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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá reprezentací a kategorizací stáří a péče o seniory a jejich 

změnami v mediálním diskurzu deníku Blesk. Teoreticky se zabývá definicemi stáří, 

popisem seniorů a způsobů péče o staré v České republice a změnami diskurzu stáří 

spojenými s vývojem sociální politiky a expertního vědění o stáří. Popisuje koncepty 

reprezentace a kategorizace a jejich možné dopady v podobě stigmatizace, 

stereotypizace a ageismu. Diskutuje média jako zdroje moci, ideologie a diskurzu a 

sleduje mediální reprezentaci seniorů. Navazující empirická část je založená na 

kvalitativní analýze diskurzu dvou korpusů článků z let 2007 a 2011. Výsledky 

diskutuje vzhledem ke změnám diskurzu a reprezentace, stereotypům a aktivnímu stáří. 

Rozlišuje tři typy reprezentace seniorů – jako normálních, stigmatizovaných a aktivních. 

Tematické rozložení a stigmatizace podle ní konstruují symbolickou podřízenost 

seniorů jako kategorie populace. Péče není téměř tematizována a není nabízena jako 

řešení slabosti seniorů.  

 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the representation and categorisation of old age and 

elderly care and their changes in media discourse of daily newspaper Blesk. Theory 

focuses on definitions of elderly and description of seniors and practices of elderly care 

in the Czech Republic. It describes changes of old age discourse in connection with the 

development of social policy and expert knowledge. It describes the concepts of 

representation and categorisation and their possible impacts in the form of 

stigmatisation, stereotyping and ageism. It discusses media as resources of symbolic 

power, ideology and discourse and sets out media representation of elderly. Related 



   

empirical part is based on qualitative discourse analysis of articles from Blesk in years 

2007 and 2011. It discusses the outcomes with respect to changes of discourse and 

representation, stereotypes and active old age. It distinguishes three types of senior 

representation – like normal, stigmatized and active. Thematic distribution and 

stigmatisation of elderly constructs symbolic subordination of elderly as a population 

category. Care is described only rarely and isn’t offered as the solution of the elderly’s 

frailty. 
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Předpokládaný název práce: Obraz stáří a institucí péče o seniory 
 

Ve své diplomové práci se chci věnovat obrazu starých lidí a institucí péče o ně. 
Stáří není samozřejmá kategorie naplněná vždy stejným obsahem a s týmiž hranicemi. 
Má procesuální charakter a není snadno uchopitelné, ani věkem, ani životními 
událostmi. Definice stáří a kompetencí starých lidí, stejně jako předpoklady o tom, co 
by tuto etapu života mělo provázet a jak by se měli staří lidé projevovat, tedy 
dominantní diskurzy stáří, jsou proměnlivé, což ukazuje na sociologickou zakotvenost 
tohoto tématu. Stáří je definováno různými ukazateli, jedním z nich může být sociální 
věk, určený důchodovou hranicí [Alan 1989], ale i medicínské hranice podle 
předpokládaných potřeb asistence (např. rané stáří, stáří, pokročilé stáří) [Vidovičová 
2008]. Stáří je finální etapou života a jako takové je ovlivněné předchozí biografií a je 
tedy značně heterogenní. Zabývat se stářím jako specifickou kategorií, jeho 
konceptualizací a sociální konstrukcí je podle mého názoru smysluplné. Podle 
Vidovičové [2008] je totiž naše společnost věkově strukturovaná, věk má sociální 
význam a funkci, definuje, usměrňuje a obsahuje v sobě sociální kontrolu, autorka 
dokonce hovoří o ideologii věku.  

O současné společnosti se hovoří jako o stárnoucí či jako dlouhověké. Již samo 
toto rozdělení v sobě nese hodnocení, ale i důležitost věku jako kategorie, skrze níž je 
společnost pojmenovatelná. Na jedné straně je vyzdvihováno zlepšování zdravotního 
stavu a kvality života, prodlužování naděje dožití. Na straně druhé je zde však 
pozorovatelná demografická panika a dlouhotrvající diskuse o důchodovém systému, 
v nichž jsou staří lidé implicitně bráni jako ekonomická zátěž a potenciální riziko pro 
společnost. Staří lidé tvoří sice věkově homogenní skupinu, co se ale týče životního 
příběhu, zdraví, zájmů, aktivit a názorů se jedná o skupinu velice různorodou. Tato 
různorodost je ovšem typizacemi stáří značně omezená. Diskurz stáří mě zajímá i pro 
to, že lze předpokládat, že v souvislosti se změnami podílu starých lidí může docházet i 
ke změnám diskurzu stáří v masmédiích i ve vědeckém pojetí. K částečnému 
přehodnocování obsahu a hranic a diverzifikaci stáří již zřejmě dochází. 

Stáří je svou povahou totální, protože je budoucností všech, kteří se ho dožijí. Je 
ale i nepreferovaným obdobím, ze kterého má mnoho lidí strach a se kterým se 
v současné společnosti odmítá smířit. Apeluje se na aktivní stáří. Podle Šiklové [2009] 
je to však výrazem předstírání, že člověk není starý, oddalováním vlastního stáří, 
spojeného se slábnutím a mizením autonomie. Obdobně bychom mohli nalézt příklady 
v mnoha publikacích o životním stylu či kosmetice. 

Konceptualizace stáří je proměnlivá a každá společnost si vytváří specifické 
pojetí stáří, od nějž se pak odvíjí sebepojetí starých lidí [Haškovcová 2010:37]. Toto 
pojetí se mění v čase a provází širší společenské změny. Významná rekonceptualizace 
stáří například provázela přechod od tradiční k moderní společnosti. Modernizace 
devalvovala moudrost a životní zkušenosti a ceněnými začaly být odlišné rysy, 
například adaptabilita [Vidovičová 2008:133-6]. Podle Haškovcové bylo v minulosti 
bylo stáří vzácné a proto i uctívané. S rostoucí střední délkou života došlo k inflaci stáří. 
Na jeho hodnocení v porovnání s dalšími fázemi životního cyklu mají vliv další aspekty, 

Institut sociologických studií 
 

Teze diplomové práce 



   

jako věk lidí, počet starých osob a jejich podíl, ekonomická úroveň, úloha a funkce 
rodiny i celospolečenské vlivy, jako byla cena života s ohledem na mír či válku 
[Haškovcová 2010:33-37].  

V souvislosti s konceptualizací stáří a jeho hodnocením se někdy hovoří o 
ageismu. Ageismus je „ideologie založená na sdíleném přesvědčení o kvalitativní 
nerovnosti jednotlivých fází lidského životního cyklu, manifestované skrze 
systematické, symbolické i reálné stereotypizace a diskriminace osob a skupin na 
základě jejich chronologického věku a/nebo jejich příslušnosti k určité 
kohortě/generaci“ [Vidovičová 2008:113].  

Specifický podtyp ageismu se váže právě ke stáří a jeho negativnímu hodnocení 
v porovnání s mládím či středním věkem. Autorka dále popisuje tendenci starých lidí 
k přijímání stereotypů stáří a vzniku autostereotypů, které přispívají ke vzniku věkového 
stigmatu či přijímání nálepek. Dominantním diskurzem stáří je třeba se zabývat, protože 
ovlivňuje sebedefinování a sebepojetí, identifikaci sebe sama v kategorii starý/stará a 
tedy na identitu starých lidí.  

Jednou z cest, jak sledovat obrazy a diskurz stáří, je sledovat média. Média 
nejsou neutrální a obraz, který předkládají, má určitý formativní vliv na naší typizaci (či 
dokonce stereotypizaci) stáří, na obraz i sebeobraz starých lidí. Nelze z nich zcela 
usuzovat na postavení stáří ve společnosti, ani na to, jak se staří lidé sami vnímají. Lze 
však poukázat na to, jak jsou staří lidé typizováni a jak jsou konstruováni, jaká role je 
jim ve společnosti připisována. Podle McQuaila [2009], jsou média zdrojem moci, 
výkladů sociální reality, arénou veřejného života, klíčem ke slávě a zdrojem sdílených 
představ o normalitě. Mediální diskurz v sobě skrývá utlačivou moc, podobně jako věk, 
který není neutrální kategorie, ale nese s sebou určitá očekávání i symbolické 
hodnocení. Thompson zdůrazňuje vliv médií na formaci self, které je v moderní 
společnosti komplexnější a otevřenější a média mu dávají neustálé podněty ke 
srovnávání. Média jsou nositeli ideologie a jsou vyplněna stereotypními obrazy, mají 
tak vliv na vztahy dominance a moci. Způsobují také pro modernitu typické rozšíření 
zkušeností, které jsou ovšem užívány selektivně- medializovaná zkušenost je vyvázaná 
z nutnosti přímého zážitku v místě a čase a je dána do nového kontextu, přesto dokáže 
měnit projekt self. Skrze mediální obrazy lidé zkoumají možnosti, představují si 
alternativy, experimentují s projektem self [1995: 207-233]. Je nasnadě, že pokud se 
setkávají s převážně negativním obrazem své skupiny, může to mít na jedince frustrující 
vliv. Podle Vidovičové média (re) konstruují sociální realitu a definují veřejný zájem 
[2008: 30]. Například to, jakým způsobem se hovoří o narůstajícím podílu starých lidí, 
kdy se rozvíjí spíše demografická panika (jako jedna z morálních panik, na jejichž 
vzniku se masmédia značně podílí), než idea rozvoje humanity a pokroku, může mít 
reálný dopad na tvorbu politik jednotlivých států i na mínění jednotlivců (například 
nadhodnocování počtu seniorů).  
 
Výzkumný cíl a otázky 

 
Haškovcová [2010:42-47] uvádí mýty o stáří, které jsou založeny na 

předsudcích. Lze je tedy ukázat také jako některé běžné typizace, vázané na stáří, 
přestože s pojmem mýtus dál pracovat nebudu. Mýtus falešných představ je založen na 
předpokladu, že hlavním zdrojem spokojenosti ve stáří je materiální zabezpečení. Mýtus 
zjednodušené demografie svazuje stáří s věkem odchodu do důchodu, mýtus 
homogenity počítá se stejnorodostí starých lidí, mýtus neužitečného času spojuje se 
stářím nicnedělání a potažmo neužitečnost a z ní vyplývající mýtus ignorance a spojený 
mýtus o skleróze či „Alzheimeru“, který spojuje zapomnětlivost a nemohoucnost se 



   

stářím. Mýtus chudoby ukazuje staré lidi jako chudé a podporuje tak strach ze stáří a 
potažmo i důchodovou reformu, mýtus úbytku sexu ukazuje staré lidi jako asexuální. 
Tyto mýty ilustrující typizaci a stereotypizaci stáří. Autorka poznamenává, že mýty o 
stáří značně ovlivňují pojetí a sebepojetí stáří a předsudky o stáří mají určitou moc také 
proto, že se o stáří ví málo.  

S hodnocením stáří jsou svázány i závazky a představy, jak se starými lidmi 
bude nakládáno. Pro stáří je typický úbytek sil a snižující se autonomie, jinak řečeno 
narůstající potřeba péče. Lze předpokládat, že popisy a hodnocení různých forem péče 
mohou mít vedle dalších faktorů formativní vliv na rozhodování o volbě typu péče 
seniorem samotným, či jeho rodinou.  

Cílem mé práce bude zachytit mediální diskurz stáří a péče.Budu snažit 
odpovědět na následující otázky: Jaké typizace stáří nám předkládají média? Jakou 
znalost starých lidí projevují? Dostává se starým lidem v médiích slova? Jaký obraz 
stáří tvoří novináři/řky a bloggeři/rky? Jaké symbolické hodnocení takové stáří 
předpokládá? Mění se obraz stáří s tím, jak starých lidí početně přibývá? Jsou staří lidé 
chápáni jako homogenní kategorie, nebo se v médiích odráží různorodost stáří? Co 
vlastně stáří podle médií je?   
 
Předpokládané metody zpracování práce a cíl práce 

 
V předchozí části jsem si kladla několik otázek, na které se budu snažit v rámci 

práce odpovědět na základě analýzy. Ta bude zahrnovat dva typy mediálních diskurzů. 
Tradiční média se bude pokoušet zachytit na analýze vybraných celostátních deníků 
(Blesk, Lidové noviny, MF Dnes a Právo). Vzhledem k vzestupu elektronických médií, 
jejich vlivu na společnost a možnosti jedinců více se zapojit do veřejné diskuse jsem se 
rozhodla pro srovnání mediálního diskurzu tisku s kvalitativně odlišným typem 
mediálně-laického diskurzu na základě analýzy vybraných blogových serverů (veřejněji 
zaměřené servery spojené s deníky a identifikací osoby blogera- blog.idnes.cz, 
blog.ihned.cz a bigbloger.cz a soukromější blogy s částečnou identifikací pomocí 
přezdívky- blog.cz a bloger.cz). Pro oba typy analýz si vytvořím korpus článků za stejné 
časové období. Články, jako základní jednotky analýzy, pak budou podrobeny 
tématické obsahové analýze, analýze diskurzu a členské kategorizační analýze. Cílem 
analýzy bude zachycení obrazu stáří a starých lidí (definice,vlastnosti, rysy, hodnocení, 
relevance stáří v médiích) a institucí péče o seniory (ústavní péče- domovů důchodců, 
terénní péče a rodinné, či domácí péče). Analýza, vyjma základních deskripcí bude 
zejména kvalitativní. Výsledky budou diskutovány vzhledem k typizaci starých lidí a 
institucí péče, jejich symbolickému hodnocení a efektům diskurzu, např. stigmatizaci. 
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Úvod 

Předmětem diplomové práce je mediální reprezentace starých lidí. Stáří je 

vydělené jako etapa života tak odlišná, že si vyžaduje své pojmenování již od antiky a 

lze se domnívat, že i před ní [Lenderová 2009: 259–261]. Jeho obsahy, významy a 

sociální funkce jsou však proměnlivé a mě zaujalo právě proto, že se domnívám, že 

v současnosti může jednou z podstatných proměn procházet. Stáří a stárnutí se 

v poslední době stává stále více součástí veřejného prostoru, objektem otázek, 

proklamací, problematizace i řešení. Rok 2012 se stal evropským rokem aktivního 

stárnutí a mezigenerační solidarity, což poukazuje na veřejné uchopení a hodnotovou 

preferenci pronikající do sociální politiky (nejen) v rámci Evropské Unie. V České 

republice od roku 2008 probíhá Národní program přípravy na stárnutí na období 2008–

2012, který se zabývá především otázkami ekonomické udržitelnosti a kvalitou života 

ve stáří. Na 30. 5. 2012 je chystána Radou seniorů Demonstrace za přežití seniorů, 

spojená s otázkou valorizací důchodů. To může znamenat politickou aktivizaci této 

skupiny.  

