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Abstrakt 

Práce se zabývá pohledem seniorů na trh s ĉasopisy a zjišťuje, jaká je znalost 

seniorů ĉasopisů jim urĉených. Práce také krátce rozebírá vzorek ĉtyř ĉasopisů 

zaměřených na seniory: Generace, Revue 50plus, Vital plus, Magazín 55+ 

(resp. Magazín Plus), roĉník 2010. Pro zasazení tématu do souvislostí je první 

kapitola věnována definici pojmů. První podkapitola pojednává o stáří a o 

souĉasném postavení seniorů ve spoleĉnosti. Druhá podkapitola definuje 

termín lifestylový ĉasopis. Další kapitola se věnuje mediálnímu trhu, konkrétně 

oblasti tištěných periodik. Uvádí nejĉtenější ĉasopisy na ĉeském trhu, popisuje 

periodika zaměřené na seniory v Ĉeské republice, ať uţ tištěná, nebo 

elektronická a okrajově zmiňuje i ĉasopisy pro seniory vycházející ve světě. 

Třetí kapitola se věnuje reklamě, hodnotí vztah inzerentů a uvedených 

ĉasopisů. Souĉástí práce je samostatný výzkum kombinující kvalitativní a 

kvantitativní metodu. Cílem výzkumu bylo potvrdit, nebo vyvrátit hypotézu, ţe 

senioři neznají ĉasopisy jim urĉené a/nebo je nezajímají. Přehledová studie 

tedy zjišťuje, jaká tištěná periodika z kategorie ĉasopisů senioři znají, kterým 

dávají přednost a jaká témata v ĉasopisech preferují. Dotazníkové šetření bylo 

doplněno hloubkovými rozhovory. Na závěry vyvozené z průzkumu navazuje 

kapitola Doporuĉení, která se zamýšlí nad tím, jak se mohou ĉasopisy pro 

seniory stát ţivotaschopnějšími. Cílem celé práce bylo popsat postoje ĉeských 

seniorů k ĉasopisům jim urĉených a posoudit situaci těchto ĉasopisů na ĉeském 

reklamním a mediálním trhu.  

Abstract 

This thesis deals with seniors’ view on the magazines market and tries to find 

out whether seniors know about magazines which are produced for them. Apart 

from that, the thesis analyses a sample of four magazines focused on seniors: 



Generace, Revue 50plus, Vital plus, Magazín 55+ (or Magazín Plus), year 

2010. In order to understand the subject matter of this thesis, the first chapter 

deals with definitions and their interpretation. The first subchapter discusses the 

term “age” or “oldness” as well as the current status of seniors in our society. 

The second subchapter defines the term “lifestyle magazine”. The following 

chapter is dedicated to the media market, specifically to the area of printed 

periodicals. It introduces the most widely read magazines on the Czech market, 

discusses periodicals focused on seniors in the Czech Republic (whether 

printed or electronic) and, marginally, also mentions magazines focused on 

senior published in other countries. The third chapter deals with advertising, 

evaluates the relationship between advertisers and the abovementioned 

magazines. Moreover, the thesis also includes an independent research 

combining both quantitative and qualitative method. The research was aiming to 

confirm or rule out the hypothesis that seniors are not aware of the magazines 

focused on them and/or they are not interested in them. Accordingly, the 

overview study investigates what printed periodicals focused on seniors the 

elderly know, which and what topics therein they prefer. Research by way of 

questionnaires was supplemented by depth interviews. As a result, relevant 

findings are introduced, following by a chapter called Recommendations which 

contemplates possible hints and tips to make the magazines for seniors more 

competitive. The overall aim of this thesis was to find out the attitude of Czech 

seniors toward magazines which are focused on them as well as to assess the 

situation of these magazines on the Czech advertising and media market. 
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Úvod 

Impulsem pro zvolené téma mé bakalářské práce, která se před dvěma lety 

věnovala ĉasopisům pro seniory, byl nejspíše povzdech mé matky, která se 

cítila být neuspokojená nabídkou ĉasopisů na trhu. Zaĉalo mě toto téma zajímat 

a výsledkem byla bakalářská práce. Hlavní důvody pro zvolené téma této 

diplomové práce byly asi to, ţe téma ĉasopisů pro seniory mě i nadále zajímá a 

dále mě vedla snaha proniknout do světa seniorů, toho skuteĉného, a ne toho, 

který nám nabízejí média. Zajímají mě jejich názory, jejich postoje k okolnímu 

světu a jejich proţité osudy.  

V posledních letech se o seniorech rozhodně mluví více neţ dřív. A to z důvodu 

ekonomického – připravované a stále kontroverzní důchodové reformy se 

obávají mnozí souĉasní i budoucí senioři. Dále z důvodu sociálního – po 

předvolební kampani „Přemluv bábu“ se, aĉ se nedomnívám, ţe byla namířena 

proti seniorům, zvedla vlna ochránců seniorů a bojovníků proti ageismu. 

Negativní reklama je také reklama a je moţné, ţe tolik odsuzovaná kampaň ve 

skuteĉnosti seniorům prospěla, protoţe téma vnesla do mediálního diskurzu.  

Jsem ráda, ţe mohu do této problematiky přispět prací posuzující postavení 

seniorů na trhu s ĉasopisy. Proĉ povaţuji ĉasopisy za tak důleţité, ţe jim věnuji 

diplomovou práci? Média jsou dnes jiţ nedílnou souĉástí našeho kaţdodenního 

ţivota a důleţitou sloţkou trávení našeho volného ĉasu. Proto na médiích 

závisí, jak jsou témata uchopena a jaká témata se mohou stát ve spoleĉnosti 

důleţitými. Z médií jsem si vybrala ĉasopisy, abych tak logicky navázala na 

mou bakalářskou práci a protoţe se domnívám, ţe právě ĉasopisy mají 

nejstrukturovaněji definovaná publika jak podle ţánrů, tak i podle věku.   

Práce se zabývá názory seniorů na ĉasopisy jim urĉené a ĉásteĉně se věnuje i 

obsahům těchto ĉasopisů. Pro zasazení tématu do kontextu je také popsána 

definice stáří, definice lifestylového ĉasopisu a zmíněna věková diskriminace. 

Protoţe vydávání ĉasopisů se neobejde bez příjmů z reklamy, je této věnována 

samostatná kapitola.  
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Oproti předloţeným tezím jsem se mírně odchýlila, avšak pouze v rozšíření 

vzorku ĉasopisů. Pro důkladnější porovnání ĉasopisů pro seniory byly do 

sledovaného vzorku nakonec zahrnuty všechny ĉasopisy zaměřené na seniory 

a splňující definici lifestylových médií, tj. Magazín Plus, Generace, Revue 

50plus a Vital plus.  

Abych mohla popsat, jaké je postavení ĉasopisů zaměřených na seniory, 

zjišťovala jsem názory na tato periodika u samotných seniorů. Při provádění 

průzkumu jsem narazila na problém, ţe málokdo bez potíţí přijme status 

seniora, aĉkoliv k němu má věkové dispozice. Tato neochota nejspíše souvisí 

s negativním vnímáním seniorů ve spoleĉnosti. Cílem průzkumu bylo dokázat, 

anebo vyvrátit hypotézu, ţe senioři neznají ĉasopisy jim urĉené a/nebo je 

nezajímají.  

Na průzkum navazuje kapitola Doporuĉení, která předkládá moţné způsoby ke 

zvýšení atraktivity ĉasopisů pro seniory. V závěru shrnuji získané poznatky a 

hledám moţnosti, jak zvýšit ţivotaschopnost sledovaných ĉasopisů. Odpovídám 

zde také na asi nejdůleţitější otázku celé práce: Zda je nutné a ţádoucí, aby 

tyto ĉasopisy existovaly, a zda zájem, aby ĉasopisy pro seniory v ĉeské 

spoleĉnosti existovaly, má pouze trţní, nebo i celospoleĉenský význam. 
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1. Vymezení pojmů 
 

1.1. Definice stáří 

Pojem stáří je Slovníkem spisovné ĉeštiny definován jako fyzický poĉet let 

ĉlověka. S touto definicí ale není moţné se spokojit, protoţe podle ní bychom 

uţ od jednoho roku ĉlověka mohli mluvit o stáří (dítě je ve stáří dvou let apod.). 

My si ale s tímto pojmem zpravidla spojujeme nejvyšší věkový stupeň a v něm 

odchod do důchodu, úbytek sil, zhoršování zdraví a, jak potvrzuje citát 

Anthonyho Giddense [1999, 57], i ztrátu sociální prestiţe: „Přechod do 

nejvyššího věkového stupně představoval v tradiční kultuře často vrchol toho, 

čeho mohl jedinec dosáhnout. V průmyslové společnosti mívá většinou odchod 

do důchodu právě opačné důsledky.“1 

Zdeněk Kalvach ve své knize Úvod do gerontologie a geriatrie dělí seniory do 

těchto skupin: 

65 – 74 let  mladí senioři; 

75 – 84 let  staří senioři; 

85 a více let  velmi staří senioři. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) se usnesla na ĉlenění:  

45 – 60 let  střední věk; 

60 – 75 let  rané stáří; 

75 – 90 let  pokroĉilý věk; 

90 a více let  vysoký věk, dlouhověkost.2  

Jak zmiňuji ve své bakalářské práci Rozbor ĉasopisů pro seniory, „skupina 

seniorů je velmi heterogenní, a to proto, ţe lidé ve stejném kalendářním věku 

                                                 
1
 GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, 1999. 595 s. 

2
 ŘÍĈAN, Pavel. Cesta ţivotem. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 390 s. 
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vykazují různou míru příznaků postupujícího stáří. Můţeme-li u stejně starých 

dětí vysledovat podobnou úroveň vyspělosti, u starých lidí je toto nemoţné.“3 

Skupina, se kterou bude tato práce pracovat, je tedy velice roztříštěna jak 

věkově (jedná se o osoby v rozmezí více neţ 40 let), tak i mentálními a 

fyzickými moţnostmi. Protoţe se tato práce věnuje otázce moţného zacílení 

vydavatelů lifestylových ĉasopisů na seniory, budeme se zaměřovat na ty 

seniory, kteří jsou schopni uţívat tištěná média. Seniorů, kteří jsou naprosto 

soběstaĉní a schopni ţít plnohodnotný ţivot, je totiţ naprostá většina. Dle 

vyjádření šéfredaktora ĉasopisu pro seniory Vital plus Jiřího Hraběte je seniorů 

závislých na pomoci druhých pouhá jedna desetina. Přitom média nejĉastěji 

zobrazují právě tuto minoritní skupinu a, jak bude popsáno dále, přispívají tak 

ke zhoršenému vnímání obrazu seniorů zbytkem populace i samotnými seniory. 

Je velice důleţité zdůrazňovat, ţe „normálním stavem i ve stáří je stav dobré 

fyzické i duševní kondice a s tím související schopnost vést plný, kvalitní a 

nezávislý ţivot.“4  

Kromě vymezení stáří na základě věku se hovoří i o sociálním stáří. To je 

vymezeno ukonĉením produktivního věku. Pavel Mühlpachr ĉlení lidský ţivot na 

základě tzv. sociální periodizace: 

První věk  (mládí, profesní příprava získávání sociálních rolí); 

Druhý věk  (produktivní dospělost); 

Třetí věk  (postproduktivní, stáří); 

Ĉtvrtý věk  (závislost).5 

Dle tohoto ĉlenění se tedy budeme zabývat hlavně skupinou Třetí věk, ĉásteĉně 

skupinou Druhý věk a případně Ĉtvrtý věk, jsou-li závislí jedinci schopni uţívat 

tištěná média.  

                                                 
3
 MANNOVÁ, Denisa. Rozbor časopisů pro seniory. Praha, 2009. 41 s. Bakalářská práce na 

Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy na katedře mediálních studií a ţurnalistiky. Vedoucí 
diplomové práce PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. 

4
 HOLMEROVÁ, Iva – JURAŠKOVÁ, Boţena – ZIKMUNDOVÁ, Květa. Vybrané kapitoly 

z gerontologie. 2. dopl. vyd. Praha: Ĉeská alzheimerovská spoleĉnost, 2003.110 s.  

5
 MÜHLPACHR, Pavel. Gerontopedagogika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 2004. 203 s. 
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Pro úĉely této práce ale není důleţité, zda senior je stále ještě v pracovním 

procesu, nebo je v důchodu. Proto se zde kromě případných citací nebude 

vyskytovat slovo důchodce jako synonymum pro seniory.  

„Důchodový věk je věkem po odchodu z pracovního trhu. ... Důchodový věk, 

stáří, proto nepochází od přírody, ale je dokonce velmi úzce determinováno 

stavem na pracovním trhu, na rozdíl např. od pracovní neschopnosti pro 

invaliditu nebo nemoc.“6 

Jak zmiňuje tento citát, důchodový věk je termínem uţívaným ne pro hodnocení 

stavu samotného ĉlověka, ale hodnocení stavu na trhu práce. Uvádím ho pro 

potvrzení mého názoru, ţe v případě zkoumání seniorů jako uţivatelů médií 

není jejich zařazení v pracovním procesu důleţité. Lze namítnout, ţe senioři, 

kteří jsou ve starobním důchodu, mají více volného ĉasu a mohou tedy více 

ĉasu trávit s médii, ale pouhý fakt, zda senior je, ĉi není v pracovním procesu, 

o niĉem nevypovídá. I senioři v důchodu mohou být plně pracovně vytíţení, 

například hlídáním vnouĉat nebo třeba výpomocí v rodinné firmě.  

1.1.1.  Určení seniorního věku  

V některých případech bude v této práci pouţit termín generace 50+ (popř. 

generace 50 plus). Ten například pouţila agentura Factum Invenio ve svém 

průzkumu provedeném v rámci projektu A.GEneration. Cílem bylo získat 

poznatky o základních aspektech ţivota této generace, o jejich předsevzetích a 

záměrech. V průběhu několika dní v měsíci ĉervenci r. 2008 bylo uskuteĉněno 

1 625 osobních rozhovorů na reprezentativním vzorku obyvatel Ĉeské republiky 

ve věku 50 let a starších. V rámci projektu byla vytvořena typologie osobností, 

která umoţňuje vymezit a charakterizovat skupiny obyvatel s podobným 

ţivotním stylem, sdílejících podobné názory, postoje a přesvědĉení. Typologie 

sestává z těchto sedmi typů osobností: rezignovaní, závislí na druhých, 

moderní, materialistiĉtí, úspěšní, tradiĉní a soběstaĉní.7  

                                                 
6
 ŠMAUSOVÁ, Gerlinda. Věková struktura spoleĉnosti Autonomie ve stáří. Dana Sýkorová. 1. 

vyd. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. 248 s. 
7
 Osobnostní typy ĉlenů generace 50+ [online] www.factum.cz. 4. 11. 2008, [cit. 2011-04-02]. 

Dostupný z: http://www.factum.cz/325_osobnostni-typy-clenu-generace-50.  

http://www.factum.cz/
http://www.factum.cz/325_osobnostni-typy-clenu-generace-50
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Generací 50 plus se dále zabýval průzkum spoleĉnosti Opinion Window 

nazvaný U. F. O. (Understanding Fifty And Over). Přehlíţená generace. 

Průzkum proběhl taktéţ v roce 2008 a mapoval mediální a spotřební chování 

lidí nad padesát let. Průzkum ukázal, ţe: „Většina populace 50 plus se shoduje, 

ţe ve srovnání s generací jejich rodičů mají výrazně jiné zájmy a aktivity. Jsou 

aktivnější - sportují, cestují a věnují se i řadě nestandardních zájmů.“8  

Věkové kategorii od padesáti let se věnuje zřejmě největší sociologický 

průzkum zaměřený na seniory Survey of Health, Ageing and Retirement in 

Europe9 (zkráceně SHARE). Mezinárodní projekt je financovaný Evropskou unií 

a v Ĉeské republice je jeho partnerem Ministerstvo školství, mládeţe a 

tělovýchovy. Projekt probíhá od roku 2004. Vytváří multidisciplinární databázi 

napříĉ zeměmi s údaji o zdraví, sociálně-ekonomickém postavení a 

spoleĉenských a rodinných sítích týkajících se více neţ 45 000 osob ve věku 50 

a více let.10 

Výzkumy zabývající se seniory prováděl i Výzkumný ústav práce a sociálních 

věcí. První, s názvem Ţivot ve stáří, byl realizován v roce 2002. Zaměřoval se 

na osoby ve věku 60 a více let (horní věková hranice nebyla urĉena, 

nejstaršímu respondentovi nakonec bylo 94 let). Bylo dotázáno 1 036 

respondentů starších 60 let (40 % muţů a 60 % ţen). Cílem výzkumu bylo 

zmapovat ţivotní podmínky, názory a postoje ĉeských seniorů. Druhý výzkum, 

nazvaný Střední generace, byl proveden v roce 2004. Tentokrát se zaměřil na 

respondenty ve věku 45-59 let a předmětem jeho zájmu bylo zjistit, jaké 

problémy lidé v této ţivotní etapě řeší, jak zvládají své úkoly a jak se připravují 

                                                 
8
 KREUZIGEROVÁ, Petra. Výnosná "stříbrná" generace. Ekonom [online]. 4. 6. 2009, ĉ. 22, [cit. 

2011-04-02]. Dostupný z WWW: http://ekonom.ihned.cz/c4-10005590-37328850-406000_d-
vynosna-stribrna-generace . 
9
 Průzkum o zdraví, stárnutí a odchodu do důchodu v Evropě, překlad autorka 

10 Výzkum stárnutí obyvatelstva: Komise uděluje přeshraniĉní databance nový právní status 

EU. RAPID, elektronická databáze tiskových zpráv EU [online]. 17. 3. 2011, [cit. 2011-04-03]. 
Dostupný z WWW: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/323&format=HTML&aged=0&la
nguage=CS&guiLanguage=en. 

http://ekonom.ihned.cz/c4-10005590-37328850-406000_d-vynosna-stribrna-generace
http://ekonom.ihned.cz/c4-10005590-37328850-406000_d-vynosna-stribrna-generace
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/323&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/323&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
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na období stárnutí. Dotázáno bylo celkem 1 059 osob (52 % muţů a 48 % 

ţen).11  

Anna Petřková provedla dotazníkové šetření mezi mladými nazvané Co víme a 

co si myslíme o stáří. K dotazníku sděluje: „Urĉení zaĉátku stáří bylo pro 

středoškoláky velmi nároĉné, coţ je vzhledem k jejich věku a ţivotním 

zkušenostem pochopitelné; odpovědělo pouze 40 % dotazovaných. Nejĉastější 

odpověď na otázku, kdy stáří zaĉíná, bylo 50 a více let.“12 Nedomnívám se, ţe 

potíţe s urĉením zaĉátku stáří měli středoškoláci kvůli svému věku a ţivotním 

zkušenostem. S jistými rozpaky při urĉování zaĉátku stáří se setkává nejspíše 

většina výzkumníků. 

Lucie Vidovićová zjistila, ţe zatímco ve věku 18–29 let vnímáme ĉlověka jako 

starého především na základě věku, v dalších letech uţ je to nejĉastěji na 

základě fyzického stavu.13 Od třiceti výše se tedy nejspíše řídíme lidovým 

rĉením, ţe „věk je jenom číslo“. Ĉasopis Generace se na svých webových 

stránkách vyrovnává s terminologií po svém a prohlašuje o sobě, ţe je urĉen 

„začínajícím i pokročilým seniorům“14. 

Protoţe pro úĉely této práce je nutné skupinu seniorů nějak orámovat, budu se 

drţet spodní věkové hranice 50 let i přes uvědomování si nepřesnosti této 

hranice. Hlavními důvody pro vymezení tohoto mezníku jsou tyto dva: práce se 

věnuje ĉasopisům pro seniory, z nichţ některé mají ve svém názvu ĉíslovku 5. 

Druhým důvodem je ten, ţe respondenty průzkumů zjišťující chování seniorů 

bývají, jak bylo výše řeĉeno, lidé od padesáti let.  

1.1.2.  Vzrůstající počet seniorů 

Poté, co jsme si definovali pojem senior, je třeba ještě ilustrovat, o jak velké 

skupině osob hovoříme. Ĉeské obyvatelstvo, stejně jako ostatní evropské, 

                                                 
11

 SVOBODOVÁ, Kamila. Analýza: Příprava na stáří. Demografie [online]. 19.7.2010, [cit. 2011-
05-02]. Dostupný z WWW: http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=714. 

12
 PETŘKOVÁ, Anna. Mladí o stáří In Autonomie ve stáří. Dana Sýkorová. 1. vyd. Ostrava: 

Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007, 248 s. 

13
 VIDOVIĈOVÁ, Lucie. Autonomie a věková diskriminace: ohroţení nebo výzva? In Autonomie 

ve stáří.1. vyd. Ostrava. Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007, 248 s. 

14
 www.casopisgenerace.cz [cit. 2011-04-05]. 

http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=714
http://www.casopisgenerace.cz/
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stárne. F. Schirrmacher o tomto evropském jevu podotýká: „Nestárnou jen lidé, 

ale celé národy. Obyvatelé staré Evropy přitom proţívají zvláštní paradox, kdy 

je na ně veden útok hned ze dvou front. Ţijí déle a mají méně dětí. Dynamika 

obyvatelstva se uţ nebude vyznačovat rozením, ale umíráním. … Antropologie 

má pro takto postiţené druhy název ţiví mrtví.“15  

Průměrný věk obyvatel Ĉeské republiky ĉinil v roce 2010 40,8 roku. Toto ĉíslo 

se v posledních letech neustále zvyšuje. Například v roce 2006 to bylo 40,2 let, 

v roce 2007 40,3 let, v roce 2008 uţ 40,5 let a v roce 2009 40,6 roku. Dle 

Projekce obyvatelstva Ĉeského statistického úřadu bude v roce 2066 průměrný 

věk obyvatelstva 49 let, jak znázorňuje graf níţe:16  

 

Dle odhadu ĈSÚ bude po roce 2040 ĉítat skupina lidí nad padesát let polovinu 

ĉeské populace, to znamená něco kolem pěti milionů lidí. Pro srovnání – v roce 

2010 ţilo v Ĉeské republice 3 806 582 osob starších padesáti let.17 Pro 

vytvoření představy o rozloţení různých věkových skupin ve spoleĉnosti slouţí 

grafy někdy nazývané stromy ţivota: 

                                                 
15

 SCHIRRMACHER, Frank. Spiknutí metuzalémů: Stáří má zelenou. 1. vyd. Praha: Kniţní klub, 
2005. 208 s. 

16
 Zdroj: Ĉeský statistický úřad. 

17
 Tamtéţ. 
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Věková skladba obyvatelstva v r. 201018 

 

Pro popis věkových skupin se spíše neţ termín generace uţívá v sociologii 

výraz kohorta. Tento pojem zavedl N. B. Ryder a definoval ho jako „souhrn 

jedinců, kteří jsou narozeni ve stejném časovém intervalu a/nebo kteří zakusili 

stejnou událost ve stejném časovém intervalu“19. Z výše uvedeného grafu 

vyplývá, ţe nejvíce byla v r. 2009 zastoupena kohorta cca 35letých, další 

výrazně zastoupenou skupinou je obzvláště v kategorii ţen kohorta 60-65 let. 

Na nákresu si lze představit, jak se v souladu s výše zmíněným modelem 

Projekce obyvatelstva bude největší plocha posouvat směrem nahoru spolu se 

stárnutím dnešní největší skupina 30-35letých v následujících 40 letech. Tzv. 

strom ţivota bude tedy vypadat za 55 let přibliţně takto: 

                                                 
18

 Zdroj: Ĉeský statistický úřad. 

19 Ryder, Norman B. „The Cohort as a Study in the Concept of Social Change.“ In American 

Sociological Review. roĉ. 30, ĉ. 6, s. 845, překlad Lucie Vidovićová. Věkové normy 

v sociologické perspektivě. GREGOROVÁ, Eva  VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Sociální studia [online] 
1-2/2007 [cit. 2011-03-02]. Dostupný z WWW: 

socstudia.fss.muni.cz/pristup.php?soubor=080305112728.pdf. 

file:///E:/socstudia.fss.muni.cz/pristup.php%3fsoubor=080305112728.pdf
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Věková skladba obyvatelstva v r. 206620 

 

Podle odhadů se bude se rodit méně dětí neţ dnes a nejzastoupenější 

skupinou bude nejen dnešní generace 30-35letých, jak je zmíněno výše, ale 

téměř stejný poĉet (v případě muţů dokonce i vyšší) bude osob ve věkové 

skupině okolo 55-57 let, tj. dnešní ĉerstvě narozené děti a batolata.  

1.2. Definice lifestylového časopisu 

Je na místě definovat, co znamená termín lifestylový časopis. Slovník 

mediální komunikace z r. 2004 tento výraz nezmiňuje. Stejně tak ani Nový 

akademický slovník cizích slov z r. 2005 (resp. dotisk z r. 2007). Překlad tohoto 

výrazu zní: ĉasopis ţivotního stylu. O ĉasopisech ţivotního stylu se krátce 

zmiňuje Jirák s Köpplovou: „Ustálenost v uspořádání mediálního produktu jde 

ale dále neţ jen k zformování ustálených postupů při vytváření jednotlivých 

textů. Tendence k opakování je patrná na všech úrovních mediálních produktů 

od jednotlivin (novinářské ţánry) po celé druhy médií. Nápadné a rozlišující je 

                                                 
20

 Zdroj: Ĉeský statistický úřad. 
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např. uspořádání časopisů životního stylu (práce s barvou, portrét na obálce, 

tematická předvídatelnost).“ 21 (Text zvýrazněn autorkou.)  

