty a zabývat se například
dvěma věcmi najednou. S tím ruku v ruce jde i rozeznání důležitých věcí od nedůležitých.
Z výše zmíněných informací vyplývá, že v reklamních sděleních cílených na seniory by
se mělo vyhnout nepřebernému množství informací a klást důraz na vyobrazení textu tak,
aby byl k přečtení.
Paměť a učení jako další psychický proces, který ovlivňuje spotřební chování seniorů,
je vzájemně ovlivněn. Dalo by se říct, že paměť je produktem učení. Právě s přibývajícím
věkem se schopnost učení snižuje – pro seniory je obtížné zpracovávat nové podněty.
V důsledku toho klesá i efektivita paměti. Hůře se seniorům vybavují informace (Nakonečný
2009).
Posledním psychickým procesem je inteligence. Ve vyšším věku dochází ke změně
struktur kognitivních funkcí – je ovlivněna pozornost, rychlost i krátkodobá paměť. Naopak
se inteligence může s přibývajícím věkem i zvyšovat, ale jedinec ji musí trénovat např.
vyplňováním logické hry sudoku. V podstatě zde záleží na jedinci, jak se bude chtít rozvíjet,
než na biologickém stárnutí (Sternberg 2009).
Poslední dva zmíněné procesy velmi ovlivňují zásah reklamního sdělení na seniory, ať
už je to z pohledu snížené paměti nebo změn struktur kognitivních funkcí.
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2.5.2 Základní pravidla v reklamních sděleních cílených na seniory podle
Patricka de Pelsmackera
Profesor marketingu na belgické univerzitě v Gentu Patrick de Pelsmacker určil (2003)
základních šest pravidel, podle kterých by se měly řídit reklamní sdělení určená seniorům.
1. Předávat pozitivní sdělení – Toto pravidlo říká, že by se neměly seniorům připomínat
problémy způsobené jejich věkem, ale vyzdvihovat pozitivní charakteristiky stáří.
2. Nezkracovat příběhy – Patrick de Pelsmacker říká, že senioři nemají rádi změny
a jsou skeptičtí k novým produktům. Proto by se měly nové produkty ukazovat
v návaznosti na předchozí.
3. Zaujmout mezigenerační postoj – Třetí pravidlo říká, že by se senioři neměli
ukazovat v izolaci od okolního světa. Lépe vnímají, když jsou ukázáni v kruhu
rodinném, s přáteli a obecně ve společnosti, zejména s mladšími lidmi.
4. Snížení rizika spojeného s nákupem – Senioři jsou obecně opatrní a šetřiví, proto by
produkty měly disponovat službou vrácení peněz nebo zdarma vzorku na zkoušku.
5. Nepoužívat označení zákazník senior – Rozhodně mladší senioři se necítí být staří.
Nechtějí obecně vystupovat pod označením „ti staří“, proto by se mělo zaměřit na
seniory tak, aby to nevypadalo, že je produkt určený jen jim. Nancy Stephens (1991)
dodává, že je do reklamních sděleních doporučeno obsazovat herce nebo mluvčí,
kteří jsou o 10 až 15 let mladší než cílová skupina seniorů.
6. Věnovat pozornost fyzickým důsledkům stáří – Jak už bylo zmíněno výše
v souvislosti s poruchami zraku a sluchu, mělo by se dávat pozor v reklamních
sděleních na typ písma, barevné kontrasty nebo na vysoké tóny a rušivé zvukové
efekty.
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3 Reklama
Existuje mnoho definic, kterými lze vysvětlit reklamu, ale to, v čem se shodují je, že
reklama je určitá forma komunikace s obchodním záměrem (Vysekalová, Mikeš 2010,
s. 16-17).
Zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy říká: „Reklamou se rozumí oznámení,
předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu
podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu
nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování
služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.“12
Slovo reklama pochází z francouzského slova réclamer, které označovalo upoutávku na
spodním okraji novinové stránky. Sloveso réclamer znamená žádat, vymáhat, reklamovat
a pochází z latinského slova reclamare (znovu volat, křičet).13
Kořeny samotné reklamy sahají až do doby před naším letopočtem. První písemná
památka pochází z období starověku. Jde o papyrus, který je starý 3000 let, jehož obsahem
je žádost o navrácení uprchlého otroka s vypsanou odměnou. Nejvíce „reklamních“ památek
se dochovalo v Římě, Egyptě a Řecku. Například z Egypta pochází hliněná tabulka, která
byla nalezena při vykopávkách v Memphisu.14 Na tabulce je vyryto: „Zde žiji já, Rinos
z Kypru z milosti bohů obdařený uměním vyložit nemylně každý sen.“15
Reklama byla především spojena s rozvojem výroby a obchodu. Již v době starověku
byly využívány různé vlastnosti zboží k upoutání pozornosti kupujících. Jako reklamní
prostředek byly vývěsní štíty, na kterých byly většinou znázorněny symboly řemesel.
Prodejci nespoléhali jen na vývěsní štíty, ale také na vyvolávače (Vysekalová 2012,
s. 38-39). „Ti ve středověku vytvářeli specializované cechy, jejichž role přetrvala až do
našeho století. Jistě si vzpomeneme na vyvolávače na pouti nebo na současných
vietnamských tržištích. Nástupci těchto cechů jsou i kameloti a nedávno ještě dráteníci,
hrnčíři a podobné profese.“ Jsou známy i jiné „zvukové“ prostředky než vyvolávání.
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Zákony pro lidi: Zákon č. 40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy [online]. [cit. 2020-11-11]. Dostupné z:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-40
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Ptejte se knihovny: Původ slova reklama [online]. [cit. 2020-11-11]. Dostupné z:
https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/puvod-slova-reklama
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KAŠPÁRKOVÁ, Mgr. Lenka. Historický vývoj reklamy [online]. [cit. 2020-12-31]. Dostupné z:
https://www.sspu-opava.cz/static/UserFiles/File/_sablony/Psychologie_propagace/VY_32_INOVACE_D12-02.pdf
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Tamtéž.
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Například bubnování, které symbolizovalo mj. i hlášení úředních sdělení nebo ohlašování
různých trhů. „Tak například v Čechách byl začátek a konec trhu oznamován zvoněním.
Hrnčíři zase svůj příchod oznamovali údery na hrnec.“ (Vysekalová 2012, s. 38-39)
Podstatným mezníkem ve vývoji reklamy byl vynález knihtisku. Díky právě knihtisku
mohly vzniknout první tištěné inzeráty a plakáty. Výroba reklamy se mnohonásobně
zrychlila a stala se dostupnější pro všechny vrstvy obyvatel.16
V dnešním světě je reklama nezbytnou součástí tržního hospodářství. Reklama
informuje spotřebitele o zboží a službách, má za úkol oslovit jak nové, tak i stávající
zákazníky. Tomu odpovídá i definice reklamy schválená v roce 1995 Parlamentem České
republiky (Vysekalová 2012, s. 21): „Reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým
jsou hledáni uživatele zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií.“
Z pohledu marketingu reklama dokáže předávat marketingová sdělení určená cílovým
segmentům, a tak je informovat a přesvědčovat. Reklama je tudíž nedílnou součástí
marketingové komunikace. Mezi hlavní funkce reklamy lze zařadit tzv. brand building,
který má za úkol budovat značku, zvyšovat o značce povědomí a ovlivňovat postoje ke
značce. Je to nejvýznamnější způsob, kterým značka posiluje svou image (Karlíček, Král
2011, s. 49).
S reklamním sdělením se pojí i pojem false frame effect (efekt falešné popularity).
Miroslav Karlíček a Petr Král dodávají (2011, s. 49), že: „Tímto výrazem se označuje
skutečnost, že reklama zvyšuje míru vnímané popularity značek. Zdá se totiž, že lidé vnímají
produkty propagované reklamou jako oblíbenější než ty, které propagované nejsou.“