Je tedy dle mého názoru žádoucí zabývat se seniory jako kategorií populace 

právě proto, že možná dochází k období změn a rekonceptualizace. Podle Mareše se 

spolu se stárnutím industriálních společností znovu vymezuje stáří i vztah společnosti 

k němu. Stáří, jak ho známe, je konstruktem modernity [Mareš 1998: 322]. Rozvoj 

sociálního státu a státem garantované mezigenerační solidarity po 2. světové válce 

pomohl stáří k autonomii prostřednictvím zaručených penzí a tedy životní úrovně 

[Možný 1997: 7]. Jak bude vypadat budoucí stáří, do nějž se promítnou očekávané 

změny důchodového systému, demografické stárnutí populace a dospělý život 

v rozvinuté konzumní individualistické společnosti lze jen těžko předjímat. Dle mého 

názoru je ale vhodné sledovat diskurzy stáří a jejich změny, které mohou vést ke 

změnám prožívání stáří. 

Konceptualizace stáří ve veřejném a zejména odborném diskurzu v neposlední 

řadě ovlivňuje sebedefinování a sebepojetí a tedy identitu starých lidí. Stáří, stejně jako 

jiné fáze životního cyklu, je spojeno s věkově definovanými hodnotami a normami 

[Alan 1989: 59]. Na základě věku se společnost stratifikuje, stáří se dotýká sociálního 

statusu a může být důvodem diskriminace, jak poukazuje koncept ageismu. Je proto 

třeba se zabývat tím, jak může diskurz stáří přispívat k symbolickému utváření sociální 

nerovnosti na věkovém základě. 
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Možností, jak zkoumat konceptualizaci stáří, je samozřejmě více, je možné 

sledovat laické, odborné či mediální diskurzy. Já jsem zvolila mediální analýzu, neboť 

média jsou v pozdní modernitě nositeli symbolické moci a podstatným zdrojem 

reprezentací reality a zkušeností, které vyvazují z místa a času [Thompson 1995: 207–

233]. Média navíc tvoří podstatnou volnočasovou složku života seniorů, se kterou tráví 

více času než ostatní věkové skupiny (95,4 % osob nad 65 let se věnuje četbě novin a 

časopisů a 98,4 % poslechu rozhlasu či televize) – [Vohralíková, Rabušic 2004: 76]. 

V neposlední řadě mě vedlo k volbě mediální analýzy přesvědčení, že tato oblast byla 

v českém prostředí donedávna poněkud opomíjena. 

Cílem mé práce bylo zachytit mediální diskurz stáří a péče o staré lidi. Sledovala 

jsem reprezentace seniorů a seniorek v deníku Blesk, který je dlouhodobě nejčtenější 

v České republice a je tak zdrojem zkušeností a představ o světě, vztazích v něm a 

potenciálně i o sociální identitě seniorů jako členů určité kategorie. Sledovala jsem jak, 

v jakých rámcích a s jakými důsledky je o seniorech mluveno, i to, zda a kdy získávají 

v médiích slovo. Snažila jsem se o zachycení tohoto fenoménu v čase a tak jsem 

analyzovala dva časové okamžiky – rok 2007 a rok 2011. Cílem analýzy bylo zachycení 

reprezentace starých lidí (vlastnosti, rysy, hodnocení, relevance stáří) a institucí péče o 

ně (ústavní péče, terénní a rodinné, či domácí péče) v časové perspektivě.  

V teoretické části práce jsem se zabývala definicí stáří, odbornými konstrukcemi 

zachycujícími staré lidi a jejich vývojem od 18. století, zejména pak po 2. sv. válce. 

Dále jsem věnovala pozornost popisu seniorů v České republice, který vytváří důležitý 

kontext pro výzkum. Poukázala jsem na praktiky označování jedinců za členy určité 

kategorie – kategorizaci a re/prezentaci a jejich možné dopady – stigmatizaci, 

stereotypizaci a s nimi spojený ageismus. Popsala jsem také možnosti péče o seniory. 

Vedle tématu stáří jsem se zaměřila na média, otázku jejich vlivu a jejich mocenský 

aspekt, což vytváří nutný základ pro analýzu médií. V rámci výzkumu jsem sledovala, 

jak byli senioři zachyceni ve vybraném médiu (deníku Blesk) ve dvou časových 

okamžicích (2007 a 2011) a ideologické aspekty tohoto zachycení.  
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1. Stáří z pohledu sociologie 

V této kapitole jsem se soustředila na popis možných definic stáří, vývoj 

expertního vědění a sociální politiky orientované na seniory, situaci seniorů a starobních 

důchodců v České republice a re/prezentaci a kategorizaci s přihlédnutím k jejich 

možným dopadům. 

1. 1 Definice stáří 

Hledání odpovědí na otázky, které si tato práce klade, zákonitě musí začínat 

pokusem o definici stáří. Je zřejmé, že se jedná o multidimenzionální pojem, jenž v sobě 

skrývá mnohé obsahy, jež se dále projevují v diskurzech stáří. Definice stáří jsou navíc 

kulturně a historicky podmíněné. 

Podle Sýkorové je stáří sociální konstrukcí, „ať jde o určení jeho počátku – 

mezního věku, očekávání vztažených k lidem označeným za staré, či o způsoby 

zacházení s nimi“ [Sýkorová 2007: 47]. Podobně Vincent považuje stáří za kulturní 

kategorii. Upozorňuje proto na skutečnost, že nelze určit jeho univerzálně platnou, 

jednoznačnou definici a spíše bychom měli sledovat, jak se stává smysluplným pro 

různé skupiny v různých historických a sociálních podmínkách a jak je používán jedinci 

k pochopení sebe samých a ostatních [Vincent 2003: 2]. Stáří je spíše proces, než stav a 

proto je určení jeho hranice obtížné [Alan 1989: 371]. S vědomím těchto odlišností se 

přesto pokusím o některé definice stáří. Jako základní oporu použiji typologii Hazana, 

která dle mého názoru vhodně ukazuje sociologicky relevantní dimenze pojmu. Stáří 

podle něj může být odvozováno od sebedefinice, sociální konstrukce, akademické 

definice a formální, byrokratické definice [Hazan 1994: 16]. 

 

Sebedefinice stáří přináší možnost zapojit samotné aktéry a používat kategorii 

stáří pro ně smysluplným způsobem. Výzkumy ukazují, že lidé, zkoumaní na základě 

předem určeného věku považovaného za hranici stáří, si však často jako staří 

nepřipadají, což je spojeno s identitní prací a možnou stigmatizací stáří. Z rozhovorů, 

které prováděla Sýkorová s lidmi staršími 60 let se ukazuje, jak definují stáří i sebe 

sama jako osoby ne/staré. Odůvodnění zahrnutí pod kategorii stáří bylo spojeno se 

zdravím, jež je v sebedefinici zřejmě důležitější než chronologický věk. Sociální 

očekávání předjímali vyjádřeními, že jsou staří, ale necítí se tak. Pocit stáří byl situačně 

vázán a spjat s náročnými aktivitami či zdravotním stavem. Označení sebe sama za 
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starého bylo dáno uvědoměním si výrazného zhoršení smyslů, kognitivních funkcí a 

fyzické síly, úbytkem chuti do života a přítomnosti únavy. K uvědomění si stáří také 

přispívala smrt životního partnera či odchod z práce [Sýkorová 2007: 54–68]. Obdobný 

průzkum provedl Karp. Mezi jeho respondenty byly nejčastějším ukazatelem stáří 

tělesné změny, především zdraví a kondice. Pro jiné byly významné 50. narozeniny, 

považované za zlomový bod, resp. vrchol a fakta spjatá s rodinou (to že se stali jejími 

nejstaršími členy; věk, v němž zemřeli jejich rodiče i skutečnost, že jejich potomci 

uzavírají manželství a mají vlastní děti, tedy okamžik prarodičovství). Dalšími 

kontextuálními připomínkami byly i zkušenosti být nejstarší v práci, klubu, či 

dobrovolné organizaci [Karp cit. in Vincent 2003: 12–14]. Lze předpokládat, že 

identifikátory stáří se budou kulturně, genderově a třídně lišit [Vincent 2003: 14].  

 

Akademická definice stáří se odvíjí od měřitelných charakteristik z různých 

oborů, například biologie, biochemie, genetiky či psychologie [Hazan 1994: 16]. 

Domnívám se, že mezi takto pojímané definice stáří může patřit i často zmiňovaná 

definice Světové zdravotnické organizace. Stáří je podle WHO období, kdy se 

poškození psychických či fyzických sil stává ve srovnání s předchozími fázemi života 

manifestní. WHO dále stáří sekvencuje do tří stádií.  Vyšší věk či rané stáří je vymezen 

60–74 lety, mezi 75–89 se jedná o stařecký věk, senium, či stáří a od 90 let pak 

dlouhověkost [Haškovcová 2010: 20].1 Tato definice se odvíjí od určení věkové hranice 

pro stáří a s ní také předpokládané potřeby asistence, poukazuje tedy na stáří jako na 

úpadek autonomie. Haškovcová však upozorňuje, že proces stárnutí je diskontinuitní a 

individuální a v běžném životě jeho hranici tvoří odchod do důchodu. Pevně určený 

začátek stáří je obdobně jako stáří samo sociální konstrukt [Haškovcová 2010: 20–21, 

25]. 

Je na místě poznamenat, že pro současnou společnost je kategorie věku velice 

důležitá. Bez její existence by nemělo smysl hovořit o etapách života a jejich 

svébytnosti, zabývat se jejich rozdíly. Věk je spjat s normami a očekáváními. Podobně 

jako gender, etnikum či třída je podstatnou sociální charakteristikou osob a přestože se 

jeví jako biologická konstanta, je naplněn sociálním obsahem. Lidé určitého věku či 

životní etapy jsou často vnímáni jako kategorie s obdobnými vlastnostmi a potřebami. 

Sýkorová zmiňuje, že společnost disponuje věkovými normami, jež předepisují 

                                                 
1 K oficiálnímu institucionálnímu stanovení počátku a etap stáří došlo až v roce 1960, kdy WHO určila za 
hranici stáří věk 60 let [Hlaváčková 2009: 190]. 
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očekávané chování, ale zároveň ponechávají určitou volnost jednání [Sýkorová 2007: 

47–50]. Vidovičová dokonce hovoří o věkové ideologii či prominenci věku [Vidovičová 

2008: 11]. Lze rozeznávat věk chronologický (vyjadřovaný v letech), funkční 

(medicínský) a psychosociální a je třeba mít na vědomí, že tyto věky nemusí být v 

souladu. Kategorie stáří se tvoří sekvencováním stádií života [Vincent 2003: 7]. Vzniká 

tak představa, že stáří je vedle dospělosti a dětství etapou života s určitou náplní, 

odlišnou od zbývajících etap. Někteří autoři zmiňují, že etapizace života je 

problematická, napomáhá totiž racionalizaci a regulaci pracovních sil tím, že určuje 

konkrétní věk [Kohli cit. in Sýkorová 2007: 47–50]. Samo zařazení stáří jako poslední 

etapy je naplněno významy, ať už je vnímáno jako vyvrcholení, nebo konec lidského 

života.  