Aĉkoliv je skupina lifestylových ĉasopisů (neboli ĉesky ĉasopisů ţivotního stylu) 

poměrně rozsáhlá, Ministerstvo kultury Ĉeské republiky ji v Evidenci 

periodického tisku a vydavatelů v roztřídění podle obsahového zaměření 

neuvádí. Tyto ĉasopisy tedy nejspíše spadají do skupiny Ĉasopisy pro ţeny 

nebo pro muţe a tiskoviny rodinného typu. V Media projektu kategorie ĉasopisů 

ţivotního stylu pro muţe i pro ţeny existuje. Podle něj do lifestylových ĉasopisů 

pro ţeny patří (setříděno podle ĉtenosti): Glanc, Cosmopolitan, Elle, pro muţe 

pak: Maxim, Playboy, For men. Je s podivem, ţe všechny tyto uvedené 

ĉasopisy kromě periodika Maxim ministerstvo kultury zahrnuje do skupiny 

„Ĉasopisy pro ţeny nebo pro muţe a tiskoviny rodinného typu“ (vĉetně 

Playboye!). Maxim se vymyká a poněkud nepochopitelně spadá do kategorie 

„Další tiskoviny pro veřejnost (nelze jinam zařadit)“.  

Budeme si tedy muset vystaĉit s vlastní definicí. Vzhledem k názvu této práce 

se zde budeme drţet termínu z angliĉtiny lifestylový ĉasopis, popř. lifestylový 

magazín. Je tedy ale třeba vydefinovat, co by měl takový ĉasopis obsahovat. 

Klára Olexová, šéfredaktorka lifestylového ĉasopisu pro ţeny Marianne, říká: 

„Zabírají krátké články s výstiţným titulkem. Málo eufemismu, hodně 

jednoduchosti. A rady. Kaţdý chceme vědět, jak být v ţivotě šťastný. Proto 

čteme časopisy – věříme, ţe to někdo ví.“22 V lifestylových magazínech jsou 

tedy k nalezení rady z oblasti cestování, módy, kosmetiky, bydlení, kultury, 

zdraví a psychologie. Dále většinou obsahují rozhovory s herci, zpěváky, 

sportovci, ale i s mediálně známými odborníky, například lékaři. Většinou je 

téměř nebo zcela opomíjena politika, coţ je moţná dáno i delšími redakĉními 

lhůtami, ale spíše proto, ţe tyto ĉasopisy nechtějí své ĉtenáře „zatěţovat“ 

váţnými ĉi odbornějšími tématy. Titulní strany většinou bývají obsazeny 

známou tváří a upoutávkami na hlavní ĉlánky. Obvyklým formátem je A4. 

                                                 
21

 JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha: Portál. 2009, 413 s. 

22
 MAJER, Jan. Ĉtenáři to poznají. www.psychologie.cz [online]. 19. 10. 2010, [cit. 2011-05-03]. 

Dostupný z WWW: http://psychologie.cz/ctenari-poznaji/. 

http://psychologie.cz/ctenari-poznaji/
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2. Senioři ve světě médií 

Sidónia Ţembery ve své diplomové práci Nový ĉasopis pro seniory z r. 2006 

tvrdí, ţe: „Na základě prognózy se trh s periodiky v České republice do 5-ti let 

zorientuje na tuto skupinu čtenářů a nastane doslova „boom“ seniorských 

časopisů. Vydavateli budou velké vydavatelské společnosti.“23 O jakou 

prognózu se jedná, autorka ve své práci neuvádí. Dnes, přesně po pěti letech 

mohu pouze konstatovat, ţe prognóza se nevyplnila ani zĉásti.  

2.1. Věková diskriminace 

„Senioři se doţadují toho, aby mohli zůstat plnoprávnými členy společnosti a 

nebyli mladšími lidmi prostě penzionováni. Tento vývoj má nejen sociální, ale i 

politický význam.“24 V několika pracích a průzkumech bylo dokázáno, ţe senioři 

jsou vydavateli tištěných periodik pokládáni za neplnoprávnou, a tudíţ 

přehlíţenou skupinu, a to zřejmě v důsledku toho, ţe jsou coby cílová skupina 

opomíjeni výrobci a prodejci spotřebního zboţí. Například Petr Pácl ve své práci 

Senioři jako ĉtenáři, posluchaĉi a diváci hromadných sdělovacích prostředků 

uvádí, ţe „skutečnost, ţe senioři jsou díky ploše svého disponibilního času 

nejvděčnějšími mediálními konzumenty, automaticky neznamená, ţe jsou 

konzumenty nejvíce uspokojenými. Spíše je tomu naopak.“25  

S problematikou přehlíţení seniorů a zároveň jejich pokrouceného obrazu 

v médiích, o kterém bude více pojednáno níţe, souvisí otázka, zda existuje 

v Ĉeské republice věková diskriminace. Lucie Vidovićová se domnívá, ţe ano: 

„Ve smyslu naší definice věkové diskriminace jako behaviorální sloţky ageismu, 

tedy percipovaného věkově diferencujícího chování, které je funkcí negativních 

postojů ke stáří a jiným věkově definovaným skupinám, můţeme pro českou 

                                                 
23

 ŢEMBERY, Sidónia. Nový časopis pro seniory. Diplomová práce na Fakultě multimediálních 
komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, 2006. 75 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. 
Magda Gregarová. 

24
 GIDDENS, Anthony. Sociologie. 1. vyd. Praha: Argo, 2000, 595 s. 

25
 PÁCL, Petr. Senioři jako ĉtenáři, posluchaĉi a diváci hromadných sdělovacích prostředků. 

Sociologický časopis, 1998, roĉ. XXXXIV, ĉ. 3, s. 339-346. 
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společnost odpovědět kladně. Lidé ji osobně zaţívají a reflektují v různých 

oblastech sociálního ţivota. Někdy toto chování pramení z osvojených 

stereotypů, jindy je projevem nastavení sociálních struktur a institucí. Jelikoţ 

jsme ale neprováděli ţádný experiment nebo pozorování, neměřili jsme výskyt 

„skutečného“ věkově diferencujícího chování, ale pouze jeho „subjektivní 

záţitek“. Hovoříme tedy o existenci ve smyslu sociální konstrukce reality 

a Thomasova teorému. Lidé věří, ţe věková diskriminace existuje (ţe ji 

zaţívají), a ve svém důsledku se pro ně stává reálnou. Jedním z našich 

nejvýraznějších výsledků je fakt, ţe lidé o věkové diskriminaci častěji slyšeli, 

neţ ji zaţili.“26 

Problematika věkové diskriminace je ale v mnohém sloţitější neţ například 

rasová ĉi genderová diskriminace uţ proto, ţe je těţké urĉit, které skupiny 

mohou pociťovat věkovou diskriminaci. Pokud se zamyslíme nad výše 

uvedenými slovy L. Vidovićové, konkrétně „…funkcí negativních postojů ke stáří 

a jiným věkově definovaným skupinám… “, můţeme si poloţit otázku, co vše je 

věkově diskriminující. Jsou například slevy pro studující mládeţ do 26 let 

v hromadné dopravě diskriminující? Proĉ dobře vydělávající student platí méně, 

neţ nezaměstnaný ve středním věku? Je věkově diskriminující, ţe 

sedmdesátník těţko získá hypotéku, aĉkoliv jeho zdraví můţe být lepší neţ 

mnohého padesátníka? Protoţe rozsah této problematiky je natolik ohromný, ţe 

jej není moţné pokrýt v této práci, budu se tématem věkové diskriminace 

zabývat pouze okrajově. Opustím tedy toto téma a vrátím se zpět k médiím.  

2.2. Pokřivený obraz seniora v médiích 

„Naše současná společnost vytlačuje obraz stáří ze svého vědomí, a to nikoli 

pouze individuálně, ale také díky médiím, která se příliš pozitivním 

zobrazováním stáří nezabývají. Často vídáme jednostranné a deformované 

obrazy, které jsou spíše škodlivé (staří lidé jako příjemci sluţeb, důchodů, na 

které nebudeme mít, příklady špatné péče, skandály).“ 27  

                                                 
26

 VIDOVIĆOVÁ, Lucie: Stárnutí,věk a diskriminace - nové souvislosti.1. vyd. Brno: Mezinárodní 
politologický ústav Masarykovy univerzity. 2008, 233 s. 
27

 HOLMEROVÁ, Iva – JURAŠKOVÁ, Boţena – ZIKMUNDOVÁ, Květa. Vybrané kapitoly 
z gerontologie. 2. dopl. vyd. Praha: Ĉeská alzheimerovská spoleĉnost, 2003.110 s.  
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Jak jsou senioři vnímáni spoleĉností, se zobrazováním seniorů v médiích hodně 

souvisí. Média jsou totiţ hlavními tvůrci sociální reality. Tomáš Trampota 

vysvětluje: „Média zpracovávají a vybírají události, které zařazují do svých 

obsahů víceméně konzistentním způsobem. Zatímco šíření informací lze 

povaţovat za krátkodobý účinek zpráv, příkladem dlouhodobého účinku je 

schopnost nastolovat témata ve společnosti.“28  

Lucie Vidovićová provedla v roce 2005 rozsáhlý výzkum nazvaný Mediální 

analýza obrazu seniorů. V rámci průzkumu analyzovala tato média: deníky 

Blesk, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta Dnes a audiovizuální 

pořady ĈT 1 – Události, Nova – Televizní noviny, Prima – Deník, v daném 

období roku 2004.  

Vidovićová zjistila, ţe „největší pozornost deníky věnovaly zprávám z oblasti 

kriminality, v nichţ senioři vystupují jako pachatelé i oběti trestných činů. Ačkoli 

se na první pohled můţeme domnívat, ţe spektrum témat, v jejichţ kontextu se 

o seniorech dozvídáme, je poměrně široké, není tomu tak, neboť tři nejvíce 

zastoupené kategorie (kriminalita, politická ekonomie, tragédie) tvořily 

naprostou většinu (80 %) všech příspěvků. Na ostatní témata tedy zbývalo jiţ 

jen malé mnoţství prostoru.“29  

Co se týká zpravodajství, Vidovićová zjistila, ţe „nejţhavějším tématy ve 

sledovaném období byly ekonomické a finanční otázky (a to zejména 

problematika důchodů a jejich reformy v důsledku demografického stárnutí 

populace ČR) a zprávy, ve kterých jsou senioři spojováni s trestnými činy, 

nejčastěji jako jejich naivní a bezbranné oběti. … V případě diskusí 

o důchodech je první argument o narůstajícím počtu seniorů v ČR vystřídán 

více či méně otevřenou kritikou politické reprezentace a její neschopnosti se 

dohodnout na pokračování důchodové reformy.“30 

                                                 
28

 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vyd. Praha: Portál. 2006, 192 s. 

29
VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Mediální analýza obrazu seniorů. Společnost přátelská všem generacím 

[online]. Květen 2005 [cit. 2011-04-09]. Dostupný z WWW: http://www.spvg.cz/medialni-
analyza-obrazu-senioru. 

30
 Tamtéţ. 

http://www.spvg.cz/medialni-analyza-obrazu-senioru
http://www.spvg.cz/medialni-analyza-obrazu-senioru
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Vidovićová průzkumem potvrdila, ţe problematika seniorů je v ĉeském 

mediálním prostředí „podreprezentovaná co do své variability i objektivity 

sdělovaných informací, ţe senioři jsou skupinou, o níţ je referováno selektivně 

a stereotypizujícím jazykem. Senioři jsou v českých médiích popisováni 

zejména jako ekonomický a sociální problém kvůli zatíţení důchodových 

systémů, jako oběti trestných činů a katastrof nebo jako pachatelé bizarních 

trestných činů. Častým přívlastkem typického českého mediálního seniora je 

chudoba nebo psychická porucha.“31  

Z výše uvedených poznatků lze usuzovat, ţe média utvrzují jedince 

v přesvědĉení, ţe se stářím se nutně pojí finanĉní i zdravotní potíţe. Barbara 

Köpplová s Janem Jirákem k působení médií uvádějí: „Jakkoli není moţné 

nacházet univerzálně platné modely vztahu mezi konkrétními obsahy a 

konkrétními účinky, přece lze mít za prokázané, ţe v této oblasti média působí 

ponejvíce tak, ţe posilují jiţ existující postoje, názory (a tedy i předsudky), a 

dokonce i obecné nazírání na svět a celkovou politickou orientaci, popř. jsou 

schopna orientovat názory dosud nevyhraněné nebo teprve formované...“32 

Trampota [2006, 98] dále upozorňuje, ţe „Opakovaná prezentace subjektu 

v určitém typu situací můţe vést k vytváření dojmu, ţe právě tyto jsou pro ně 

typické a normální, můţe tak docházet k situační atribuci, kdy jsou vlastnosti 

situace vztahovány na subjekt samotný.“ 

Zobrazováním seniorů formou, kdy se zvýrazňují negativní aspekty 

(problematická důchodová reforma a s ní související finanĉní zatíţení osob 

v produktivním věku, kriminalita, lidské tragédie), vede ke stereotypizaci. 

Stereotyp, jak uvádí Trampota [2006, 93], „představuje zjednodušenou a 

zkreslenou reprezentaci, která se objevuje kontinuálně po delší dobu.“ 

Stereotypy v sobě skrývají to nebezpeĉí, ţe mohou utvářet předsudky o 

zobrazovaných jedincích ĉi jevech a podporovat negativní konotace. Trampota 

vysvětluje: „Takové setrvalé stereotypní zobrazování sociální skupiny, etnika 

nebo třídy zaloţené na zdůrazňování předsudečného pohledu můţe vyvolávat 

                                                 
31

 Tamtéţ. 

32
 JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. 1. vyd. Masová média. Praha: Portál. 2009, 413 s. 



17 
 

 

negativní vnímání těchto aktérů, jejich stigmatizaci, případně postupné 

vyřazené (exkluzi) z majoritního proudu společnosti.“33 

John Hartley [1987, 110] v souvislosti s podreprezentací menšin v médiích 

mluví o mýtu marginality. Mýtus marginality je způsob smýšlení o menšinách 

takovým způsobem, ţe jsou nerelevantní a periferní, dokonce mohou být 

chápány jako rušivé aţ ohroţující. Takové smýšlení nazývá Hartley mytickým 

z toho důvodu, ţe „zázraĉně řeší“ mnohoznaĉnost menšin. Jednoduše tak, ţe 

to, co se děje na okraji, se nepoĉítá anebo ještě hůře, neexistuje.34  

„Je moţná málo známou pravdou, ţe starší lidé často právě vztah a postoj 

médií k sobě vnímají velmi citlivě a bolestně, dokonce jako jednu z forem 

špatného zacházení,“35 uvádějí ve své práci Iva Holmerová, Boţena Jurašková 

a Květa Zikmundová. Své tvrzení bohuţel nepodkládají ţádnými výzkumy. 

Z výše uvedených citací z jiných průzkumů a prací lze myslím tvrzení pokládat 

za hodnověrné.  

Je otázkou, zda se zvyšujícím se poĉtem seniorů ve spoleĉnosti tyto problémy 

samovolně pominou. Zda se za padesát let nebudou psát práce na obranu 

jiných věkových menšin, a to generace mladého a středního věku. Nejvíce osob 

bude v té době podle jiţ zmíněné projekce obyvatelstva mezi sedmdesátníky aţ 

devadesátníky a padesátníky aţ šedesátníky. S postupným zvyšováním věku 

odchodu do starobního důchodu a s prodluţující se aktivní dobou ţivota lze ale 

předpokládat, ţe produktivně aktivních seniorů bude přibliţně tolik jako 

třicátníků a ĉtyřicátníků. Změní-li se i pohled na seniory a ti budou uznáváni pro 

své dlouholeté zkušenosti, budou moci sedět tito produktivní senioři ve 

výrobních a vedoucích funkcích mediálních spoleĉností ĉi funkcích politických. 

                                                 
33

 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vyd. Praha: Portál. 2006, 192 s. 

34
 „This, then, is what I mean by the Myth of Marginality. It is that kind of thinking which makes 

sense of margins as irrelevant and peripheral when they can equally be understood as 
disruptive and threating. It is mythical thinking because it „magically resolves“ the ambiguity of 
marginality. It simply „understands“ that what happens at the edges either doesn’t count or, 
worse, isn’t there.” Překlad autorka. HARTLEY, John. Out of Bounds: the Myth of Marginality. 
MASTERMAN, Len. Television Mythologies. London: Routledge, 1987, 152 pages. 

35
 HOLMEROVÁ, Iva – JURAŠKOVÁ, Boţena – ZIKMUNDOVÁ, Květa. Vybrané kapitoly 

z gerontologie. 2. dopl. vyd. Praha: Ĉeská alzheimerovská spoleĉnost, 2003.110 s. 
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Budou tak mít moc ovlivňovat postoje veřejnosti k seniorům. Problém 

s pokřiveným zobrazováním „věkových menšin“ by tak mohl zcela vymizet.  

2.3. Senioři jako uživatelé tištěných médií 

Podíváme-li se na mediální chování seniorů, dozvíme se, ţe generace 50 plus 

věnuje ĉasopisům v průměru 10 minut denně. Důleţitost ĉasopisů zaostává 

v této věkové skupině za novinami a dokonce i za internetem. Starší generace 

disponující internetovým připojením tráví na internetu 10 aţ 13 minut denně.36  

Nabízí se však otázka, zda by senioři věnovali ĉasopisům více ĉasu, kdyby 

znali ĉasopisy jim urĉené a tyto ĉasopisy jim vyhovovaly. Další otázkou je, zda 

je 10 minut opravdu tak málo ĉasu, jak se zdá. Noviny je moţné pořídit za méně 

peněz neţ ĉasopisy, leckdy dokonce i zdarma, dají se bez větší finanĉní zátěţe 

pořizovat téměř denně, zatímco u ĉasopisů je finanĉní nároĉnost vyšší. Do 

novin je navíc vkládáno stále více suplementů, které mohou vytlaĉovat nákup 

ĉasopisů. Tento názor potvrzují i Libuše Tvrzníková a Ladislav Köppl: „Poměrně 

důleţitou roli při výběru titulů (myšleno deníků, pozn. autorky) hrají suplementy 

– ovlivňují rozhodnutí zejména těch, kteří čtou denní tisk spíše méně a mnohdy 

si během týdne kupují pouze ta vydání, která obsahují přílohu. Největší podíl 

má v populaci 50+ TV magazín.“37 Například druhé nejĉtenější celostátní noviny 

MF DNES (a první nejĉtenější z celostátních nebulvárních deníků) mají přílohu 

4x týdně (v pondělí Ona Dnes, ve středu DOMA, ve ĉtvrtek magazín DNES a 

v sobotu Víkend).  

Existuje tedy na trhu lifestylový ĉasopis pro seniory, který by byl finanĉně 

soběstaĉný? Při hledání odpovědi na tuto otázku narazíme uţ na problém 

s vyhledáním ĉasopisu pro seniory. Rejstřík Evidence periodického tisku a 

vydavatelů v obsahovém ĉlenění námi poţadované ĉasopisy nenabízí. Ve své 

bakalářské práci jsem se věnovala ĉasopisům Generace, Revue 50plus, Třetí 

věk a Vital plus. Všechny tyto ĉasopisy jsou v evidenci periodického tisku 

                                                 
36 TVRZNÍKOVÁ, Libuše; KÖPPL, Ladislav. Generace 50+ a reklamní komunikace. OMD 

[online]. 07.12.2007 [cit. 2011-04-03]. Dostupný z WWW: 

 http://www.omd.cz/cs/news/2007/12/7/generace-50-a-reklamni-komunikace.html. 

37
 Tamtéţ.  

http://www.omd.cz/cs/news/2007/12/7/generace-50-a-reklamni-komunikace.html
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zařazeny do kategorie „Další periodika urĉená omezenému publiku“ nebo „Další 

tiskoviny pro veřejnost“. Toto je ale poněkud v rozporu s kapitolou Definice 

lifestylového ĉasopisu, kde jsem došla k závěru, ţe lifestylové ĉasopisy spadají 

do kategorie Ĉasopisy pro ţeny nebo pro muţe a tiskoviny rodinného typu. 

Aĉkoliv tedy všechny sledované ĉasopisy mají vlastnosti lifestylového ĉasopisu, 

ministerstvo kultury je tedy zřejmě za takové nepovaţuje. Souĉasně je však 

viditelné, ţe lifestylové ĉasopisy zatím nemají v mediálním prostředí přesnou 

definici a jasné ukotvení, a proto si v této práci dovolím tvrdit, ţe sledované 

ĉasopisy Generace, Revue 50plus, Třetí věk a Vital plus do skupiny 

lifestylových ĉasopisů patří, některé jednoznaĉně, jiné méně. 

Tato práce se jiţ nepokouší znovu kompletně zmapovat mediální trh za úĉelem 

vyhledání všech ĉasopisů zaměřených na seniory, jako to prováděla má 

bakalářská práce Rozbor ĉasopisů pro seniory, ale dívá se na trh z opaĉné 

strany – z pohledu samotných seniorů. Pomocí přehledové studie, o které je 

pojednáno v samostatné kapitole, zjišťujeme, které ĉasopisy senioři znají a 

upřednostňují. Zamýšlí se také nad tím, co by měl obsahovat ĉasopis urĉený 

seniorům a ĉeho by se měl vyvarovat.  

2.4. Nejčtenější časopisy na českém trhu 

Informace o ĉtenosti ĉasopisů lze získat z Media projektu, oficiálního výzkumu 

ĉtenosti tiskových periodik. Protoţe ale tento výzkum nepoĉítá s kategorií 

zaměřenou na seniory a ani ĉasopisy cílené na seniory do svého výzkumu 

nezahrnuje, podíváme se na kategorii spoleĉenských ĉasopisy. V roce 2010 

byly v celé populaci nejĉtenější tyto spoleĉenské ĉasopisy:38 

Název periodika Odhad čtenosti Průměrný prodaný náklad 

Rytmus ţivota 841 000 276 720 

Nedělní blesk 722 000 224 598 

Pestrý svět 458 000 246 799 

                                                 
38

 Zdroj: Media projekt, údaje za r. 2010. 
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Protoţe ţeny obecně kupují a ĉtou ĉasopisy více neţ muţi, podíváme se ještě 

na nejĉtenější ĉasopisy z kategorie pro ţeny. V celkové populaci byly v r. 2010 

mezi ĉasopisy pro ţeny nejĉtenější:39  

Název periodika Odhad čtenosti Průměrný prodaný náklad 

Blesk pro ţeny 675 000 194 885 

Chvilka pro tebe 653 000 125 860 

Svět ţeny 459 000 201 430 

Jak vyplývá z tabulek výše, v obou kategoriích vítězí bulvární ĉasopisy. Nad 

popularitou bulváru se dnes uţ nejspíše nikdo nepozastavuje a důvody jiţ byly 

mnohokrát vyřĉeny. Co však můţe být překvapivé, je výsledek ĉásti průzkumu 

v rámci programu Factum Omnibus, který se zaměřil na vztah obĉanů Ĉeské 

republiky k bulvárnímu tisku. Výsledky průzkumu jsou popsány v knize Jitky 

Vysekalové Psychologie reklamy. Polovina z respondentů (konkrétně 51,4 %) 

se domnívá, ţe pro dnešní spoleĉnost není bulvární tisk důleţitý.40 Autorka dále 

uvádí [2009, 143], ţe dle průzkumu více neţ polovina respondentů (54,5 %) 

zastává názor, ţe bulvár „je plný senzací a skandalizuje známé lidi“. Autorka 

knihy vyvozuje z tohoto tvrzení, ţe více neţ polovina obĉanů Ĉeské republiky 

má k bulvárnímu tisku spíše odmítavý názor. Já ovšem tuto negativní konotaci 

s tvrzením nevnímám, protoţe je podle mého názoru moţné, ţe někteří ĉtenáři 

volí bulvár právě proto, ţe je plný senzací a skandalizuje známé lidi.  

Podívejme se nyní, zda a nakolik se liší preference ĉtenářů ĉasopisů ve vyšších 

věkových kategoriích oproti celkové populaci. Ze spoleĉenských ĉasopisů a 

ĉasopisů pro ţeny byly v 2. a 3. ĉtvrtletí r. 2010 ve věkové kategorii 50-59 let na 

předních místech: 

                                                 
39

 Zdroj: Media projekt, údaje za r. 2010. 