3.1 Reklamní média
Reklamní médium je komunikační kanál, kterým lze přenášet sdělení mezi zadavatelem
reklamy a příjemcem, resp. cílovou skupinou. Aby reklamní sdělení bylo úspěšné, musí
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KAŠPÁRKOVÁ, Mgr. Lenka. Historický vývoj reklamy [online]. [cit. 2020-12-31]. Dostupné z:
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médium splňovat několik zásadních podmínek. Médium by mělo cílit na zákazníky, které
chceme reklamním sdělením oslovit a mělo by pokrýt co největší jejich počet.17
Média, podle toho, jak je bude reklama využívat, se rozlišují na televizní reklamu,
rozhlasovou reklamu, tiskovou reklamu, venkovní reklamu, online reklamu a reklamu
v kinech (Karlíček 2013, s. 193).

3.1.1 Televizní reklama

Asi nejviditelnějším reklamním médiem je televize. „Denně si ji zapne téměř 70 %
obyvatelstva a jejím sledováním tráví přes 3,5 hodiny denně. Vyplývá to z dat
peoplemetrového měření ATO (Asociace televizních organizací) – Nielsen Admosphere za
období od loňského července do letošního června. Údaje zahrnují všechny diváky včetně dětí
od 4 let.“18
Médium jako televize nabízí mnoho možností, jak s reklamou naložit. Televizní reklama
je charakterizována především tím, že předvádí produkt s využitím obrazu, zvuku, hudby
a pohybu. Reklama v televizi proto velmi působí na naše emoce (Karlíček, Král 2011, s. 52).
Televize, která se řadí mezi tzv. masová média, má výhodu v tom, že poměrně snadno
oslovuje téměř celý trh. Z tohoto pohledu je televize skoro až nenahraditelná. Právě oslovení
téměř celého trhu je na druhou stranu spojené se sníženou možností zacílení. Cílit je možné
v případě, když se reklamní sdělení umístí k pořadům, které jsou hlavně sledované danou
cílovou skupinou (Karlíček, Král 2011, s. 53).
Televizní reklama má jednu velkou nevýhodu. A tou je četnost. Televize jako jedna
z reklamních médií je snad nejvíce poškozena právě přeplněností reklamy (Karlíček 2013,
s. 193).
Podle letošního průzkumu České marketingové společnosti nejvíce obtěžuje televizní
reklama diváky komerčních televizních stanic. „Nejvíce se přesyceni cítí diváci při
sledování TV Nova (74  dotazovaných), kterou následuje TV Prima (66 %
17
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dotazovaných).“19 V důsledku přeplněnosti reklamy diváci často během reklamní přestávky
přepínají mezi stanicemi, vypínají zvuk, nevěnují reklamním sdělením pozornost nebo
dokonce opouštějí místnost. Tudíž sledovanost reklamy je v reálu nižší.
Televizní reklama není jen spot, ale také sponzoring, product placement nebo
teleshopping.20
Televizní spot je nejčastějším formátem reklamního sdělení v prostředí televize.
Obvyklá délka spotu se pohybuje mezi 20 a 30 sekundami.21 Někdy televizní spot může trvat
i 5 sekund, ale to jsou ojedinělé případy. Spot, který trvá zmíněných 30 sekund je stavebním
kamenem pro ceny jiných délek spotů. Čím je televizní spot delší, tím je dražší a naopak.
Použití kratších spotů je většinou pro reklamní sdělení, které se týká cenového zvýhodnění
produktu nebo technických informací. Delší spoty už mohou reklamní sdělení pojmout tak,
že se popisuje příběh produktu nebo služby, a tím se buduje image dané značky
u potenciálních zákazníků.22
Televizní sponzoring jako další formát televizní reklamy je doplňkem komunikace
značky, která prostřednictvím správného výběru pořadů může sebe přiblížit své cílové
skupině. Ve většině případů se sponzoringy používají před pořady, které pojí danou značku
s tematikou daného pořadu. Například stavební spořitelna může mít sponzoring před
pořadem, který je věnovaný bydlení. Sponzoring neboli sponzorský vzkaz je formát, který
má délku 10 sekund a většinou se v něm nesmí objevit výrobek jako takový nebo pobídka
k jeho koupi. Tudíž v tomto formátu lze komunikovat jen slogan, název a logo značky.23
Jedním z formátů televizního sponzoringu je injektáž. Je to komerční vzkaz, který má
kratší stopáž a zařazuje se přímo do pořadu. Většinou se tak děje při významných
sportovních událostech jako je mistrovství světa v ledním hokeji nebo olympiáda. Obvykle
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se jedná o komerční vzkazy společností, které se chtějí spojit s konkrétní sportovní
událostí.24
Product placement neboli umístění produktu je podle Jitky Vysekalové a Jiřího Mikeše
(2010, s. 149) charakterizován jako „záměrné a placené umístění značkového výrobku do
audiovizuálního díla za účelem jeho propagace.“ Význam tohoto formátu je, že se určité
produkty nebo služby přímo zakomponují do děje díla a značka (příp. produkt nebo služba)
se stává jeho součástí (Karlíček, Král 2011, s. 65).

Mezi nejčastější formy product

placementu lze považovat zahrnutí jména produktu, loga značek jako součást scény, použití
určitého produktu v každodenním životě apod. Jako dobrý příklad jsou filmy o britském
tajném agentovi 007, kdy James Bond řídí auta, nosí hodinky nebo pije alkohol různých
značek – díky těmto filmům získaly zviditelněné produkty nebývalou publicitu (Vysekalová,
Mikeš 2010, s. 149.)
„Zákonná úprava product placementu vstoupila v České republice v platnost od
1. června 2010 a poprvé připouští umístění produktu do pořadu za úplatu. Netýká se to
dětských nebo zpravodajských pořadů. Product placement je rovněž zakázán u tabákových
výrobků a léčivých přípravků. V ČR product placement upravuje zákon o audiovizuálních
službách na vyžádání, jehož součástí je i novela zákona o televizním vysílání. Tato zákonná
úprava vycházející z evropské směrnice definuje tzv. umístění produktu tak, že je jím jakákoli
podoba začlenění výrobku, služby či ochranné známky, která se k výrobku nebo službě váže,
nebo zmínky o výrobku a službě do pořadu za úplatu nebo obdobnou protihodnotu,“ popisuje
právní rámec product placementu Jitka Vysekalová s Jiřím Mikešem (2010, s. 150).
Od