 

Definice skrze sociální konstrukce stáří jsou podle Hazana proměnné dle 

situace a nelze je používat pevně [Hazan 1994: 16]. V jistém smyslu je každá definice 

stáří určitou sociální konstrukcí. Jako příklad sociální konstrukce stáří mohou opět 

ilustrativně posloužit výzkumy. Vidovičová shrnula závěry výzkumů Senioři 50+ 

(1996), život ve stáří (2002) a ageismus (2003 a 2007), podle nichž čtvrtina až třetina (v 

roce 2007 téměř polovina) české populace souhlasí s tím, že je stáří možné definovat 

věkem. Začátek stáří koreluje s věkem a subjektivním věkem, tato tendence je silnější u 

mužů. Lidé s blízkým vztahem k osobě nad 70 let začátek stáří datují asi o rok dříve, 

pro osoby 50+ to byl v roce 2007 věk 66 let, pro populaci 18–80 64,4 let. Pro 39 % 

respondentů se liší věk u žen a u mužů, medián stáří žen je 60 let, mužů 65. Při výběru 

definičních charakteristik stáří dávali respondenti přednost špatnému zdraví a 

neschopnosti se o sebe postarat před věkem, za ním se pak umístily další charakteristiky 

– když jedince jako starého začnou vidět ostatní, pobírání důchodu, potíže přizpůsobit 

se změnám, ztráta paměti, pasivita, žádné koníčky, osamělost, ukončení pracovní 

činnosti, šedé vlasy a vrásky, ztráta smyslu pro humor, narození vnoučete, jiné a až se 

začne sám cítit starý. V roce 2001 prováděli Vidovičová s Rabušicem šetření, v němž 

byly za definiční charakteristiky považovány zejména fyzický stav, věk a ztráta duševní 

svěžesti [Vidovičová 2008: 102–105]. Sýkorová prováděla rozhovory s příslušníky 

střední generace o jejich rodičích. Ti rodiče nepovažovali za staré, pokud byli aktivní, 

soběstační, relativně zdraví, měli zájmy a plánovali budoucnost. K redefinici docházelo 

při výrazné změně zdravotního stavu, mobility, potřeby pomoci, angažovanosti 
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v aktivitách, úbytku optimismu, obrácení se do minulosti a od druhých k sobě 

[Sýkorová 2007: 54–68]. 

 

Formální či byrokratická definice stáří je podle Hazana nejobvyklejší a 

odvozuje se od dosažení věku, od nějž se dále odvíjí distribuce sociálních a veřejných 

zdrojů. Tento věk pak determinuje ekonomickou situaci a do jisté míry i vztah 

k ostatním [Hazan 1994: 16]. Sociálním identifikátorem stáří je tak věk odchodu do 

důchodu. Hranice odchodu do důchodu je také spojována s pojmem penzijní smrt, jenž 

zachycuje ztrátu životního programu, jako role nemít roli [Haškovcová 2010: 80–86]. 

Toto vymezení stáří je spojeno s moderní představou členění života dle postavení na 

trhu práce, které rozlišuje přípravu na zaměstnání, zaměstnání a dobu po zaměstnání 

[Mareš 1998: 322]. 

1. 2 Stáří a expertní vědění – od úpadku a závislosti k ideálu 

aktivního stáří 

Konstrukce stáří a starých lidí jako specifické kategorie je spojena s expertním 

věděním a formováním vědeckého diskurzu stáří.  

Katz [1996] v reflexi vývoje gerontologie poukázal na to, že vznik a rozvoj 

tohoto oboru (od pol. 18. století) přispěl k vytvoření kategorie starých lidí (elderly) jako 

odlišné, konstruované jako sociální problém. Skrze institucionalizaci i výzkum byli 

konstituováni jako homogenní skupina s vysokým stupněm nezaměstnanosti a 

závislosti. Katz vychází z Foucaultova pojetí a spojuje tuto negativní konceptualizaci 

stáří s produkcí vědění a moci, kdy skrze disciplinaci stáří dochází k symbolické 

nadvládě. I poválečný rozvoj oboru zobrazoval staré lidi buď jako skupinu v krizi a 

nebo jako skupinu způsobující krizi (např. sociálního zabezpečení a zdravotní péče).  

Vedle gerontologie, jako nově ustavené vědecké disciplíny, byla podstatným 

konstitutivním prvkem významu stáří i veřejná politika, skrze níž docházelo k přesnější 

věkové strukturaci a potažmo tak i segregaci či integraci seniorů. Walker [2000] na 

základě této představy poukazuje na poválečný evropský vývoj sociální politiky starších 

členů EU a jejích implikací pro konstrukci stáří. Mezi 40. a 70. lety 20. století podle něj 

bylo stáří konstruováno jako sociální problém a snahou veřejné politiky bylo 

konsolidovat penzijní systémy jako řešení příjmové nouze. Rozšířily se důchody 

fixované na věk, což přineslo řadu nezamýšlených důsledků. Vzrostla ekonomická 

závislost starších lidí na státu a vznikla jasnější bariéra věkové diskriminace na trhu 
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práce, prosadilo se přesvědčení o nižší potřebě příjmu seniorů (vyjádřené v procentech 

vůči platu) a představa o starých lidech jako ekonomickém břemenu. Také došlo 

k expanzi (zdravotních a sociálních) služeb a jejich profesionalizaci, což vedle 

pozitivních dopadů má i potenciál segregace.  

Od poloviny 70. let do konce 80. došlo v souvislosti s fiskální krizí k 

jisté proměně významu, kdy bylo stáří zároveň řešením i příčinou ekonomických 

problémů. Došlo k úbytku ekonomické aktivity starších lidí, zejména nad 65 let 

(vzhledem k snížené poptávce zaměstnavatelů) a rozšíření předčasných důchodů. To v 

důsledku rozšířilo kategorii starých lidí (či přesněji důchodců) a rozvolnilo její spojení 

s věkem, stejně jako vztah důchodu a veřejných penzí (ne všichni do nich vstupovali 

přímo ze zaměstnání). V rámci gerontologie i medicíny se tento vývoj projevil ve 

funkční separaci stáří na třetí a čtvrtý věk či mladé staré a staré staré. Výsledkem 

bylo znehodnocení starších lidí na trhu práce. Předčasný důchod byl považován za 

řešení nezaměstnanosti, ale stárnutí populace zároveň bylo považováno za ekonomický 

problém a spolu s indexem ekonomické závislosti se staly součástí pesimistického 

(zejména v ekonomickém smyslu) pohledu na budoucí vývoj.  

Fázi od konce 80. let do současnosti Walker považuje za okamžik další 

rekonceptualizace, jež bude buď opětovně prosazovat stáří jako břímě a směřovat tak 

k věkové segregaci, nebo skrze koncepty aktivního stárnutí k integraci (zde ale autor 

prosazuje normativní koncept bez reflexe jeho možných negativních důsledků a 

detailnějšího rozboru současné situace). 

V této souvislosti je třeba zmínit Foucaultův koncept biopolitiky, který znamená 

racionalizaci problémů populací (např. zdraví, dlouhověkosti) ve vládní praxi od 18. 

století [Foucault 2009: 273]. Skrze biomoc (kombinaci anatomo politiky a biopolitiky, 

orientovanou na život) jako formu moci/vědění dochází k disciplinaci utváření 

individuálního a sociálního těla. Život je byrokraticky regulován a racionalizován a 

stává se součástí politických a vládních struktur. Governmentality jako způsob vládnutí 

reguluje lidské životy a vytváří řád, v němž jsou lidé vedeni k užitečným rolím zdraví, 

zabezpečení a produktivity. Skrze vymezení ohrožených skupin a vytváření programů 

sociální politiky nedochází pouze ke zlepšení sociálních podmínek, ale i ke kontrole 

populace [Parusniková 2010: 131–136]. 

Současné koncepty gerontologické literatury, jež se odráží v politikách států i 

nadnárodních uskupení, se snaží odpoutat od stáří negativně vymezeného jako úpadek, 

závislost a nemoc. Slouží jim k tomu pojmy a agendy úspěšného stárnutí, produktivního 
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stárnutí a aktivního stáří, jež mají souvislost s třetím věkem [Carr, Manning 2010]. 

Dodejme, že tato souvislost není vždy přiznaná a tvoří tak ideál či normativ pro stáří 

jako takové. Pojem aktivního stárnutí či stáří nelze vidět jako neutrální. Podle 

Hasmanové Marhánkové [2010] nabývá různých významů odkazujících k aktivitě a 

nezávislosti a tvoří normativní rámec pro životní styly ve stáří. Norma aktivity vytváří 

idealizovaný obraz stáří, konstruovaný jako dobrý odborným diskurzem, lékaři i seniory 

samými. WHO přijala aktivní stáří v 90. letech s cílem udržení autonomie a nezávislosti 

a definuje ho jako celoživotní projekt participace na dění ve společnosti (zahrnující 

mj. rodinu, okolí, komunitu). V pojetí Evropské komise i českého národního programu 

přípravy na stárnutí je tato agenda již zredukována na zdravý životní styl, delší dobu 

práce, pozdější odchod do důchodu a aktivitu i v důchodu, tedy potažmo na snížení 

zejména finanční závislosti na státu. Snaha o vytváření pozitivního obrazu stáří souvisí 

s rozvojem pojmu ageismu a demografickými trendy a tedy snahou využít potenciál 

seniorů. Přesunuje zodpovědnost za kvalitu života, životní styl i finance na jedince a 

vytváří státem podporovanou normu jednání skrze emancipaci od psychického i 

fyzického stárnutí. Díky tomu umožňuje distinkci mezi těmi, kdo stárnou dobře a 

špatně. V důsledku tak ignoruje diverzitu stáří, posiluje povědomí osobní zodpovědnosti 

a stigmatizuje ty, kteří nechtějí, nebo nemohou. Jak například upozorňuje Šiklová 

[2009], aktivní stáří je výrazem posunutí charakteristik mládí či středního věku do 

vyššího věku, tedy v důsledku oddalování stáří s jeho rysy nemoci či mizející 

autonomie. Vincent poukazuje na to, že stáří je v moderní západní společnosti viděno 

především jako nemocné. Tyto koncepty se váží právě na kontrolu nemocnosti a 

možnost individuální kontroly stáří.  Hnutí a koncept třetího věku se snaží o pozitivní 

obraz stáří a jeho rozpojení s úpadkem a nemocí, odsouvá je však do čtvrtého věku 

[Vincent 2003: 165–168]. Pozitivní stárnutí se také odráží v komerční oblasti a stává se 

objektem marketingu [Katz 2001].  

Diskurz aktivního stáří konvenuje s aplikací Foucaultových pojmů na rizikovou 

společnost, jak ji provedla Parusniková [2010: 136–140]. Autorka upozorňuje, že spolu 

s krizí sociálního státu dochází ke zplnomocnění jedinců k vlastní zodpovědnosti za své 

zdraví, jež se stává kontrolovatelným. Moc/vědění je orientovaná na rizika a 

disciplinární a manipulační techniky se přesunují do oblasti trhu, který apeluje na 

aktivní, vyspělé, rozhodné individuum. 
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1. 3 Senioři v české společnosti a stáří společnosti 

Použiji-li definici stáří prostřednictvím věku, jež je staticky dosažitelná, bylo 

v ČR k 31. 12. 2010 1 636 000 osob starších 65 let, což odpovídá 15,5 % populace. 

Zastoupení seniorů roste od 80. let 20. století, v současnosti nejvíce u 85letých a 

starších [ČSÚ 2011b].2 Projekce obyvatelstva vycházející z údajů za rok 2009 

předpokládají nárůst indexu stáří a zvýšení počtu seniorů. Počet žen nad 65 let by se 

podle nich do roku 2050 mohl zdvojnásobit, počet mužů více než zdvojnásobit [ČSÚ 

2011a]. Tyto údaje poukazují na stálý nárůst segmentu populace, jenž je označován jako 

senioři, největší zásluha bývá připisována zlepšení zdravotní péče a životního stylu. 

Vzhledem k nárůstu podílu seniorů v populaci se o České republice, podobně jako 

jiných evropských státech, mluví jako o stárnoucí společnosti. Podle Sýkorové se 

nejedná o demografickou krizi, jako spíše o zvyšování věku dožití, tedy prodlužování 

života, typická je nízká porodnost i úmrtnost [Sýkorová 2007: 40–46]. Označení 

společnosti za stárnoucí či dlouhověkou vychází z demografického popisu, jenž 

zachycuje vývoj jednotlivých složek populace definovaných věkem. Interpretace 

demografického složení obyvatelstva je však využívána k znehodnocení obrazu starých 

lidí [Šiklová 2009: 67]. Koncept demografické paniky poukazuje na to, že stárnutí 

společnosti hodnocené jako ohrožení, je používáno k legitimizaci potřeby změny 

důchodového systému [Vidovičová 2008: 26–30]. 

Co se týče domácností seniorů, jsou zejména jednočlenné či dvojčlenné (jedná se 

především o manželské páry, pouze 5 % vícečlenných domácností má víc jak 2 členy). 

V obou případech převládá bydlení ve vlastním domě či bytě, jednočlenné domácnosti, 

které tvoří ze tří čtvrtin ženy, však mají vyšší podíl nájemního bydlení a bydlení u 

příbuzných. Rodinný stav seniorů se liší podle pohlaví, především proto, že ženy se 

zpravidla dožívají vyššího věku a tvoří tak většinu seniorů. U mužů převládají ženatí ve 

všech věkových kategoriích, u žen od kategorie 75–79 převládají ovdovělé. Vdov ve 

věkových kategoriích nad 60 let bylo v roce 2009 4x až 5x více než vdovců [ČSÚ 

2011a]. 

Stáří je byrokraticky definováno věkem odchodu do důchodu. Ten se kromě 

chronologického věku řídí počtem odpracovaných let, který byl do roku 2010 25 let a 

do roku 2018 by měl postupně vzrůst na 35 let. Ponecháme-li stranou alternativní 

podmínky nároku na řádný starobní důchod, důchodový věk je v současnosti stanoven 
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do hranice 60 (pro muže narozené před rokem 1936) až 62 let (pro muže ročníku 1949) 

a do budoucna se počítá s jeho dalším navýšením. Důchodový věk žen se liší počtem 

vychovaných dětí, začíná na věku 53 let (pro narozené před rokem 1936 s pěti a více 

potomky) a končí na věku 61 let (pro bezdětné ročníku 1950), i u něj se počítá 

s nárůstem a sjednocením výše [MPSV 2011].  