40
 VYSEKALOVÁ, Jitka a kol. Psychologie reklamy. Praha: Grada, 2009, 296 s. 
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Společenské časopisy Časopisy pro ženy 

 Název periodika Odhad čtenosti  Název periodika Odhad čtenosti 

Rytmus ţivota 167 000 Chvilka pro tebe 150 000 

Nedělní Blesk 143 000 Blesk pro ţeny 131 000 

Týdeník Květy 93 000 Svět ţeny 102 000 

Věková kategorie 60-69 let nejvíce ĉetla tyto spoleĉenské ĉasopisy a ĉasopisy 

pro ţeny: 

Společenské časopisy Časopisy pro ženy 

Název periodika Odhad čtenosti Název periodika Odhad čtenosti 

Rytmus ţivota 145 000 Chvilka pro tebe 146 000 

Týdeník Květy 101 000 Blesk pro ţeny 105 000 

Nedělní Blesk 100 000 Vlasta 95 000 

Senioři ve věku 70-79 ĉetli ve výše uvedeném období tyto spoleĉenské 

ĉasopisy a ĉasopisy pro ţeny: 

Společenské časopisy Časopisy pro ženy 

Název periodika Odhad čtenosti Název periodika Odhad čtenosti 

Rytmus ţivota 74 000 Vlasta 72 000 

Týdeník Květy 74 000 Chvilka pro tebe 55 000 

Pestrý svět 42 000 Blesk pro ţeny 40 000 

Tabulky zdroj: Media projekt 

Z tabulek vyplývá, ţe více neţ polovina (konkrétně 54 %) ĉtenářů Chvilky pro 

tebe spadá do generace 50 plus, v případě Rytmu ţivota je to téměř polovina 

(konkrétně 46 %) a Blesk pro ţeny ĉtou ze 40 % ĉtenáři starší 50 let. 

Překvapivě tyto jednoduché poĉty zřejmě neberou v potaz zadavatelé reklamy 

ĉi mediální agentury, jak bude probíráno v kapitole ĉ. 3.  
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Jednu z odpovědí na otázku, z jakého důvodu upřednostňují i senioři bulvární 

ĉasopisy (jak je vidět v tabulkách výše), přináší sociolog médií Tomáš 

Trampota: „Strategií bulvárních médií je, ţe nám dávají nahlédnout klíčovou 

dírkou. ... Často také na stránkách bulvárních listů proţíváme atraktivní situace, 

které nemůţeme zaţít ve vlastním ţivotě, projektujeme se do slavných postav, 

sníme a unikáme od fádní kaţdodennosti.“41  

Domnívám se, ţe ĉasopisy zaměřené na seniory nemohou s bulvárními 

periodiky ve ĉtenosti soupeřit, protoţe bulvární ĉasopisy jsou urĉeny 

masovějšímu publiku neţ ĉasopisy pro seniory. Ty, dle názoru vysloveného 

v mé bakalářské práci i dle vyjádření šéfredaktorů těchto ĉasopisů, cílí spíše na 

klientelu neuspokojenou nabídkou ĉasopisů pro masové publikum, tj. cílí na 

vzdělanější publikum. A vzniku speciálního bulvárního ĉasopisu zaměřeného na 

seniory brání nejspíše důvody, které jsem uvedla ve své bakalářské práci: 

„Bulvární témata (tj. rozebírající převáţně soukromí celebrit) by těţko mohla být 

zúţena na ţivot celebrit – seniorů. Celebrity se většinou rekrutují z řad mladších 

ročníků a jsou-li slavné osobnosti seniory, buď ţijí spořádaným, a tudíţ pro 

bulvár nezajímavým ţivotem, nebo se necítí být seniory a takovémuto 

zaškatulkování se brání, takţe by těţko s časopisem zaměřeným na seniory 

spolupracovali. Jako příklad můţeme uvést zpěváky či hudebníky ţijícími 

s výrazně mladšími partnerkami.“42
  

2.5. Periodika zaměřená na seniory 

2.5.1.  Časopisy pro seniory v České republice 

Na základě vlastního šetření provedeného před zapoĉetím této práce jsem 

zjistila, ţe na ĉeském trhu v souĉasné době existují tyto tištěné ĉasopisy pro 

seniory: 

Doba seniorů 

                                                 
41 PETRÁŠOVÁ, Lenka. Svůj díl viny má i ţivot v totalitě. Vital plus. 2010, roĉ. IV., 1, s. 15.  
42

 MANNOVÁ, Denisa. Rozbor časopisů pro seniory. Praha, 2009. 41 s. Bakalářská práce na 
Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy na katedře mediálních studií a ţurnalistiky. Vedoucí 
diplomové práce PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. 
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Generace 

Revue 50plus 

Vital plus 

Třem z nich (Generace, Revue 50plus a Vital plus) jsem se věnovala jiţ ve své 

bakalářské práci. V této diplomové práci se zabývám ještě Magazínem 55+, 

který je v bakalářské práci pouze zmíněn. V roce 2010 tento ĉasopis přestal 

vycházet v tištěné podobě. Ve své bakalářské práci jsem věnovala prostor také 

ĉasopisu Třetí věk. Tento ĉasopis uţ nyní ve sledovaných ĉasopisech není, 

protoţe jeho primárním cílem byla propagace projektu bydlení pro seniory a 

v roce 2010 uţ ĉasopis zřejmě nevycházel, protoţe nelze najít v knihovnách, 

kam by měl být dle tiskového zákona (zák. ĉ. 46/2000) zasílán povinný výtisk, 

na e-mailový dotaz zaslaný do redakce nepřišla odpověď a údajné telefonní 

ĉíslo do redakce neexistuje. V rejstříku Ministerstva kultury ĈR Evidence 

periodického tisku a vydavatelů sice není datum ukonĉení ĉinnosti uvedeno, 

přesto se z výše uvedených důvodů domnívám, ţe ĉasopis jiţ nevychází.  

Doba seniorů 

Měsíĉník Doba seniorů vydává Rada seniorů ĈR. Ĉasopis vychází od r. 2005. 

Prodejní cena je 11 Kĉ. Doba seniorů má 32 barevných stran tištěných na 

levném papíře, grafické zpracování je na velice nízké úrovni. Z ĉasopisu lze 

silně vnímat levicové zaměření. Vzhledem k jeho obsahové stránce ho nelze 

zařadit mezi lifestylové ĉasopisy, a proto se mu v této práci dále nebudu 

věnovat.  

Generace 

Ĉasopis Generace je dvouměsíĉník vycházející od r. 1998 a je to první ĉasopis 

tohoto druhu na ĉeském trhu. Vydavatelem je obĉanské sdruţení Ţivot 90. 

Vychází v nákladu do 10 tis. výtisků a jeho ĉtenost je dle webových stránek 

sdruţení odhadována na 20-40 tis. (údaj z r. 2009, novější údaje nejsou 

k dispozici). Cena jednoho ĉísla je 24 Kĉ, rozsah ĉasopisu je 64 stran. 

Distribuce je realizována především poštou předplatitelům (kterých je 

v souĉasné době cca 3 000), na vybrané adresy klubů seniorů, domovů 
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důchodců, knihoven, informaĉních center, nemocnic a lékařských ordinací (cca 

500 adres). Dále se ĉasopis prodává přímo v místech působnosti sdruţení. 

Ĉasopis je dle mediakitu urĉen „nejen seniorům, ale i široké odborné a laické 

veřejnosti, kterou seniorská tematika zajímá“.43 

Magazín 55+ (resp. Magazín Plus) 

Magazín 55+, šedesátiĉtyřstránkový dvouměsíĉník vydávaný spoleĉností 55+ 

Communications s.r.o., vycházel od r. 2008. Ve své bakalářské práci jsem mu 

dávala z důvodu pravděpodobného dostateĉného finanĉního zázemí a 

kvalitnímu obsahu i grafické formě největší naději na to stát se hlavním 

ĉasopisem pro seniory. Proto bylo překvapivým zjištěním, ţe magazín přestal 

v roce 2011 vycházet v tištěné podobě a v souĉasné době je k dispozici jiţ 

pouze na internetu. Krátce před ukonĉením tištěné verze se měsíĉník 

přejmenoval na Magazín Plus. Cena jednoho ĉísla byla 35 Kĉ. Můţeme se 

domnívat, ţe ĉástka byla pro seniory příliš vysoká. Tento ĉasopis byl, zřejmě 

jako jediný z této skupiny, propagován rozsáhlou outdoorovou kampaní, která 

dokonce vyuţívala billboardů.  

Pro dokreslení situace mi vydavatel ĉasopisu poskytl údaje o prodeji magazínu 

v roce 2010: 

Číslo Náklad Předplatné Prodáno 

1/2010 5 000 1 677 824 

2/2010 16 500 2 286 394 

3/2010 5 000 2 263 358 

4/2010 8 000 2 224 286 

5-6/2010 2 600 2 224 253 

    Deset tisíc kusů ĉísla 2/2010 bylo vyhrazeno na direct mailovou marketingovou 

kampaň a ĉasopisy byly zaslány desetitisíci ţen podnikatelek (údaj o jejich 

věkovém sloţení bohuţel není k dispozici). Obdobná kampaň byla zopakována 

na podzim r. 2010, kdy bylo pět tisíc ĉísel zasláno ţenám v Praze (opět 

nemáme údaj o jejich věku). Při porovnávání ĉasopisu Magazín Plus s ostatními 

lifestylovými ĉasopisy (jak těch urĉeným publiku bez rozdílu věku, tak i těm 

                                                 
43

 Mediakit ĉasopisu Generace [online], [cit. 2011-04-05]. Dostupný na WWW: 
http://www.casopisgenerace.cz/default.aspx?pg=b815928e-b44f-49d7-8679-41be4150543f  

http://www.casopisgenerace.cz/default.aspx?pg=b815928e-b44f-49d7-8679-41be4150543f
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zaměřeným na seniory) se ĉasopis nejeví mít horší kvalitu, naopak byl svým 

grafickým i obsahovým zaměřením na vysoké úrovni. Po ţádné z kampaní se 

ale nezvýšil ani prodej, ani poĉet předplatitelů. Bylo by potřeba provést průzkum 

přímo mezi ţenami, které ĉasopis obdrţely, abychom zjistili důvod, proĉ je 

nezaujal. Moţným vysvětlením můţe být kombinace tří faktorů: (i) ĉtenářům 

vadila ĉetná reklama a propagaĉní ĉlánky (převáţně výrobce doplňků k zubním 

náhradám), (ii) trh s ĉasopisy, konkrétně oblast ţenských ĉi lifestylových 

ĉasopisů, je v Ĉeské republice plně saturován a (iii) věrnost ĉtenářů k jiným 

ĉasopisům související s konzervativností, která bývá s vyšším věkem 

spojována. Ztíţenou schopnost přijímat změny potvrzují i odborníci Holmerová, 

Jurašková, Zikmundová, kteří uvádějí adaptaĉní schopnost na prvním místě ve 

výĉtu rysů charakterizujících stáří: „Adaptační schopnost. Tato schopnost je ve 

stáří sníţena. Proto starší lidé hůře a pomaleji reagují na veškeré změny 

vnějšího či vnitřního prostředí.“44 

Revue 50plus 

Revue 50plus je ĉasopis vycházející jedenáctkrát roĉně s rozsahem stran 

kolísajícím mezi 50 a 66. V mediakitu, který mi poskytla redakce, se 

charakterizuje jako spoleĉenský, informaĉní a vzdělávací měsíĉník pro ţeny a 

muţe kolem 50 let a výše (s důrazem na skupinu 45-65 let). Vychází od roku 

2005. Vydavatelem je Altera Media s.r.o. Náklad je ĉasopisu 20 000 kusů a 

ĉtenost vydavatel odhaduje na 50 000. Distribuce probíhá formou předplatného, 

prodejem na stáncích a distribucí na vybraná místa (lázně, lékařské praxe, 

letiště apod.). Jeho cena je 32 Kĉ. 

Vital plus 

Ĉasopis Vital plus vychází 4x roĉně v nákladu 12 000 a jeho ĉtenost je dle 

vyjádření redakce odhadována na 48 000. Ĉasopis vznikl v roce 2007. 

Vydavatelem je Elpida plus, o.p.s. Rozsah ĉiní 60 stran. Je poskytován zdarma 

na distribuĉních místech, kterých je v souĉasné době 60 po celé republice. Dále 

si mohou zájemci objednat jeho zasílání. Vydavatel nabízí moţnost přispět na 

                                                 
44

 HOLMEROVÁ, Iva – JURAŠKOVÁ, Boţena – ZIKMUNDOVÁ, Květa. Vybrané kapitoly 
z gerontologie. 2. dopl. vyd. Praha: Ĉeská alzheimerovská spoleĉnost, 2003.110 s. 
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vydávání ĉasopisu libovolnou ĉástkou. V plnohodnotné formě je Vital plus 

k dispozici také na internetu, kde si ho dle sdělení redakce v průměru přeĉte 

kaţdý měsíc 30 tisíc lidí. 

2.5.2.  Zahraniční časopisy pro seniory  

Pravděpodobně neprodávanějším evropským periodikem urĉeným seniorům je 

britský ĉasopis Saga (v překladu Sága). Tento měsíĉník prodávaný za 2,50 libry 

(cca 70 Kĉ) má rozsah 170 stran (z ĉehoţ velkou ĉást tvoří i celostránkové 

inzeráty). S tištěným periodikem se pojí mnohé aktivity na internetu: webové 

stránky věnované například zdraví, financím, ţivotnímu stylu a bydlení nebo 

cestování a trávení volného ĉasu. Saga má i svou vlastní internetovou 

seznamku a sociální síť. Na titulních stránkách ĉasopisu jsou celebrity, se 

kterými je uvnitř ĉísla rozhovor (například zpěvák Elton John, herec Colin Firth 

apod.). Ĉasopis se můţe pyšnit vysoce kvalitními celostránkovými fotografiemi, 

celkově má velice atraktivní grafickou podobu.  

V Německu vychází měsíĉník pro ţeny nad padesát let nazvaný Plus. 

Oznaĉuje se za ĉasopis pro mladě smýšlející, aktivní a podnikavé ţeny nad 

padesát let. Dále zde existuje například měsíĉník Go longlife! (ve volném 

překladu Ţij dlouho!), nazývající se ĉasopisem pro šťastnější a delší ţivot. 

Ĉasopis Sechs+sechzig (v doslovném překladu Šest+šedesát, volněji 

Šedesátšest) o sobě tvrdí, ţe přispívá k dialogu mezi generacemi.  

Ve Spojených státech amerických vychází světově nejrozšířenější lifestylový 

ĉasopis pro seniory AARP The Magazine. Zkratka AARP znaĉí American 

Association of Retired Persons45. Na webových stránkách asociace se lze 

doĉíst, ţe ĉasopis má téměř 47 milionů ĉtenářů46. Nabízí rozhovory 

s celebritami, profily herců nebo rubriky psané experty na různé oblasti – 

například zdraví nebo finance. Přináší také kniţní a filmové recenze. Ĉasopis je 

na špiĉkové grafické úrovni a působí vysoce profesionálně. Asociace dále 

vydává AARP Bulletin (vydávaný 10x roĉně) a AARP Viva su Segunda 

Juventud (urĉený hispánskému obyvatelstvu USA, vychází ĉtvrtletně).  

                                                 
45

 V překladu Americkou asociaci penzistů, překlad autorka. 
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Dále zde vycházel donedávna Senior Magazine. Od posledního ĉísla změnil 

svůj název na Living Well47, aby více reflektoval obsah ĉasopisu. Ĉasopis 

Living Well vychází v 17 regionálních mutacích v 9 státech USA. Vychází třikrát 

roĉně (jarní vydání, letní a vydání podzim-zima). Je moţné, ţe změna názvu by 

mohla být inspirující i pro ĉasopisy na našem trhu, které si mnozí moţná 

nekupují právě z důvodu, ţe se s ĉíslovkou v názvu neztotoţňují.  

Obdobně jako AARP ve Spojených státech vydává v Kanadě spoleĉnost CARP 

(Kanadská asociace pro penzisty, překlad autorka) ĉasopis Zoomer. Ĉasopis 

má obdobnou vysoce kvalitní grafiku jako The AARP Magazine. Tištěná verze 

je doplněna o webové stránky.   

Pokoušela jsem se nalézt nějaký ĉasopis pro seniory ve Slovenské republice, 

ale bezúspěšně. Ani šéfredaktor ĉasopisu Vital plus o ţádném takovém 

ĉasopisu neví, ale dle jeho sdělení se Vital plus zasílá i na Slovensko (a do 

dalších zemí, například Kanady, Spojených států amerických ĉi Švýcarska).  

2.5.3.  Webové stránky pro seniory 

Přestoţe se tato práce zaměřuje na tištěná periodika, nebyla by úplná, kdyby 

opomíjela webové magazíny. Internet má konkrétně pro seniory jeden velice 

významný prvek: interaktivitu. Jirák s Köpplovou vysvětlují: „Pokud jde o média, 

která se v prostředí internetu realizují, za jejich největší zvláštnost bývá 

povaţována vyšší interaktivita, tedy větší moţnost, aby se na podobě 

konečného konzumovaného produktu podílel i jeho příjemce prostřednictvím 

komunikace s podavatelem či jeho produktem (který je upraven tak, aby tuto 

komunikaci podporoval). Interaktivitou se tedy v tomto případě rozumí větší 

moţnost zapojení zpětné vazby do komunikačního chování.“48 Proĉ tento prvek 

zdůrazňuji v souvislosti se seniory? Protoţe ti ĉasto, zvláště po odchodu 

z pracovního procesu nebo po ztrátě partnera ĉi odchodu dětí z domova, trpí 

nedostateĉným kontaktem s okolím. Z této skuteĉnosti moţná pramení i médii 

                                                                                                                                               
46

 Dostupné z WWW: http://www.aarp.org/magazine/ [cit. 2011-05-06]. 

47
 Název lze přeloţit jako Dobře ţít, překlad autorka. 

48
 JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. 2. vyd. Praha. Portál. 2007, 207 s. 

http://www.aarp.org/magazine/
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v jisté době49 tak podporovaná představa seniorů vysedávajících v ĉekárnách 

zdravotnických zařízení.  

Jak jsou osoby od padesáti let aktivní v práci s internetem, zjišťovala Studie 

Real Life Study, kterou realizovala agentura Mark/BBDO s agenturou GfK 

Praha:  

„Ukázalo se, ţe ve skupině seniorů ve věku 50-59 let s alespoň občasným 

uţíváním internetu převaţuje muţské pohlaví (62 %). Jedná se převáţně 

o osoby vyššího vzdělání, v porovnání s celkovou populací je velmi znatelná 

profilace vysokoškolsky edukovaných. S tím můţe souviset i značný podíl 

(40 %) vedoucích pracovníků v této kategorii. Osobní příjem tohoto seniora se 

pohybuje od středních do vyšších příjmových úrovní. Tato skupina se nejčastěji 

připojuje k internetu v práci.  

Také ve skupině seniorů nad 60 let, kteří alespoň občas internet uţívají, 

převaţují muţi (65 %). Podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí je tu ještě výraznější 

neţ u první skupiny (74 %). Zajímavá je skutečnost nulového zastoupení lidí se 

základním vzděláním. Téměř ze dvou třetin jsou zastoupeni nepracující 

důchodci. Internet vyuţívá více neţ polovina těchto seniorů doma. ... Českým 

seniorům a "skorodůchodcům" přirostl internet k srdci především jako 

informační zdroj. Data United Interactive jasně ukazují, ţe v popředí zájmu je 

zpravodajství, e-mailová komunikace a další praktické informace získané 

primárně na portálech.“50 Průzkum probíhal před pěti lety. Dovolím si tvrdit, ţe 

procenta seniorů uţívajících internet získaná v této době by byla ještě vyšší.  

Z přiloţeného grafu51 vyplývá, ţe respondenti nejĉastěji internet vyuţívají k: e-

mailové korespondenci, ĉtení zpravodajství a na třetím místě se umístila 

zábava a volný ĉas. Můţeme se domnívat, ţe do této sloţky spadají i webové 

stránky pro seniory, avšak ţádný průzkum potvrzující toto tvrzení bohuţel 

neexistuje.  

                                                 
49

 v době diskuzí o placení příspěvků u lékaře.  

50
 SCHREIER, Martin. Senioři a internet: Tak to jde dohromady!. Mam.IHNED.cz [online]. 13. 9. 

2004 [cit. 2011-05-17]. Dostupný z WWW: http://mam.ihned.cz/3-14898330-senio%F8i-
100000_d-83.  

51
 Tamtéţ. 

http://mam.ihned.cz/3-14898330-senio%F8i-100000_d-83
http://mam.ihned.cz/3-14898330-senio%F8i-100000_d-83
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Kateřina Kamrádková ve své diplomové práci nazvané Senioři a internet na 

přelomu roku 2008 a 2009 provedla průzkum, ve kterém mj. zjišťovala, jak ĉasto 

senioři pouţívají osobní poĉítaĉ. Průzkumu se zúĉastnilo 120 ĉeských seniorů. 

Výsledek je zobrazen pomocí grafu: 52  

 

Protoţe ale pouţití poĉítaĉe nutně neznamená i návštěvu internetových 

stránek, přináší Kamrádková [2009, 79] další graf: 

                                                 
52

 KAMRÁDKOVÁ, Kateřina. Senioři a internet. Praha, 2009, 98 s. Diplomová práce na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vedoucí diplomové práce Prof. PhDr. Marie 
Königová, Csc.  
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Z obou grafů vyplývá, ţe poĉet seniorů vyuţívajících poĉítaĉ není tak veliký, 

pokud uţ ale poĉítaĉ vyuţívají, ve velké míře se připojují na internet.  

Martin Hošek, zástupce spoleĉnosti United Interactive upozorňuje na dva 

aspekty odlišující seniory od zbytku uţivatelů internetu: (i) vše, co tato skupina 

na internetu provádí, je méně intenzivní neţ u zbytku populace a (ii) je zde 

patrná velká míra loajality k navštěvovaným médiím v kontrastu s modelem 

chování převáţně náctiletých uţivatelů.53 Podaří-li se tedy internetovému 

magazínu seniory zaujmout, je velká pravděpodobnost, ţe budou tuto stránku 

navštěvovat pravidelně.  

Z webových stránek pro seniory můţeme struĉně zmínit (v abecedním pořadí): 

www.elpida.cz 

Stránky informují o dění ve spoleĉnosti Elpida – program vzdělávacích kurzů a 

cviĉení, kontakty na poradny, které spoleĉnost provozuje, popis Linky seniorů, 

informace o ĉasopisu Vital plus. Webové stránky jsou dle sdělení šéfredaktora 

Jiřího Hraběte navštěvovány i z Ĉíny a Izraele. 

www.magazinplus.cz, www.padesatpetplus.cz 

http://www.elpida.cz/
http://www.magazinplus.cz/
http://www.padesatpetplus.cz/
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Tento elektronický magazín (přístup z obou adres je na totoţnou stránku) 

nahradil tištěnou verzi ĉasopisu Magazín 55plus (resp. Magazín Plus). Nabízí 

ĉlánky z různých rubrik – například Zdraví, Volný ĉas, Cestování, Chutě, Lidé a 

názory, Fit mozek atd. Dle informací redakce navštíví denně stránku v průměru 

142 osob.  

www.seniorrevue.cz 

Seniorrevue slouţí jako internetový odkaz na tištěnou verzi ĉasopisu Revue 

50plus. Ĉasopis se dříve i Senior revue jmenoval. Na stránkách najdeme 

upoutávku na aktuální ĉíslo ĉasopisu, ukázky ĉlánků. Ne však celé, pro přeĉtení 

celého textu je ĉtenář odkázán na tištěnou verzi. Nevýhodou je, ţe plné texty 

nelze najít ani v archivních ĉíslech, proto má tato stránka pro uţivatele 

v podstatě nulovou informaĉní hodnotu.  

www.seniorum.cz 

Tato stránka je stejně jako www.zivot90.cz provozována spoleĉností Ţivot 90, 

vydavatelem ĉasopisu Generace. Na stránkách tohoto webového magazínu lze 

najít rubriky Aktuality, Volný ĉas, Diskusní fórum, Virtuální výstavy, Produkty a 

sluţby, Vzdělávání apod. Nechybí upoutávka na ĉasopis Generace.  

www.svetsenioru.cz 

Svět seniorů má podtitul: Starší věkem, mladší duchem. Nabízí rozcestník na 

poradny z různých oblastí (bydlení a domácnost, zdraví, peníze a finance), na 

pomůcky ve formě slovníků ĉi na cestovatelské nebo spoleĉenské weby. Na 

stránkách je moţné také diskutovat, zaloţit si blog nebo se přihlásit do 

seznamky.  

www.rscr.cz 

O této webové stránce se rozhodně nedá mluvit jako o webovém magazínu, je 

to spíše jakási knihovna Rady seniorů. Na titulní stránce je kromě boxů 
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 SCHREIER, Martin. Senioři a internet: Tak to jde dohromady!. Mam.IHNED.cz [online]. 13. 9. 
2004 [cit. 2011-05-17]. Dostupný z WWW: http://mam.ihned.cz/3-14898330-senio%F8i-
100000_d-83. 
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s odkazy reklama na ĉasopis Doba seniorů a bannerem zvýrazněno, kdy 

vychází další ĉíslo a kde ho lze získat.  

www.zivot90.cz 

Tyto webové stránky jsou, jak uţ název napovídá, spíše informativními 

stránkami o spoleĉnosti Ţivot90. Opět zde ale nechybí upoutávka na ĉasopis 

Generace s moţností přeĉíst si některé z ĉlánků z ĉasopisu.  