tohoto

zákonného

nařízení

je

důležité

odlišovat

zobrazení

produktu

v audiovizuálním díle, které není do děje vloženo s reklamním cílem, nýbrž s cílem, který se
týká čistě umělecké tvorby – produkt je umístěn z vlastního rozhodnutí autora díla (Karlíček,
Král 2011, s. 65).
Pořady, které obsahují product placement, musí být na začátku, na konci nebo případně
v přerušení reklamou označeni symbolem „PP“ jako product placement.25
Teleshopping je druh televizní reklamy, který prezentuje určitý produkt, jenž je jeho
použití následně ukázáno v praxi. Následuje výzva, která se snaží o okamžitou interakci
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diváka, aby si výrobek ihned zakoupil za předem určenou cenu. Pokud si divák objedná
zboží ihned, obvykle dostane dárek, který je charakterizován „unikátní limitovanou
nabídkou“. Teleshopping většinou prezentuje výrobky, které nejsou běžně k sehnání
v maloobchodní síti.26
Jeden z rozdílů, který rozlišuje teleshopping a televizní spot je délka trvání. Televizní
spot trvá ve většině případů jen desítky sekund, zatímco teleshopping je většinou vysílán
v bloku, který bez přestávky trvá přibližně 15 minut. Právě délka teleshoppingu zapříčiňuje
to, že se nevysílá v prime-time (doba, kdy je největší sledovanost či poslechovost27), ale
v časech, které nejsou po divácké stránce moc lukrativní – brzo ráno nebo pozdě večer
(Karlíček, Král 2011, s. 95).
Další rozdíl mezi televizním spotem a teleshoppingem je v tom, že spot je určený
k podpoře prodeje či nákupu. Teleshopping je přímá nabídka směrem k divákovi. Pokud má
divák zájem o nabízený produkt, tak si ho může ihned objednat za určenou částku
prostřednictvím telefonu, zatímco televizní spot nutí diváka si vyhledat obchodníka,
u kterého by si vytvořil objednávku na prezentovaný produkt či službu.28
V roce 2005 společnost Factum Invenio ve spolupráci s Asociací komunikačních
agentur (AKA) a Českým sdružením pro značkové výrobky (ČSZV) uskutečnilo výzkum,
který porovnával postoje české veřejnosti k reklamě. Více než třetina dotázaných (37 %)
uvedla, že teleshopping je podvod, protože nabízené zboží je předražené nebo nekvalitní. Na
druhé straně jen 5 % Čechů uvedlo, že teleshopping je příjemnou formou nakupování.29
Z toho můžeme soudit, že v České republice teleshopping neměl dobrou pověst a nebyl
oblíbený mezi lidmi. I když je výzkum 15 let starý, troufám si říct, že v současnosti by
výsledky nebyly jiné.
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3.1.2 Rozhlasová reklama
Médium jako je rozhlas umožňuje umisťování reklamních spotů do svého vysílání. Tyto
reklamní spoty umožňují cílit na vyhraněné segmenty posluchačů, protože každá rozhlasová
stanice oslovuje posluchače s rozdílným hudebním vkusem, který souvisí se životním
stylem, ale i s demografickými charakteristikami (Karlíček 2013, s. 193, Karlíček, Král 2011
s. 55.)
Reklama v rozhlasovém vysílání je omezena jen na zvuk. Ale na druhou stranu může
rozhlasová reklama doplňovat reklamu televizní. Televizní kampaň lze správným způsobem
převést do rozhlasového vysílání. Posluchači znají reklamní spot už z televize a při poslechu
rozhlasu si tento spot vybaví (Karlíček, Král 2011 s. 55).
Mezi výhody rozhlasové reklamy lze považovat už zmíněnou vysokou segmentaci trhu.
Rozhlas umožňuje zasažení konkrétních cílových skupin díky široké nabídce programů
jednotlivých stanic. S tím pozitivně souvisí i osobní oslovení cílové skupiny. K reklamnímu
sdělení lze využít i moderátora rozhlasové stanice, který zahájí prodej nebo uvede nový
produkt. Další pozitivní vlastností rozhlasové reklamy je její nižší cenová sazba za produkci
(oproti jiným tradičním médiím) a krátká doba, jež je potřebná k realizaci rozhlasové
reklamy a zařazení do vysílání (Vysekalová, Mikeš 2010, s. 40).
Rozhlasová reklama má i své nevýhody. Posluchači rozhlasového vysílání jsou spíše
pasivní. To znamená, že mají rozhlas puštěný jako zvukovou kulisu při nějaké jiné činnosti,
a tudíž nevěnují vysílaným informacím tolik pozornosti. Podobně jako i u jiných
audiovizuálních médií, trpí rozhlas tzv. přeplněností. Někteří posluchači přepínají na jinou
rozhlasovou stanici, když začne reklamní blok (Vysekalová, Mikeš 2010, s. 41).
Mezi formáty rozhlasové reklamy se řadí rozhlasový spot, jingle, sponzoring pořadu
a soutěže.30
Rozhlasový spot je nejčastějším formátem rozhlasové reklamy. Jak bylo zmíněno výše,
rozhlasová reklama je odkázaná jen na zvuk. Tudíž by rozhlasový spot měl být namluven
srozumitelně, měl by být úderný a pro posluchače zapamatovatelný.31 Díky tomu, že je
rozhlasový spot odkázán na zvuk, může v posluchači vzbudit představivost a vyvolat s tím
spojené silné emoce (Karlíček, Král 2011, s. 57).
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Délka rozhlasového spotu bývá nejčastěji 30 sekund, ale obvykle se liší v závislosti na
rozhlasové stanici. Nejdůležitější částí jsou první tři sekundy, které rozhodují o tom, zda
posluchač bude spot i nadále vnímat a zapamatuje si ho (Faltýnek 2012).
Jingle neboli znělka je důležitý prvek v rozhlasové reklamě. Jingle nese hudební
„poselství“ o určité značce. Pokud je znělka vybrána chytlavě, tak je jisté, že posluchač si ji
zapamatuje (Keller 2007, s. 250). Dokonce může dojít i jejímu zlidovění.
Sponzoring rozhlasového pořadu, podobně jako televizní sponzoring, představuje
formát, který je doplňkem komunikace značky. Značka, výběrem správného pořadu na
rozhlasové stanici, se může přiblížit své cílové skupině. Sponzoring se tak spojuje s pořady,
které sdílí stejné tematické hodnoty jako značka.32
Soutěže v rozhlasu jsou velmi rozšířeným trendem. Značka dodá své produkty jako ceny
do soutěže a posluchači o ně soutěží. Velkou výhodou zde je, že produkty určité značky se
dostanou do obsahu vysílání, a tím i blíže k posluchačům. Navíc moderátor zde hraje
klíčovou roli v tom, že může popsat, co je to za produkt a proč je tak dobrý, že by se o něj
mělo soutěžit. Jednoduše řečeno – v rámci rozhlasové soutěže se představí produkt, jeho
benefity a hodnoty.33

3.1.3 Tisková reklama
Tisková reklama zahrnuje inzerci v médiích jako jsou časopisy nebo noviny. V řadě
případů nezáleží ani na tom, zda tištěná média vycházejí pravidelně či ne. Mezi výhody této
reklamy určitě patří, že tištěná média čte více než dvě třetiny populace z různých
sociodemografických skupin, tudíž právem se tisk řadí mezi masová média. Navíc obsah
tiskové reklamy lze přizpůsobovat různým tištěným médiím dle zaměření jejich obsahu
a místa. Tištěná média, především časopisy, nabízejí možnost specifických cílových skupin,
kterých je na trhu čím dál tím více, a to díky rozmanitosti témat, kterým se věnují jednotlivé
časopisy (Vysekalová, Mikeš 2010, s. 38).
Tisková reklama má i své nevýhody. Tištěná média bývají inzercí přeplněna, což snižuje
jejich čtenost, protože čtenáři při listování novin nebo časopisů reklamu přehlížejí, a to buď
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úmyslně nebo neúmyslně. Navíc zadavatelé inzerce musí počítat s tím, že pokud budou
nepravidelně inzerovat, tak je to nevýhodné oproti pravidelné inzerci, na kterou bývají
zvýhodněné cenové balíčky. Každopádně při tvorbě inzerce je nutné mít na paměti
specifikace tištěných médií jak z pohledu technologického, tak i čtenářského (Vysekalová,
Mikeš 2010, s. 39).
Tisková reklama se rozlišuje z pohledu formátů na různé velikosti inzertní plochy.
Základní inzertní plocha je celostrana, od které se odvíjejí další velikosti – polovina
celostrany, třetina celostrany apod. Samozřejmě s tím souvisí i finanční stránka, které se též
odvíjí od velikosti inzertní plochy. Tisková reklama z hlediska formátů se nedělí jen na různé
velikosti strany, ale formát může být i vkládání vzorků produktů, tzv. sampling. Tento druh
formátu umožňuje zapojit další smysly čtenářů – například čich v případě vzorku vůně.
Sampling může obsahovat i zmenšené verze produktů.34