Domácnosti starobních důchodců tvoří 26 % českých domácností a mají roční 

příjem ve výši 88 % příjmu průměrné domácnosti. Zaměstnaných ubývá od 60 let, ženy 

jsou zaměstnány méně než muži [ČSÚ 2011a]. Podle údajů z analýzy „Důchodci a 

jejich aktivita na trhu práce“ pro část roku 2010 pracovalo 150 300, tedy 6,5% 

starobních důchodců. Nejvíce pracovali starobní důchodci s vysokoškolským 

vzděláním. Čtvrtina pracujících byli podnikatelé, přes 40 % pracovalo ve vysoce 

kvalifikovaných pozicích a celkově převažovalo zaměstnání ve službách. V kategorii 

60–64 let pracovalo 38,4 % mužů a 7,4 % žen; u 65 a více letých 7,5 % mužů a 4,2 % 

žen. Ženy v kategorii 60–64 let měly vyšší průměrné výdělky než jiné kategorie žen a 

jejich medián se nejvíce přibližoval mediánu mužů [ČSÚ 2011c].  

1. 4 Re/prezentace a kategorizace stáří 

Předmětem mého výzkumu je symbolická re/prezentace seniorů a seniorek 

v médiích. Sleduji, jak je se seniory zacházeno jako s určitým typem či kategorií, která 

implikuje předpoklady o vlastnostech či jednání a může ústit v sociální degradaci či 

diskriminaci seniorů. Skrze kategorie se lidé orientují ve světě, činí jej i ostatní lidi pro 

sebe srozumitelným a předvídatelným a umísťují se v něm. Goffman spojuje připsání 

kategorie s připsáním určité sociální identity. Kategorie a jejich atributy se 

v každodenní komunikaci stávají sociálními očekáváními a požadavky [Goffman 2003: 

9–54]. Věk patří vedle genderu, rasy a třídy mezi základní inventáře kategorizace, 

zakotvené ve společnosti a použitelné pro každého jejího člena. Ke kategoriím se vážou 

typické rysy a aktivity, které z nich dělají zásobárnu vědění [Nekvapil 2000]. 

Kategorizace je vedle toho normativní sociální činnost podílející se na produkci 

morálního a sociálního řádu [Šmídová 2009: 55]. Kategorie zároveň tvoří symbolické 

hranice, které odlišují nás a „ty druhé“ a jsou tak spjaty s otázkou moci, inkluze a 

exkluze [Pickering 2001]. Senioři, jako kategorie ustavená na základě věku, jsou spojeni 

s určitými vlastnostmi a je od nich očekáváno určité chování, vztažené ke sdílenému 

                                                                                                                                               
2 Index stáří (tedy podíl osob 65 a více na 100 osob ve věku do 14 let) byl v roce 2009 107. V roce 1999 
to bylo 83,1, v mezidobí index stále stoupal. 



  

 

12 

  

hodnotovému měřítku. Kategorie popisu starých lidí tvoří repertoár, který slouží 

k porozumění, ale zároveň funguje jako omezení starých lidí a rolí, jež mohou plnit 

[Vincent 2003: 164]. 

Reprezentace reflektuje opakované znázorňování jedince či skupiny v určité roli, 

kontextu či ve spojení s typem události a tématem. Dochází k opakovanému výběru, 

zdůraznění či opomíjení atributů a jejich zasazení do nových kontextů [Trampota 2006: 

92–102]. Reprezentace se vztahují k tomu co je normální a přirozené, vytváří 

akceptovatelné jako legitimní a správné. Definují popis a přemýšlení o skupinách a 

mohou ovlivňovat pohledy členů na sebe sama [Pickering 2001: X–XVI].  

 
Stereotypizace 

Vedle kategorií můžeme mluvit o stereotypech jako výrazech sociokulturní 

nerovnosti spojených s kategorizací a re/prezentací. Pickering považuje 

stereotypizování za diskurzivní prostředek ideologické konstrukce sociálních skupin a 

kategorií. Na rozdíl od kategorií jsou to podle něj ideologické pohledy a hodnoty, které 

nejsou flexibilní a ustavují struktury. Zachází se skupinou jako s uniformní, 

dekontextualizovanou a homogenní. Tím ustanovují iluzi řádu, kontinuity a jistoty, 

hierarchii vztahů. Charakteristiky skupiny jsou považovány za přirozené a dané, čímž 

v důsledku stereotypizace funguje jako forma sociální kontroly [Pickering 2001: 1–21]. 

Pickering zároveň prosazuje koncept druhého, skrze nějž dochází ke kontrole 

ambivalence a vytváření hranic. Označení za druhého (othering) je reduktivní 

evaluativní forma pojmenování, kdy identita druhého vyplývá z rozdílnosti [tamtéž: 47–

50]. Diference implikuje moc, neboť vytváří kategorii druhého jako symbolicky 

podřízenou [tamtéž: 75–78]. Nekvapil [2000] upozorňuje, že vědění spojené s etnickými 

kategoriemi může být v každodenním životě omezeno na stereotypy. Domnívám se, že 

k podobné situaci dochází v případě stáří.  

Stereotyp je považován za „zjednodušenou a zkreslenou reprezentaci, která se 

objevuje kontinuálně po delší dobu“ [Trampota 2006: 93]. Stereotypní zobrazení mohou 

být založena na předsudcích a posilovat je, což může zapříčinit stigmatizaci, exkluzi či 

negativní vnímání aktérů [Trampota 2006: 92–102]. Jsou součástí sociální konstrukce 

reality, napomáhají orientaci ve světě, jsou zdrojem předsudků, odsudků, reprezentují 

mocenské vztahy, napětí a konflikty [Jirák, Köpplová 2003: 145]. Stereotypy 

předpokládají univerzální aplikovatelnost bez ohledu na individuální rozdíly, jsou 

flexibilní, použitelné v různých kontextech a mohou být i protikladné. Jsou užitečné pro 
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zakrývání sociálních nastavení, determinujících osud [Hazan 1994: 28, 32]. Naplňují 

potřebu strukturovat a organizovat situace, čímž napomáhají odstraňovat nejistotu a 

ujasnit si vlastní místo [Hillier, Barrow 2010: 32]. 

Stereotypy o starých lidech můžeme rozdělit do třech skupin – negativní 

osobnostní charakteristiky, pozitivní vlastnosti a fyzické charakteristiky [Schmidt, 

Boland cit. in Sýkorová 2007: 67]. Palmore [cit. in Hillier, Barrow 2010: 33] popsal 

negativní stereotypy spojené se stářím jako nemocnost, impotenci, ošklivost, mentální 

úpadek, mentální nemoci, neužitečnost, izolaci, chudobu a deprese. Podle Hillier a 

Barrow v současnosti stále zůstává relevantní negativismus v podobě ageismu, který se 

zaměřuje na slabé a nemocné staré lidi a biomedikalizace stáří, jež spojuje stárnutí 

s biologickými problémy spíše než se sociálními, řeší je tedy medicínsky a ukazuje je 

jako nezvratný úpadek. Další negativismus je v podobě soucitného stereotypizování, jež 

ukazuje staré lidi jako znevýhodněné, potřebné a zasluhující pomoc. Pozitivní 

stereotypy oproti tomu popisují staré lidi jako moudré, dobré prarodiče, či vidí stáří jako 

zlatý věk plný aktivity, nezávislosti a cestování [Hillier, Barrow 2010: 33–34]. 

V českém prostředí jsou reflektovány podobné stereotypy vyjma stáří jako zlatého věku 

(stáří se spojuje spíše s nicneděláním). Vedle toho autoři kladou důraz na vlastnosti, 

které popisují staré lidi jako konzervativní, nekreativní, neflexibilní či smířené 

[Haškovcová 2010: 42–47; Sýková 2007: 50; Velková 2009: 205; Havelka 2009: 8–9]. 

  

Stigmatizace 

Re/prezentace stáří nejsou ve svých dopadech neutrální, ale mohou ovlivňovat 

to, jak seniory pojímají druzí lidé, stejně jako to, jak se chápou oni sami a s kým se 

porovnávají. Senioři, jako příslušníci určité kategorie, spojené často s negativními 

předsudky, se v interakcích mohou dostat do situace stigmatizovatelných či 

stigmatizovaných. To znamená, že je jim připsán diskreditující nežádoucí atribut, skrze 

nějž jsou z celistvé obyčejné osoby redukováni na kategorii. Stigma je nežádoucí 

odlišnost od očekávaní a normality, která vyvolává pozornost, pominutí ostatních 

atributů a může ústit v diskriminaci. Skrze stigmatizaci jsou jedinci znehodnoceni a je 

zpochybněna jejich sociální kompetence. Stigma ale v určitých kontextech nositele 

chrání tím, že jim díky modifikaci očekávání ostatních poskytuje ochranu. Ohrožení 

sociální identity jsou stigmatizovaní schopni zvládat, např. kontrolou informací či 

zastíráním [Goffman 2003].  
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Rozhovory se seniory, jež prováděla Sýkorová, mohou naznačit, zda staří lidé 

v České republice vnímají nějaký společenský obraz stáří a jak se s ním vyrovnávají. 

Vyplývá z nich, že jsou si vědomi možné stigmatizace související s připsáním ke 

kategorii starých lidí, což poukazuje na reflektovanou existenci symbolického znevážení 

stáří. Sýkorová popisuje sebeprezentaci seniorů na veřejnosti, která spočívá ve skrývání 

omezení daných fyzickou kondicí. Staří lidé aplikují selektivní strategie na činnosti, jež 

vykonávají. Vyhýbají se ohrožení identity či možnosti diskreditace výběrem aktivit a 

situací tak, aby se vyhnuli odhalení poklesu svých sil a schopností (např. kurzy, náročné 

zájezdy), odmítají symboly znehodnocující identitu (hůlka). Senioři se také vymezují 

proti stigmatizujícím vlastnostem vrstevníků, jako je resentiment a kverulantství, 

nahlížejí jiné staré lidi negativně a homogenně obdobně jako většinová společnost, sami 

se však z této skupiny vyvazují a zdůrazňují své pozitivní „netypické“ charakteristiky a 

prezentují se skrze svou bývalou pracovní pozici. Vedle distance vůči ostatním 

seniorům však prezentují také svou generační hrdost, poukazují na historické faktory, 

jež formovaly vlastnosti vhodné k zvládání stáří, jako je pracovitost, nenáročnost, 

schopnost hospodařit a přizpůsobit se. Oddělují anonymní staré od skupiny já a moji 

známí senioři, kteří negativním obrazům neodpovídají [Sýkorová 2007: 213–222]. 

Senioři jsou si zjevně vědomi možné stigmatizace související s připsáním ke kategorii 

starých lidí, což poukazuje na reflektovanou existenci symbolického znevážení stáří. 

 
Ageismus 

V souvislosti s konceptualizací stáří je na místě připomenout ageismus, který  

poukazuje na status stáří a jeho dopady na životy seniorů. Ageismus je „ideologie 

založená na sdíleném přesvědčení o kvalitativní nerovnosti jednotlivých fází lidského 

životního cyklu, manifestované skrze systematické, symbolické i reálné stereotypizace a 

diskriminace osob a skupin na základě jejich chronologického věku a/nebo jejich 

příslušnosti k určité kohortě/generaci“ [Vidovičová 2008:113].  Podle Vincenta je 

ageismus předsudek, soubor postojů, případně sociálně strukturovaná exkluze, 

zahrnující institucionální bariéry participace na společenských benefitech [Vincent 

2003: 164–165]. Ageistické chování a postoje vedou k diskriminaci na základě věku, jež 

může být samozřejmě směrována vůči všem věkovým skupinám, mě bude zajímat 

ageismus zaměřený na seniory. „Znamená omezení sociálních rolí a znehodnocení 

statusu seniorů, strukturuje očekávání druhých vůči nim, odpírá jim rovné příležitosti, 

v mnoha ohledech snižuje jejich životní šance“ [Sýkorová 2007: 50]. 



  

 

15 

  

Ageismus má zřetelné dopady na pracovní i soukromý život starých lidí. 

Vzhledem k propojení ekonomické produktivity se sociálním statusem jsou staří lidé v 

situaci devalvace, ať už jako zaměstnanci, nebo i jako důchodci [Haškovcová 2010: 34]. 

S věkovými nerovnostmi se mísí i další – rasové, etnické, třídní a genderové. Například 

genderové nerovnosti v zaměstnání se ve stáří projevují ve výši důchodu, ženy jsou 

častěji ohroženy nedostatečným příjmem, navíc jsou sociálně degradovány úbytkem 

přitažlivosti a neplodností, stejně tak obrazem slabosti [Sýkorová 2007: 51]. 

Podle Binstocka [cit. in Sýkorová 2007: 51] došlo k posunu stereotypů od 

soucitného ageismu, jenž zobrazoval především chudobu, slabost, politickou bezmoc a 

potřebu pomoci, k novému ageismu, jenž stigmatizuje i ekonomicky soběstačné, 

politicky aktivní seniory a poukazuje na daňovou zátěž, výdaje sociálního zabezpečení, 

ohrožení ekonomického růstu a intergenerační konflikt. 