 

http://www.zivot90.cz/
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3.  Senioři a reklama 

3.1. Teoretický pohled na reklamu 

Důleţitým aspektem pro vydavatele ĉasopisů je kromě poptávky ze strany 

zadavatelů reklamy také zájem ze strany potenciálních uţivatelů. Jedná se 

o dvě úzce propojené nádoby. Jak vysvětluje Jirák s Köpplovou [2009, 136]: 

„Jinými slovy, médium prodejem tiskové plochy, vysílacího času či části toku dat 

na internetu ve skutečnosti obchoduje s předpokládanou budoucí pozorností 

svého publika. Média vlastně dodávají inzerentům budoucí pozornost příjemců.“ 

Reklamní sdělení jsou dnes uţ nedílnou souĉástí všech mediálních produktů. 

K reklamě v médiích můţeme přistoupit ze dvou stran. Buď zvolíme 

liberálněpluralistický přístup, který reklamu jako nedílnou souĉástí médií 

obhajuje, nebo se přikloníme ke kritickému přístupu. Liberálněpluralistický 

pohled pokládá reklamu za jako jedinou moţnost ekonomického oddělení médií 

od státu, tudíţ jejich nezávislosti a s tím související garanci svobody projevu. 

Tento přístup samozřejmě obhajují především zástupci průmyslového a 

reklamního sektoru. Příznivci kritického přístupu upozorňují naopak na 

omezenou svobodu slova, a to z důvodu diktátu inzerentů. Problém vidí také 

v související koncentraci a omezování mediálních produktů co do mnoţství, ale 

i do pestrosti ĉi diverzifikace.54  

Jak jiţ bylo řeĉeno v mé bakalářské práci Rozbor ĉasopisů pro seniory [2009, 

33 a 37], potíţí vydavatelů ĉasopisů pro seniory je nezájem inzerentů. Bráno 

touto optikou, můţeme dát za pravdu kritickému přístupu. Není však zcela 

jasné, co by násilné omezení reklamy v médiích mělo za funkci. Pokud by 

příjmy z inzerce neexistovaly nebo byly omezeny, jakým způsobem by 

vydavatelé tuto ztrátu nahradili? Odmítneme-li zcela státní dotace (z důvodu 

zajištění svobody slova), zbývá pouze zvýšení prodejních cen. A to by v době 

elektronických médií mohlo být pro mnoho médií likvidaĉní. Proto ať uţ se 

přikloníme k jakémukoliv teoretickému přístupu, musíme s reklamou v médiích 

poĉítat jako se sloţkou zajišťující fungující mediální trh.  
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3.2. Reklama v časopisech 

Po teoretickém úvodu se nyní podívejme na to, jak funguje reklama v médiích 

v praxi a jak je, nebo není konkrétně v ĉasopisech vyuţívána. Výhody reklamy 

v ĉasopisech popisuje generální ředitel vydavatelské spoleĉnosti Hachette 

Filipacchi 2000, s.r.o. Bronislav Kvasniĉka. Řadí mezi ně například: (i) pro 

kaţdou cílovou skupinu existuje vhodný magazín (ĉasopisy jsou specialisté), (ii) 

ĉasopisy ĉtou všichni a vyšší socioekonomické skupiny více, (iii) Ĉeši rádi 

kupují ĉasopisy, (iv) ĉasopisy mají obsah „generovaný profesionály“, (v) 

ĉasopisy mají sociální autoritu, (vi) ĉasopisy se ĉtou kdekoliv a kdykoliv a jsou 

k dostání všude a (vii) reklama v ĉasopisech se těší nejvyšší věrohodnosti.55  

Přestoţe příjmy z reklamy vydavatelům v době ztíţených podmínek na trhu 

v posledních dvou letech klesly, v r. 2010 bylo na inzerci v tištěných médiích 

vloţeno 6 270 649 tis. Kĉ56. Nemůţeme zjistit, kolik z těchto peněz šlo do 

ĉasopisů pro seniory, ale můţeme předpokládat, ţe to byla naprosto minimální 

ĉástka. Senioři jsou totiţ zpravidla bráni jako chudí, a tudíţ nemá cenu jim 

speciálně draţší zboţí nabízet. Toto tvrzení potvrzuje Lucie Vidovićová v jiţ 

zmíněném průzkumu Mediální analýza obrazu seniorů. „Charakteristickým 

prvkem v médiích je významná distinkce kladená mezi české a ostatní bohaté 

„západní“ důchodce. Zatímco ti druzí jsou experti na luxusní stáří, …“český 

senior se (…) Američanovi, Britovi či Francouzovi ve stejné etapě ţivota vůbec 

nepodobá. Především je chudší – tím pádem také méně aktivní a více závislý“. 

Pomineme-li jasnou, ageisticky laděnou generalizační zkratku chudoba = 

neaktivita = závislost, povaţujeme za podstatné podtrhnout, ţe řada různých 

reprezentativních zahraničních výzkumů ukazuje, jak daleko jsou podobná 

idealizující tvrzení od všední reality ţivota na „západě“.57 

                                                 
55 KVASNIĈKA, Bronislav. 7 argumentů pro inzerci v ĉasopisech. [online] [cit. 2011-05-02]. 

Dostupný z WWW: http://www.uvdt.cz/Upload/748.pdf. 
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 Průzkum ĉistých inzertních příjmů vydavatelů za rok 2010 ukázal, ţe tiskový reklamní trh se 
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57 VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Mediální analýza obrazu seniorů. Společnost přátelská všem 

generacím [online]. Květen 2005 [cit. 2011-04-09]. Dostupný z WWW: 
http://www.spvg.cz/medialni-analyza-obrazu-senioru. 

http://www.uvdt.cz/Upload/748.pdf
http://www.webcasopisu.cz/zpravy/pruzkum-cistych-inzertnich-prijmu-vydavatelu-za-rok-2010-ukazal-ze-tiskovy-reklamni-trh-se-stabilizuje_244.html
http://www.webcasopisu.cz/zpravy/pruzkum-cistych-inzertnich-prijmu-vydavatelu-za-rok-2010-ukazal-ze-tiskovy-reklamni-trh-se-stabilizuje_244.html
http://www.webcasopisu.cz/zpravy/pruzkum-cistych-inzertnich-prijmu-vydavatelu-za-rok-2010-ukazal-ze-tiskovy-reklamni-trh-se-stabilizuje_244.html
http://www.spvg.cz/medialni-analyza-obrazu-senioru


35 
 

 

Zlepší-li se média v zobrazování seniorů dle skuteĉnosti, a ne dle stereotypů, je 

snad jen otázkou krátkého ĉasu, kdy bude na seniory nahlíţeno jako na 

významnou cílovou skupinu, kterou stojí za to oslovit. Ve své bakalářské práci 

[2009, 37] vyslovuji názor, ţe „jak budou odcházet do důchodu současní vysocí 

manaţeři a zakladatelé úspěšných firem, bude se zvyšovat i kupní síla seniorů“. 

Ţe je tento trend patrný uţ v souĉasné době, dokládá průzkum zmiňovaný 

Petrou Kreuzigerovou v ĉlánku Výnosná „stříbrná“ generace: „Prodejci aut 

značek Porsche, Daimler Chrysler, Mercedes nebo SAAB uvádějí, ţe jejich 

českou klientelu tvoří lidé ve věku nad 50 let ze 30 aţ 60 procent. Klenotníci 

tvrdí, ţe podíl této věkové skupiny na prodeji hodinek značek Philippe Patek, 

Rolex nebo Omega je 40 aţ 50 procent. A prodejci značkových oděvů Hugo 

Boss, Natali Ruden, Michal Negrin, Boutique Dunhill nebo Salvatore Ferragamo 

dokonce předpokládají, ţe zastoupení těchto zákazníků v jejich klientele tvoří 

40 aţ 75 procent ze všech nakupujících.“58 Tento průzkum je ale nutné brát 

s jistou rezervou, protoţe (kromě prodejců automobilů) je moţné, ţe jsou data 

zkreslena tím, ţe tyto luxusní obchody jsou zpravidla v centrech turisty 

navštěvovaných měst a zákazníky mohou být cizinci.  

Avšak aĉkoliv Petr Gola nazval svůj ĉlánek Čeští důchodci: Nejméně chudí 

v Evropě59 a Ladislav Rabušić v ĉlánku Jsou čeští senioři chudí? vydaném 

v Sociologickém ĉasopisu polemizuje s rozšířeným názorem na chudobu 

seniorů60, jiţ zmíněný průzkum SHARE ukázal, ţe 68 % osob nad padesát let 

se cítí být omezeno penězi.61 O to více ale podle mého názoru sledují tyto 

osoby reklamní sdělení a nabídky motivaĉních slev, a proto je pro zadavatele 

reklamy výhodné na tyto skupiny cílit.  

                                                 
58 KREUZIGEROVÁ, Petra. Výnosná "stříbrná" generace. Ekonom [online]. 4. 6. 2009, ĉ. 22, 

[cit. 2011-04-02]. Dostupný z WWW: http://ekonom.ihned.cz/c4-10005590-37328850-406000_d-
vynosna-stribrna-generace. 
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2011-04-03]. Dostupný z WWW: http://www.mesec.cz/clanky/cesti-duchodci-nejmene-chudi-v-
evrope/.  
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3.3. Specifika reklamy pro seniory 

Můţeme se také zamyslet nad tím, zda je reklama zacílená na seniory 

adekvátní jejich potřebám. Věra Vávrová v ĉlánku Generace 50+ aneb jak dělat 

reklamu pro generaci, která se cítí mladá a vitální uvádí, ţe „řada studií 

prokazuje, ţe 90 % lidí starších padesáti let se neidentifikuje s obsahem TV 

reklamy a inzeráty. 50 aţ 70letí odmítají typické stávající kampaně cílené na 

seniory. Rozzlobeně reagují na slogany typu „Skrblit je báječné“ nebo „Nejsem 

ještě hloupý“. Stejně tak je jim protivná silná orientace na mládí. Místo toho si 

přejí historky plné humoru, ve kterých působí spíše starší reklamní modely, 

které zdůrazňují vitalitu, sebevědomí a radost ze ţivota.“62 

Přestoţe je všeobecnou snahou brát seniory jako rovnocenné osoby a bojuje se 

proti věkové diskriminaci, musíme v urĉitých směrech dbát ohledy na jejich 

urĉitá specifika (například horší odolnost vůĉi klamavým a podvodným 

reklamám nebo skrytým inzercím v podobě PR ĉlánků z důvodu menší 

zkušenosti s mediální výchovou, dále pak neznalost neologismů v ĉeském 

jazyce, zejména anglicismů). V bakalářské práci uvádím [2009, 34], ţe reklamní 

oslovení seniorů má splňovat tato kritéria: 

- zobrazovat seniory ne jako osoby potřebující pomoc či péči, ale jako osoby, 

na které se lze obrátit pro pomoc a radu; 

- vyuţívat skutečných seniorů, věkově odpovídajících tváří, 

„nevylepšovaných“ na počítači; 

- nabídnout širší rozsah výrobků a sluţeb (např. elektrospotřebiče, auta, 

vybavení domácnosti, zájezdy); 

- pouţívat humor; 

- pouţívat český jazyk bez vyuţití anglicismů a zkratek, pokud zkratky jsou, 

je nutno je vysvětlit. 

                                                 
62
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V průzkumu spoleĉnosti Factum Invenio odpovídali respondenti na otázku, jaká 

by měla být reklama. 95 % povaţuje za rozhodně důleţité nebo spíše důleţité, 

aby byla reklama srozumitelná. 94 % odpovědělo, ţe rozhodně důleţitá nebo 

spíše důleţitá je pravdivost. Stejný poĉet odpovědí vyţaduje důvěryhodnost a 

obsah důleţitých informací. Pro 90 % bylo rozhodně nebo spíše důleţité, aby 

reklama neobsahovala ţádné násilí.63 Tyto poţadavky jsou obsaţeny i ve výše 

uvedených kritériích na reklamu zaměřenou na seniory.  

Přesto jsou některé reklamy v ĉasopisech pro seniory v rozporu s výše 

uvedeným poţadavkem na absenci násilí i etickému kodexu reklamy, který 

zmiňuje Vysekalová [2009, 269]. Kodex v ĉl. 4 odst. 4.1 uvádí: „Reklama nesmí 

bez oprávněného důvodu vyuţívat motiv strachu.“ Například inzerce výrobce 

bezpeĉnostních dveří uveřejněná opakovaně v ĉasopise Revue 50plus pracuje 

s motivem strachu – u dveří stojí zarostlý potetovaný muţ v tmavých brýlích. 

Vystupuje z tmavého prostředí a v ruce drţí ţeleznou tyĉ.64 Domnívám se, ţe 

takto pojatá reklama můţe dobře zacílit na skupinu seniorů, ovšem poněkud 

nekorektním způsobem. Obecně všechny posuzované ĉasopisy se obĉas 

neubrání ĉlánkům, které na první pohled nepůsobí jako propagace zboţí. Aţ 

třeba několikeré zopakování názvu produktu napoví, ţe se jedná o PR ĉlánek.  

Jan Zeman ve své práci uvádí, ţe „skotačící party věčně mladých sportovců 

vystřídají zdravé dvojice usmívajících se důchodců. Léty prověřené mýty 

„Získejte mladé a budete mít staré“ a „Na staré platí zavedená klišé“ přestávají 

platit.“65 Tato slova potvrzuje i Ladislav Köppl, ředitel marketingové agentury 

Opinion Window: „V situaci, kdy se dramaticky mění demografická struktura 

společnosti, by si všechny stereotypy zaslouţily pečlivou analýzu dříve, neţ se 

aplikují v praxi. Kdyţ pro nic jiného, uţ kvůli opakovanému zjištění, ţe věková 

skupina nad padesát let je svým způsobem diferencovanější neţ průměr celé 

společnosti. Pouhá nabídka „zboţí pro seniory“ tedy rozhodně není řešením. 
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Navíc při stoupající délce pravděpodobného doţití nejsou staří spotřebitelé 

přechodnou cílovou skupinou.“66 

Šárka Dvořáková upozorňuje, ţe: „Z hlediska marketingu jsou zákazníci 

v důchodovém věku ideální pro přímé, adresné oslovení prostřednictvím 

podlinkové komunikace. Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu, ţe současní 

starší lidé jsou méně poznamenáni moderními komunikačními technologiemi. 

Starší lidé jsou spíše konzervativní a často věrni tradičním českým značkám, 

málokdy se rozhodují impulsivně. Na tyto skutečnosti je při volbě strategie také 

vhodné brát zřetel. Vzhledem k dostatku času jsou důchodci asi jedinou 

skupinou ochotnou věnovat pozornost přímému oslovení. Nemají problém si 

popovídat po telefonu, zastaví se v supermarketu na ochutnávku a nepohrdnou 

drobným dárkem v rámci promotion.“67 

Při sledování reklamních sdělení v posuzovaných ĉasopisech se zdá, ţe se od 

roku 2009, kdy jsem se jí věnovala ve své bakalářské práci, reklama cílená na 

seniory přece jenom změnila. Například v  ĉasopisu Vital plus lze najít nabídku 

plynárenské spoleĉnosti zvýhodněnou pro domácnosti, kde ţijí osoby narozené 

před r. 1945 nebo drţitelé průkazu ZTP/P. Nechybí fotografie spokojených 

seniorů.68 Hned na protější straně nalezneme reklamní sdělení telefonního 

operátora, který seniory znázorňuje jako osoby pracující na lince pomoci.69  

3.4. Cílení reklamy 

Jirák s Köpplovou [2009, 140-141] píší o vztahu médií a reklamy: „Z cílené a 

řízené povahy reklamy plyne skutečnost, ţe reklama přímo i nepřímo ovlivňuje 

mediální produkci, a to mnoha způsoby. Inzerenty totiţ zajímá nejen velikost 

publika, které chce oslovit (mnoţství poţadovaných „zásahů“), ale také jeho 

socioekonomický profil (charakteristika „zasahovaných“). Velikost publika je 

významným ukazatelem především pro ty, kdo prodávají sluţby a zboţí 
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kaţdodenní spotřeby, popř. dostupné velkému počtu konzumentů ... Naproti 

tomu inzerenti nabízející sluţby či produkty určené, dostupné nebo přitaţlivé 

pouze pro některé skupiny zajímá více socioekonomický či demografický profil 

publika neţ jeho velikost. Například příslušnost ke konkrétní sociální vrstvě, 

příjem, pohlaví a věk jsou pro inzerenta důleţitým ukazatelem zájmu, 

potenciální kupní síly a spotřebitelského chování publika... Inzerent nabízející 

takové zboţí hledá na trhu médium, které mu nabídne publikum 

s poţadovanými charakteristikami, tedy publikum obsahující co nejvíce těch, 

které inzerent chce oslovit, a co nejméně těch, o jejichţ oslovení nestojí. ... 

Výsledkem je, ţe celá řada médií se snaţí specializovat na konkrétní – mnohdy 

nijak zvlášť početné – skupiny spotřebitelů a taková publika „dodávat“ 

inzerentům co nejméně kontaminovaná nepoţadovanými čtenáři, diváky a 

posluchači.“ Neměly by pak z tohoto pohledu být ĉasopisy pro seniory právě 

těmi médii, které mají homogenní publikum vhodné pro cílené oslovení? 

V duchu citované logiky zcela urĉitě ano. Je však pravděpodobně způsobeno 

výše uvedeným stereotypním vnímáním seniorů, ţe inzerenti, potaţmo mediální 

agentury, o takto vyhraněné publikum nestojí.  

Přitom nesmírnou výhodou ĉasopisů pro seniory je právě jejich pravděpodobná 

vysoká afinita. Afinita znaĉí index, který popisuje vhodnost daného mediálního 

prostoru pro zacílení kampaně. Urĉuje, jak konkrétní cílová skupina sleduje 

dané médium ve srovnání s obecnou populací. Poĉítá se jako sledovanost 

média v konkrétní cílové skupině děleno sledovaností v populaci.  

afinita = 1 - médium je relativně sledované stejně cílovou skupinou a celkovou 

populací  

afinita > 1 - médium je relativně sledovanější cílovou skupinou neţ celkovou 

populací  

afinita < 1 - médium je relativně méně sledovanější cílovou skupinou.70  
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http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=2569&Print_Able=Y
es. 

http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=2569&Print_Able=Yes
http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=2569&Print_Able=Yes
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Změřeno, jakou mají sledované ĉasopisy afinitu, bohuţel nemáme, ale dá se 

oĉekávat, ţe bude vysoká. Bereme-li celkovou populaci osoby ve věku od 15 let 

výše (někdy od 12 let výše), můţeme předpokládat, ţe od tohoto věku do cca 

45 let bude skupina ĉtenářů ĉasopisů pro seniory zcela marginální.  

Nákup inzertního prostoru provádějí zadavatelé reklamy přes mediální 

agentury. Cena je zpravidla urĉována pomocí tzv. CPT (cost per thousand), 

nákladů na zasaţení tisíce lidí v rámci cílové skupiny. Z tohoto důvodu agentury 

zpravidla sází na jistotu, která spoĉívá v inzerci v co nejvíce ĉtených 

periodicích. Dalším způsobem urĉení ceny můţe být tzv. CPP (cost per point), 

coţ jsou náklady na kontaktování 1 % cílové skupiny.71 V případě, kdy je 

potřeba inzerovat zboţí velice specifické pro tu kterou cílovou skupinu, zvláště 

v případě, ţe je tato skupina malá, je nepochybně lepší, umístí-li se reklamní 

sdělení v médiích, kde je zasaţení této cílové skupiny jistější, to znamená 

v takových, které mají vysokou afinitu. Pokud tedy zadavatelé reklamy – výrobci 

zboţí a sluţeb zaměřených na seniory – nebudou hledět pouze na CPT, ale i 

na CPP, moţná zjistí, ţe jsou pro ně ĉasopisy pro seniory atraktivní a bude 

zbývat si jen prosadit před svou mediální agenturou toto „rizikové“ umístění.  

Je všeobecně známo, ţe náklady tištěných médií jsou z velké ĉásti kryty příjmy 

z reklamy. Je tedy zřejmé, ţe vydavatelům ĉasopisů pro seniory musí zatím tyto 

ĉástky chybět. Ĉasopisy pro seniory se tak, navíc bez zázemí některého z 

velkých vydavatelských domů, ocitají v kruhu – aby se staly zajímavými pro 

zadavatele reklamy (resp. mediální agentury), musely by zvýšit svou ĉtenost. 

Tu ovšem nezvýší bez toho, aby se více zviditelnily. Na zviditelnění (pomocí 

indoorové i outdoorové reklamy, lepšího umístění na stáncích apod.) ovšem 

nemají prostředky. Ĉasopisy pro seniory jsou pro většinu mediálních agentur 

naprosto neviditelné i z toho důvodu, ţe jejich prodaný náklad ani ĉtenost 

nejsou Media Projektem, oficiálním zdrojem základních údajů o odhadech 

ĉtenosti tisku, vůbec zjišťovány.  

                                                 
71

 Slovník pojmů. OMD [online]. [cit. 2011-05-08]. Dostupný z WWW: 
http://www.omd.cz/cs/omd-academy/term-dictionary/.  

http://www.omd.cz/cs/omd-academy/term-dictionary/
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4. Výzkumná část 

Aby byly teoretické poznatky uvedené v kapitolách výše věrohodné, je třeba je 

podloţit informacemi z reálného ţivota. Pro tento úĉel bylo připraveno 

dotazníkové šetření nazvané Význam časopisů v ţivotě seniorů. To pomocí 

otázek poloţených seniorům zjišťuje jejich postoje k ĉasopisům.  

4.1. Příprava na průzkum 

S. Ţembery ve své diplomové práci nazvané Nový časopis pro seniory uvádí 

dvě hypotézy: (i) na ĉeském trhu periodik není titul urĉený jmenovitě starší 

generaci a (ii) periodikum této skupině chybí. Aniţ by blíţe postup ověřování 

hypotéz specifikovala, dále uvádí: „Hypotéza byla potvrzena. Na základě analýz 

bylo zjištěno, ţe se na trhu nalézají v současné době pouze čtyři časopisy pro 

seniory. Tyto časopisy jsou v nedostačujícím počtu, co se týče titulů. Nejsou 

určeny pro celý segment a jsou obsahově nevyhovující, svojí tematickou náplní 

nepokryjí celý segment spotřebitelů. Pracovní hypotéza č.2 se na základě 

analýz potvrdila. Na českém trhu s periodiky, spotřebitelské skupině seniorů, 

periodikum pro ně určené, stále chybí.“ 72  

Aĉkoliv ve své bakalářské práci zmiňuji tyto hypotézy S. Ţembery jako 

prokázané, dnes s odstupem ĉasu a s většími zkušenostmi s ověřováním 

hypotéz musím konstatovat, ţe tvrzení o prokázaných hypotézách je 

nedostateĉné. Moje definované hypotézy, vztahující se k obdobnému tématu, 

se poněkud liší:  

Stanovená hypotéza: Senioři neznají časopisy jim určené a/nebo je 

nezajímají. 

Původní hypotéza pro studii zněla: Senioři neznají ĉasopisy jim urĉené, a proto 

se jimi nejĉastěji ĉtené ĉasopisy v této věkové skupině neliší od ĉasopisů 

                                                 
72

 ŢEMBERY, Sidónia. Nový časopis pro seniory. Diplomová práce na Fakultě multimediálních 
komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, 2006. 75 s. Vedoucí PhDr. Magda 
Gregarová. 
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nejvíce ĉtených zbytkem populace. Při přípravě průzkumu jsem ale došla 

k názoru, ţe není v moţnostech této práce najít důkaz pro tvrzení, ţe důvodem, 

proĉ se senioři co se týĉe výběru ĉasopisů neliší od zbytku populace, je fakt, ţe 

ĉasopisy jim urĉené neznají. Je zcela urĉitě moţné, ţe i kdyby je znali, tak by je 

neĉetli. Dokazování, nebo vyvrácení takto formulované hypotézy by bylo 

nesmírně ĉasově nároĉné, bylo by třeba provést kvalitativní průzkum a předtím 

ještě najít dostatek seniorů, kteří tyto ĉasopisy znají, ale přesto je neĉtou. Proto 

jsem původní hypotézu poněkud přeformulovala, aby jedna ĉást hypotézy 

nevyplývala z druhé, ale aby byly obě samostatnými celky. Na základě ĉeho 

jsem dospěla k těmto dvěma domněnkám? První – ţe senioři ĉasopisy jim 

urĉené neznají – vychází z „průzkumu terénu“ v rámci přípravy této práce. 

V širším okruhu své rodiny a známých jsem se dotazovala, zda tyto ĉasopisy 

znají. Zároveň jsem hledala informace o ĉasopisech pro seniory na internetu. 

S odstupem ĉasu jsem se také zamyslela nad tvrzeními v mé bakalářské práci a 

nad tím, proĉ jsou ĉasopisy pro seniory tak málo ĉtenými. Z těchto úvah vychází 

druhá hypotéza – ţe seniory tyto ĉasopisy nezajímají.  