3.1.4 Venkovní reklama
Mezi reklamní média se dále řadí venkovní reklama neboli outdoor či out-of-home.
Venkovní reklama zahrnuje řadu reklam, se kterými se lidé mohou potkat mimo svoje
bydliště. Nejčastěji to jsou billboardy, bigboardy, prosvětlené vitríny (citylighty) a plakátové
plochy (Karlíček 2013, s. 193).
S venkovní reklamou se nejvíce můžeme setkat na zastávkách městské hromadné
dopravy, na dopravních prostředích městské hromadné dopravy, v ulicích, u silnic a dálnic
a v neposlední řadě i na budovách. Od místa výskytu této venkovní reklamy se odvíjí i její
pojmenování převzaté z anglického jazyka – outdoor reklama. Setkat se můžeme i s tzv.
indoor reklamou. Jedná se o reklamní sdělení, které lze nalézt uvnitř vlakových nádraží,
stanic metra, letištních hal, nákupních center a podobně (Karlíček, Král 2011, s. 60).
Venkovní reklama působí 24 hodin denně a dokáže zasáhnout široké segmenty
veřejnosti, pokud je umístěná na správném místě s vysokou frekvencí osob. To je velká
výhoda tohoto druhu reklamy. Navíc díky tomu, že je velmi široká pestrost forem (od
prosvětlených vitrín až po reklamu na budově) lze najít outdoor či indoor reklamu téměř
všude (Vysekalová, Mikeš 2010, s. 42).
34

Mediaguru.cz: Formáty tiskové reklamy [online]. [cit. 2020-12-18]. Dostupné z:
https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/typy-medii/tisk/formaty-tiskove-reklamy/
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Za jednu z nevýhod venkovní reklamy lze považovat omezení množství informací, které
chceme cílové skupině sdělit. Jelikož venkovní reklama působí na kolemjdoucí pár sekund,
musí být informace na ní stručné a výstižné. To zadavatelům inzerce nedovoluje do reklamy
vložit mnoho textu (Vysekalová, Mikeš 2010, s. 42). Venkovní reklama navíc „trpí“
i přesyceností. Podle letošního průzkumu České marketingové společnosti téměř 50 % Čechů
totiž považuje billboardy a plakáty za nejvíc se vyskytující reklamu.35 Nicméně je důležité
mít na paměti hlavně to, že lidé jsou venkovní reklamě vystaveni jen na pár sekund či minut,
a tudíž je důležitá výstižnost a stručnost sdělení.

3.1.5 Online reklama

Dalším reklamním médiem je online reklama, která zahrnuje hlavně různé reklamní
bannery v prostřední internetu. Online reklama má oproti ostatním reklamním médiím
velkou výhodu, a to takovou, že dokáže co nejpřesněji mířit na cílovou skupinu. Bannery lze
umisťovat na specializované webové stránky a oslovovat přesnou cílovou skupinu. Navíc je
možné, aby se banner zobrazoval u článků, které souvisí s inzerovaným produktem či
službou. Bannery a jejich zobrazení lze nastavit i tak, aby se zobrazovaly cílové skupině na
základě nastavených charakteristik – např. zobrazení bannerů internetovým uživatelům
daného bydliště a podobně (Karlíček, Král 2011, s. 66).
Mezi výhody online reklamy bezesporu patří rychlost umístění reklamního textu, který
navíc není velikostně omezen, respektive do prostředí internetu lze vyvěšovat libovolné
množství elektronického materiálu. Internet je interaktivním médiem. To samé platí
i o online reklamě, u které lze docílit interaktivity ze strany cílové skupiny (Vysekalová,
Mikeš 2010, s. 43).
Asi největší nevýhodou online reklamy je tzv. bannerová slepota. Znamená to, že
uživatelé internetu se naučili přehlížet bannerovou reklamu kvůli velkému množství
konkurenčního sdělení, které vzájemně soupeří o pozornost uživatele (Vysekalová, Mikeš
2010, s. 43).

35

Marketingjournal.cz: Studie: Češi a reklama 2020 [online]. 20.2.2020 [cit. 2020-11-15]. Dostupné z:
https://www.focus-age.cz/m-journal/aktuality/studie--cesi-a-reklama-2020__s288x15027.html
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3.1.6 Reklama v kině
Reklama v kině je posledním reklamním médiem, které bych zde chtěla zmínit. Reklama
v kině je velmi podobná reklamě v televizi, ale oproti televizní reklamě má několik výhod.
Kino zprostředkovává lepší obraz a zvuk z pohledu kvality, a tak může být emocionální
zážitek z reklamy v kině mnohem silnější, tudíž by se dalo říct, že reklama v kině může být
mnohem efektivnější než třeba v televizi. Na druhou stranu reklama v kině zasáhne jen velmi
omezený počet lidí, a to ještě bez možnosti opakovaného zásahu. Navíc profil omezeného
počtu lidí z hlediska cílové skupiny je omezenější – např. jsou to jen lidé mladšího věku.
Stejně jak u televizní reklamy, tak i u reklamy v kině, ji diváci považují za obtěžující.
„V rámci studie Multiplex Cinemas Monitor to uvedla téměř třetina českých návštěvníků kin.
Na druhou stranu, zbylým dvěma třetinám kinoreklama nevadí nebo ji mají dokonce v oblibě.
Podle dané studie sleduje 18 % diváků kinoreklamu vždy a 46 % občas. Jedná se spíše
o ženy než muže. Často se jedná o studenty. Naopak 36 % českých návštěvníků kin uvádí, že
kinoreklamu nesleduje. To vyplývá mimo jiné i ze skutečnosti, že mnozí diváci chodí do kina
pozdě. Jen 61 % diváků přichází do sálu na začátek promítání. Ostatní návštěvníci přicházejí
až těsně před začátkem filmu, takže kinoreklamu z větší či menší části propásnou.“
(Karlíček, Král 2011, s. 63)
Jak už bylo zmíněno, tak reklama v kině je velmi podobná televizní reklamě z pohledu
reklamního spotu. Většinou jsou ale pro kina vytvářeny spoty, které mají více speciálních
efektů, např. pasáže, kde je výraznější zvuk nebo emocionálnější část. Z tohoto pohledu
představuje reklama v kině větší investici (Karlíček, Král 2011, s. 63).
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4 Výzkumná část
Z teoretické části mé diplomové práce se přesouvám do části praktické, která je založena
na výzkumu, který se týkal role reklamy v životě seniorů.