 

2. Instituce péče o staré lidi 

Není zde mým cílem líčit do podrobnosti jednotlivé typy možné péče o staré lidi, 

spíše si zajistit určitou teoretickou základnu pro zjišťování, které typy péče média 

opomíjí a jestli je dokáží (správně) rozlišovat. Tato kapitola tedy podává stručné 

rozlišení forem péče, nemá ale ambice být sociálně-politickou analýzou. 

V zásadě můžeme péči rozdělit na zdravotní a sociální, přestože v poslední době 

snahy směřují k integraci obou forem péče [Čermáková 2008: 175]. V oblasti zdravotní 

péče došlo po roce 1989 k výraznějšímu rozlišení akutní a následné péče. Pro léčení 

nemocných, tedy následnou péči, jsou určeny léčebny dlouhodobě nemocných a 

ošetřovatelská lůžka. Dále v nemocnicích fungují geriatrická oddělení. Haškovcová 

uvádí, že ve všech třech případech této ústavní péče je nedostatek míst, chybí jejich 

vzájemná provázanost a návaznost na sociální služby. Vedle toho existují flexibilnější 

terénní služby home care (domácí péče prováděná kvalifikovaným personálem), 

omezené 3 hodinami týdně [Haškovcová 2010: 228–232]. 

Sociální ústavní péče může být realizovaná v domovech pro seniory (dříve 

nazývány domovy důchodců). Poskytují ubytování, stravu, pomoc při hygieně a péči o 

sebe, kontakt se společenským prostředím, terapii, aktivizaci, pomoc při uplatňování 

práv a zájmů. Senioři jsou definováni jako klienti a uživatelé sociálních služeb. 

Dlouhodobě se jedná o 3–4 % seniorů nad 70 let. Vznikají i domovy se zvláštním 

režimem, jichž je nedostatek, ale je zde možný pobyt duševně nemocných či 
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dementních [Haškovcová 2010: 235–237]. Mezi ambulantní služby patří centra denních 

služeb či týdenní stacionáře, jež neposkytují ubytování. Obdobně domovinky zajišťují 

stravu, rehabilitace a zájmovou činnost, ale jsou provozovány přes den a večer se senior 

vrací domů [Haškovcová 2010: 236–237]. Terénní péče umožňuje výpomoc seniorovi 

se zachováním samostatného bydlení – pečovatelská služba zajišťuje zpravidla jídlo a 

nákupy, v rámci individualizovanější osobní asistence si senior kupuje služby, které 

potřebuje. Kromě toho ještě existuje tísňová péče (hlasová a elektronická komunikace) a 

senior na telefonu – pravidelné kontaktování a ujištění o situaci [Haškovcová 2010: 

237–240]. 

Rodinná péče je oproti péči institucionální a terénní považována za optimální 

vzhledem k tomu, že kromě zdravotní a sociální péče může poskytovat i emocionální 

péči (respektuje integritu seniora, jeho psychický stav a kvalitu života), odpovídá 

principu subsidiarity, je finančně a kvalitativně efektivnější [Jeřábek 2005: 11, 13; 

Bartoňová 2005: 29, 33–34]. U seniorů vyžadujících dlouhodobou péči figurují rodiny 

odhadem v 70–80 % případů, většinou se jedná o péči v rámci manželského páru 

(častěji manželky pečují o nemocné muže) popřípadě péči dětí o staré rodiče [Jeřábek 

2005: 13]. Její limity spočívají v časové náročnosti pro rodinu, rodinných vztazích a 

možných dopadech na ně a v nedostatečné zdravotnické způsobilosti. Preference 

starších osob zůstat ve svém obydlí je zřejmá. Tuto možnost si  za podpory rodiny, nebo 

pečovatelské služby v roce 1998 zvolilo 55,2 % seniorů, následoval dům 

s pečovatelskou službou, který volilo 13 % respondentů [MPSV 2003: 47]. 

 

3. Média 

Vzhledem k tomu, že má diplomová práce sleduje, jak jsou senioři a seniorky 

zobrazováni v médiích, je třeba definovat, jakou optikou se na média budu dívat. 

V následujících kapitolách poukážu na vliv médií na společnost a propojení médií 

s otázkou moci a symbolické dominance skrze koncept diskurzu. Také popíšu, jak je ve 

vybraných médiích zacházeno se seniory jako skupinou populace a na možné důsledky 

tohoto zobrazení. 
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3. 1 Vliv médií na společnost 

Otázka vlivu médií sice není předmětem mého výzkumu, je ale třeba si ji položit 

s ohledem na možné výstupy výzkumu médií. Umožňuje definovat možnosti dopadu 

mediální reprezentace seniorů.  

Média nejsou odrazem reality, ale vytvářejí svébytnou mediální realitu 

s relativně ucelenou představou o světě, hodnotách a představách [Jirák, Köpplová 

2003: 127]. Společenskou realitu tak spíše zprostředkovávají, přičemž mezi teoretiky se 

liší názory na to, jakým způsobem a jak s těmito informacemi zacházejí příjemci [více 

k tomu McQuail 1999: 87–92]. Nelze předpokládat, že obraz, který poskytují o určité 

sociální skupině či identitě, bude přímo ukazovat na její postavení ve společnosti. Nelze 

z nich ani usuzovat, jak se daná skupina bude vnímat a jak jí budou vnímat skupiny jiné. 

Lze však předpokládat, že na oba tyto aspekty bude mít mediální realita dopad, neboť 

produkuje a distribuuje vědění. Budu vycházet z předpokladů sociálně-

konstruktivistického pojetí, které uvažuje vztah subjektů a společenské reality jako 

dialektický, tedy vzájemně se ovlivňující a propojený.  

Podle McQuaila [1999: 87] vědění produkované médii umožňuje připisovat 

smysl zkušenostem, je zásobárnou vzpomínek a mapou, jež nám ukazuje kde a kdo jsme 

a poskytuje podklady pro budoucí orientaci. Konstituuje „hlavní rysy normality pro 

potřeby veřejného, sdíleného společenského života; slouží rovněž jako rozhodující zdroj 

standardů, modelů a norem“. Podobně pro Burtona a Jiráka [2001] se média podílejí na 

socializaci a jsou zdrojem myšlenek a názorů. Média se také dotýkají identity. Tím, že 

poskytují podněty ke srovnávání a rozšíření zkušeností, které tak vyvazují z nutnosti 

přímého zážitku v místě a čase, ovlivňují formování sebepojetí. Skrze mediální obrazy 

lidé zkoumají možnosti, představují si alternativy a experimentují s projektem 

sebepojetí, který je v (pozdně) moderní společnosti komplexnější a otevřenější 

[Thompson 1995: 207–233]. 

Je zapotřebí si uvědomit, že média nejsou autonomní, ale fungují jako instituce 

operující s pravidly, řízením a mimokomunikačními cíli [McQuail 1999: 87–92]. 

Především je třeba počítat s jejich ekonomickou mocí, tedy s jejich finančním zázemím 

a ekonomickou podstatou [Buton, Jirák 2001: 15–17].  

Mluvit o vlivu médií znamená mít představu o tom, jak mediální obsah působí 

na příjemce. Je třeba reflektovat, že v příjemci obsah aktivuje určitý význam. Obsah 

masových médií je ale polysémický, význam tedy není jednotný [Fiske cit. in McQuail 
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1999: 269–270]. Média však disponují prostředky, jež umožňují upřednostňovat daný 

význam, například skrze uzavřenost textu či opakování a standardizaci. Hall popisuje 

úlohu masmédií při fixaci, zvěrohodnění a legitimizaci významů, které se realizují až 

v sociální praxi prostřednictvím komunikace. Mediální diskurz je podle něj dominantní 

a určuje, které významy ztrácí legitimitu, počítá přitom s kontrolou interpretace skrze 

preferované čtení. To však není absolutní, Hall uvažuje možnost trojí reakce publika – 

souhlas s významem, pochopení preference s rozhodnutím o významu, identifikace 

preference a její odmítnutí. Média hrají klíčovou úlohu v reprezentaci, jsou konkrétním 

zpodobněním mýtů a ideologií (nelze ale říci, že pouze odrážejí dominantní diskurz 

mocných) – [Hall cit. in Kraus 2008: 138–139].  

Účinky médií se liší dle typu média (zejména dlouhodobé či krátkodobé) a jsou 

patrné v mnoha úrovních – individuální, skupinové, organizační, institucionální, 

societární a kulturní. V současnosti panuje přesvědčení, že média mají vliv, ale jeho 

směr, stupeň, předvídatelnost a trvalost jsou nezobecnitelné a proměnlivé [Škodová 

2008: 11–12]. McQuail [1999] poukazuje na to, že představa o síle médií se vyvíjela 

v čase, tak jak se vyvíjela sama média i jejich výzkum. Představy prošly fází 

všemocných médií, fází omezených účinků, fází renesance silných účinků do současné 

fáze dohodnutého vlivu médií. V jejím rámci je důležitý koncept agenda-setting, který 

zachycuje skutečnost, že výběrem zpráv a témat média ovlivňují, o čem se mluví či 

myslí a jaká témata jsou důležitá [Trampota 2006: 112–113]. Navazující koncepty 

rámcování a primingu pak poukazují na to, že média skrze vyzdvihování atributů témat 

spoluurčují nejen o čem, ale také jak se myslí [Tabery 2008: 28–30]. Rámce představují 

interpretační schémata, vzorce či scénáře organizující běžnou zkušenost, vědění a 

jednání [Šmídová 2009: 59]. Vypíchnutí (priming) se váže k zaměření pozornosti skrze 

upřednostnění atributů [Tabery 2008: 37–39]. 

Budu tedy vycházet z toho, že média ovlivňují konstrukci reality, identity a 

normality, nastolují témata reflektovaná veřejností a jsou jedním z nositelů socializace. 

Zároveň však platí, že jedinci jsou s médii v interakci, selektují je a mohou k nim 

zastávat celou škálu postojů od souhlasného k nesouhlasnému.  

 

3. 2 Mediální diskurz a symbolická nadvláda 

V této části poukážu na propojení médií s mocí, ideologií a symbolickou 

nadvládou a propojím je s tématem diskurzu, jak ho budu nadále pracovat. 
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Moc médií je spojena s pojmem ideologie. Média jsou nositeli ideologie a 

(re)produkují stereotypní obrazy, ovlivňují tak vztahy dominance a moci. Jako instituce 

kumulující informace a komunikaci jsou nositeli především symbolické moci, která 

může ovlivňovat průběh událostí či jednání [Thompson 1995]. Zároveň se jako 

společenská instituce svými produkty podílejí na existenci společnosti v daném 

uspořádání [Jirák, Köpplová 2003: 138]. Například v rámci zpravodajství média 

podporují ustavené rozložení moci, tíhnou k etnocentrismu a maskulinnímu vidění světa 

[Jirák, Köpplová 2003: 131]. Podle Althussera patří média k ideologickým státním 

aparátům, neboť potvrzují správnost uspořádání [Althusser cit. in Burton, Jirák 2001: 

115–122]. V rámci CDA (kritické diskursivní analýzy) se s ideologiemi zachází jako 

s reprezentacemi světa, jež mohou přispívat k ustavení, udržení či změně sociálních 

vztahů moci, dominance a využívání [Fairclough 2003: 9].  

Ve vztahu k ideologii, hodnotám a názorům ve společnosti média nemusí 

působit jednotně, mohou je přijmout a posilovat konsenzus, zpochybňovat je ve 

společensky určených limitech, či se od nich odchýlit [Jirák, Köpplová 2003: 130]. 

V některých případech tak média mohou být nositeli alternativních diskurzů. V zásadě 

tedy můžeme rozlišit ve vztahu k moci dva modely médií. Podle hegemonního modelu 

média nabízejí obraz představ, postojů a hodnot typický pro moderní kapitalistickou 

společnost, pomáhají předkládat uspořádání sociálních vztahů (moci a nerovnosti) jako 

přirozené a nevyhnutelné. Tento model poukazuje na sdílené hodnotové struktury 

v mediálních produktech, v nichž vidí projevy ekonomicky a politicky mocných. 

Pluralitní model zdůrazňuje rozdíly v obsazích a ve významech a v jeho interpretaci je 

převládající obraz důsledkem sdílení představ médií, zájmových skupin a veřejnosti. 

Skrze sociální a mediální skutečnost se lidé vztahují ke světu a ostatním, přičemž 

mediální skutečnost získává stále vyšší postavení a poskytuje zřejmě větší díl „reality“ 

[Jirák, Köpplová 2003: 138–140]. Kritická diskurzivní analýza jako kritický směr 

inklinuje spíše k hegemonnímu modelu médií, z něhož tedy budu nadále interpretačně 

vycházet. Moc v jejím pojetí znamená moc sociálních skupin a institucí  kontrolovat 

jednání a myšlení jiných skupin a jako taková vyplývá z privilegovaného přístupu 

k sociálním zdrojům. Předpokládá ale, že skupiny, na něž je uplatňována, mají možnost 

reakce – obrany, akceptace, přehlížení, atd. [Van Dijk 1998: 5].  