Jednou z domněnek před zapoĉetím této také práce bylo, ţe ĉasopisy pro 

seniory jsou touto cílovou skupinou málo ĉtené také proto, ţe jsou pro ně příliš 

drahé (vyjma těch, které jsou poskytovány zdarma). V průběhu přípravy jsem 

ale zjistila, ţe ceny za tyto barevné ĉasopisy tištěné na kvalitním papíře nejsou 

výrazně draţší neţ jiné ĉasopisy na stáncích. Například Rytmus ţivota stojí 

20 Kĉ a Generace 24 Kĉ.  

Nejpravděpodobnějším důvodem neznalosti těchto ĉasopisů samotnými seniory 

je jejich nedostateĉná propagace. Jak jiţ bylo řeĉeno v kapitole zabývající se 

reklamou, nemají tato periodika ani zázemí velkých vydavatelských domů (např. 

Hachette Filipacchi 2000, Bauer media, Stratosféra apod.), ani dostateĉné 

příjmy z inzerce pro to, aby mohly být dostateĉně propagovány například 

reklamou v televizi ĉi rozhlase. Budoucí ĉtenáři se k nim tedy pravděpodobně 

dostanou zcela náhodou, anebo naopak pouze cíleným vyhledáváním.  

Důvodem nezájmu o tyto ĉasopisy (pokud skuteĉně existuje) můţe být to, ţe se 

lidé neztotoţňují s ĉíslovkami v názvech ĉasopisů, nepřipouští si svůj věk a 

necítí se být souĉástí starší generace. Tuto domněnku potvrzuje i Petra 
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Sýkorová: „Zejména mladší senioři se totiţ vyhýbají situacím, kdy by se 

nákupem určitého výrobku veřejně přihlásili ke starcům. „Například Němci 

v něčem takovém nespatřují problém. Na své postavení – a tedy i na svůj věk – 

jsou hrdí. Češi ale stáří stále ještě vnímají jako handicap,“ doplňuje Petr 

Heřman z reklamní agentury Green Water Communications.“73  

Problém můţe být i v obsazích těchto periodik. Lze si jen těţko představit, ţe by 

si ĉlověk řekl, ţe od urĉitého věku uţ je seniorem, přestane ĉíst například 

Reflex a zaĉne ĉíst Revue 50plus. Tomuto problému se snaţí vyvarovat ĉasopis 

Vital plus, jehoţ název se věkově nijak nevymezuje a ke svým ĉtenářům 

promlouvá, aniţ by řešil jejich věkové zařazení. Oproti tomu například perex 

jednoho ĉlánku v ĉasopisu Generace zaĉíná oslovením: „Váţení a milí senioři 

...“.74 Nebo otevře-li ĉtenář listopadové ĉíslo ĉasopisu Revue 50plus z r. 2010, 

zákonitě na něj musí dopadnou tíseň ze stáří. Druhá přebalová strana obsahuje 

celostránkovou inzerci na moţnost léĉby samovolného úniku moĉi. Na vedlejší 

straně v editorialu redaktor píše: „I my jako staří Keltové stále chodíme v tento 

čas na hroby svých blízkých se svíčkou a květinou v ruce. ... musím 

konstatovat, ţe i letos jsem několikrát smutně stál v obřadních síních a loučil se 

s lidmi filmového divadelního kumštu ...“.75 Dále najdeme na sedmé straně 

pojednání na téma strach, na další straně ĉlánek s názvem Tam, kam jdou 

všichni, ĉlánek je doplněný fotografií hrobu. Fotografie ze hřbitova nechybí ani 

v dalším ĉlánku nazvaném Jiný pohled s podtitulkem Procházka hřbitovem. Lze 

si tedy představit, ţe dostane-li se staršímu ĉlověku do ruky pouze tento vzorek, 

udělá mu tak obrázek o všech ĉasopisech pro seniory a pravděpodobně uţ tuto 

kategorii vyhledávat nebude. Není urĉitě moţné a ani ţádoucí se těmto 

tématům zcela vyhýbat. Je ale třeba volit takové titulky, formu textu a 

doprovodné fotografie, aby nepůsobily tíţivě.  

                                                 
73 SÝKOROVÁ, Petra. Senior kontra důchodce. Ekonom. 2011, roĉ. LV, ĉ. 15, s. 40. 
74

 JANĈÍKOVÁ, Eva. Co dělat, abychom se spolu cítili dobře. Generace. 2010, roĉ. 12, ĉ. 1, s. 
56. 

75
 Revue 50plus, roĉ. VI., ĉ. 11/2010. 
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V rámci přípravy průzkumu jsem provedla rozhovor se šéfredaktorem ĉasopisu 

Vital plus Jiřím Hrabětem. J. Hrabě vidí hlavní problém konkurenceschopnosti 

lifestylových ĉasopisů zaměřených na seniory v nezájmu inzerentů. Ĉasopisy 

tak bojují o přeţití a nemohou si dovolit nákladné reklamní kampaně, které by 

jim přivedly více ĉtenářů. Vital plus se tedy vydal cestou jinou neţ přes boj 

s ostatními ĉasopisy o zájem ĉtenářů na novinových stáncích. Jak jiţ bylo 

řeĉeno ve druhé kapitole, ĉasopis je poskytován zdarma, avšak není moţné ho 

najít volně k dispozici u stojanů před vchodem do knihkupectví a podobně. 

Ĉasopis je k dispozici pouze na peĉlivě vybraných distribuĉních místech a 

zasílám přímým zájemcům. Výhodu této formy distribuce vidí šéfredaktor v tom, 

ţe ĉasopis přesně cílí na své ĉtenáře a má tak téměř nulovou remitendu. 

Vstupu na trh a zpoplatnění ĉasopisu se šéfredaktor nebrání, ale v souĉasné 

finanĉní situaci to moţné není. Nadále si tak tedy chce udrţovat punc originality 

a navazovat se svými ĉtenáři úzký vztah. Většina ĉtenářů se totiţ takto cítí být 

souĉástí skupiny seniorů kolem vydavatelské spoleĉnosti Elpida a vyuţívá i 

další moţnosti, které nabízí – například školu internetu, jazykové a taneĉní 

kurzy apod.  

V průběhu tvorby této práce jsem pro zjištění popularity sledovaných ĉasopisů 

mezi seniory také provedla rozhovor s pracovnicí Městské knihovny v Praze, 

poboĉky Novodvorská. Na této poboĉce jako jedné z mála lze totiţ zapůjĉit 

ĉasopis Generace nebo ĉasopis Revue 50plus. Dle sdělení zaměstnankyně 

není o tyto ĉasopisy velký zájem. Z databáze knihovny vyplývá, ţe kaţdé ĉíslo 

Generace se půjĉuje v průměru šestkrát, Revue 50plus dvakrát aţ třikrát. Mně 

ale nepřijde toto ĉíslo tak malé, aby mohlo slouţit jako důkaz, ţe o ĉasopisy pro 

seniory není mezi návštěvníky knihovny zájem.  

4.2. Metodologie 

Provedená studie má tedy dokázat, nebo vyvrátit jednu z výše uvedených 

hypotéz, a to, ţe buď je problém s neznalostí způsobenou nedostateĉnou 

distribucí, anebo ţe problém s neznalostí vůbec neexistuje, ale seniorům 

nepřijdou tyto ĉasopisy atraktivní. Pro úĉely výzkumu byla zvolena metoda 

dotazníkového šetření, vyhodnoceného kvantitativně, doplněná o hloubkové 

rozhovory.  
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Původním záměrem bylo vytvoření výzkumného vzorku metodou snowball 

sampling. Tato metoda se ale nakonec ukázala být v praxi problematickou. Při 

oslovování osob jsem neměla problém s neochotou k vyplnění dotazníku, ale 

s proveditelností předání dotazníků dalším, respondenty navrţeným osobám. 

Po zváţení výhod a nevýhodou této metody jsem se rozhodla pro úĉelový 

výběr. Vzorek byl tedy nakonec vytvořen z rodiĉů a prarodiĉů lidí z mého okolí 

(spoluţáků, kolegů a přátel). Aĉkoliv si uvědomuji menší reprezentativnost takto 

vybraného vzorku vůĉi populaci, nemyslím si, ţe by respondenti vykazovali 

příliš mnoho podobností. Ve vzorku jsou respondenti z Prahy, z jiných měst i 

z venkova, muţi i ţeny, v různém věkovém sloţení i s různými sociálními 

poměry a vzděláním. Výhodu této metody jsem předpokládala v tom, ţe bude 

tímto způsobem zajištěna vysoká návratnost dotazníků, protoţe senioři 

tazatelům ze strany rodiny důvěřují a udělají si na ně ĉas. Tazatelé byli 

instruováni, ţe mají pouze dotazníky předat a nesmí ţádné otázky 

dovysvětlovat.  

4.3. Pilotní průzkum 

Po provedení pilotního průzkumu, který spoĉíval v sedmi vyplněných 

formulářích, se ukázalo, ţe otázky se dostateĉně nevěnují konkrétním 

ĉasopisům pro seniory rozebíraným v této práci. Proto byl dotazník rozšířen 

o dvě otázky. Jedna pomocí grafiky zjišťovala atraktivnost obálek ĉasopisů pro 

seniory a měla přinést odpověď na otázku, zda by byly ĉasopisy schopny 

upoutat na stáncích. Druhá – otevřená otázka zjišťuje, proĉ ti, kteří některý 

z ĉasopisů pro seniory znají, ho neĉtou.  

Uţ pilotní průzkum, který probíhal v měsíci únoru r. 2011, naznaĉil, ţe senioři 

ĉasopisy jim urĉené pravděpodobně vůbec neznají. Ani jeden z respondentů 

neuvedl znalost alespoň jednoho z ĉasopisů pro seniory. Dotazovaní uváděli, ţe 

nejvíce ĉtou periodika (v abecedním pořadí): Bydlení, Chvilka pro tebe, Katka, 

Kříţovky, Květy (uvedli dva respondenti), Magazín Práva, National Geographic 

(uvedli dva respondenti), Ona Dnes, Překvapení, Receptář, Rytmus ţivota, TV 

magazín, Ţena a ţivot (uvedli dva respondenti). Jak je vidět, senioři opravdu 

nerozlišují samostatně prodávaná periodika od suplementů deníků.  
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Jednu z mála, ne-li první zmínku o tom, ţe vůbec existují nějaká periodika 

zaměřená na seniory, lze najít v ĉlánku ĉasopisu Ekonom nazvaném Stáří: 

byznys budoucnosti. V ĉlánku se mj. hovoří o cestovní kanceláři nabízející 

zvýhodněné zájezdy pro seniory: „Ta dle slov svého ředitele Martina Topola své 

starší klienty aktivně vyhledává. Mimo jiné spolupracuje s mnoha seniorskými 

sdruţeními a inzeruje v médiích určených starší populaci.“76 (Text je 

zvýrazněn pouze v této práci.) 

Z pilotního průzkumu lze dále usuzovat, ţe ĉasopisy jsou běţnou sloţkou 

trávení volného ĉasu seniorů. Ani jeden respondent neuvedl, ţe ţádné ĉasopisy 

neĉte. Pět ze sedmi respondentů ĉte dokonce ĉasopisy pravidelně. Problém 

zřejmě není ani ve finanĉní nedostupnosti ĉasopisů. Pouze jeden respondent 

uvedl, ţe ĉasopisy dostává, ostatní z pilotního průzkumu je buď kupují, nebo 

mají předplatné, popř. oboje. Všichni jsou také ochotni za ĉasopisy platit 50 

nebo i více korun měsíĉně. Pilotní průzkum je ale natolik malého rozsahu, aby 

měl vypovídací hodnotu o chování seniorů. Proto přistoupím k podrobnému 

rozboru výsledků samotného průzkumu.  

4.4. Průzkum: Význam časopisů v životě seniorů 

4.4.1.  Sběr dat 

Sběr dat probíhal v měsíci březnu a dubnu r. 2011. Zúĉastnilo se ho 23 ţen a 13 

muţů, tj. 63,9 % ţen a 36,1 % muţů, coţ je o něco jiný poměr, neţ jaké je 

zastoupení v populaci, kde je muţů cca 49 %. Avšak vzhledem k tomu, ţe 

ĉtenáři ĉasopisů jsou ve větší míře ţeny, nepokládám toto rozloţení 

respondentů za neadekvátní. Respondenti byli zastoupeni stejnou měrou 

v kategorii 50-59 let a 70-79 let (obě kategorie zastupovalo jedenáct osob), 

devět osob bylo ve věkovém rozpětí 60-69 let, ĉtyři osoby byly z kategorie 80-

89letých a jednomu dotazovanému bylo více neţ 90 let.  

Při distribuci dotazníku jsem se ĉasto setkala s negativní reakcí související 

s urĉením věkové hranice pro respondenty. Mnohé překvapilo, ţe seniory 

nazývám osoby uţ od padesáti let. Slovy jedné respondentky: „Já se ale 
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necítím jako seniorka. Kdybych byla v důchodu, tak moţná, ale takhle rozhodně 

ne.“ Vysvětlení, ţe pracovní zařazení nemá s termínem senior nic spoleĉného, ji 

neuspokojilo a diskuze se stoĉila na věk odchodu do důchodu. Z rozhovoru 

vyplynulo, ţe by dotyĉná šla ráda do důchodu dříve, neţ v 62 letech, v kterých 

do důchodu pravděpodobně půjde. Potom by se nebránila oznaĉení senior. Pro 

ni je tedy senior synonymem důchodce. S reakcemi typu: „rodiče dotazník 

vyplní, i kdyţ se necítí být seniory“ jsem se setkala několikrát, a to i v případě, 

ţe se jednalo o osoby nad šedesát let. Jedna osoba zareagovala překvapivě: 

„Naše maminka je velmi mladý senior tělem i duší, ale v září jí bude 78 let, tak 

nevím, jestli uţ to pro dotazník není moc.“ Z vlastních poznatků tedy mohu 

potvrdit, ţe výraz senior je v ĉeské spoleĉnosti velice nejasný a je s ním stejně 

jako termín stáří vnímán negativně. Ĉasto je termín senior zaměňován 

s důchodcem. Přitom pro oznaĉení dvou osob v jedné rodině a stejného jména 

(např. Rudolf Hrušínský senior, Rudolf Hrušínský junior) se nad tímto termínem 

asi málokdo pozastavuje a přikládá mu negativní nádech.  

Návratnost dotazníků byla, v souladu s předpokladem při výběru způsobu 

distribuce, poměrně vysoká. Z 60 odeslaných se jich vrátilo 39, coţ je 65% 

úspěšnost. Ţádný z dotazníků nemusel být vyřazen, tři dotazníky se ale bohuţel 

vrátily aţ po zpracování dat, proto nemohly být do výsledků zahrnuty. Ve dvou 

případech nebylo moţné přeĉíst název nejĉtenějšího ĉasopisu. Z tohoto důvodu 

tyto dva ĉasopisy nejsou ve výĉtu zahrnuty, ostatní odpovědi z předmětných 

dotazníků ano.  

4.4.2. Vyhodnocení dat z dotazníků 
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Jak ukazuje graf, nějaký ĉasopis ĉte pravidelně nebo alespoň obĉas 94,4 % 

respondentů. O téměř šest procent je více těch, kteří ĉtou ĉasopisy pravidelně 

oproti těm, kteří je ĉtou obĉas. Pouze dva respondenti odpověděli, ţe neĉtou 

ţádný ĉasopis. Jeden z nich však ve vyplňování dotazníku dále pokraĉoval, 

takţe jsem jeho další odpovědi vzala v potaz, na rozdíl od odpovědi, ţe neĉte 

ţádný ĉasopis. Důvodem, proĉ jeden jediný respondent ĉasopisy neĉte, je ten, 

ţe nemá ĉas. Domněnka, ţe jsou ĉasopisy pro seniory drahé, se tak 

nepotvrdila. Více neţ 60 % dotazovaných seniorů si ĉasopisy kupuje, dalších 

téměř 30 % má předplatné. 17 % z nich zaškrtlo obě varianty. Více neţ polovina 

(55,6 %) dotazovaných ĉasopisy i dostává nebo si půjĉuje (v knihovně, od 

známých nebo příbuzných).  

 

Skuteĉnost, ţe senioři jsou schopni a ochotni za ĉasopisy vydat alespoň malou 

finanĉní ĉástku, lze rozpoznat podle toho, ţe 91 % dotazovaných za ĉasopisy 

utrácí. Více neţ polovina respondentů utratí více neţ 50 Kĉ měsíĉně. Moţná 

bylo vhodnější zvolit širší škálu a také zjistit, jaká je pro seniory maximální 

ĉástka, jakou jsou ochotni za ĉasopisy měsíĉně utratit.  

Ţe jsou ĉasopisy důleţitou sloţkou trávení volného ĉasu seniorů, dokazují 

odpovědi na otázku, kolik ĉasopisů měsíĉně přeĉtete. 75 % zvolilo variantu více 

neţ dva. Tato otázka ale také nebyla zcela přesně naformulována, protoţe není 

jednoznaĉné, zda je myšlen poĉet titulů nebo konkrétních ĉísel (v případě, ţe se 

jedná o týdeníky nebo ĉtrnáctideníky, se toto ĉíslo liší).  
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Z této skupiny odpovědí jsme tedy získali obecné povědomí o tom, jaký je vztah 

seniorů k ĉasopisům. Další ĉást dotazníku zjišťovala, kterým periodikům dávají 

senioři přednost. Po vyhodnocení odpovědí na otázku nejĉastěji ĉtených 

ĉasopisů jsem došla k podezření, ţe došlo k efektu, o jakém hovoří Miroslav 

Disman jako o „Výběru role. Zkoumaná osoba se snaţí jevit v co nejlepším 

světle, příp. navíc co nejlépe v očích tazatele“.77 Ĉasopis z předních míst 

ĉtenosti dle Media projektu – Chvilka pro tebe a Svět ţeny, se objevily pouze 

jednou. Blesk pro ţeny se zde neobjevil vůbec, Rytmus ţivota také ne. 

Dotazovaní uváděli velice pestrou škálu vycházející nejspíše z jejich koníĉků 

(v abecedním pořadí): 

Apetit, Cinema, Ĉs. fotografie, Dějiny a souĉasnost, Digifoto, Epocha, Era, For 

men, Foto-video, Glanc, Hattrick, History, Chvilka pro tebe, Katka (uvedeno 

dvakrát), Komenský, Kříţovka, Lidé a země (uvedeno dvakrát), Magazín DNES, 

Magazín HN Víkend, MF Dnes (uvedeno dvakrát, myšlen zřejmě některý ze 

suplementů), Moje psychologie, Moje zdraví, National Geographic, Ona Dnes 

(uvedeno třikrát), Photo life (kanadský ĉasopis), Pohyb je ţivot, Praktická ţena, 

Readers’ Digest, Reflex (uvedeno třikrát), Respekt (uvedeno šestkrát), Rodina a 

škola, Sokol, Story, Svět ţeny, Turista (uvedeno dvakrát), TV max, Týden 

(uvedeno dvakrát), Velo, Vesmír, Vital plus (uvedeno dvakrát), Vlasta (uvedeno 

ĉtyřikrát), Ţena a ţivot (uvedeno ĉtyřikrát).  

Nejĉtenějšími ĉasopisy mezi dotazovanými tedy jsou: Respekt (6x), Vlasta (4x) 

a Ţena a ţivot (4x). Vzhledem k absenci ověřovacích otázek ale nemůţeme 

brát tuto informaci za prokázanou.  

Další otázka směřovala ke znalosti sledovaných lifestylových ĉasopisů 

urĉených seniorům.78  

                                                 
77

 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. 3. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 
2000, 374 s. 

78
 Otázka směřovala na ĉasopisy Generace, Magazín 55+, Revue 50plus a Vital Plus. 
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Ţádný z ĉasopisů Generace, Magazín 55+, Revue 50plus ani Vital plus nezná 

76 % dotazovaných. Alespoň s některým z nich se setkalo 24 %, nikdo neuvedl, 

ţe by znal všechny. Někdo tuto otázku nezodpověděl, proto souĉet výše 

uvedených ĉísel nedává 100 %. Naprostá většina (86,1 %) dotazovaných 

seniorů ţádný z uvedených ĉasopisů neĉte. Na druhou stranu ale pouze ĉtyři 

osoby (11 %) uvedly, ţe některý z ĉasopisů znají, ale přesto ho neĉtou. Jako 

důvody jsou uváděny například tyto: 

- „Vnucují v nich léčiva a potr. doplňky a zdrav. pomůcky.“79 

-  „Peníze, nejsou na stánku.“80 

- „Prohlédnu si je jen příleţitostně (knihovna, čekárna…), ne všechny články 

jsou zajímavé, je tam přemíra reklam různých farmaceutických, 

kosmetických i jiných firem – ale to je všeobecná závada současných 

médií…“81 

- „Nepreferuji časopisy s úzce seniorskou tématikou, zajímám se také o ţivot 

a problémy ostatních (i mladších) generací“82 

Dalšími uváděnými důvody bylo, ţe je respondenti neznají, nezajímají je nebo 

nemají ĉas. 

                                                 
79

 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 1. 

80
 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 28. 

81
 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 35. 

82
 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 36. 
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- „Neměla jsem šanci s nimi přijít do kontaktu.“83 

- „Neznám je a ani mě nezajímají. Jednou nebo dvakrát jsem do takového 

časopisu nahlédla a nezabývají se tématy, která mne zajímají.“84 

Ze sledovaných ĉasopisů je nejvíce ĉtený Vital plus (1 odpověď „pravidelně“, 

„obĉas“ 7 odpovědí), Generace (2 odpovědi „obĉas“), Revue 50plus a Magazín 

55 po jedné odpovědi „obĉas“.  

Následující otázka si kladla za cíl zjistit, zda jsou nebo by byly lifestylové 

ĉasopisy pro seniory konkurenceschopné na stáncích. Zřejmě hlavním 

důvodem, proĉ si osoba vybírající ĉasopis na stánku sáhne po neznámém 

ĉasopise, je zajímavá obálka. Dotazník tedy zjišťoval, zda mají sledované 

ĉasopisy dostateĉně atraktivní obálky. Dalším důvodem výběru neznámého 

ĉasopisu můţe být obsah tzv. samplingu, vzorku urĉitého produktu 

(kosmetického krému, pracího prášku, müsli tyĉinky apod.). Bohuţel těmito 

vzorky ĉasopisy pro seniory nedisponují, a to dle sdělení šéfredaktora Vital Plus 

Jiřího Hraběte z důvodu nezájmu inzerentů (autorkou této práce vztaţeno na 

všechny sledované ĉasopisy).  

Jako ukázky byly náhodně zvoleny obálky ĉasopisů Generace ĉ. 6/2010, 

Magazín Plus ĉ. 5-6/2010 (coţ bylo poslední tištěné ĉíslo), Revue 50plus ĉ. 

9/2010 a ĉ. Vital plus 2/2010. Komentáře dotazovaných jsou následující: 

  

- „Houslista! Celoţivotně sdílený zájem.“ 85 

                                                 
83

 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 4. 

84
 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 10. 

85
 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 3. 
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- „Osobnost - J. Svěcený – zajímavý.“86 

- „pan Svěcený, předpokládala bych, ţe o něm bude některý článek“87 

- „Ano, osobnost na obálce je pro mne zajímavá.“88 

- „Osobnost – Svěcený je skvělý houslista“89 

 

- „Petra Černocká má moje sympatie“90 

- „příjemná“91 

- „známá osobnost“92 

- „Mám ráda P. Černockou“93 

- „Petra Černocká - hezká tvář“94 

- „snad určitou svěţestí a přehledností témat“95 

                                                 
86

 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 19. 

87
 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 22. 

88
 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 24. 

89
 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 26. 

90
 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 4. 

91
 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 8. 

92
 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 16. 

93
 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 25. 

94
 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 26. 

95
 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 36. 
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- „Jirka Holeček je můj oblíbený hokejista“96 

 

- „Oblíbená osobnost“97 

- „Ano, osobnost na obálce je pro mne zajímavá.“98 

- „Dana Zátopková - na její léta super ţenská“99 

- „seniorský pár“100  

- „Moc fandím sportovcům s morálním kreditem – Zátopková“101 

Zdá se tedy, ţe známé osobnosti na titulních stranách fungují i na seniory. 

Nejméně zaujal Jiří Holeĉek na obálce Revue 50plus. Domnívám se, ţe 

důvodem je: (i) Jiří Holeĉek není tolik všeobecně známý jako osobnosti na 

ostatních obálkách, (ii) mezi dotazovanými převaţovaly ţeny, které obecně 

                                                 
96

 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 36. 

97
 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 6. 

98
 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 24. 

99
 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 26. 

100
 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 28. 

101
 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 32. 
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sport a konkrétně hokej sledují méně neţ kulturu, (iii) i mezi seniory převaţuje 

důraz na estetickou stránku, a tudíţ dobře vypadající ţena nebo mladší muţ 

zaujmou více neţ muţ vynikající jinými přednostmi neţ prvoplánovitou krásou.  

Ukázky obálek byly komentovány i negativně, všechny komentáře se vztahují 

ke všem ukázkám titulních stran: 

- „odpuzuje“102 

- „Ne, zajímám se o populárně-naučné časopisy.“103 

- „Obálky jsou na stejné ryze komerční úrovni, zaujme pouze tvář oblíbené 

osobnosti…“104 

Zdá se tedy, ţe je-li na obálce osobnost, ke které mají potenciální ĉtenáři blízko, 

je ĉasopis schopen zaujmout. Výjimkou jsou ĉtenáři zřejmě a priori zaměřené 

proti lifestylovým nebo spoleĉenským ĉasopisům.  