4.1 Vymezení problému
V následující praktické části jsem vyhodnotila svůj výzkum, který se týkal seniorů
a reklamního sdělení. Konkrétně se jednalo o roli reklamy v životě seniorů. Na základě
získaných poznatků z teoretické části mé diplomové práce, jsem pokračovala v zodpovědění
otázek, na které jsem chtěla vědět odpověď.
V návaznosti na výzkumnou studii Pavla Pácla (1998), která se zabývala, kolik času
senioři tráví u jednotlivých médií, jsem chtěla mimo jiné zjistit odpovědi na následující
otázky:
− S jakým zdrojem reklamního sdělení se senioři nejčastěji setkávají?
− Naopak jaký zdroj reklamního sdělení senioři nesledují?
Podle Věry Vávrové (2007) se někteří lidé ve věku 50+ nemohou ztotožnit s reklamním
obsahem a zastávají negativní postoje k typickým kampaním cíleným na seniory. Někteří
mají dokonce pocit, že je reklama přehlíží – necílí na ně, i když by měla (Kunešová 2005).
Z tohoto pohledu jsem do mého výzkumu zařadila tyto otázky:
− Připadá seniorům nabídka produktů a služeb v reklamních sděleních, pro ně jako
cílovou skupiny, dostatečná?
− Jaká by měla být podle seniorů reklama, aby jí více důvěřovali?
− Je podle seniorů nějaké místo, kde by uvítali více reklamního sdělení?
Aby byla vnímána reklama seniory jako důvěryhodná, tak by se měli ztotožnit
s reklamním sdělením. Mimo jiné se toho docílí za pomocí vnímané podobnosti s reklamním
modelem. Jinak řečeno, senior se musí ztotožnit s hercem a jeho sdělením – herec musí být
co nejpodobnější cílové skupině, na kterou je mířené reklamní sdělení (Biswas, Das 2006).
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Podle mě to není jenom o člověku, který je jim z hlediska věku a postavení blízký. Myslím
si, že v tom hrají roli i odborníci nebo známé osobnosti. Tudíž mi z tohoto poznatku vyplývá
tato otázka:
− Důvěřují více senioři reklamnímu sdělení, pokud v něm vystupuje odborník, známá
osobnost nebo někdo, kdo je blízký jejich věku a postavení?
Na základě výše položených dotazů směrem k seniorům, mě napadly další doplňující
otázky, které výzkum do většího detailu rozvinuly a pomohly pochopit problematiku vlivu
reklamního sdělení. Ptala jsem se na pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání, současné
příjmy, využívání reklamního sdělení k nákupu produktů či služeb a na množství reklamního
sdělení kolem nás.

4.2 Cíle výzkumu
Cílem mého výzkumu bylo zodpovězení výše zmíněných otázek a ověřit získané
poznatky z teoretické části. Ověřit, zda opravdu reklamní sdělení hraje roli v životě seniorů.
K položeným otázkám jsem stanovila hypotézy, které buď budou mým výzkumem
potvrzeny nebo vyvráceny.
S jakým zdrojem reklamního sdělení se senioři nejčastěji setkávají?
Naopak jaký zdroj reklamního sdělení senioři nesledují?
H1: Senioři se nejvíce setkávají s televizní reklamou. Naopak minimální nebo žádný počet
seniorů nebude sledovat reklamu na internetu.

Připadá seniorům nabídka produktů a služeb v reklamních sděleních, pro ně jako cílovou
skupiny, dostatečná?
H2: Nabídka produktů a služeb nebude seniorům připadat dostatečná.
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Jaká by měla být podle seniorů reklama, aby jí více důvěřovali?
H3: Většina seniorů bude uvádět, že reklama by měla být více s nimi ztotožněná. Více by se
měla zaměřovat na ně jako na cílovou skupinu.

Je podle seniorů nějaké místo, kde by uvítali více reklamního sdělení?
H4: Většina seniorů bude uvádět, že existují místa, kde by mělo být více reklamního sdělení.

Důvěřují více senioři reklamnímu sdělení, pokud v něm vystupuje odborník, známá osobnost
nebo někdo, kdo je blízký jejich věku a postavení?
H5: Senioři více důvěřují reklamnímu sdělení, pokud v něm vystupuje osobnost, která je
dokáže oslovit jak svou odborností, známostí nebo podobností.

4.3 Metodologie
4.3.1 Metody
K dosažení odpovědí na výše zmíněné otázky a hypotézy byl kvantitativní výzkum
formou dotazníků (viz Příloha č. 1).
Kvantitativní výzkum zkoumá vetší celky prostřednictvím analýzy hromadných dat.
Dokážou vypovídat o velkých celcích a přinášet zobecnitelné poznatky reprezentativní pro
celé populace. Data, se kterými kvantitativní výzkum pracuje, se nazývají tvrdá data. Mají
numerický charakter nebo jsou na čísla převáděna. Výchozími zdroji dat jsou tzv. hromadná
data, která se buď průběžně shromažďují nebo se získají šetřením vybrané výzkumné
techniky. V podstatě se kvantitativní šetření zaměřuje na jedno téma či otázku, jejichž
uchopení se předem strukturuje podle existujících teorií (Sedláková 2014, s. 50-51).
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4.3.2 Výzkumný soubor
Vytvořila jsem pro totožné dotazníky, které byly vyplněny mezi lednem
a únorem 2021. Soubor respondentů se skládal z 34 žen a 21 mužů. Jejich věkové rozmezí
bylo od 60 let do 81 let a více. Všichni respondenti se nacházeli na území Středočeského
kraje. Nejvyšší dosažené vzdělání bylo u 24 vyučeno s maturitou a u 18 vyučeno bez
maturity. 5 respondentů absolvovalo středoškolské vzdělání, 4 respondenti základní a zbylí
4 uvedli jako své nejvyšší dosažené vzdělání vysokoškolské. Ohledně finančních příjmů
odpovědělo 32 respondentů, že jejich současné příjmy pochází z důchodu, 15 respondentů
má příjmy jak z důchodu, tak i ze zaměstnání či brigád a zbylých 8 odpovědělo, že odjinud
– v tomto případě to byla oblast podnikání.
Jako základní populací mého výzkumu jsem zvolila seniory nad 60 let, protože podle
periodizace lidského věku, je to hranice pro počáteční stáří.36 Vzhledem k omezeným
možnostem za pandemické situace kolem Covid-19 jsem se rozhodla pro výběr respondentů
na základě dostupnosti. I přesto, že výzkumu se zúčastnilo 55 respondentů, věřím, že jsem
alespoň částečně odkryla současnou situaci kolem vlivu reklamního sdělení na seniory
a ukázala směr, kterým by se mohl vydat další výzkum zaměřený na stejné či podobné téma.
Dotazník jsem distribuovala buď fyzickou nebo elektronickou cestou (převážně za
pomocí e-mailu), přičemž při fyzickém kontaktu mi byli nápomocni známí, kteří dotazník
předali vybraným respondentům.

4.3.3 Způsob zpracování dat

Data byla nasbírána a následně zpracována z dotazníku, který měl 18 otázek. Úvodní
4 otázky získaly informace o sociodemografických údajích a zbylých 14 se ptalo na reklamní
sdělení. Dotazník obsahoval i instrukce ke správnému vyplnění a nechyběla ani informace,
že se jedná o zcela anonymní výzkum. 17 otázek bylo uzavřených a jen jedna byla otevřená.

36

Fakulta sportovních studií: Periodizace lidského věku [online]. [cit. 2021-4-26]. Dostupné z:
https://www.fsps.muni.cz/emuni/data/reader/book-18/04.html
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Ke zpracování a vyhodnocení dat byl využit program Microsoft Excel, kde za pomocí
vzorců byly vypočítány procenta ze získaných dat a vypracovány výsečové nebo sloupcové
grafy pro lepší přehlednost.