Média jsou způsobem komunikace i využití jazyka. Jazyk není neutrální, ale 

jeho použitím se „něco dělá“, komunikace je tedy zároveň jednáním. Jazyk jako 

znakový systém může být odpoutaný od místa a času a hromadit zkušenosti a významy, 
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překračuje tak realitu každodenního života a umožňuje objektivizaci zkušeností a 

legitimizaci sociální reality [Berger, Luckmann 1999: 39–50]. Je formou sociální 

praktiky a jako takový je determinovaný sociální strukturou a zároveň ji i ovlivňuje 

[Fairclough 2001: 34]. Jeho struktury a užití spoluurčují chod světa a ovlivňují realitu 

[Kadlecová 2007: 9]. Jazyk je podle CDA společenským faktem s „utlačivou“ mocí, 

který nejen odráží společenské vztahy, ale může je i konstituovat. Podle Richardsona 

jazyk reflektuje identitu, očekávání i sociální strukturu. Jeho užití ustanovuje identitu a 

realizuje se v něm moc skrze vytváření tematických agend, veřejného diskurzu i názorů 

na svět [Richardson 2007: 1–14]. 

Další pojem, který se váže k jazyku i vztahům dominance ve společnosti je 

diskurz. Tento pojem je ve společenských vědách značně rozšířený a nejednotný 

(používají ho např. Habermas, Giddens, Foucault a další). Vávra považuje pojem 

diskurzu za rozrůzněný, přesto lze nalézt shodný význam v představě, že jde o 

„verbalizované vědění, které je sdíleno (významy musí být sdíleny, aby byla vůbec 

možná komunikace)“ [Vávra 2008: 205–206]. Vzhledem k rozšířenosti pojmu a jeho 

nejednotnosti se i analýza diskurzu liší podle jednotlivých škol a pojetí, v nichž diskurz 

nabývá odlišných významů, spojených s výzkumným kontextem a teoretickým 

přístupem. Předesílám, že vycházím z pojetí diskurzu tak, jak s ním pracuje kritická 

diskurzivní analýza, dále se tedy budu věnovat jejímu popisu, ačkoliv ani zde se autoři 

zcela neshodují. Mezi nejvýznamnější autory tohoto směru patří Teun van Dijk, Ruth 

Wodak a Norman Fairclough. Podle Vávry má v tomto přístupu diskurz dva významy – 

je praxí či procesem a na druhé straně systémem pravidel. Diskurz se nebere jako 

autonomní fakt, důraz se klade na to, jak reprodukuje, mění a posiluje mocenské vztahy. 

CDA vidí v diskurzu potřebu legitimizace hegemonie, je ale nutné si uvědomit, že 

vzhledem k dialektice diskurzu a nediskurzivní reality diskurz ani nemůže mít zcela pod 

kontrolou významy, jež přenáší [Vávra 2008: 216–217]. Podle Wodak je diskurz 

sociální aktivita vytváření významu jazykem a dalšími symbolickými systémy [Wodak 

2008: 6]. Pro van Dijka je diskurz komunikativní událost [Van Dijk 1988: 5–7]. Diskurz 

ovlivňuje očekávání, pojetí normality, nepatřičnosti a irelevance, strukturuje způsob 

vyjadřování o tématu a dává výraz významům a hodnotám institucí [Trampota, 

Vojtěchovská 2010: 169–181]. Fairclough [2004] definuje diskurz jako element 

sociálního života, jazyk v užití. Už samotný přístup ke specifickým formám diskurzu, 

např. médiím, je sám o sobě zdrojem moci, neboť možnost ovlivnění vědění či názorů 

vede k možnosti ovlivňovat jednání [Van Dijk 1998: 5]. Vzhledem k tomu, že diskurz je 



  

 

21 

  

určitý způsob zobrazení světa, jenž je zpravidla spojený s určitou skupinou, mluvíme 

spíše o diskurzech. Mediální diskurz je jedním z diskurzů s vlastní svébytnou logikou. 

 

3. 3 Stáří v médiích 

Zobrazení stáří a seniorů v médiích je v pozornosti sociologů a gerontologů 

od 60. let 20. století. Vychází z představy, že reprezentace seniorů mohou ovlivňovat 

postoje společnosti vůči této skupině a média tak mohou být zdrojem i realizací 

ageismu.  

Obvykle tyto výzkumy vycházejí z kvantitativní obsahové analýzy a zaměřují se 

na to, v jaké míře a v rámci jakých témat jsou senioři v médiích zachyceni. Obecným 

závěrem studií je, že segment populace starší 65 let je v médiích silně 

podreprezentován, tedy neodpovídá poměrům v populaci [Robinson, Skill, Turner 2004; 

Northcott 1975; Bishop, Krause 1984]. V obdobné situaci byly i děti a adolescenti, 

naopak častěji byli zobrazováni dospělí. Ti také obvykle sehrávali roli kompetentních 

aktérů, kteří řešili problémy spojené s ostatními věkovými skupinami [Northcott 1975]. 

Výzkumy se zaměřují zejména na televizi a tisk a v nich blíže na obsah a reklamy. V 

rámci televizního vysílání byla podreprezentace seniorů výraznější v hlavním vysílacím 

čase, v denních seriálech a „mýdlových operách“ byli zastoupenější. Pokud se již 

senioři vyskytovali, jednalo se častěji o muže a bělochy. Ženy byly zobrazovány 

v neseriózních rolích a měly nižší ekonomický status než muži [Robinson, Skill, Turner 

2004]. Obdobné tendence se projevují ve vysílání pro děti. Odkazy ke stáří byly 

obvykle odměřené a negativní – spojené s úpadkem a zhoršením. Být starý bylo 

definováno skrze negace jako nezdravý, neatraktivní a nedobrý, neobjevovali se v rolích 

aktérů hýbajících dějem [Bishop, Krause 1984]. Zatímco frekvence výskytu seniorů se 

do současnosti příliš nezměnila, zejména americké a britské studie reflektují změnu 

v negativním, diskriminujícím pohledu, který se v polovině 80. let začal zmírňovat 

[např. Dail 1988; Bell 1992]. Evers [cit. in Vesperi 2004] provedl výzkum britské 

televize, podle kterého polovina zobrazených fiktivních charakterů nad 60 let byla 

zobrazena jako ekonomicky aktivní.  

Tisk a televizní zpravodajství jsou z hlediska obrazů stárnutí a stáří méně 

probádané než televizní zábava a reklamy [Vesperi 2004]. Výzkumy poukazují na to, že 

v tisku byli senioři reprezentováni ještě méně, opět se objevovalo více mužů a obraz byl 

obvykle negativní, stereotypní a zahrnoval marginální role [Robinson, Skill, Turner 
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2004]. Podle Vesperi [2004] i v tisku došlo koncem 70. let k posunu směřujícímu 

k většímu zahrnutí seniorů jako subjektů i čtenářů skrze zařazování specifických stran 

určených starším čtenářům, speciálních sekcí věnovaných stárnutí a příběhů spojených 

s věkem. 

Pokud byli senioři někde zobrazováni skutečně v pozitivních, aktivních a silných 

rolích, jednalo se o reklamy, které jsou v současnosti asi nejzkoumanější oblastí. I zde je 

ale podíl seniorů nižší než v populaci [Robinson, Skill, Turner 2004; Williams, Ylänne, 

Wadleigh 2007; Roy, Harwood 1997]. Míra zastoupení seniorů se také lišila v závislosti 

na tématech reklamy, zastoupenější byli v případě obchodních řetězců a finančních 

služeb a naopak nejméně zastoupeni v reklamách na automobily a cestování [Roy, 

Harwood 1997]. Pozitivní obraz seniorů zřejmě souvisí s principy reklamy, které 

obecně zobrazují výrobky a služby v pozitivním světle jako kýžený stav a tak i jejich 

konzumenti jsou zobrazováni jako jakýsi dosažitelný ideál. 

Je na místě poznamenat, že požadavek, aby média odrážela realitu, vychází 

z představy médií jako zrcadla, jež odráží nezměněnou skutečnost. Podle McQuaila se 

média snaží přitáhnout publikum a jsou orientovaná na zájmy příjemců, vyhledávaná 

jako alternativa k realitě a útěk od ní. Nemohou proto být popisem skutečnosti. 

Publikum má rádo věci, jež nejsou v souladu s realitou [McQuail 1999: 289]. Nelze ale 

podceňovat skutečnost, že zobrazení v médiích je podobné symbolickému rozložení 

moci ve společnosti a že méně často jsou zobrazovány skupiny, jež jsou ve stavu 

symbolické nerovnosti – ženy, senioři, děti či etnické skupiny.  

Riziko zkreslení výzkumů založených na obsahové analýze, jak poukazuje 

Vesperi [2004], vyplývá z hodnocení předloženého obrazu jako pozitivního, 

negativního či neutrálního a jeho srovnání v čase. Jak se vyvíjelo povědomí o ageismu, 

začaly být některé kategorie vnímány citlivěji a navíc i pozitivní zobrazení může být 

stereotypní, srovnávání výstupů výzkumů v čase díky tomu může být problematické. 

České výzkumy v podstatě potvrzují obdobnou skutečnost jako zahraniční, je ale 

nutné konstatovat, že odborná veřejnost začala reflektovat tuto problematiku poměrně 

nedávno a chybí zde detailnější výzkum mnoha oblastí (seriálů, pořadů a literatury pro 

děti, atd.). V rámci zpravodajských médií jsou podle nich senioři podreprezentováni, 

jejich obraz je značně stereotypní a negativní (spojený s trestnými činy, ekonomickými 

problémy, nemohoucností, nemocí) – [Vidovičová 2008: 138–143; Sokačová 2005; 

Sedláková, Vidovičová 2005; Sedláková 2008]. V rámci diskuse o zpravodajských 

médiích je však třeba poznamenat, že obecně tíhnou k zobrazování negativních zpráv, 
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bylo by tedy zapotřebí tyto výsledky podpořit budoucím výzkumem srovnávajícím 

postavení různých věkových skupin či zobrazování v různých žánrech. Sokačová [2005] 

v rámci televize reflektovala existenci specifických pořadů pro seniory směřujících 

k aktivnímu životnímu stylu, ale také jejich nedostatečné zobrazení v rámci 

zpravodajství, spojené se zdravotnictvím, kriminalitou, ekonomikou či sociální 

reformou. Obdobná témata vykazoval i tisk, články měly většinově negativní či 

neutrální charakter (za pozitivní autorka považuje zobrazení aktivity a potvrzuje tak 

představy o aktivním stáří jako normě). Tato témata potvrdil výzkum Sedlákové [2008]. 

Sedlákové a Vidovičová [2005] tvrdí, že senioři jsou skupinou, o níž je referováno 

selektivně a stereotypizujícím jazykem. Podle jejich výzkumu vycházejícího z dat za 

rok 2004 byli senioři v českých zpravodajských médiích popisováni zejména jako 

ekonomický a sociální problém, oběti trestných činů a katastrof nebo jako pachatelé 

bizarních trestných činů. Často byli zobrazováni i jako chudí či psychicky narušení. 

Výjimky z tohoto schématu byly obdivovány pro extrémní či nestandardní vitalitu či 

životní příběh. Podle Sedlákové [2008] některé zprávy referovaly o seniorech právě 

kvůli věku, který byl často v rámci sdělení multiplikován. Média také nediferencovala 

mezi seniory dle věku, ale pojímala je homogenně. Vedle zpravodajství Sedláková 

realizovala analýzu obrazového materiálu vybraných časopisů, zachycujícího osoby nad 

50 let. Z ní vyplývá výrazně častější zobrazení mužů než žen a tendence klesajícího 

počtu zobrazení s rostoucím věkem. Převažovaly osoby ze showbusinessu a politiky a 

zobrazení byla co do vzhledu pozitivní (úsměv, elegance), jednalo se ale většinou o 

stylizované agenturní fotografie (podle autorky nepřipomínající žitou realitu). 

Mediální diskurz vedle popisu seniorů a seniorek zachycuje i stárnutí populace. 

V jeho interpretaci se realizuje demografická panika, neboť zejména skrze výběr témat, 

jazyk a titulek se stárnutí konstruuje jako riziko, nikoliv jako důsledek rozvoje humanity 

[Vidovičová 2008: 30]. Mediální prezentace dále vede k představě o ekonomické 

obtížnosti starých lidí a možné desolidarizaci populace [Haškovcová 2010: 48–52]. 

Podle Sedlákové [2008] mediální obrazy přispívají k sociálnímu vyloučení seniorů, 

když je zobrazují jako sociální přítěž, překážku vývoje, oběti loupeží, ztracené a 

toulající se lidi.  
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4. Výzkum 

Výzkum se zabývá re/prezentací a kategorizací starých lidí v deníku Blesk. 

V následujících kapitolách popisuji metodologii výzkumu, její teoretická východiska a 

analýzu dat. 

4. 1 Metodologie 

V následující části se budu zabývat definicí aplikované metodologie a otázkou 

žánru, který považuji za důležitý kontext porozumění a interpretace dat. 