V otázce, na základě ĉeho si dotazovaní vybírají ĉasopisy, zvolilo  83,3 % 

respondentů mj. odpověď  „vyhovuje mi obsah ĉasopisu“. Tato formulace je ale 

bohuţel ne zcela jednoznaĉná. Otázka směřovala ke zjištění, zda je pro seniory 

důleţitější spíše obsahová (textová) forma, nebo grafická. Protoţe lze ale pod 

obsah zahrnout i grafiku, uvědomuji si nepřesnost a nulovou vypovídací 

hodnotu této odpovědi. Další nejĉastěji uváděný důvod (ovšem s pouhými 

16,7 %) je tak ten, ţe senioři si ĉasopisy nevybírají, ale dostávají je od 

příbuzných nebo známých. Grafický vzhled je důleţitý pro více dotazovaných 

seniorů (13,9 %) neţ jeho cena (11,1 %).  

Otázka zjišťující, jaká témata senioři v ĉasopisech preferují, moţná trochu 

napoví, ţe obava ze zkreslení výsledků nejvíce ĉtených ĉasopisů je oprávněná. 

72,2 % respondentů uvedlo, ţe je zajímají spoleĉnost a rozhovory se 

zajímavými lidmi. Přestoţe i tato témata se v respondenty nejĉastěji uváděném 

ĉasopisu Respekt objevují, nemyslím si, ţe by si pro témata ze spoleĉnosti 

                                                 
102

 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 2. 

103
 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 17. 

104
 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 35. 
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vybírali zrovna tento ĉasopis. Nadpoloviĉní ĉást dotazovaných (58,3 %) 

preferuje také populárně-nauĉná témata (přírodu, vesmír, dějiny apod.). S tím 

korespondují uvedené ĉasopisy National Geographic, Vesmír, Lidé a země a 

Readers´ Digest. Není asi překvapivý výsledek, ţe kaţdý druhý dotazovaný vítá 

v ĉasopisech kříţovky, sudoku, kvízy apod.  

4.4.3.  Hloubkové rozhovory 

Jako doplnění k výstupům získaným z dotazníku jsem provedla pět hloubkových 

rozhovorů. Úĉastníky rozhovorů byli: paní Jana H., paní Pavla S., pan Radek 

H., pan David R. a paní Daniela M. S Janou H. a Radkem H. probíhal rozhovor 

telefonicky, s Pavlou S., Davidem R. a Danielou M. osobně.  

Respondentka č. 1: Jana H. 

Věk: 70 let 

Bydliště: vesnice ve Středoĉeském kraji 

Paní Jana ţije sama. Je vdova, její dvě děti mají své rodiny a bydlí v dosahu do 

50 km. Jana je aktivní seniorkou, má vysokoškolské vzdělání, stále ještě 

pracuje – je ředitelkou malé alternativní základní školy a přednáší na 

pedagogické fakultě. Mezi její záliby patří cestování a kultura (váţná hudba, 

divadlo).  

Respondentka č. 2: Pavla S. 

Věk: 54 let 

Bydliště: Praha 

Pavla je rozvedená, má třicetiletou dceru, se kterou momentálně po několika 

letech znovu bydlí. Má vysokoškolské vzdělání a pracuje jako uĉitelka prvního 

stupně jedné praţské základní školy. Mezi její záliby patří hlavně sport (výlety 

pěšky ĉi na kolech) a kultura (divadlo). Necítí se na svůj věk, připadá si prý 

stejná jako v pětatřiceti, ale oznaĉení seniorka jí nevadí, spíš ji baví.  
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Respondent č. 3: Radek H. 

Věk: 68 let 

Bydliště: malé městeĉko na Vysoĉině 

Pan Radek ţije v domku s manţelkou a dvěma dospělými dětmi. Je vyuĉen, 

nyní uţ je v důchodu, ale přivydělává si výpomocí ve skladu. Mezi jeho záliby 

patří hlavně zahrádka a chov králíků a andulek.  

Respondent č. 4: David R. 

Věk: 50 let 

Bydliště: okraj Prahy 

Pan David ţije s manţelkou a třemi dětmi na okraji Prahy. Je právníkem v jedné 

finanĉní spoleĉnosti. Seniorem se rozhodně být necítí. Ve volném ĉase se 

věnuje sportu – běhá, jezdí na kole, hraje squash a badminton.  

Respondentka č. 5: Daniela M. 

Věk: 60 

Bydliště: Praha 

Daniela bydlí sama s manţelem, jejich dospělé děti mají své domácnosti. Má 

vysokoškolské vzdělání. Dva roky je v domácnosti, v týdnu hlídá vnuĉku. Mezi 

její záliby patří především výlety do přírody.  

4.4.4.  Vyhodnocení dat z rozhovorů  

Výsledky z rozhovorů víceméně kopírují výsledky z dotazníku. Ĉasopisy ĉtou 

všichni dotazovaní. Kupují si je, mají předplatné i je dostávají. Kolik peněz jsou 

ochotni za ĉasopisy dát, záleţí více, neţ jaký je jejich socioekonomický status, 

na jejich vztahu k ĉasopisům – například paní Daniela, i kdyţ nepracuje, dá za 

ĉasopisy i pět set korun měsíĉně. Na otázku, kolik měsíĉně přibliţně utratí za 

ĉasopisy, Daniela odpovídá: „Dost, doufám, ţe to nebude číst manţel. Bude to 

tak moţná i pět set korun. Je to prostě můj koníček, a do těch člověk investuje, 
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ne?“ Paní Jana utratí okolo tři sta korun. Oproti tomu právník David neutratí za 

ĉasopisy nic, protoţe ĉasopisy má k dispozici v práci, Radek asi dvacet korun, 

protoţe si raději koupí cigarety. 

Ĉasopisy dotazovaní povaţují za zdroj zábavy i pouĉení. Témata, jaká 

v ĉasopisech vítají, jsou (seřazeno dle abecedy): drby, ekonomická témata, 

kultura, lidé, politika, právní témata, příroda, psychologie, rozhovory, sport, 

zdravý ţivotní styl. Pomineme-li odborná témata (ekonomická, právní, politiku), 

veškerá uváděná témata v ĉasopisech pro seniory najít lze.  

V rozhovorech jsem stejně jako v dotazníku zjišťovala, jaké magazíny 

dotazovaní ĉtou. Odpovědi jsou tyto (v abecedním pořadí):  

ĉasopisy o bydlení, Euro, Ekonom, Esprit (suplement Lidových novin), 

Informatorium, Instinkt, Komenský, Marianne, Právní rádce, přílohy LN (bez 

dalšího urĉení), přílohy MF Dnes (bez dalšího urĉení), Predškolská výchova, 

Pátek (suplement Lidových novin), Rodina a škola, Sanquist105, Vital plus, Ţena 

a ţivot.  

Překvapivé můţe být opakované zmínění příloh Lidových novin vzhledem 

k tomu, ţe Lidové noviny jsou ve ĉtenosti deníků v Ĉeské republice na spodní 

hranici.  

A jaká je znalost respondentů ĉasopisů pro seniory? Dva z pěti respondentů 

znají a ĉtou Vital plus. 

Paní Jana říká:  

„Byla bych moc ráda, kdyby byly. Kromě Vital plus nic. V jiných časopisech se o 

mé věkové kategorii nepíše.“  

Pavla: „Nevím, ani jsem o tom nepřemýšlela, ţe by mohly být.“ 

Radek: „Ne, to teda asi u nás v trafice ani nemaj.“ 

Daniela: „Jo, já jsem si kupovala a teď to čtu na internetu, protoţe uţ bohuţel 

nevychází, Padesátpětplus.“ 
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David: „Opravdu? Tak to teda nevím.“  

Kromě Daniely a Jany, které jsou obě velkými ĉtenářkami magazínů, tedy 

nemají ostatní o sledovaných ĉasopisech tušení. Vzhledem k malému vzorku 

nebudu tento výsledek převádět na procenta. Další otázka, ta v dotazníku 

nebyla, zjišťovala, zda podle samotných seniorů mají takové ĉasopisy smysl. 

Všichni respondenti se shodují, ţe ano. Například Pavla uvádí: „No to určitě 

jsou. Kdyţ jde někdo do důchodu a je osamělý, mohl by si tam najít kontakty. 

Ale mě to nenapadlo, protoţe jsem pracující seniorka, asi aţ půjdu do důchodu, 

budu mít víc času a pak mi určitě přijdou vhod.“  

David: „Ano, protoţe poptávka po nich se s ohledem na demografický vývoj 

bude nejspíše zvyšovat.“  

Daniela uvádí: „No to kaţdopádně. Já jsem zuřivá čtenářka časopisů a třeba tu 

Ţenu a ţivot sice pročtu, ale to je spíš pro ty třicetiletý holky, já uţ se třeba moc 

nelíčím a nebaví mě číst tři stránky o tom, jak si udělat pěkný stíny na očích. 

Jsem ráda, ţe jsou i jiný časopisy, kaţdý si můţe vybrat, co ho baví.“ 

Dotazovaní si představují, ţe v ĉasopisech pro seniory by se měla objevovat 

tato témata:  

Pavla se v názoru shoduje s Davidem: „Vyţití – ţe je moţné chodit na společná 

setkání, výlety, za kulturou, já se těším, ţe budu studovat univerzitu třetího 

věku, aby si lidi našli, co s volným časem v důchodu, aby si našli přátele.“  

David: „Moţnosti vyuţití volného času pro seniory.“ Z této odpovědi vyznívá, ţe 

pan David se do skupiny seniorů nepoĉítá, protoţe zatímco on sám preferuje 

ekonomická a právní témata, seniorům podle něj staĉí nabídka moţnosti vyuţití 

volného ĉasu. Zřejmě tedy zaměňuje seniora za důchodce.  

Paní Jana tuto odpověď uţ sama přinesla u otázky na znalost těchto ĉasopisů: 

„Například módní rubriky se vůbec nevěnují kategorii 60 a víc let. Pochopitelně 

by mě zajímalo, jak se mám oblékat. Seniorům by mohly být ušité na míru třeba 

finanční gramotnost, naše generace v tom nebyla vzdělaná a spousta seniorů 

                                                                                                                                               
105

 Aĉkoliv respondentka opakovala a hláskovala tento název, tudíţ by měl být napsaný 
správně, v evidenci periodického tisku takový ĉasopis není. 
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na to doplácí. Zdraví se objevuje. Málokdy se ale objeví moţnosti, jak se 

zaopatřit na stáří, jaké jsou sluţby, telefonní čísla a tak. Třeba jsem náhodou 

zjistila, ţe v Praze v Karolíně Světlé je klub pro seniory. V Ostravě, kam občas 

jezdím, zase jednou týdně v kině promítají pro seniory, ale nemám se o tom jak 

dozvědět. Divadlo Fidlovačka málo propaguje představení se slevou. Tísňové 

linky se málo propagují.“ 

Pan Radek by uvítal rubriky o zdraví: „Tak to nevím, nejdřív bych to musel asi 

poznat.  A co by mě zajímalo – asi nějaký zdraví, nějaký prášky na klouby a aby 

mě nepálela ţáha.“  

Daniela volí rozhovory jako nenásilnou formu vzdělání: „Jak říkám, něco pro 

nás starší a pokročilé (smích). Třeba si myslím, ţe ty rozhovory s neznámýma 

seniorama, kteří zaţili válku, padesátý léta, měli třeba rodiče ve vězení, to uţ si 

dneska málokdo umí představit, co to bylo za dobu. A je důleţitý o tom psát, 

aby se na ty hrůzy nezapomnělo.“ 

Výhodou rozhovorů tváří v tvář je, ţe bylo moţné respondentům nabídnout 

ukázky sledovaných ĉasopisů. Respondenti byli instruováni, aby si vzorky 

přeĉetli tak, jako by si vybírali ĉasopis ke koupi na stánku. Jejich názory na 

prolistované ĉasopisy jsou: 

Pavla: „Generace mě zaujala víc neţ Magazín plus, víc se v něm člověk dozví. 

Revue 50plus je kombinace těch dvou – informace i lehčí témata. Vital plus mě 

asi zaujal nejvíc. Kdybych si měla vybrat koupi, tak bych si koupila Vital plus a 

Generaci. Magazín Plus jde moc „po povrchu“.“ 

David: „Magazín plus, ten je o ničem, nudí mě, obsah není zajímavý, moc 

reklamy. Generace se mi líbí rozvrţením témat, je tam od kaţdého trochu, má 

široký záběr a kaţdý si najde své. Vital plus je moc velký, není skladný. Nelíbí 

se mi design, je spíš pro konzervativnější lidi. Revue 50plus je něco mezi 

Generací a Vital plus.“  

Daniela: „Nevím, Revue 50plus se mi nějak nelíbí, asi jak je to uspořádané, 

takové dlouhé články s nezajímavýma názvama, asi by mě to nebavilo číst.  

Generace totéţ, i kdyţ trošku lepší. Ten magazín Plus znám, rozhovor s paní 
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Krausovou si pamatuju, to bylo zajímavý. A Vital plus taky znám, ten chodí mojí 

mamince, tak mi ho pak dává.“ 

Pavla s Davidem tedy povaţují Magazín Plus zřejmě za příliš lifestylový, 

v ĉasopisech oĉekávají hlubší témata. Daniele přesto, nebo spíše právě proto, 

vyhovuje. Je zajímavé, ţe Pavla s Davidem oba popsali Revue 50plus jako 

kombinaci dvou dalších ĉasopisů.  

Jak vyplývá z průzkumů ĉtenosti, bulvární magazíny patří na špiĉku oblíbenosti 

mezi ĉtenáři. Proto mě zajímalo, jaký je názor respondentů na bulvár. 

Jana: „Bulvár? Musím říct, ţe je mi úplně trapné, o čem píšou. Kdyţ vidím ty 

upoutávky v televizi, teda vůbec mě to neláká ke koupi, spíš naopak.“ 

Pavla: „No bulvár, to je špatný. Nerozumím tomu, proč to vychází a připadá mi 

to smutný. Nechápu, ţe to někdo čte. Třeba kdyţ vidím, jak to lidi čtou v metru, 

ty titulky jsou hrozný. Zvedá se mi z toho ţaludek.“ 

Z odpovědi Radka není příliš zřejmé, zda bulvár ĉte, nebo ne, ale spíše má 

k němu negativní postoj: „Jo, politici pořád něco kradou a kaţdý má jachtu, 

čtyry milenky a dva baráky, protoţe mu to nestačí a všechno je to podplacený 

z daní. To mi vadí. A pak zase čtete, ţe on byl jinde a s dotyčnou se prej ani 

nezná a nikdy tam nebyl, tak nevím, co je pravda.“  

David: „Bulvárem pohrdám, ale beru ho jako nutnou součást našeho ţivota.“ Na 

otázku, proĉ je podle něj nedílnou souĉástí, odpovídá: „Protoţe poptávka po 

něm je asi neuhasitelná.“ 

Daniela: „Mně to zas tak moc nevadí. Já si třeba někdy i čtu na internetu nějaké 

bulvární věci. Já si říkám, kdyţ to člověk bere s nadsázkou, ţe to není pravda, 

tak se u toho i pobaví. Třeba ty titulky, jak dělají z komára velblouda, to mě 

vţdycky pobaví. Ale kupovat to, to by mi bylo líto peněz. Horší je, kdyţ čte třeba 

někdo jen Blesk a pak si z toho dělá názor na všechno, ale tak to je asi o nějaké 

inteligenci.“ 

Lze tedy říci, ţe k bulváru mají všichni kromě Daniely negativní postoj a ani 

Daniela není zastánkyní a ĉtenářkou bulváru v pravém slova smyslu. 
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Rozhovory tak potvrzují výsledky z dotazníku, ţe pro seniory nejspíše bulvár 

tolik atraktivní není.  

Protoţe je reklama nedílnou souĉástí mediálních produktů, jak bylo podrobně 

rozebíráno v kapitole ĉ. 3, v rozhovorech jsem se zajímala také o názor ĉtenářů 

na reklamu.  

Jana: „Reklama v časopisech mi v rozumné míře nevadí, ale kdyţ je víc 

reklamy neţ článků, tak mi to vadí. Chápu, ţe se musí uţivit, ale odsud potud.  

Reklamy čtu, abych se informovala. Občas jsem nalítla na zázračné zhubnutí, 

tak to uţ teď nečtu, ale třeba něco na klouby, to mě zajímá.“ 

Pavla: „Mně spíš vadí, ale v televizi, kdyţ je vtipná, tak mě i pobaví. Vadí mi, ţe 

mi někdo něco vnucuje, ale párkrát se mi stalo, ţe jsem si řekla, ţe je fajn, ţe 

někdo udělá vtipnou reklamu. Nedám na ní, ale zároveň si uvědomuju, ţe kdyţ 

jdu do obchodu, tak kdyţ slyším v reklamách třeba Vanish, tak se na něj pak 

v obchodě podívám, i kdyţ se nechci tou reklamou nechat ovlivnit. Tak co 

teprve ty, kteří o tom nepřemýšlejí, tak ty to musí ovlivňovat ještě víc. A to mi 

vadí, nechci, aby mě někdo ovládal.“ 

Radek: „Všude je stejná, něco pro ţenský, pojištění aut, půjčky na baráky, to mě 

nezajímá.“ 

David říká: „Pokud jí není moc, tak je to občas zajímavá inspirace.“  

Daniela: „Reklama mi zas tak moc nevadí, baví mě třeba vzorečky 

v časopisech. Kdyţ to není nějaká opravdu pitomá reklama, tak proč ne. A 

občas se tam člověk opravdu něco zajímavého dozví. Nemusí tý reklamy hned 

vyuţít, můţe se třeba dozvědět o něčem, pak si porovnat ceny na internetu a 

koupit to úplně jinde. Takţe proč ne?“ 

Dá se tedy říci, ţe pokud reklamy není moc a není dotěrná, v zásadě 

respondentům aţ na Pavlu nevadí (Radka nezajímá, ale vysloveně neuvádí, ţe 

by mu vadila). Je samozřejmě otázkou, co si představit pod slovním spojením, 

ţe „reklamy není moc“, u kaţdého bude tato míra jiná. V zásadě ale asi všichni 

respondenti s reklamou v ĉasopisech poĉítají a reklama zřejmě nebude tím, co 
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by je od ĉtení odrazovalo, je-li v rozumné míře (která je ovšem velmi 

individuální).  

Z rozhovorů vyplynulo, ţe nikdo z dotazovaných nemá pocit, ţe by neměl na 

trhu s ĉasopisy výběr. Zdá se, ţe si kaţdý to své najde. To potvrzuje mou jiţ 

vyslovenou domněnku, ţe potíţí ĉasopisů pro seniory je také naplněnost trhu. 

Vydavatelé nemohou spoléhat na kvalitní obsah a na to, ţe si jejich ĉasopisy 

ĉtenáři sami najdou. Veškeré produkty dnes jiţ mohou mít srovnatelnou úroveň. 

To hlavní, ĉím se mohou odlišit, je vybudovat kvalitním marketingem povědomí 

o svém produktu mezi uţivateli. Na to ovšem ĉasopisy pro seniory nemají 

dostateĉné prostředky.  

4.5. Hypotéza - vyvrácení, nebo potvrzení? 

Zbývá říci, zda původní stanovená hypotéza vyslovená před zapoĉtením 

průzkumu se potvrdila, ĉi byla vyvrácena. Zopakujme si, jak zněla: Senioři 

neznají ĉasopisy jim urĉené a/nebo je nezajímají. 

Opět si rozdělme hypotézu na dvě ĉásti. Senioři neznají časopisy jim určené. 

Toto tvrzení můţeme myslím pokládat za prokázané. Přes 70 % dotazovaných 

pomocí dotazníku odpovědělo, ţe ţádný z nich nezná. Z osob, se kterými byly 

provedeny rozhovory, některý ĉasopis pro seniory dvě osoby znaly, ale jedna 

osoba pouze jeden, druhá dva. Nikdo ani z dotazníkového šetření, ani 

z rozhovorů, neznal všechny sledované ĉasopisy pro seniory.  

Druhá ĉást hypotézy tvrdí, ţe seniory časopisy jim určené nezajímají. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe dvacet dva osob (tj. více neţ 60 %) 

sledované ĉasopisy neĉte. Pouze ale 11 % je neĉte i přesto, ţe je zná. Proto si 

myslím, ţe pokud se senioři k těmto ĉasopisům dostanou, mají jim tyto co 

nabídnout a dokáţou je zaujmout. Důvody těch, kteří je znají, ale neĉtou, byly 

podrobněji uvedeny v kapitole 4.4.2. Kloním se tedy spíše k názoru, ţe 

sledované ĉasopisy senioři neznají, ale rozhodně nemohu říci, ţe je nezajímají. 

Ţe je zajímají, nebo alespoň ţe jsou důleţité, potvrzují i data získaná 

z provedených rozhovorů, kde se všichni shodli, ţe jsou takové ĉasopisy třeba. 

Je ovšem moţné, ţe sice respondenti potvrdili, ţe jsou takové ĉasopisy třeba, 

ale je samotné nezajímají proto, ţe se sami necítí být seniory. Opět tedy 
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naráţíme na jiţ několikrát zmíněný problém s tím, ţe se ĉlověk nerad řadí do 

kategorie seniorů.  

Z výše uvedených důvodů si troufám tvrdit, ţe první ĉást hypotézy – senioři 

ĉasopisy jim urĉené neznají – můţeme oznaĉit za prokázanou. Druhá ĉást – 

seniory ĉasopisy jim urĉené nezajímají – za spíše vyvrácenou. Oboje by 

samozřejmě stálo za další podrobnější průzkum jak mezi seniory, tak mezi 

vydavateli, moţná i mezi zástupci mediálních agentur. Tak rozsáhlý průzkum 

však nebyl ve finanĉních ani ĉasových moţnostech této práce a domnívám se, 

ţe vzhledem k jeho dalšímu marketingovému vyuţití přísluší jeho provedení 

spíše potenciálnímu ĉi stávajícímu vydavateli.  
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5. Doporučení 

5.1. Výběr témat 

Je třeba si uvědomit, ţe, jak uţ bylo výše řeĉeno, neexistuje mezník, od kterého 

bychom mohli o ĉlověku s urĉitostí říci, ţe je seniorem (jako je například 

dovršení 18 let vstupem do dospělosti). Většina jedinců je v době vstupu do 

seniorního věku (tj. pro úĉely této práce po 50. narozeninách) se cítí být mladá, 

vitální, duševně svěţí. Z toho vyplývá, ţe by ĉasopis, aĉ je zaměřen na seniory, 

měl zaujmout ĉtenáře napříĉ generacemi. Je málo, aby přinášel pouze témata 

zdraví, zahrádky a penzijní reformy. Jako potvrzení této domněnky lze uvést 

vyjádření šéfredaktora ĉasopisu Vital plus Jiřího Hraběte, ţe loňským 

nejĉtenějším ĉlánkem webových stránek spoleĉnosti Elpida (která ĉasopis 

vydává) byl ĉlánek na téma hubnutí.  

Je třeba brát v potaz, ţe senioři mají podobné starosti jako jiné generace. Řeší 

nákup automobilu, výměnu bytu a bytového vybavení, starosti s dětmi a 

vnouĉaty, vztahové problémy, ztrátu partnera kvůli smrti nebo rozchodu ĉi 

rozvodu. Ĉasopis pro seniory by se tedy neměl vyhýbat jakýmkoliv tématům, 

která by mohla cílovou skupinu zajímat. Ve své bakalářské práci upozorňuji na 

skuteĉnost, ţe mediální produkty se zpravidla – s výjimkou inzerce na podpůrné 

doplňky stravy – vyhýbají tématu sexu. Intimita je ale v lidském ţivotě potřeba 

neustále. Stejně tak slova jako cit a láska se dle obsahové analýzy provedené 

v rámci mé bakalářské práce většinou objevovaly v souvislosti s vnouĉaty ĉi 

dětmi. Málokdy se mluvilo o vztazích mezi partnery. V bakalářské práci [2009, 

24] zmiňuji pořad z cyklu Fera Feniĉe České milování: „Pořad sleduje tři páry, 

kteří se seznámili ve vysokém věku. Jak přiznává jedna z ţen, o citech spolu 

nehovoří, a to z důvodu, ţe se stydí.“ V souvislosti s tímto tabu se můţe 

fotografie k rozhovoru s hereĉkou Janou Hlaváĉovou v ĉasopisu Generace jevit 

jako jedna z průkopnických – na fotografii je hereĉka se svým manţelem, 

hercem Luďkem Munzarem. Jana Hlaváĉová leţí na zemi a Luděk Munzar se jí, 
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taktéţ vleţe, opírá o bok.106 Fotografie nepůsobí (a zřejmě ani nemá působit) 

eroticky, přesto je v ní prvek intimity decentním způsobem zachycen. V roce 

2010 došlo v této souvislosti na ĉeské mediální scéně k významnému momentu 

– hereĉka Eliška Balzerová se pro propagaci filmu Ţeny v pokušení nechala 

nahá vyfotografovat na titulní stránku ĉasopisu Reflex107. Následovala MF 

Dnes, která ve svém suplementu Ona Dnes přinesla sérii snímků fotografky 

Nguyen Phuong Thao nazvanou Nahé a krásné i po padesátce.108  

Zdá se tedy, ţe pohled na nahé tělo v seniorním věku uţ ĉtenáře nepřekvapí. 