4.4 Vyhodnocení a interpretace dat
Otázka č. 1 – Vaše pohlaví?
Žena
Muž

34
21

Muž
38%

Žena
62%

Na první otázku odpovědělo 34 žen, což je 62 % ze všech dotázaných a 21 mužů, což
je 38 % všech dotázaných. Logicky z toho vyplývá, že většina dotázaných bylo ženského
pohlaví. Nad tím, proč bylo více ženských respondentů než mužských, by se dalo různě
polemizovat. Jedna z variant může být ta, že po překročení 60. roku výrazně stoupá převaha
žen kvůli dřívější mužské úmrtnosti (Vohralíková, Rabušic 2002, s. 15-17).
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Otázka č. 2 – Váš věk?
60-65 let
66-70 let
71-75 let
76-80 let
81 let a více

8
10
18
14
5
81 let a více
9%

60 - 65 let
15%

66 - 70 let
18%

76 - 80 let
25%

71 - 75 let
33%
Druhá otázka se týkala věku. Největší zastoupení měla věková skupina 71-75 let, tedy
33 %. Druhé největší zastoupení pak měla věková skupina 76-80 let, tedy 25 % ze všech
dotázaných.
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Otázka č. 3 – Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Základní
Vyučen/a
Vyučen/a s maturitou
Středoškolské
Vysokoškolské
Vysokoškolské
7%
Středoškolské
9%

4
18
24
5
4

Základní
7%

Vyučen/a
33%

Vyučen/a s
maturitou
44%

Otázka týkající se nejvyššího dosaženého vzdělání odhalila, že skoro až polovina všech
dotázaných je vyučena s maturitou, tedy 44 % z celkového počtu. Další většinový počet
respondentů uvedlo, že jejich nejvyšší dosažené vzdělání je vyučen/a, což je 33 %
z celkového počtu. Na druhou stranu se mezi dotázanými našli i čtyři vysokoškoláci.
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Otázka č. 4 – Odkud pocházejí Vaše současné příjmy?
Z důchodu
Z důchodu i ze zaměstnání/z brigád
Odjinud

32
15
8

Odjinud
15%

Z důchodu i ze
zaměstnání/z
brigád
27%

Z důchodu
58%

Senioři často hovoří o tom, že jejich finanční příjmy v důchodu nejsou tak velké jako
předtím. Proto mi přišlo důležité položit otázku ohledně jejich zdrojů příjmů do dotazníku.
Drtivá z nich odpověděla (58 %), že jejich současné příjmy pocházejí z důchodů. Na druhou
stranu poměrně hodně respondentů (27 %) má k důchodu buď zaměstnání nebo brigády.
Vypovídá to o tom, že někteří se snaží zůstat i nadále ekonomicky aktivnějšími. Jejich
motivace k vyššímu finančnímu příjmu může být různorodá. Jedna z možností je, že se stále
chtějí seberealizovat v profesní kariéře a s tím si zachovat i životní styl, který vedli.
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Otázka č. 5 – S jakým zdrojem reklamního sdělení se setkáváte?
Televizní reklama
Teleshopping
Rozhlasová reklama
Reklama v novinách
Reklama v časopisech
Reklama na internetu
Reklama na billboardech
Reklama na plakátech
Letáková reklama
Reklamy v obchodech

55
48
45
46
49
11
13
21
48
50

100%
91%

89%

87%

87%

84%

82%

38%
24%

20%

Tato otázka byla položená v kontextu toho, jakému médiu senioři věnují největší
pozornost. Mnou navržená hypotéza pojednávala o tom, že podle výzkumné studie Pavla
Pácla (1998) se senioři setkávají nejvíce s televizní reklamou, protože televizi jako médiu
věnují nejvíce času. U výše zmíněné otázky mohli respondenti zvolit více možností. Všichni
si vybrali právě televizní reklamu – 100 %. Zde mohu s jistotou říct, že se mnou navržená
hypotéza potvrdila – televizní reklama je nejčastější forma reklamy, kterou senioři sledují.
Jako další formy reklamního sdělení, které senioři sledují, byly vybrány reklamy

48

v obchodech (91 %), reklamy v časopisech (89 %), teleshopping (87 %) nebo letákové
reklamy (87 %).
Otázka č. 6 – Jaký zdroj reklamního sdělení nesledujete?
Televizní reklama
Teleshopping
Rozhlasová reklama
Reklama v novinách
Reklama v časopisech
Reklama na internetu
Reklama na billboardech
Reklama na plakátech
Letáková reklama
Reklamy v obchodech

80%

0
7
10
9
6
44
42
34
7
5

76%
62%

18%

16%

13%

13%

11%

9%

0%

Na druhou stranu jsem také chtěla vědět, s jakým reklamním sdělením senioři nepřichází
do kontaktu. V hypotéze jsem navrhla, že minimální nebo žádný počet seniorů nebude
sledovat reklamu na internetu, protože internet jako médium je u seniorů na posledním místě,
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co se týče užívání. Podle výsledků z dotazníku mohu mou hypotézu opět potvrdit. Skoro
všichni respondenti uvedli, že spíše či zcela nesledují reklamu na internetu – 80 %. Dále je
zajímavé, že většina z dotázaných uvedla, že spíše či zcela nesledují reklamu na billboardech
(76 %) a reklamu na plakátech (62 %). Jedním z důvodu, proč spíše či zcela nesledují senioři
reklamu na billboardech, může být to, že jako starší lidé věnují velkou část své pozornosti
řízení auta, a tudíž už nemají prostor sledovat reklamní sdělení kolem nich. Dalším důvodem
může být i to, že reklama na billboardech a víceméně i na plakátech je špatně čitelná pro
seniory. Jedná se o reklamní prostor, který má vcelku malou plochu a inzerenti se na ní snaží
vměstnat co nejvíce informací, čímž způsobují, že informace jsou napsány malým písmem
a pro starší lidi nečitelné.
Otázka č. 7 – Je nějaké místo, kde byste uvítal/a více reklamního sdělení?
Ano
Ne
Nevím

5
46
4

Nevím
7%

Ano
9%

Ne
84%

U této otázky jsem navrhla hypotézu, že existují místa, kde by mělo být více reklamního
sdělení. Podle výsledků se mi ale hypotéza nepotvrdila. Mýlila jsem se v tom, že senioři by
uvítali více reklamního sdělení na nějakém místě. Byla zde jednoznačně negativní odpověď
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– 84 % z dotázaných uvedlo, že není místo, kde by uvítali více reklamního sdělení. Na
druhou stranu odpovědělo jen 9 % z dotázaných, že existují místa, kde by uvítali více
reklamy. V tomto případě jsem je požádala, aby napsali konkrétně kde. Všichni se shodli, že
by to měla být čekárna o lékaře nebo místa, která jsou určena pro seniory a jejich
volnočasové aktivity.
Otázka č. 8 – Řídíte se při výběru produktů či služeb informacemi z reklamního
sdělení?
Ano
Ne
Nevím

41
8
6
Nevím
11%

Ne
14%

Ano
75%

Ve společnosti převládá dle mého názoru stereotyp v souvislosti se seniory, že je to
skupina obyvatel, která se absolutně řídí při výběru produktů či služeb informacemi
z reklamního sdělení.37 Podle všeobecného názoru jsou to právě senioři, kteří jsou „první“
37

Aktuálně.cz: Zakažme slevy, jen zbytečně lákají seniory. Ministr má na stole znepokojivé opatření[online].
[cit. 2021-4-26]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/letakove-akce-obchodykoronavirus/r~67534dfe1dad11eba25cac1f6b220ee8/
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u zvýhodněných nabídek, které zjistili z reklamního sdělení. Proto jsem do svého dotazníku
zařadila otázku týkající se výběru produktů či služeb na základě reklamního sdělení. Drtivá
většina (75 %) odpověděla, že se řídí při výběru produktů či služeb informacemi
z reklamního sdělení. Příčinou, proč 41 respondentů z 55 zvolilo kladnou odpověď, může
být to, že s důchodovým věkem nastává u převážné většiny konec ekonomické aktivity.
Tudíž, aby ušetřili, tak kladou větší důraz na výběr produktů či služeb podle reklamního
sdělení.
Otázka č. 9 – Využíváte pravidelně reklamní sdělení k výhodnému nákupu?