 

4. 1. 1 Poznámka ke zpravodajskému žánru a Blesku 

Realizaci mediálního diskurzu jsem se rozhodla sledovat na vybraném médiu, 

jímž je deník Blesk. Spíše než typ média je pro můj výzkum podstatný jeho žánr, neboť 

je třeba reflektovat, že zpravodajský deník se co do témat a způsobů jejich zpracování 

bude podstatně lišit. Žánr je konvenční, více či méně schematicky fixované použití 

jazyka spojené s určitou aktivitou jako společensky zvěcněné využití jazyka [Wodak 

2008: 7–19]. Pro žánry jsou typické vzorce uspořádání obsahu – objevují se v nich 

obdobná témata, kompozice, forma. Mají také podobné hlavní a vedlejší postavy, 

opakující se zápletky a situace a obsahové vlastnosti produktu [Jirák, Köpplová 2003: 

119–126]. Podle van Dijka zpravodajství vytváří specifický typ diskurzu – konkrétní typ 

využití jazyka nebo textu, specifický druh sociokulturní praktiky [Van Dijk 1988: 1–2]. 

Tématy zpravodajství jsou politika, ekonomika, zahraničí, zprávy z domova, zprávy 

z kultury a sport [Jirák, Köpplová 2003: 119–126]. Tématickou orientaci zpravodajství 

také zachycují hodnoty zpravodajství. Harcup a O‘Neill [cit. in Mautner 2008: 33] je 

definovali jako odkaz na mocenskou elitu, celebrity, zábavu, překvapení, špatné 

novinky, dobré novinky, závažnost (dopad), relevanci (publikum), pokračování (co již 

bylo, se snáze dostane znovu do médií) a individuální agendu novin. Jako zdroje 

informací se v zpravodajství často používají aktéři, kteří protlačují své rámce do médií a 

zobrazují tedy pohled na svět z pozice establishmentu [Fairclough cit. in Mautner 2008: 

33].  

Blesk je deník spadající pod vydavatelství Ringier Axel Springer CZ a.s. Jedná 

se o společnost se zahraničním vlastníkem vzniklou spojením švýcarského a německého 

koncernu. Jeho vedení, tedy ředitele (Pavel Šafr) a šéfredaktory tvoří muži a jeho hlavní 

sídlo je v Praze. Svou náplň definuje jako „přehledné aktuální zpravodajství a 
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zajímavosti z domova i ze světa“ [Ringier Axel Springer 2011]. Jeho obvyklá struktura 

odpovídá zpravodajskému žánru – skládá se z titulní strany, politiky, domácího a 

zahraničního zpravodajství, prominentů (v roce 2007 obdobnou roli suplovala rubrika 

společnost), zabývajících se osobnostmi zejména z oblasti kultury, umění a modelingu; 

rubriky téma, sportu, servisu, tv a horoskopu, poslední strana je směsicí různých témat – 

kriminálních, prominentů. Je považován za bulvární deník, v němž se uplatňuje 

infontainment – kombinace informací a zábavy. Je dlouhodobě nejčtenějším českým 

deníkem. V roce 2007 byla čtenost 1 561 000 a prodaný náklad 459 626 ks [GfK Praha 

– Median 2008], v roce 2011 byla čtenost o něco nižší – 1 135 000 osob a prodaný 

náklad 347 556 ks [GfK Czech –Median 2012]. V roce 2007 měl Blesk jiného vlastníka, 

společnost Ringier ČR a.s. (švýcarská odnož pozdějšího koncernu), i šéfredaktora (nyní 

nazývaného ředitel), jímž byl Vladimír Mužík. 

 

4. 1. 2 Teoretická východiska metodologie a analýzy 

Pro účely svého výzkumu jsem zvolila kvalitativní metodologii. Její volba byla 

dána nejen cílem výzkumu a výzkumnými otázkami, ale i přesvědčením, že může 

napomoci porozumění situace seniorů v českém mediálním prostředí. Dosavadní 

výzkumy využívaly zejména obsahové analýzy (případně spojené s metodou 

interpretativního čtení), jejíž výsledky ukazují na systematickou podreprezentaci 

seniorů v rozhlase, televizi i tisku [viz např. Sokačová 2005; Sedláková 2008] a také na 

zpravidla negativní kontexty a významy, v nichž se objevují. Tento výsledek považuji 

za dostatečně prokázaný.  

Přístup kvantitativní obsahové analýzy neumožňuje sledovat více kontext, ani 

nedokáže rozlišit aplikaci různých stylů a žánrů. Jeho výhodou je replikovatelnost. 

Kritizována je absence vysvětlení, potenciální deformace jako následek konstrukce 

kategorií, redukce skutečnosti, odvození smysluplnosti z počitatelných jevů a 

dekontextualizace [Trampota 2008: 40–44; Richardson 2007: 15–21]. Kvalitativní 

analýza obsahu má oproti kvantitativní analýze výhodu v zasazení dat do jejich 

kontextu, konkrétně CDA nabízí interpretativní a konstruktivistický přístup. Kvalitativní 

analýza je hermeneutická, snaží se o interpretaci a porozumění, je tedy neoddělitelná od 

osoby výzkumníka a snaží se porozumět celku. Je na místě poznamenat, že jsem se ve 

shodě s výzkumnou orientací soustředila na problém, za který považuji ageistické 

zobrazování seniorů v médiích.  
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Kritická analýza diskurzu (CDA), kterou rozvinuli Fowler, Fairclough, 

Wodak(ová), či van Dijk řeší nerovnosti, moc a dominanci (v oblasti rodu, rasy a třídy, 

ale domnívám se, že lze extendovat i na nerovnosti v rámci věku). V otázkách  moci se 

zaměřuje na její užívání, zneužívání, reprodukci a obranu skrze text a promluvy 

v sociálním a politickém kontextu. Jejím cílem je pochopit, odhalit a bránit sociálním 

nerovnostem. Netvoří jednotnou školu, spíše nabízí úhel pohledu pro teorii, výzkum a 

aplikaci, prolíná se již existujícími perspektivami [Van Dijk 1998: 1–3]. Vzhledem 

k orientaci na otázky moci a dominance obsahuje kritická analýza i jistý morální apel, 

v jejím pojetí se novináři stávají součástí dominantní kulturní elity, jež přispívá 

k vyjádření a legitimizaci národních a nadnárodních mocenských struktur, které tisk 

reprodukuje [Van Dijk 1988: IX, X]. 

 

4. 1. 3 Sběr dat a zdroje 

K výzkumu bylo použito tištěné médium. Oproti původnímu záměru se totiž 

ukázalo, že výzkum blogů je vzhledem k jejich rozsahu téměř nerealizovatelný, zvláště 

pokud se jedná o téma obecnějšího rázu a zároveň nízké frekvence. Diverzitu výzkumu 

jsem se snažila zachovat skrze aplikaci dvou časových okamžiků, které mi umožnily 

zachytit vývoj jevu v čase. Sběr dat probíhal za pomoci časového snímku ukončeného 

dosažením teoretické saturace [Hendl 2005: 151] , z důvodu srovnání jsem použila 

stejný časový úsek (16. listopad – 16. prosinec) v letech 2007 a 2011. Rok 2011 byl 

zvolen jako co nejaktuálnější, rok 2007 jsem ke srovnání zvolila proto, že bezprostředně 

po něm začalo být stáří více tematizováno ve veřejné politice (na roky 2008–2012 byl 

vyhlášen Národní program přípravy na stárnutí na období 2008–2012 s podtitulem 

Kvalita života ve stáří) – [MPSV 2008].3 

Zvolená čísla byla přečtena a byly z nich vybrány články, týkající se stáří a 

starých lidí, v úvahu ale byly brány i články, v nichž bylo „stáří“ aktérů zamlčeno. 

Tento přístup umožňuje oproti výběru skrze klíčová slova sledovat nejen to, jakým 

způsobem se o dotyčném jevu mluví, ale i velmi podstatnou otázku toho, jak se o něm 

nemluví, jak je obcházen či tabuizován. Otázka stárnutí byla pominuta vzhledem 

k tomu, že se jedná o celoživotní proces spojený spíše s věkovými normami než se 

                                                 
3 Přestože stárnutí je považováno za celoživotní proces, tento plán se soustředí především na stáří a 
propaguje aktivní a zdravé stárnutí a život v druhé polovině života. Osoby, na něž je cílen, jsou nazývány 
starší a staří lidé a dlouhověcí lidé či senioři, bez přesnějších definic těchto skupin. O starších lidech je 
mluveno zejména v souvislosti s prací – aktivním životem, o starých lidech v souvislosti se zdravím. 
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stářím. K výzkumu byl zvolen deník Blesk, jedná se totiž o nejčtenější český deník a 

tedy o médium s potenciálním největším vlivem na české čtenáře. Do budoucna by bylo 

zajímavé sledovat i média určená přímo seniorům. Je třeba zde upozornit na to, že ta se 

v České republice netěší přílišnému zájmu, jejich náklady jsou nízké a jsou v běžné 

distribuční síti obtížně dosažitelné [Mannová 2009: 14–16].  

Tímto způsobem bylo vybráno 73 článků pro rok 2007 a 77 pro rok 2011, jež 

byly zaevidovány s ohledem na datum vydání, název, rubriku a umístění. Při výběru 

jsem narazila na problém definice stáří. Principiálně je možné použít definice skrze 

pojmenování a skrze určení věkem (sebedefinice se v tištěných médiích neobjevuje 

příliš často). Uchýlila jsem se k volbě pojmenování, které nabízí přímější propojenost se 

stářím skrze jeho kategorizaci. Je však na místě reflektovat, že tato volba ovlivnila 

výsledky výzkumu, jelikož se ukázalo, že pojmenování lidí určitého věku je značně 

závislé na kontextu a je spojené se statusem aktérů, je tedy příznakové. Této skutečnosti 

se budu dále věnovat v úvodu výzkumu. Vzhledem k prolínání různých definic i 

diskurzů stáří se využívají různá pojmenování, z nichž jasné propojení se stářím mají 

pouze pojmenování senioři/seniorky, staří lidé (muži, ženy, paní, pánové), stařečci, 

stařenky, staříci, atp. Nelze ale opominout i pojmy, v nichž je propojenost se stářím 

nejednoznačná a spíše sociální – babička, dědeček (atp.) a důchodci, důchodkyně, 

penzisté a penzistky. V rámci tohoto výběru bylo nutné sáhnout k určité redukci a to na 

principu propojení se stářím – pokud v jednotce analýzy (článku) byla použita další 

označení či určení věku, která odkazovalo k jednoznačnosti určení důchodu jako 

starobního a babičky či dědečka jako seniora. Jsem si vědoma, že tak mohlo dojít 

k určitému oploštění významů, zejména co se babiček a dědečků týče. Toto řešení se mi 

však jevilo jako nejvhodnější s ohledem na zkreslení dat.  

Články, tvořící jednotky výběru, byly kódovány v programu Atlas.ti. Následně 

byly podrobeny analýze diskurzu inspirované pojetím Normana Fairclougha a z něj 

vyplývajícího pojetí Gerlinde Mautner a Johna Richardsona. Zaměřila jsem se 

především na úrovně lexika, syntaxe, transitivity a modality, tedy na textovou stránku. 

 

4. 2 Analýza pro Blesk 2007 a 2011  

V souladu s představou Vidovičové [2008: 11] o věkové prominenci je i 

v Blesku patrné, že věk je jednou z hlavních identifikačních charakteristik osob. Údaje o 

věku jsou v závorkách připisovány téměř každému mluvčímu i popisovaným osobám, 
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které se v článcích objevily (vyjma autorů a autorek). Odlišná situace však nastává při 

kategorizaci osob jako starých, starších, seniorů či důchodců. V jejím rámci se vyskytují 

diference odkazující k žánrovým specifikům jednotlivých rubrik. V oblasti sportu, 

politiky či ekonomiky a do jisté míry i prominentů jsou aktéři primárně popisováni 

skrze kategorie své práce a jejího obsahu, otázky vyššího věku jsou tematizovány pouze 

implicitně, například propojením s popisováním zdravotního stavu. Naopak v rámci 

kriminologické rubriky se stává přípustným a dokonce nevyhnutelným popisovat osoby 

vyššího věku jako seniory, důchodce, staříky a stařenky, tedy je popisovat skrze 

kategorie jejich věku či životní etapy. Absence kategorizovaného stáří ve spojení 

s elitou přispívá k obrazu bezmocného a pasivního stáří. Tuto situaci považuji za jedno 

ze základních zjištění výzkumu. Kategorie popisu lidí určitého věku jako seniorů či 

důchodců nejsou samozřejmé, ale jsou novináři používány v závislosti na kontextu či 

rámci. 

V následující analýze se zabývám re/prezentací seniorů a jejími možnými 

implikacemi. V úvodu jsou představena témata, v nichž bylo evokováno stáří. Dále je 

analýza obsahově dělena do kapitol odrážejících žánrová specifika – senioři jako oběti a 

pachatelé, jako celebrity, jako kategorie populace, dopisy seniorů a o seniorech, příběhy 

seniorů a péče o seniory. 