Přesto ani v jednom sledovaném ĉasopisu fotografie zobrazující tělo jako 

krásný objekt není. Stejně tak ve sledovaných ĉasopisech ĉasto chybí ĉlánky 

běţné v ostatních spoleĉenských ĉasopisech – například jak na partnerskou 

krizi, jak ustát nevěru, jaké jsou výhody a nevýhody spoleĉného souţití, ať uţ 

s novým partnerem, nebo s dětmi a vnuky. A je zřejmé, ţe senioři tyto problémy 

řeší stejně tak jako mladší generace. Průkopníkem můţe být například ĉlánek 

Magazínu Plus o potíţích v partnerských vztazích nazvaný Jak na „virus 

rozmrzelosti“.109 Tento ĉasopis také nepostrádal módní a kosmetické poradny a 

proměny ĉtenářek, jaké známe z ostatních lifestylových ĉasopisů. V této práci 

neprovádím obsahovou analýzu ĉasopisů, ale i při pouhém ĉtení jednotlivých 

ĉísel lze vypozorovat, která témata v nich chybí.  

5.2. Vhodný výběr názvu časopisu 

Velice důleţitým aspektem rozhodujícím o koupi můţe být i název ĉasopisu. 

Jak je jiţ zmíněno výše, posuzované ĉasopisy svými názvy evokují stáří –

Revue 50plus, Generace, dokonce dle slov jedné z dcer respondentek jí vysoký 

věk připomíná i Vital plus. Neuměla ale svůj pocit blíţe upřesnit. Aĉkoliv 

Generace se můţe pojit s přívlastkem mladá, souĉasná apod., takto 

samostatně evokuje spíše generaci našich rodiĉů, prarodiĉů apod. zřejmě 

proto, ţe výraz „generace“ se mnohdy uţívá pro ĉasový úsek (např. „po několik 

                                                 
106

 Manţelé Jana Hlaváĉová a Luděk Munzar na snímku Petry Skoupilové. Generace. 2010, roĉ. 
12, ĉ. 1, s. 6. Viz obrázek ĉ. 3 v příloze ĉ. 5. 

107
 Viz obrázek ĉ. 4 v příloze ĉ. 5. 

108
 Viz obrázek ĉ. 5 v příloze ĉ. 5. 

109
 ANTOŠOVÁ, Klára. Jak na „virus rozmrzelosti“. Magazín Plus. 2010, roĉ. 3, ĉ. 5-6, s. 30-31. 
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generací ...“). S domněnkou, ţe název ĉasopisu evokující stáří odrazuje 

potenciální ĉtenáře z řad mladších roĉníků, koresponduje vysvětlení 

šéfredaktorky bývalého ĉasopisu Magazín 55plus ke změně názvu: „Na základě 

mnoha Vašich reakcí přecházíme k názvu Plus. Přáli jste si změnu, protoţe náš 

časopis podle Vás čtou celé generace rodin – od třicátníků výše a tak jemnou 

změnou názvu chceme pokračovat směrem, jakým jsme vykročili.“110 

Zmiňovaná změna byla však pouze kosmetického rázu, protoţe ĉíslo ĉasopisu, 

ve kterém byla změna avizovaná, bylo posledním tištěným. Adresa webových 

stránek online magazínu je stále www.padesatpetplus.cz nebo 

www.plusmagazin.cz. Na záloţce v internetovém prohlíţeĉi se obě adresy 

zobrazují jako 55 Plus a e-mailová adresa do redakce je 

redakce@padesatpetplus.cz. Dokud si ale senioři nezvyknou na skuteĉnost, ţe 

není třeba se za svůj status stydět, nebudou si ve stáncích říkat o ĉasopisy na 

první pohled urĉené starším generacím.  

Tvrzení potvrzují i názory seniorů uvedené v  dotazníku. V odpovědích na 

otázku Proĉ ĉasopis neĉtete? (myšleno ĉasopis Vital plus, Magazín 55+, 

Generace nebo Revue 50plus) je moţné najít:  

- „Jejich obsah je pro mne nezajímavý.“ Coţ by byl relevantní názor, pokud 

by respondent výše neuvedl, ţe ţádný z těchto ĉasopisů nezná. Z odpovědi 

tedy můţeme tušit předsudeĉné vnímání.111  

- „Zajímají mě jiné problémy, neţ problémy seniorů.“ Respondent je ve 

věkové skupině 60-69 let, ţádný z uvedených ĉasopisů taktéţ nezná.112 

- „Necítím se 55 plus.“ Odpověděl respondent z věkové kategorie 50-59 let, 

opět ţádný z ĉasopisů nezná.113 

Lze se tedy domnívat, ţe názvy ĉasopisů mohou vzbuzovat předsudky a 

odrazovat tak případné ĉtenáře. Příhodnější volbou názvu tak mohou 

vydavatelé přilákat větší okruh ĉtenářů, ĉímţ zvýší svou atraktivitu pro 

                                                 
110

 Štrobová Alena. Editorial. 2010. Magazín Plus, roĉ. 3, ĉ. 4, s. 3  

111
 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 33. 

112
 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 23. 

113
 Dotazník – Význam ĉasopisů v ţivotě seniorů, respondent ĉ. 2. 

http://www.padesatpetplus.cz/
http://www.plusmagazin.cz/
mailto:redakce@padesatpetplus.cz
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zadavatele reklamy. Je ovšem otázkou, zda by tím ale naopak netratili v době, 

aţ se mediální agentury zaĉnou obracet s cílenými nabídkami na ĉtenáře těchto 

ĉasopisů s vysokou afinitou. Protiargumentem můţe také být, ţe ve světě 

ĉasopisy s jednoznaĉnými názvy vycházejí – Saga (v překladu sága), 

Sechs+sechzig (v překladu Šedesátšest), zároveň ale například americký 

Senior magazine změnil název na Living well. Proti změně názvu hovoří i 

výsledky z provedených rozhovorů, kde se všichni dotazovaní shodují, ţe jsou 

ĉasopisy urĉené seniorům třeba. Pokud se názvem i obsahem rozmělní mezi 

univerzální ĉasopisy, hrozí, ţe by mohly pro seniory ztratit svou atraktivitu. Tu 

však, na druhou stranu, zatím nejspíše nemají aţ tak velikou, aby nestála za to 

riziko ĉasopisy trochu „omladit“ a stát se tak atraktivnější pro širší publikum.    

5.3. Posouzení prostoru na trhu 

Moţným problémem sledovaných ĉasopisů můţe být i skuteĉnost, ţe je jich zde 

paradoxně příliš mnoho. V době, kdy je spoleĉnost, jak bylo popsáno 

v teoretické ĉásti, k seniorům postavena spíše negativně, je potenciální cílová 

skupina těch, kteří jsou hrdi na status seniora a bez potíţí ĉi rádi si zakoupí 

jemu urĉený ĉasopis, poměrně malá. Srovnejme postavení ĉasopisů pro 

seniory s ĉasopisy pro teenagery (kteří jsou v porovnání se seniory přibliţně 

stejně velkou nebo moţná i menší skupinou). Aĉkoliv se na trhu udrţí několik 

ĉasopisů pro teenagery, u ĉasopisů pro seniory tomu tak není. Důvodem je 

nejspíše vysoká obliba ĉtení ĉasopisů mezi teenagery – nejĉtenější ĉasopis 

v tomto segmentu, Bravo, měl v r. 2010 odhadovanou ĉtenost 193 000.114 To je 

mnohonásobně, dokonce o řád více, neţ kam se dostanou ĉasopisy pro 

seniory. Pravděpodobně nejznámější (alespoň podle dotazníkového šetření 

v této práci) Vital plus odhaduje svou ĉtenost na 48 000. Z tohoto důvodu a 

z důvodu zvyklosti zadavatelů reklamy „vychovávat“ si své zákazníky se tedy 

ĉasopisy pro seniory nemohou poměřovat s nabídkou potenciální pozornosti 

svého publika s ĉasopisy pro teenagery.  

                                                 
114

 Zdroj: Media projekt. 
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Ĉasopisy pro seniory si ovšem konkurují navzájem nejenom ve své 

vydavatelské ĉinnosti. Například dva vydavatelé magazínů pro seniory, Ţivot 90 

(vydává Generaci) a Elpida (vydává Vital plus) provozují tísňové telefonní linky 

pro seniory. Nebylo by vhodnější síly vynaloţené na tuto ĉinnost spojit, a ušetřit 

si tak náklady, které by bylo moţné vyuţít na vydávání ĉasopisů?  

Řešením by mohly být i státní dotace. Ty nepravidelně v minulých letech 

získávala Generace, ostatní ĉasopisy tuto informaci neposkytly. Státní dotace 

jsou zpravidla poskytovány literárním ĉasopisům. Aĉkoliv dotace mohou nést 

riziko omezení svobody slova, toto riziko povaţuji za velmi malé oproti 

výhodám, které by státní dotace ĉasopisům pro seniory přinesly. Posouzení, 

kterým ĉasopisům dotace poskytnout a kterým ne, nechávám na odbornících 

ministerstva kultury. Je ale pravděpodobné, ţe by dotace mohly výrazně 

pomoci uvést ĉasopisy pro seniory ve známost mezi ĉtenáři a pak uţ by se 

spíše dal nechat prostor „volné ruce trhu“, jaké ĉasopisy v konkurenci přeţijí. 

Vyřešil by se tak jiţ zmíněný bludný kruh, kdy se ĉasopisy pro seniory nemohou 

více propagovat, protoţe k tomu nemají prostředky. A protoţe nejsou 

propagovány, nejsou mezi ĉtenáři známé a je moţné (ale ne prokázané!) ţe 

mají z tohoto důvodu niţší ĉtenost. A proto jsou nevhodnými nosiĉi reklamních 

sdělení.  

Shrnu-li výše uvedená doporuĉení, vydavatelé ĉasopisů pro seniory by se měli 

zaměřit na: 

- posouzení vhodnosti názvu ĉasopisu; 

- rozšíření uţiteĉných informací – finanĉní a právní rubriky, více tipů na akce 

pro seniory (slevy v divadlech a kinech apod.), moţnosti cestování 

uzpůsobeného seniorům; 

- rozšíření témat, více oblastí, které zřejmě z důvodu stereotypního vnímání 

seniorů vynechávají (vztahy, móda, kosmetika); 

- zatraktivnění obsahu i pro ostatní věkové skupiny, ovšem při zachování si 

jasného sdělení, ţe jsou zaměřeny na seniory; 
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- propagaci mediálním a reklamním agenturám, aby uznaly seniory za 

významnou cílovou skupinu; 

- propojení tištěné verze s webovými stránkami a dalšími aktivitami (inspirací 

můţe být Vital plus, který má tuto ĉást dobře propracovanou); 

- inspiraci ze zahraniĉní (Saga magazine, AARP The Magazine); 

- moţnost získání státních dotací. 
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Závěr 

Má práce nese název Senioři jako cílová skupina lifestylových ĉasopisů. 

V průběhu vzniku práce jsem se několikrát nad tímto názvem zamýšlela. Dnes, 

po provedeném průzkumu a získaných zkušenostech, bych ho volila trochu 

jinak. Obecně lifestylové ĉasopisy totiţ přímo na seniory nejspíše nemíří (ale 

pro toto tvrzení nemám ţádný důkaz). Posoudím-li (jen z obecné zkušenosti) 

pět nejĉtenějších ĉasopisů z této kategorie – Glanc, Cosmopolitan, Elle, Joy a 

Marianne,115 pak jedině o Marianne lze říci, ţe můţe být svým obsahem 

atraktivní pro seniory (především tedy seniorky) a dále Glanc, který byl dokonce 

v průzkumu mezi nejvíce ĉtenými ĉasopisy uveden. V této práci jsem myslím 

dostateĉně zdůvodnila, proĉ jsem sledované ĉasopisy Magazín Plus, Generaci, 

Revue 50plus i Vital plus zařadila mezi lifestylové ĉasopisy, aĉkoliv podobnost 

třeba s ĉasopisy Cosmopolitan, Elle ĉi Joy bychom hledali jen těţko. Název 

práce bych tedy mohla zvolit například: Specifika lifestylových ĉasopisů pro 

seniory. Potom bych ale musela porovnávat sledované ĉasopisy s jiţ 

zmíněnými nejĉtenějšími lifestylovými ĉasopisy a seniorům by nemohl být dát 

takový prostor. Nejpřesnějším názvem by asi bylo jednoduše Senioři jako 

uţivatelé ĉasopisů. Protoţe ale, jak je vysvětleno v kapitole Definice pojmů, 

můţeme sledované ĉasopisy pro seniory do kategorie lifestylových ĉasopisů 

zahrnout, nepokládám název Senioři jako cílová skupina lifestylových ĉasopisů 

za neadekvátní, a proto jsem u původního názvu zůstala. 

Průzkum provedený v rámci této práce ověřoval hypotézu, ţe senioři ĉasopisy 

jim urĉené neznají a/nebo je nezajímají. První ĉást hypotézy byla potvrzena, 

povědomí o existenci ĉasopisů pro tuto cílovou skupinu opravdu není veliké. 

Druhou ĉást hypotézy jsem oznaĉila za spíše vyvrácenou, k urĉitějšímu 

potvrzení by byl ale potřeba další, rozsáhlejší průzkum.  
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 Zdroj: Media projekt. 
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Moţná nejdůleţitější otázkou celé práce ale je, zda je vůbec nutné ĉi ţádoucí, 

aby lifestylové ĉasopisy pro seniory vycházely. Má odpověď zní ano, alespoň 

k přívlastku „ţádoucí“. Důvody jsou především zřejmé z kapitol 2 a 3, kde je 

myslím dostateĉně podloţeno, ţe jsou senioři opomíjenou skupinou a skupinou 

znázorňovanou v médiích zcela odlišně od jejich reálného stavu. Stejně tak 

výsledky průzkumu, který je souĉástí této práce, hovoří pro potřebu těchto 

ĉasopisů. Oponenti by mohli namítnout, ţe aţ budou senioři v médiích 

zobrazováni dle skuteĉnosti, aţ budou senioři bráni jako souĉást většiny (a oni 

jí opravdu budou), aţ budou inzerenti uzpůsobovat své reklamy potřebám 

seniorů a tyto nabídky uveřejňovat v běţných médiích, nebude ĉasopisů 

speciálně zaměřených na seniory třeba. To je zcela jistě pravda. Avšak není 

jisté, ţe tato doba v takové podobě skuteĉně nastane. Navíc senioři – a toto 

tvrdím i s rizikem nařĉení z ageismu – mají a vţdy budou mít své specifické 

poţadavky. Tak, jako třicátníky zřejmě nezaujme ĉasopis pro teenagery, 

maximálně ho proĉtou z důvodu, aby porozuměli svým dětem nebo 

zavzpomínali na vlastní pubertální léta, i senioři mají svá témata a ta jsou jimi 

vnímána odlišným způsobem neţ u mladší generace. Potřebu těchto ĉasopisů 

potvrdily i rozhovory se seniory provedené v rámci průzkumu.  

Pokud vezmeme potřebu ĉasopisů z celospoleĉenského úhlu pohledu, můţeme 

jako argumenty pro existenci těchto ĉasopisů uvést zejména podporu 

přehlíţených menšin (ţe jimi senioři jsou, je probíráno v kapitole 2.1) a zejména 

moţnost těchto ĉasopisů být nositeli dědictví kultury, zvyků, témat a ţivotního 

stylu předchozích generací.  

Z trţního hlediska se význam těchto ĉasopisů skrývá zejména v potenciálu stát 

se poměrně významnou inzertní plochou a rozšířit tak uzavřený okruh periodik, 

které mediální agentury zpravidla vyuţívají.  

Nedomnívám se, ţe by tato práce měla moc výrazně rozšířit povědomí 

o sledovaných ĉasopisech a mohla zvýšit jejich prodej (toto ani nebylo jejím 

úĉelem), ale věřím, ţe alespoň v omezeném dosahu se mi podařilo téma senioři 

(a nejen ve vztahu k médiím) otevřít a rozvíjet diskuze na toto téma. Snaţila 

jsem se také o bourání různých mýtů týkajících se seniorů. Například na 

redakĉní radě interního firemního ĉasopisu, na jehoţ tvorbě se spolupodílím, 
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jsem prosadila do hlavního rozhovoru ĉísla nejstaršího zaměstnance této 

spoleĉnosti, uznávaného právníka, který několikrát týdně stále dochází do 

zaměstnání, aĉkoliv je mu cca 80 let. Ĉasopis vychází v nákladu 7 000 kusů. 

I proto věřím, ţe jsem pro změnu pohledu na seniory udělala, co bylo v mých 

silách.  

Budu ráda, kdyţ se na seniory zaĉne nahlíţet jako na plnohodnotné a (aţ na 

výjimky) plně soběstaĉné ĉleny naší spoleĉnosti, kteří mohou většinou nejen 

podávat standardní pracovní výkony a přinášet radost svým blízkým, ale hlavně 

nabízejí hodnotu, kterou mladší roĉníky přinést nemohou – zkušenosti. Zároveň 

senioři tvoří nesmírně důleţitou ţivou spojku mezi minulostí a souĉasností, na 

kterou se obĉas, v přílišném upnutí se na budoucnost, zapomíná.   

Summary 

My thesis is called “Seniors as the target group of lifestyle magazines”. During 

my writing, I was numerously contemplating this title. Today, after the research 

executed and experience gained, I would amend the title a little. Generally, 

seniors are not a direct target of lifestyle magazines (despite I have no evidence 

to support this opinion). However, we may include the analyzed magazines for 

seniors into the category of lifestyle magazines (as explained in the chapter 

called “Definitons and their interpretation”); thus, I do not consider the title 

“Seniors as the target group of lifestyle magazines” inappropriate. This is why I 

stuck to the original title. 

The research carried out in connection with this thesis was verifying the 

hypothesis that seniors are not aware of the magazines focused on them and/or 

they are not interested in them. The first part of this hypothesis was proved as 

the awareness of the magazines existence for this target group is quite low. I 

concluded the second part of this hypothesis as more or less disproved; 

another, more extensive research would be necessary for a stronger argument.  

Maybe the most important question of the whole thesis is whether it is 

necessary or desirable that the lifestyle magazines for seniors are published. 

My answer is yes, at least to the word “desirable”. The reasons for this are clear 
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particularly from chapters 2 and 3 where, in my opinion, I sufficiently back up 

the statement that, in media, the seniors are a not only a neglected group but 

also a group which is depicted in a totally different light compared to their real 

life. In the same way, the research findings which form a part of this thesis show 

the need of these magazines. The opponents might argue that once seniors are 

depicted truthfully in media, once they are regarded as a part of the majority 

(and really they will be), once the advertisers adapt their advertisements to the 

needs of seniors and these offers are published in ordinary media, the 

magazines specifically tailored to seniors will not need to exist. That is most 

certainly true. However, it is not certain that this day, in this fashion, will really 

come. Moreover, the seniors (and I claim this despite the possible accusation of 

ageism) have and will always have their specific needs. The need of these 

magazines was also confirmed by interviews with seniors performed as a part of 

the research. 

If we take the need of magazines from the overall society view, the following 

arguments for the existence of these magazines may be brought up: the 

support of neglected minority (the seniors are a neglected minority, as 

discussed in chapter 2.1), and, primarily, the chance that these magazines will 

bear the legacy of culture, habits, topics and lifestyle of previous generations. 

As far as the market viewpoint is concerned, the significance of these 

magazines lies particularly in the potential to become a relatively substantial 

advertisement space, and, therefore, widen the range of periodicals which are 

used by media agencies. 

I will be happy if the seniors will start to be treated as equal and (apart from 

some exceptions) fully self-sufficient members of our society which may mostly 

not only achieve standard job performance and bring joy to their relatives but 

also offer value which the younger cannot bring – experience. Simultaneously, 

the seniors form an extremely important living connection between the past and 

the present. This connection is, however, due to an excessive focus on the 

future, sometimes being forgotten. 
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PŘÍLOHA 1: Dotazník: Význam časopisů v životě seniorů – pilotní 

průzkum 

Tento dotazník byl vytvořený v rámci diplomové práce nazvané Senioři jako 

cílová skupina lifestylových magazínů. Práce si klade za cíl zjistit znalost a 

preference seniorů při výběru ĉasopisů. Zkoumá, zda senioři povaţují ĉasopisy 

za důleţitou sloţku trávení jejich volného ĉasu a zda nabídka na trhu 

uspokojuje jejich potřeby. 

Prosím vás o zodpovězení dotazů níţe. Vyplnění dotazníku vám nezabere více 

neţ pár minut a váš názor mi velmi pomůţe ke zjištění výše uvedených 

skuteĉností. Dotazník je zcela anonymní a získané výstupy nebudou pouţity 

k marketingovým, ale pouze k výzkumným úĉelům. Předem vám děkuji za 

pravdivé a kompletní vyplnění. 

Otázka č. 1 – Jakýkoliv časopis čtete: 

a) Pravidelně 

b) Obĉas 

c) Nikdy 

V případě, ţe jste odpověděl/a c), odpovězte prosím na tuto pro Vás poslední 

otázku: 

Proč nečtete žádný časopis? (moţno zaškrtnout více odpovědí) 

a) Obsah ĉasopisů mě nezajímá. 

b) Nemám ĉas. 

c) Jsou pro mě drahé. 

d) Jiný důvod, prosím stručně uveďte: 

______________________________________________ 
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V případě, ţe jste na otázku č. 1 odpověděl/a a) nebo b), pokračujte prosím 

touto otázkou: 

Otázka č. 2 – Jak si obstaráváte časopis(y)? (moţno zaškrtnout více 

odpovědí) 

a) Kupuji. 

b) Mám předplatné. 

c) Půjĉuji si nebo dostávám (v knihovně, od známých, od rodiny). 

Otázka č. 3 – Kolik časopisů měsíčně průměrně přečtete? (vyberte prosím 

jednu odpověď) 

a) 1 

b) 2 

c) Více 

Otázka č. 4 – Kolik peněz jste ochoten/ochotna a schopen/schopna za 

časopisy měsíčně utratit? (vyberte prosím jednu odpověď) 

a) 0 Kĉ 

b) Do 50 Kĉ 

c) 51 a více Kĉ 

Otázka č. 5 – Uveďte prosím vámi nejčastěji čtený časopis(y) (moţné uvést 

max. 3 v pořadí, jak jsou pro vás důleţité): 

_______________________________________________________________ 

Otázka č. 6 – Znáte časopis Vital Plus, Magazín 55+, Generace nebo Revue 

50plus? 

(vyberte prosím jednu odpověď) 

a) Ţádný z nich neznám. 
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b) Některý z nich, prosím uveďte: ________________________________ 

c) Všechny 

Otázka č. 7 – Jste čtenářem/čtenářkou některého z těchto časopisů? 

(vyberte prosím jednu odpověď) 

a) Ano, pravidelně ĉtu, prosím uveďte: _____________________________  

b) Ano, příleţitostně ĉtu, prosím uveďte: ____________________________ 

c) Ne 

Otázka č. 8 – Na základě čeho si vybíráte časopis(y)? (moţné zaškrtnout 

více odpovědí) 

a) Vyhovuje mi obsah ĉasopisu. 

b) Vyhovuje mi jeho cena. 

c) Vyhovuje mi grafický vzhled.  

d) Nevybírám, dostávám ho od příbuzných, známých apod. 

e) Jiný důvod, prosím 

uveďte:______________________________________ 

Otázka č. 9 – Která z těchto témat vás v časopisech nejvíce zajímají? 

(moţno zaškrtnout více odpovědí) 

a) Kříţovky, sudoku, kvízy apod.  

b) Populárně –nauĉná témata (příroda, vesmír, dějiny, apod.) 

c) Spoleĉnost, rozhovory se zajímavými lidmi 

d) Zdraví, strava 

e) Jiné, prosím uveďte:  

____________________________________________ 
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Otázka č. 10 - Osobní údaje 

Prosím zaškrtněte: 

Jste: 

 ⃝ ţena   ⃝ muţ 

Váš věk je v rozmezí: 

⃝ 50-59 let ⃝ 60-69 let ⃝ 70-79 let ⃝ 80-89 let ⃝ 90 a více let 

Bydlíte: 

  ⃝ ve městě  ⃝ na venkově 

Děkuji Vám za ĉas, který jste věnoval/a vyplnění dotazníku. 

Denisa Mannová 

Dotazník prosím odešlete na adresu: Evropská 56, 160 00 Praha 6 nebo elektronicky 

na e-mail denisa.mannova@seznam.cz. V případě dotazů mě můţete kontaktovat na 

tel. ĉísle 737 201 272. 

mailto:denisa.mannova@seznam.cz
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PŘÍLOHA 2: Dotazník: Význam časopisů v životě seniorů 

Tento dotazník byl vytvořený v rámci diplomové práce nazvané Senioři jako 

cílová skupina lifestylových magazínů. Práce si klade za cíl zjistit znalost a 

preference seniorů při výběru ĉasopisů. Zkoumá, zda senioři povaţují ĉasopisy 

za důleţitou sloţku trávení jejich volného ĉasu a zda nabídka na trhu 

uspokojuje jejich potřeby. 