Ano
Ne
Nevím

42
10
3

Nevím
6%

Ne
18%

Ano
76%

S předchozí otázkou bezprostředně souvisí i otázka, zda senioři pravidelně využívají
reklamní sdělení k výhodnému nákupu. Opět drtivá většina respondentů odpověděla, že ano
– 76 % z dotázaných.
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Otázka č. 10 – Pokud využíváte reklamní sdělení k výhodnému nákupu, označte, jakou
cenovou akci využíváte.
Např. 20 % sleva
Např. 2 + 1 zdarma
Např. doprava zdarma
Např. sbírání bodů za účelem hromadné slevy
Např. zdarma produkt po zavolání
Např. registrace u obchodníka za účelem slevy
Jiné

89%

46
41
31
49
18
36
0

84%
75%
66%
56%

33%
0%
Např.
Např. 20 % Např. 2 + 1
Např.
sbírání
sleva
zdarma registrace u
bodů za
obchodníka
účelem
za učelem
hromadné
slevy
slevy

Např.
doprava
zdarma

Např.
zdarma
produkt po
zavolání

Jiné

V rámci využívání informací z reklamního sdělení za účelem koupení produktů či
služby, tak mě dále zajímalo, jakou konkrétní slevovou akci senioři nejvíce využívají.
Respondenti zde mohli zvolit více možností. Nejvíce dotázaných (89 %) zvolilo nejčastější
využívanou slevovou akci sbírání bodů za účelem hromadné slevy. Jako druhá, nejvíce
využívaná cenová akce, byla zvolena procentní sleva – zvolilo ji 84 % dotázaných. Obecně
lze říct, že výsledky u této otázky byly víceméně rovnocenné. Lze pozorovat, že senioři
nevyužívají jen jeden druh cenové akce, ale že je kombinují navzájem.
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Otázka č. 11 – Jak často nakupujete podle cenové akce?

Pokaždé
1x za týden
1x za 14 dní
1x za měsíc
Podle druhu produktu nebo služby
Nenakupuji podle cenové akce

Nenakupuji
podle cenové
akce
9%
Podle druhu
produktu nebo
služby
13%

0
9
34
0
7
5
Pokaždé
1x za týden
0%
16%
1x za měsíc
0%

1x za 14 dní
62%

Výsledky odpovědí na otázku, jak často senioři nakupují podle cenové akce, byly
jednoznačné. 62 % dotázaných uvedlo, že nakupují podle slevové akce jednou za 14 dní.
Jedním z důvodu může být i to, že nižší finanční příjem, neumožňuje nákup víckrát než jen
za takto uvedené období.
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Otázka č. 12 – Bavíte se s ostatními o reklamním sdělení, které jste zaznamenal/a?

Ano
Ne
Nevím

49
6
0

Nevím
0%

Ne
11%

Ano
89%

I na tuto otázku byla jednoznačná odpověď. 89 % dotázaných kladně odpovědělo, že se
baví s ostatními o reklamním sdělení, které zaznamenali. Jen šest (11 %) odpovědělo, že se
s nikým nebaví o reklamním sdělení, které zaznamenali.
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Otázka č. 13 – Pokud se bavíte s ostatními o reklamním sdělení, které jste
zaznamenal/a, tak konkrétně s kým?

S partnerem
S přáteli/známými
S dětmi
S dalšími příbuznými

31
36
25
27

66%
56%
49%

S přáteli/známými

S partnerem

S dalšími příbuznými

46%

S dětmi

V souvislosti s předchozí otázkou, která se ptala, zda se senioři baví o zaznamenaném
reklamním sdělení, tak tato otázka zjišťovala, s kým konkrétně se baví o reklamách.
Výsledky byly víceméně rovnocenné. Nejvíce dotázaných (66 %) vedlo, že se baví nejčastěji
s přáteli či známými o reklamě, kterou buď viděli, četli nebo slyšeli. Jako další nečastější
odpověď byla, že se senioři baví o reklamě se svým protějškem (56 %). Výsledky ukázaly,
že lidé ve starším věku jsou ohledně spotřebních informací, které zaznamenali, velmi sdílní
a nenechávají si je ro sebe.
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Otázka č. 14 – Připadá Vám nabídka produktů a služeb v reklamních sděleních, pro
Vás jako staršího člověka, dostatečná?

Zcela dostatečná
Spíše dostatečná
Spíše nedostatečná
Zcela nedostatečná
Nevím

Nevím
13%
Zcela
nedostatečná
0%

5
43
0
0
7
Zcela dostatečná
9%

Spíše
nedostatečná
0%

Spíše dostatečná
78%

Mnou navržená hypotéza na tuto otázku zněla, že nabídka produktů a služeb nebude
seniorům připadat dostatečná, protože podle Sabiny Kunešové (2005) si senioři myslí, že
reklamy na ně necílí. Hypotéza byla výsledky napůl vyvrácená. Až 78 % dotázaných totiž
odpovědělo, že nabídka produktů a služeb je pro ně, jako cílovou skupinu, spíše dostatečná.
Tudíž si na sto procent nemyslí, že reklamní sdělení na různé produkty a služby jim určené,
je úplně dostatečné.
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Otázka č. 15 – Označte oblasti, o kterých byste uvítali více informací v reklamních
sděleních.

Cestování
Zdraví
Péče o vzhled
Potraviny
Volný čas
Automobily
Oblečení
Bydlení
Stačí mi dosavadní informace
Jiné

89%

37
48
36
49
41
25
26
21
9
0

87%
75%

67%

66%
47%

46%

38%
16%

0%

Na základě předchozí otázky mě zajímalo, zda existuje nějaká oblast, ve které by senioři
uvítali více informací v reklamních sděleních. Respondenti zde mohli opět zvolit více
možností. Senioři by nejvíce uvítali více informací o oblasti potravin – takto odpovědělo
89 % dotázaných. Druhou nejčastější odpovědí byla oblast zdraví – 87 %. Naopak nejméně
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volenou oblastí, co se týká informací, bylo bydlení (38 %). Je důležité také zmínit, že devět
respondentů odpovědělo, že jim stačí dosavadní informace v reklamních sděleních.
Otázka č. 16 – Důvěřujete více reklamnímu sdělení, pokud v něm vystupujte odborník,
známá osobnost, věkem a postavením podobný člověk nebo žádná z uvedených
možností?

Vystupuje odborník (lékař, opravář apod.)
Vystupuje známá osobnost (herec, zpěvák apod.)
Vystupuje člověk, který je podobný věkem
a postavením
Žádná z uvedených možností

39
27
29
12

71%

53%

49%

22%

Vystupuje odborník Vystupuje člověk,
(lékař, opravář apod.) který je podobný
věkem a postavením

Vystupuje známá
osobnost (herec,
zpěvák apod.)

