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Přílohy 
 

Příloha č. 1: Očekávaný vývoj složení obyvatelstva podle základních věkových 

kategorií v letech 2008-2070 (graf) 

 
Zdroj: Burcin, Kučera, 2010,  s. 24 

 

 

Příloha č. 2: Zvyšování důchodového věku do roku 2030 (tabulka) 
Důchodový věk Muž Žena s počtem dětí 

  0 1 2 3 4 5 a více 
Původní 60 57 56 55 54 54 53 
Rok, od kterého vznikne nárok v uvedeném věku: 
53 a 54       1999 
55     1999 1999 2003 
56    1999 2003 2003 2007 
57   1999 2003 2007 2007 2011 
58  1999 2003 2007 2011 2011 2015 
59  2003 2007 2011 2015 2015 2019 
60  2007 2011 2015 2019 2019 2023 
61 2002 2011 2015 2015 2019 2019 2023 
62 2009 2015 2019 2023 2027 2027 2031 
63 2016 2019 2023 2027 2031   
64 2023 2023 2027 2031    
65 2030 2030 2031     

 

Zdroj: Ferenc, 2010,  s. 3 
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Příloha č. 3: Podíl populace ve věku 65 a více v EU (obrázek) 

 
 

Zdroj: Eurostat, 2010
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Příloha č. 4: Doporučení pro novinářskou praxi (text) 

 
Doporučení pro novinářskou praxi 
Následující body jsou částečně založeny na Eversově (1997) zásadách pro 

referování o seniorské problematice a jsou doplněny o doporučení reflektující výše 

uvedená zjištění: 

 

Mediální sdělení, které se snaží podpořit věkově inkluzívní společnost: 

 

• se vyhýbá identifikaci věku, a to ať už číslovkou nebo opisem, a to všude 

tam, kde je to možné a účelné, tj. kde to není nutné pro kontext reportáže nebo 

článku. Je-li nezbytné tyto charakteristiky zmiňovat, mělo by být zcela zřejmé, proč 

jsou pro daný kontext relevantní. Tato zásada je zvláště důležitá, je-li informováno 

o zločinu. 

• se pokouší vyhnout situaci, kdy by styl prezentace citace či výroku, který je 

věkově diskriminační (ageistický), nebo který posiluje předsudky vůči stáří, vytvářel 

dojem, že se jedná o obecně přijímaný úhel pohledu, který by mohl být považován za 

legitimní. To se také vztahuje na ty situace, kdy je nějaká osoba nebo instituce 

nařčena z věkové diskriminace (ageismu). Ageistické citace uvádí, jen pokud je to 

obzvláště relevantní. 

• se vyhýbá nepodloženým generalizacím. 

• reflektuje užití čísel a podílů, přičemž pozorně formuluje jejich komentář. 

• reflektuje postoj autora vůči tématu a problému. Žurnalista obvykle vkládá 

do sdělení „část sebe“, každému informování by proto měla předcházet reflexe 

vlastních postojů vůči stáří a seniorům. 

• chápe témata spojovaná se stářím ve větší šíři, než jak je tomu dosud. Širší 

pokrytí témat přispívá k vystižení heterogenity seniorské populace. 

• respektuje pravidla žánru. Např. zpravodajství by nemělo obsahovat 

dramatizující a hodnotící výroky, jeho cílem je informovat. 

• se snaží vyhnout použití seniorských témat k infotainmentu, jak nejvíce je to 

v daném komerčním prostředí možné. 
Zdroj: Sedláková, Vidovičová, 2005, s. 41-42 
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Příloha č. 5: Projekt bakalářské práce (text) 

 
PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Předpokládaný název práce 

Ageismus a nejčastější stereotypy o seniorech 

 

Námět práce  

Dnešní populace stárne – toto téma je v současné době velice aktuální, protože podoba 

společnosti a věkového zastoupení obyvatel se výrazně mění, což nevyhnutelně přináší změny. 

Nejčastěji skloňované jsou změny ekonomické, ale neméně důležité jsou změny sociální (a 

sociálního klimatu společnosti). Proto je narůstání diskriminace starších lidí (seniorů) z důvodů 

panujících předsudků téma, které je potřeba řešit. Takovými předsudky mohou být škatulky 

typu: všichni staří lidé jsou senilní, nevýkonní, nemocní, staromódní, konzervativní, 

neflexibilní, neustále si stěžující atp. Podobných mýtů je však mnohem více a bohužel se s nimi 

hodně lidí (většinou mladší generace) ztotožňuje, což vede k nahlížení na seniory jako na ty 

„jiné“ a není možno se s nimi tak snadno identifikovat. Jistou úlohu může hrát i dnešní tzv. 

výkonová společnost, která oceňuje jednotlivce vzhledem ke svému výkonu či užitečnosti a 

tudíž může seniory dle tohoto hodnocení odsouvat na okraj svého zájmu. Moje výzkumná 

otázka zní: jaké nejčastější stereotypy panují o seniorech v naší (západní) společnosti? 

Doplňkové, avšak neméně důležité jsou otázky: proč tomu tak je? Je možné nalézt nějaké 

východisko z těchto stereotypů? 

  

Předpokládaná metoda zpracování  

Práce bude zpracována analýzou dostupné literatury a proběhlých výzkumných šetření na téma 

ageismu, stáří, seniorů, diskriminace a příbuzných témat.  

  

Předběžná struktura práce 

Prvně ve své práci definuji pojmy ageismus, stáří, senior, diskriminace apod. pomocí odborné 

literatury a představím více pohledů na tuto problematiku – demografický, ekonomický, 

sociologický, psychologický. Popíši historický vhled do problematiky ageismu – počátky, 

vývoj, podoby a především příčiny diskriminace lidí na základě vyššího věku. Důležité bude 

zmínit projevy a důsledky ageismu v dnešní společnosti. Hlavní částí práce bude shrnutí 

nejvýrazněji převažujících stereotypů o seniorech na základě uskutečněných výzkumů a 

teoretických prací a pokus o naleznutí zdůvodnění takového smýšlení. Na závěr zhodnotím 

svou práci a uvedu možnosti pro budoucí výzkum na téma ageismu. 
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