Prosím vás o zodpovězení dotazů níţe. Vyplnění dotazníku vám nezabere více 

neţ pár minut a váš názor mi velmi pomůţe ke zjištění výše uvedených 

skuteĉností. Dotazník je zcela anonymní a získané výstupy nebudou pouţity 

k marketingovým, ale pouze k výzkumným úĉelům. Předem vám děkuji za 

pravdivé a kompletní vyplnění. 

Otázka č. 1 – Jakýkoliv časopis čtete: 

a) Pravidelně 

b) Obĉas 

c) Nikdy 

V případě, ţe jste odpověděl/a c), odpovězte prosím na tuto pro Vás poslední 

otázku: 

Proč nečtete žádný časopis?(moţno zaškrtnout více odpovědí) 

a) Obsah ĉasopisů mě nezajímá. 

b) Nemám ĉas. 

c) Jsou pro mě drahé. 

d) Jiný důvod, prosím stručně uveďte: 

_____________________________________________________________ 

V případě, ţe jste na otázku č. 1 odpověděl/a a) nebo b), pokračujte prosím 

touto otázkou: 
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Otázka č. 2 – Jak si obstaráváte časopis(y)? (moţno zaškrtnout více 

odpovědí) 

a) Kupuji. 

b) Mám předplatné. 

c) Půjĉuji si nebo dostávám (v knihovně, od známých, od rodiny). 

Otázka č. 3 – Kolik časopisů měsíčně průměrně přečtete? (vyberte prosím 

jednu odpověď) 

a) 1 

b) 2 

c) Více 

Otázka č. 4 – Kolik peněz jste ochoten/ochotna a schopen/schopna za 

časopisy měsíčně utratit? (vyberte prosím jednu odpověď) 

a) 0 Kĉ 

b) Do 50 Kĉ 

c) 51 a více Kĉ 

Otázka č. 5 – Uveďte prosím vámi nejčastěji čtený časopis(y) (moţné uvést 

max. 3 v pořadí, jak jsou pro vás důleţité): 

_______________________________________________________________ 

Otázka č. 6 – Znáte časopis Vital Plus, Magazín 55+, Generace nebo Revue 

50plus? 

(vyberte prosím jednu odpověď) 

a) Ţádný z nich neznám. 

b) Některý z nich, prosím uveďte: ________________________________ 
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c) Všechny 

Otázka č. 7 – Jste čtenářem/čtenářkou některého z těchto časopisů? 

(vyberte prosím jednu odpověď) 

a) Ano, pravidelně ĉtu, prosím uveďte: _____________________________  

b) Ano, příleţitostně ĉtu, prosím uveďte: ____________________________ 

c) Ne 

Otázka č. 7c) Pokud jste v otázce výše odpověděl c), zkuste prosím stručně 

popsat důvod, proč časopis nečtete: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Otázka č. 8 – Zaujala vás některá obálka časopisu? Pokud ano, čím? 

1:       2: 

      

3:       4:  
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1 ____________________________________________________________ 

2____________________________________________________________ 

3____________________________________________________________ 

4____________________________________________________________ 

Otázka č. 9 – Na základě čeho si vybíráte časopis(y)? (moţné zaškrtnout 

více odpovědí) 

a) Vyhovuje mi obsah ĉasopisu. 

b) Vyhovuje mi jeho cena. 

c) Vyhovuje mi grafický vzhled.  

d) Nevybírám, dostávám ho od příbuzných, známých apod. 

e) Jiný důvod, prosím 

uveďte:_________________________________________________________ 

Otázka č. 10 – Která z těchto témat vás v časopisech nejvíce zajímají? 

(moţno zaškrtnout více odpovědí) 

a) Kříţovky, sudoku, kvízy apod.  

b) Populárně –nauĉná témata (příroda, vesmír, dějiny, apod.) 

c) Spoleĉnost, rozhovory se zajímavými lidmi 

d) Zdraví, strava 
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e) Jiné, prosím uveďte:  

_______________________________________________________________ 

Osobní údaje 

Prosím zaškrtněte: 

Jste:   ⃝ ţena   ⃝ muţ 

Váš věk je v rozmezí: 

⃝ 50-59 let ⃝ 60-69 let ⃝ 70-79 let ⃝ 80-89 let ⃝ 90 a více let 

Bydlíte:  ⃝ ve městě  ⃝ na venkově 

Děkuji Vám za ĉas, který jste věnoval/a vyplnění dotazníku. 

Denisa Mannová 

Dotazník prosím odešlete na adresu: Evropská 56, 160 00 Praha 6 nebo elektronicky 

na e-mail denisa.mannova@seznam.cz. V případě dotazů mě můţete kontaktovat na 

tel. ĉísle 737 201 272. 

mailto:denisa.mannova@seznam.cz
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PŘÍLOHA 3: Záznam hloubkových rozhovorů 

Respondentka č. 1: Jana 

Jak často čtete časopisy? Denně? Kolikrát týdně či měsíčně? 

Kaţdý den.  
 
Pokud denně, kolik přibližně minut mu věnujete? 

No, půl hodinu určitě. 
  
Nakupujete si časopisy, máte předplatné, nebo je dostáváte? 

Vlastně všechny varianty. Kupuju si hlavně do vlaku, mám předplatné Lidových 

novin, kde je Pátek, pak mi chodí do práce odborné časopisy a dostávám občas 

od dcery. 

 
Jaké časopisy čtete? 
 
Mám předplatné na Komenský, Predškolská výchova, Pátek, pak ještě jedna 

příloha Lidových novin, taková veliká, Esprit se myslím jmenuje. V práci pak 

ještě Rodina a škola, Informatorium, a teď nám tam chodí nějaký hodně 

zajímavý časopis o kultuře a výtvarné výchově, počkejte, já ho tady zrovna 

mám, Sanquist. Na ten se podívejte, ten je hodně zajímavý. No a kupuji si 

Respekt, Reflex, Moje psychologie mě zklamala,  dřív byla dobrá, ale teď uţ je 

to hrozné. Někdy do vlaku Květy nebo Vlastu. Od dcery dostávám Ţenu a ţivot 

a Marianne, ale hlavně v tý Ţeně, to je samá reklama. 

Kolik korun měsíčně za ně přibližně utratíte? 

No, to bude nějakých moţná i 300 korun, nebo moţná i víc. 
 
Jaká témata vás v časopisech nejvíce zaujmou?  

Školství, psychologie, zdravý ţivotní styl, ale i ty drby. 

Co vám čtení časopisů přináší? 

Jak to myslíte?  
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Otázka míří směrem, zda časopisy čtete spíše pro získání informací, nebo 

spíše jak odpočinkovou činnost? 

Tak asi poučení, ale i zábavu, jak kdy. 

Víte, že existují časopisy určené seniorům? 

Byla bych moc ráda, kdyby byly. Kromě Vital plus nic. V jiných časopisech se o 

mé věkové kategorii nepíše. Například módní rubriky se vůbec nevěnují 

kategorii 60 a víc let. Pochopitelně by mě zajímalo, jak se mám oblékat. 

Seniorům by mohly být ušité na míru třeba finanční gramotnost, naše generace 

v tom nebyla vzdělaná a spousta seniorů na to doplácí. Zdraví se objevuje. 

Málokdy se ale objeví moţnosti, jak se zaopatřit na stáří, jaké jsou sluţby, 

telefonní čísla a tak. Třeba jsem náhodou zjistila, ţe řit na stáří, jaké jsou 

sluţby, telefonní čísla a tak. Třeba jsem náhodou zjistila, ţe v Praze v Karolíně 

Světlé je klub pro seniory. V Ostravě, kam občas jezdím, zase jednou týdně 

v kině promítají pro seniory, ale nemám se o tom jak dozvědět. Divadlo 

Fidlovačka málo propaguje představení se slevou. Tísňové linky se málo 

propagují.   

Jsou takové časopisy třeba?  

Rozhodně. Ten Vital plus se tomu občas věnuje. Vítám taková vzdělávací 

témata a zároveň odpočinková. 

Jaký je váš názor na ukázková čísla? 

„No ţe je dobré, ţe se tam dozvím, co mojí věkovou kategorii zajímá. Třeba 

proměny v tom Plusu to bylo pěkné, ţe se nebojí ukázat i starší ţenu. A čísla na 

tísňové linky, to je důleţité. Konečně někdo ví, co senioři potřebují. Vadí mi ale 

někdy tisk, ne vţdy je zřetelný, některé stránky se mi špatně čtou. Jednou jsem 

viděla něco pro seniory Doba nebo tak nějak, ty mě teda vůbec nezajímají, to 

bylo hrozné. 

Potkala jsem se někdy s časopisy pro seniory v trafice? 

Časopis Generace jsem viděla jsem jen jednou u kamarádky, ve stáncích není. 

A to jsem se i někdy ptala, jestli mají něco pro můj věk. Chtělo by to větší 

propagaci. Nevím, třeba přes vyhledávání sponzorů? Myslím si, ţe pár korun by 
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lidi mohli dát. Co je zadarmo, budí nedůvěru. Časopisy by mohly taky získat 

peníze z cestovních kanceláří, které by tam propagovali. Se sestřenicí, se 

kterou cestuju, ráda pojedu na zájezd se seniory, abychom neměli komplex 

z mladých holek. 

Jaký je váš názor na bulvární časopisy? 
 
Bulvár? Musím říct, ţe je mi úplně trapné, o čem píšou. Kdyţ vidím ty 

upoutávky v televizi, teda vůbec mě to neláká ke koupi, spíš naopak. 

Na začátku jste ale říkala, že vás drby zajímají. 

Ale tak nějaké drby si přečtu, ale musí být pravdivé. Třeba kdo měl kde jaké 

šaty a tak. Ten bulvár si vymýšlí, ţe tomu přece normálně smýšlející člověk 

nemůţe vůbec věřit. To mě nebaví. 

Jaký je váš názor na reklamu v časopisech? 
 
Reklama v časopisech mi v rozumné míře nevadí, ale kdyţ je víc reklamy neţ 

článků, tak mi to vadí. Chápu, ţe se musí uţivit, ale odsud podsud.  Reklamy 

čtu, abych se informovala. Občas jsem nalítla na zázračné zhubnutí, tak to uţ 

teď nečtu, ale třeba něco na klouby, to mě zajímá. Zrovna nefungoval 

přípravek, který měl zabránit chuti na sladké, u mě to bylo opačně. 

Poslední otázka, připadáte si jako čtenář, který má dostatečný výběr mezi 

časopisy? 

Tak kdyby jich bylo ještě víc, asi by mi lezly do peněz. Ale zase kdyby těch 

časopisů pro seniory bylo víc, třeba byl některý zaměřený na kulturu, některý na 

sport,  některý zas na jiné věci, asi by to bylo lepší, aby si kaţdý mohl vybrat.   
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Respondentka č. 2: Pavla 

Jak často čtete časopisy? Denně? Kolikrát týdně či měsíčně? 

Časopisy čtu jen, občas ale pravidelně přílohu LN Pátek. Jednou týdně, občas 

čtu přílohy MF Dnes, co kupuje dcera. 

Jaké časopisy čtete? 

Ty přílohy k novinám. Samostatně si časopisy nekupuju. 

Máte i nějaké předplatné? 

Předplatné nechci, protoţe si to chci projít ráno, dokud jsem čerstvá, kdyby mi 

to chodilo do schránky, tak to mám aţ večer. Proto si je kupuju cestou do práce.  

Kolik měsíčně za časopisy přibližně utratíte? 

No tak 70-80 Kč, ale je to včetně těch novin. 

Jaká témata vás v časopisech nejvíce zaujmou?  

Určitě nejvíc kultura, pak rozhovory, politika a i sport mě zajímá. 

Čtete časopisy spíše pro získání informací, nebo jak odpočinkovou 

činnost? 

Spíš je to relax, trošku poučení, zdroj informací jsou spíš noviny. 

Víte, že existují časopisy určené seniorům? 

Nevím, ani jsem o tom nepřemýšlela, ţe by mohly být. 

Generace, Magazín Plus, Vital Plus, Revue 50plus – Říkají vám něco tyto 

názvy? 

Ne, vůbec, nikdy jsem o nich neslyšela. 
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Myslíte si, že jsou časopisy pro seniory třeba? 

No to určitě jsou. Kdyţ jde někdo do důchodu a je osamělý, mohl by si tam najít 

kontakty. Ale mě to nenapadlo, protoţe jsem pracující seniorka, asi aţ půjdu do 

důchodu, budu mít víc času a pak mi určitě přijdou vhod. 

Jaká témata byste v takových časopisech chtěla? 

Tak asi nějaké vyţití – ţe je moţné chodit na společné setkání, výlety, za 

kulturou. Já se třeba těším, ţe budu studovat univerzitu třetího věku, tak aby si 

ti lidi našli, co s volným časem v důchodu, aby si našli přátele. 

Jaký je váš názor na časopisy pro seniory po zběžném prolistování?  

Tak Generace mě zaujala víc neţ Magazín Plus, víc se v ní člověk dozví. 

Revue 50plus je asi kombinace těch dvou – informace i lehčí témata. Vital plus 

mě asi zaujal nejvíc. Na stánku bych si nejspíš koupila Generaci. Magazín Plus 

jde moc po povrchu. 

Jaký je váš názor na bulvár?  

No bulvár, to je špatný. Nerozumím tomu, proč to vychází a připadá mi to 

smutný. Nechápu, ţe to někdo čte. Třeba kdyţ vidím, jak to lidi čtou v metru, ty 

titulky jsou hrozný. Zvedá se mi z toho ţaludek. 

Jaký je váš názor na reklamu v časopisech?  

Mně spíš vadí, ale v televizi, kdyţ je vtipná, tak mě i pobaví. Vadí mi, ţe mi 

někdo něco vnucuje, ale párkrát se mi stalo, ţe jsem si řekla, ţe je fajn, ţe 

někdo udělá vtipnou reklamu. Nedám na ní, ale zároveň si uvědomuju, ţe kdyţ 

jdu do obchodu, tak kdyţ slyším v reklamách třeba Vanish, tak se na něj pak 

v obchodě podívám, i kdyţ se nechci tou reklamou nechat ovlivnit. Tak co 

teprve ty, kteří o tom nepřemýšlejí, tak ty to musí ovlivňovat ještě víc. A to mi 

vadí, nechci, aby mě někdo ovládal. 
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Poslední otázka, připadáte si jako čtenář, který má dostatečný výběr mezi 

časopisy? 

Ale asi ano, pro mě ty časopisy zase nejsou tak důleţité a určitě existuje plno, 

které vůbec neznám, takţe vlastně určitě ano. 
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Respondent č. 3: Radek 

Jak často čtete časopisy? Denně? Kolikrát týdně či měsíčně? 

No víte, je to drahý. Dřív časopisy, třeba Dikobraz si pamatuju, kdysi stál 

dvěpadesát, ale dneska to je všechno draţší. Kdyţ to řeknu takhle – radši si 

v tý trafice koupim cigarety neţ nějakej časopis. Všechno je to o penězích a 

těch my moc nemáme. Takţe si je moc nekupuji asi tak teda jeden do měsíce. 

Jaké časopisy čtete? 

Spíš to, co kupujou mladý, to co čtou oni.Já si koupím občas třeba Pestrý svět. 

Máte i předplatné? 

Kluk mi dal k Vánocům předplatný kříţovky, ale moc se mi to nelíbí, je to samá 

osmisměrka, sudoku, na čísla to já moc nejsem, většinou mi to nevyjde a tak 

mě to nebaví. 

 Kolik měsíčně za ně přibližně utratíte?  

Tak asi tak dvacet korun. 

Jaká témata vás v časopisech nejvíce zaujmou?  

Přírodu, tu mám rád, pak nějaké čtení o lidech, co se komu stalo a tak prostě ze 

ţivota. 

Čtete časopisy spíše pro získání informací, nebo jak odpočinkovou 

činnost? 

Spíš na dlouhou chvíli, kdyţ není nic zajímavýho v televizi, nebo si to beru, ale 

to tam nepište, na záchod. 

Víte, že existují časopisy určené seniorům? 

Ne, to jako přímo pro nás starý? (smích) 

Znáte některé? 
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Ne, to teda asi u nás v trafice ani nemaj. 

Myslíte si, že jsou takové časopisy třeba? 

No moţná jo, ale nevím, jestli bych si je kupoval a jaká by byla jejich cena. 

Jaká témata byste v takových časopisech chtěl? 

Tak to nevím, nejdřív bych to musel asi poznat.  A co by mě zajímalo – asi 

nějaký zdraví, nějaký prášky na klouby a aby mě nepálela ţáha. 

Jaký je váš názor na bulvár?  

Jo, politici pořád něco kradou a kaţdý má jachtu, čtyry milenky a dva baráky, 

protoţe mu to nestačí a všechno je to podplacený z daní. To mi vadí. A pak 

zase čtete, ţe on byl jinde a s dotyčnou se prej ani nezná a nikdy tam nebyl, tak 

nevím, co je pravda. 

Jaký je váš názor na reklamu v časopisech? 

Všude je stejná, něco pro ţenský, pojištění aut, půjčky na baráky, to mě 

nezajímá. 

Poslední otázka, připadáte si jako čtenář, který má dostatečný výběr mezi 

časopisy? 

No tak kdyţ uţ si chci něco koupit, tak v tý trafice vţdycky něco vyberu. 
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Respondent č. 4: David 

Jak často čtete časopisy? Denně? Kolikrát týdně či měsíčně? 

Denně, nebo spíš skoro denně.  

Kolik asi tak minut denně? 

Přibliţně půl hodiny, spíš dvacet minut. Spíš je jen tak prolistuju a přečtu si jen, 

co mě zajímá. 

Jaké časopisy čtete? 

Tak Euro, Ekonom, Právní rádce, to je asi tak všechno. 

Nakupujete si časopisy, máte předplatné, nebo je dostáváte? 

V práci máme předplatné, tak nevím, jestli spadám do kolonky předplatné, nebo 

dostávám (smích).  

Kolik měsíčně za ně tedy Vy přibližně utratíte? 

Nula korun.  

Jaká témata vás v časopisech nejvíce zaujmou?  

Právní a ekonomická. 

Co vám čtení časopisů přináší, informace, nebo zábavu? 

Je to zdroj informací. 

Víte, že existují časopisy určené seniorům? 

Opravdu? Tak to teda nevím.  

Myslíte si, že jsou takové časopisy třeba? 

Ano, protoţe poptávka po nich se s ohledem na demografický vývoj bude 

nejspíše zvyšovat.  
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Pokud ano, jaká témata byste v takových časopisech chtěl? 

Tak asi hlavně moţnosti vyuţití volného času pro seniory.   

Jaký je váš názor na úkázky časopisů pro seniory po zběžném 

prolistování  

Tak tenhle Magazín plus, ten je o ničem, nudí mě, obsah není zajímavý, je tam 

moc reklamy. Generace se mi líbí rozvrţením témat, je tam od kaţdého trochu, 

má široký záběr a kaţdý si najde své. Vital plus je moc velký, není skladný. 

Nelíbí se mi design, je spíš pro konzervativnější lidi. Revue 50plus je něco mezi 

Generací a Vital plus.  

 
Jaký je váš názor na bulvár?  

Bulvárem pohrdám, ale beru ho jako nutnou součást našeho ţivota. 
 
Proč si myslíte, že je nutnou součástí? 
 
Protoţe poptávka po něm je asi neuhasitelná.  
 
Jaký je váš názor na reklamu v časopisech?  
 
Pokud jí není moc, tak je to občas zajímavá inspirace.  
 
Poslední otázka, připadáte si jako čtenář, který má dostatečný výběr mezi 
časopisy? 
 
Asi ano, nepřemýšlím o tom.  
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Respondentka č. 5: Daniela 

Jak často čtete časopisy? Denně? Kolikrát týdně či měsíčně? 

Časopisy čtu pravidelně, mám rituál, vţdycky ke kávě po snídani, po obědě, 

někdy i po večeři, kdyţ se nedívám na televizi. 

Jaké časopisy čtete? 

Toho bude hodně – Ţena a ţivot, Marianne, časopisy o bydlení, Instinkt, Vital 

plus, tak snad jsem na nic nezapomněla. 

Máte i nějaké předplatné? 

Mám předplacené Marianne bydlení. 

Kolik měsíčně za časopisy přibližně utratíte? 

Dost, doufám, ţe to nebude číst manţel. Bude to tak moţná i pět set korun. Je 

to prostě můj koníček, a do těch člověk investuje, ne? 

Jaká témata vás v časopisech nejvíce zaujmou?  

Nejvíc bydlení. Pořád bych něco zařizovala, předělávala a inspiruju se tam. Pak 

mě baví číst rozhovory se  zajímavými lidmi, nemusí to být celebrity, ale třeba 

v tom Vital plus tam jsou někdy tak zajímavý osudy. 

Čtete časopisy spíše pro získání informací, nebo jak odpočinkovou 

činnost? 

Oboje. Noviny skoro nečtu, to se spíš podívám na internet, ale něco se člověk 

dozví i z těch časopisů. Ale teda hlavně je to ten můj rituál, takţe odpočinek. 

Víte, že existují kromě Vital plus i další časopisy určené seniorům? 

Jo, já jsem si kupovala a teď to čtu na internetu, protoţe uţ bohuţel nevychází, 

Padesátpětplus. 
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Myslíte si, že jsou časopisy pro seniory třeba? 

No to kaţdopádně. Já jsem zuřivá čtenářka časopisů a třeba tu Ţenu a ţivot 

sice pročtu, ale to je spíš pro ty třicetiletý holky, já uţ se třeba moc nelíčím a 

nebaví mě číst tři stránky o tom, jak si udělat pěkný stíny na očích. Jsem ráda, 

ţe jsou i jiný časopisy, kaţdý si můţe vybrat, co ho baví.  

Jaká témata v takových časopisech oceňujete? 

Jak říkám, něco pro nás starší a pokročilé (smích). Třeba si myslím, ţe ty 

rozhovory s neznámými seniory, kteří zaţili válku, padesátý léta, měli třeba 

rodiče ve vězení, to uţ si dneska málokdo umí představit, co to bylo za dobu. A 

je důleţitý o tom psát, aby se na ty hrůzy nezapomnělo. 

Jaký je váš názor na časopisy pro seniory po zběžném prolistování?  

Nevím, Revue 50plus se mi nějak nelíbí, asi jak je to uspořádané, takové 

dlouhé články s nezajímavýma názvama, asi by mě to nebavilo číst.  Generace 

totéţ, i kdyţ trošku lepší. Ten magazín Plus znám, rozhovor s paní Krausovou 

si pamatuju, to bylo zajímavý. A Vital plus taky znám, ten chodí mojí mamince, 

tak mi ho pak dává. 

Jaký je váš názor na bulvár?  

Mně to zas tak moc nevadí. Já si třeba někdy i čtu na internetu nějaké bulvární 

věci. Já si říkám, kdyţ to člověk bere s nadsázkou, ţe to není pravda, tak se u 

toho i pobaví. Třeba ty titulky, jak dělají z komára velblouda, to mě vţdycky 

pobaví. Ale kupovat to, to by mi bylo líto peněz. Horší je, kdyţ čte třeba někdo 

jen Blesk a pak si z toho dělá názor na všechno, ale tak to je asi o nějaké 

inteligenci. 

Jaký je váš názor na reklamu v časopisech?  

Reklama mi zas tak moc nevadí, baví mě třeba vzorečky v časopisech. Kdyţ to 

není nějaká opravdu pitomá reklama, tak proč ne. A občas se tam člověk 

opravdu něco zajímavého dozví. Nemusí tý reklamy hned vyuţít, můţe se třeba 

dozvědět o něčem, pak si porovnat ceny na internetu a koupit to úplně jinde. 

Takţe proč ne? 
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Poslední otázka, připadáte si jako čtenář, který má dostatečný výběr mezi 

časopisy? 

No to rozhodně. Ještě, ţe jich není víc, to uţ bych vůbec nevěděla, co kupovat. 
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PŘÍLOHA 4: Ukázky webových stránek pro seniory 

www.elpida.cz 

 

www.magazinplus.cz www.padesatpetplus.cz 

 

 

 

 

http://www.elpida.cz/
http://www.magazinplus.cz/
http://www.padesatpetplus.cz/
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www.rscr.cz 

 

www.seniorrevue.cz 

 

http://www.rscr.cz/
http://www.seniorrevue.cz/
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www.seniorum.cz 

 

www.zivot90.cz 

 

http://www.seniorum.cz/
http://www.zivot90.cz/
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PŘÍLOHA 5: Grafika zmiňovaná v textu 

Obrázek č. 1:  

Obrázek č. 2:   

Obrázek č. 3:   
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Obrázek č. 4:   

Obrázek č. 5:    
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PŘÍLOHA 6: Titulní strany zahraničních lifestylových časopisů pro seniory 

The AARP Magazine:  

Go longlife!:   

Living well:   

http://newsstand.aarp.org/#Home&Document=47137
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Plus:   

Saga:   

 

Sechs + sechzig:   



30 
 

 

Zooner:    