Žádná z uvedených
možností

Má hypotéza ohledně této otázky byla, že senioři více důvěřují reklamnímu sdělení,
pokud v něm vystupuje osobnost, která je dokáže oslovit jak svou odborností, známostí nebo
podobností. Jinak řečeno, přikláněla jsem se k tomu, že počet zvolených jednotlivých
odpovědí bude podobný či stejný. Skutečné výsledky mi ale mou hypotézu vyvrátily.
Většina dotázaných (71 %) odpověděla, že více důvěřují reklamnímu sdělení, pokud v něm
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vystupuje odborník, ať už to je lékař, opravář a podobně. Druhá nejčastější odpověď (53 %)
byla, že senioři více důvěřují reklamnímu sdělení, pokud v něm vystupuje člověk, který je
jim podobný věkem a postavením. Tato odpověď dokonce potvrzuje informaci o tom, že
senioři, aby se ztotožnili s reklamním sdělením a vnímali atraktivitu produktu či služby, musí
být jimi vnímána důvěryhodnost reklam. Stane se tak právě za pomocí vnímané podobnosti
s reklamním modelem (Biswas, Das 2006).
Otázka č. 17 – Jaká by měla být podle Vás reklama, abyste jí důvěřoval/a?

Jednoduchá
Abych rozuměl/a
Reálná
Vtipná
Cílila na potřeby

41
43
47
7
36

86%
78%

75%
66%

13%
Reálná

Abych rozuměl/a

Jednoduchá

Cílila na potřeby

Vtipná

Reklamní sdělení by nemělo být jen o odborníkovi, známé osobnosti nebo o podobném
člověku jak věkem, tak i postavením, ale měla by být i o informacích, které jsou pro danou
cílovou skupinu lehce pochopitelné, zapamatovatelné a úderné. Proto má hypotéza na tuto
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otázku zněla, že reklama by měla být více ztotožněná se seniory. Jinak řečeno, reklamní
sdělení by se mělo více zaměřovat na seniory jako cílovou skupinu. V dotazníku byla otázka
koncipovaná jako otevřená. Tudíž respondenti mohli napsat vše, co si myslí, že by měla mít
reklama, aby jí více důvěřovali. Jejich odpovědi byly tak podobné, že jsem je shrnula do pěti
základních vlastností, které by měla mít reklama. Jedná se o jednoduchost, porozumění,
reálnost, vtipnost a cílení na potřeby. Nejvíce z dotázaných (86 %) odpovědělo, že by
reklama měla být reálná. Měla by ukazovat reálnost produktů či služeb, se kterou se senior
po zakoupení potká. Jednoduše řečeno, produkt či služba by měli ve skutečnosti vypadat tak,
jak byli prezentovaný v reklamě. Jako druhá nejčastější odpověď (78 %) byla, že by reklama
měla být srozumitelná. Senior by měl reklamě snadno porozumět na tzv. první dobrou.
S touto odpovědí souvisí i třetí odpověď, která byla jednoduchost. Senioři podle výsledků
preferují reklamu, která je jednoduchá, tudíž i lehce srozumitelná. Na druhou stranu nejméně
respondentů odpovědělo, že by reklama měla být vtipná, aby jí více důvěřovali. Má hypotéza
byla těmito odpověďmi vyvrácená. Myslela jsem si, že senioři budou odpovídat ohledně
většího zaměření na ně jako na cílovou skupinu. Ale nezávisle na sobě se shodli, že reklamní
sdělení by mělo být především reálné, srozumitelné a jednoduché.
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Otázka č. 18 – Když se zamyslíte nad reklamním sdělením, které je kolem nás, co si
o něm myslíte?

Množství reklam je nedostačující
Množství reklam je přiměřené
Mohlo by být více reklam
Nevím

Mohlo by být
více reklam
6%

Nevím
9%

0
47
3
5

Množství reklam
je nedostačující
0%

Množství reklam
je přiměřené
85%

Na závěr dotazníku mě zajímalo, co si obecně senioři myslí o množství reklamy kolem
nich. Drtivá většina (85 %) odpověděla, že množství reklam je přiměřené. Je zajímavé, že
nikdo nezvolil odpověď, že množství reklam je nedostačující. Může se to vysvětlit tím, že
senioři jsou přesyceni reklamou – vždyť jako každého z nás je reklamní sdělení potkává
skoro na každém rohu.
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Závěr
V mé diplomové práci jsem se pokusila nastínit problematiku role reklamy v životě
seniorů. První část byla věnována teoretickým poznatkům, které souvisely s daným
tématem. Zaměřila jsem se především na publikum jako celek včetně nových médií
a vybraných výzkumů publika. Dále jsem se zaměřila na seniory jak z pohledu sociologie,
tak i z pohledu jejich životního stylu. Neopomenula jsem do mé diplomové práce zařadit
i kapitolu, která se věnuje obecnému pojetí reklamy, kde jsem popsala i jednotlivá reklamní
média.
V praktické části jsem se věnovala vyhodnocení kvantitativního výzkumu, který se týkal
právě zmíněné role reklamy v životě seniorů. Kvantitativní výzkum byl uskutečněn za
pomocí dotazníkového šetření na vzorku 55 seniorů. Na základě výzkumu jsem se pokusila
ověřit mnou stanovené teoretické hypotézy. Výsledky výzkumu jasně hovoří, že reklama
hraje významnou roli v životě zkoumané populace. Senioři vnímají reklamní sdělení jako
součást svých životů. Příkladem může být i to, že drtivá většina kladně odpověděla na
otázku, která se týkala vlivu reklamního sdělení při výběru zboží či služeb. Výsledky
kvantitativního výzkumu byly zanalyzovány v kapitole 4, kde jsem i potvrdila či vyvrátila
hypotézy, které jsem si stanovila na začátku výzkumu.
I přesto, že počet respondentů byl 55, tak věřím, že se mi podařilo z větší části nastínit
situaci kolem role reklamy v životě seniorů a naznačit směr, kterým by se mohl ubírat další
výzkum, který by se věnoval vlivu reklamního sdělení na seniory, protože tato skupina
obyvatel je velmi specifickým segmentem publika, který z obecného hlediska tvoří
významnou část příjemců médií.
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Summary
In my diploma thesis I tried to outline the issue of the role of advertising in the life of
pensioners. The first part was devoted to theoretical knowledge related to the topic. I focused
mainly on the audience, including the new media and selected audience researches. I also
focused on pensioners from the point of view of sociology and from the point of view of
their lifestyle. I did not forget to include in my diploma thesis also a chapter about
advertising, where I also described the individual advertising media.
In the practical part, I focused on the evaluation of quantitative research, which
concerned the mentioned role of advertising in the lives of pensioners. Quantitative research
was conducted using a questionnaire survey on a sample of 55 pensioners. Based on the
research, I tried to verify the theoretical hypotheses. The results of the research clearly show
that advertising plays an important role in the life of the studied population. Pensioners
perceive advertising as a part of their lives. An example is the fact that the majority answered
in the affirmative to the question concerning the influence of advertising in the selection of
goods or services. The results of quantitative research were analyzed in chapter 4, where
I also confirmed of refuted the hypotheses that I set at the beginning of the research.
Even though the number of respondents was 55, I believe that I was able to outline for
the most part the situation around the role of advertising in the lives of pensioners and
indicate the direction that further research could take on the impact of advertising on
pensioners, because this population group is a very specific segment of the sudience, which
from a general point of view forms a significant part of the media recipients.
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