 

4. 2. 1 Témata 

Než se budu zabývat konkrétními reprezentacemi seniorů, je třeba se věnovat 

typickým tématům, v jejichž souvislosti se senioři objevovali. Témata tvoří typické 

kontexty a mohou tak poukazovat na rámcování stáří. K této deskripci jsem využila graf 

zachycující četnost témat. Použitím jednotlivých témat a jejich dopadem na 

reprezentace seniorů se zabývám dále. Články obvykle nebyly monotematické, ale 

jednotlivá témata se v nich spojovala, proto je zastoupení vyšší než počet článků. 
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Graf č. 1. Porovnání témat v roce 2007 a 2011 

 
 
Zdroj: Vytvořeno autorkou 
 

 Struktura a pořadí častých témat se v čase téměř nezměnila. Nejvíce se senioři 

objevovali v souvislosti s nehodami a kriminalitou, kde byli zobrazováni zejména jako 

oběti (pachatelé tvořili 13, 5 % v roce 2007 a 16, 7 % v roce 2011). Dalším 

frekventovaným tématem byly finance, které byly vázány především na téma 

kriminality (polovina případů v roce 2007 a necelá polovina v roce 2011). Témata 

zdraví a smrti se pojila opět s kriminalitou, ale i se seniory jako celebritami či 

příbuznými celebrit, kdy se do popředí dostávají otázky rodiny a práce. Tematický 

posun je patrný až v rámci posledního frekventovanějšího tématu, v němž téma 

vlastností nahradil volný čas. Jistý posun nastal i v oblasti zdraví, kde byly v roce 2007 

oproti následujícímu období často vznášeny pochybnosti o duševním zdraví seniorů a 

seniorek. 

Kromě typických témat je zajímavé, s jakými tématy jsou senioři spojováni 

zřídka či vůbec, z jakých kontextů jsou vyloučeni. Mezi málo frekventovaná témata lze 

zahrnout témata typická pro střední věk – aktivní sport, vzhled, partnerské vztahy a 

sexualitu, která se objevila pouze v roce 2011. Vůbec se senioři či důchodci 

neobjevovali v souvislosti se vzděláním či podnikáním ani jako politická elita.  
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4. 2. 2 Senioři jako oběti a pachatelé 

Jednou ze základních rubrik zpravodajství je ta, zabývající se kriminální činností 

a jejími oběťmi. V Blesku tuto roli plní především rubriky Bleskem (v roce 2007 

Expres) a regionální zpravodajství. Zvolené významy vyžadují samostatnou kapitolu 

z několika důvodů – zpravodajství zachycující kriminalitu vytváří žánr, v němž se 

senioři na rozdíl od jiných rubrik objevují pravidelně, téměř v každém sledovaném čísle 

a popis seniora zejména jako oběti trestného činu je tedy podstatným konstitutivním 

prvkem reprezentace stáří v Blesku. Zároveň se v těchto rubrikách objevují specifická 

pojmenování, která v jiných rubrikách nenalezneme. Patrný je také fakt, že na rozdíl od 

jiných rubrik obvykle chybí u kategorizace seniorů jiné identifikační charakteristiky než 

je jejich pohlaví a věk – zpravidla zde nezastávají žádné sociální role. Senioři v 

příspěvcích vystupují převážně jako jednotlivci či (zřídka) skupiny, což potenciálně 

může evokovat osamělost seniorů a jejich zranitelnost. Za aktéry článků jsou obvykle 

označeni pachatelé (přítomnost v titulcích a popis jednání skrze aktivum), což je ovšem 

typické bez ohledu na věkovou identitu obětí. Staří lidé, reprezentovaní jako oběti, byli 

významově nejzastoupenější kategorií stáří v Blesku vůbec. 

 
Oběti 2007 

Staří lidé byli v článcích zobrazováni jako oběti majetkové trestné činnosti, 

podvodů a krádeží; násilné trestné činnosti, loupeží, napadení a méně často i vražd, dále 

pak nehod a sebevražd. Nicméně ani v této oblasti nedostali nálepku stáří všechny oběti. 

Identita seniorů byla evokována podle toho, o jaký typ oběti se jednalo. Zatímco 

v případě obětí podvodů a krádeží byly odkazy ke stáří pravidlem, v případě např. 

dopravních nehod byly osoby vyššího věku (nad 65 let) někdy popisovány pouze skrze 

svůj gender, odkazy k činům v opilosti kategorii senior či důchodce nepoužívaly vůbec. 

To má vliv na připisování atributů seniorům – mohou být podvedeni, tedy potenciálně 

jsou buď důvěřivější, naivní, nebo méně opatrní. Kategorizace stáří je v tomto případě 

také spojená s financemi, neboť finanční podvody v řádech tisíců Kč se v jiných 

věkových kategoriích mediálně neřeší. Důvodem může být stereotypní představa o 

chudobě seniorů i odsouzení pachatelů, kteří se dopouští morálně odsouzeníhodných 

činů kvůli menším obnosům.  

K pojmenování byly používány termíny důchodce, důchodkyně či penzista, tedy 

pojmy vázané na byrokratickou definici stáří a senior, seniorka, stará paní, staří lidé, 

starší muž, stařík a stařenka; pojmy spojené s věkem. Jako stařenky byly označovány 
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ženy relativně vyššího věku (79–87 let), ne však vždy a tento termín byl používán 

zejména v případě podvodů. Termín stařík byl použit pouze jednou ve spojitosti se 

sebevraždou, kdy byl muž nazýván pomateným staříkem (duševní nezpůsobilost zřejmě 

opravňuje novináře ke kategorizaci skrze zdrobnělinu a naopak – tato kategorizace 

seniora znevažuje a vykazuje tak jeho odlišnost). Příspěvky popisující seniory jako oběti 

jsou zpravidla velmi krátké, obsahují 2–3 věty a chybí v nich přímá řeč. To poukazuje 

na menší významnost informací v rámci zpravodajství. Pokud se již v rámci příspěvků 

někdo přímo či nepřímo vyjadřuje, jsou to aktéři zastupující expertní vědění, např. 

zástupci policie, institucí či záchranné služby, lékaři a právníci, případně svědci. Staří 

lidé v rolích obětí mediálně postrádají hlas a jsou představováni jako objekty. Obdobně 

postrádají hlas i děti.   

Běžnější, jak jsem již naznačila, bylo zobrazení seniorů jako obětí majetkové 

trestné činnosti. Vedle obvyklých pojmenování, jako je podvodník, podvodnice, zloděj 

či zlodějka, byl jeden pachatel pojmenován zlodějská hyena. Použití této animální 

metafory podtrhuje morální odsudek pachatele, jeho nelidské chování.   

 
Zlodějská hyena  
FRÝDEK-MÍSTEK (uzi) - Slušně oděný pětatřicátník přišel k 
důchodkyni (84) z Dobré a chtěl rozměnit bankovku. 
Důvěřivá paní vytáhla peněženku s osmi tisíci, chlap ji 

vytrhl a utekl.4  
 

Specifické pro tento přípěvek bylo zdůraznění oblečení pachatele (jako by jeho 

slušný vzhled byl odsouzeníhodnější právě proto, že nevykazuje předpoklady 

kriminálního chování) a jeho nespisovné pojmenování chlap. Jeho oběť je vedle toho 

nazvána důvěřivá paní. Senioři a seniorky jako oběti podvodů a krádeží byli v situaci, 

kdy jim někdo něco „namluvil“5, „sliboval“6, „lhal jako když tiskne“7, „vylákal“8 a 

případně se „vloudil“9 či „vnutil“10 do domu či bytu. V souvislosti s tím byli někteří 

nazýváni jako důvěřiví, potažmo tedy i naivní či neopatrní a to i v situacích relativně 

běžných, jako je kontrola elektroměru či vrácení přeplatku. 

Termín hyenismus byl použit ve spojení s podvodníkem, který svůj čin 

opakoval, odsudek pachatele je vedle toho zdůrazněn nazváním jeho činů krádežemi, 

                                                 
4 Článek č. 42. Čísla, podle nichž byly články evidovány, jsou uvedena v příloze č. 1.: Seznam 
analyzovaných článků. Toto platí i pro následující odkazy. 
5 Čl. 4, 40, 41 
6 Čl. 5 
7 Čl. 5 
8 Čl. 39, 60 
9 Čl. 20, 64 
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přestože se jednalo o podvody. Odsouzení pachatele bylo spojeno s varováním 

veřejnosti (v důsledku především starých lidí) ústy policejního mluvčího11. Je tedy 

možné, že kromě informativní funkce mají články o podvodech na seniorech funkci 

varování této skupiny, zobrazované jako osamělí jedinci v domech, bytech či na 

veřejnosti. 

Při popisu loupeží a napadení se mísily zkratkovité věcné popisy případů, které 

se seniory zachází jako s „normálními“ (bez atributů připisovaných věku) 

s rozsáhlejšími, které věnují pozornost pachatelům. Rozsáhlejší byly případy, kdy 

oběťmi byly ženy a činy byly násilnější nebo opakované, což opět působí jako varování. 

Slovník popisující pachatele je zde barvitější, se zdůrazněním nevhodnosti činu a 

zároveň slabosti oběti: „neurvalci“, „hrubí a velmi nebezpeční lupiči“, „brutální útok“ a 

na druhé straně „bezmocná seniorka“, „stařenka“, která má za sebou „nejděsivější 

zážitek v životě“12. Jiná pachatelka, ženský postrach hospod, je skrze mužský rod a 

přirovnání k chlapovi symbolicky zesílena. 

 
…Urostlá žena, vysoká 180 cm, má sílu jako chlap. A když 
se opije, tak se nezná. V létě kradla v prodejně Albert a 
při útěku zmrzačila seniorku (79). „Brutálně ji srazila. 
Seniorka si zlomila žebro a krček kloubu. Má trvalé 

následky,“ řekla Dana Krajcarová (39) z Albertu.13 
 

V případě vražd byl připomenut případ Stodolových, jejichž oběti byly nazvány 

„8 bezmocných starých lidí“14. Odkaz k bezmoci přispívá k morálnímu odsouzení činu, 

neboť zesiluje bezbrannost obětí. Naopak se s obdobnými výrazy nesetkáme v případě, 

kdy vražedkyní byla taktéž seniorka. Při popisu sebevražd byla zvýšená pozornost 

určená atributům nemocného stáří – francouzským holím u penzistky a opakovaně 

zdůrazněným pochybnostem o psychickém zdraví seniora. 

 
LICHNOV - Skoncovat se životem skokem do rybníka se 
rozhodla v sobotu důchodkyně v Lichnově na Bruntálsku. 
Místní rybář našel u rybníka dvě francouzské hole a nůž 
zapíchnutý v zemi. Policisté objevili na hladině lidské 
tělo bez známek života. Na břeh ho vytáhli člunem hasiči. 
Lékař našel na levém předloktí ženy tržnou ránu. 
Sebevraždě nasvědčuje dopis na rozloučenou, který 

penzistka nechala doma.15 

 
                                                                                                                                               
10 Čl. 31 
11 Čl. 60 
12 Čl. 57 
13 Čl. 25 
14 Čl. 52 
15 Čl. 46 
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Jako oběti nehod byli senioři zobrazováni v kontextu nenadálých událostí 

(požáru, pádu) a dopravních prostředků, nikoliv jejich řidičů či řidiček. Slovník v tomto 

případě není emocionální a nekonstruuje tak seniory jako „nenormální“.  

 
HOLEŠOVICE (sta) - Avia vjela v sobotu ráno do lidí na 
nástupním ostrůvku před Holešovickou tržnicí. Vůz zranil 
čtyři ženy, nejstarší z těžce zraněných, 
jednaosmdesátiletá stařenka, při převozu do nemocnice 

zemřela.16 
 

Identita a tím i zdůrazněná vina řidiče byla uvedena jen pokud byli pachateli 

mladí, nezkušení šoféři, kteří podobně jako senioři tvoří mediálně používanou kategorii 

definovanou nekompetencí. Zvýšený zájem, který tento případ vyvolal, ilustruje 

uvedení detailních faktů (typ auta, čas nehody) i vyjádření zástupce instituce.  

 
V půl sedmé večer se peugeotem řítil nezkušený šofér (18) 
Stonavou a jeho pozornosti unikl důchodce (76) na 
krajnici. „Podlehl těžkým zraněním hrudníku a hlavy,“ 

sdělil mluvčí záchranky Lukáš Humpl.17 
 

Specifický případ tvořil pracovní úraz, který ze své definice poukazuje na 

pracovní aktivitu starého člověka, který byl v tomto kontextu pojmenován jako 

důchodce.  

 
Oběti 2011 

Obdobně jako ve sledovaném období roku 2007 byly kategorie stáří nejčastěji 

připisovány obětem. Patrné je rozšíření této kategorizace, kdy v rámci obětí je pro 

osoby daného věku užíváno označení senioři či důchodci téměř vždy.  

Senioři a seniorky byli v článcích zobrazováni jako oběti majetkové trestné 

činnosti: podvodů a krádeží; násilné trestné činnosti: loupeží a napadení, méně často 

pak nehod a profesionálních pochybení, v jednom případě se objevilo týrání.  

Nejčastěji se senioři objevili opět ve spojení s financemi, jako oběti podvodu, 

krádeže či loupeže peněz. Z toho vyplývá, že v tomto kontextu figurují jako lidé 

s určitými domácími úsporami. Nedomnívám se však, že by to bylo v rozporu se 

stereotypním pohledem na seniory jako chudé. Spíše je jejich častější spojování 

s majetkovou trestnou činností dáno větším morálním odsouzením pachatelů, kteří 

připravují o peníze nepříliš majetné. Tuto domněnku může potvrdit následující příklad, 

obvyklé však bylo pouze uvedení částky bez jejího hodnocení. 

                                                 
16 Čl. 2 
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Hyeny udeřily HUMPOLEC (op) – Lidské hyeny okrádající 
důvěřivé seniory udeřily v domácnosti stařenky (83). Té 
pod záminkou předání deky ukradly 14 těžce naspořených 

tisícovek.18 
 

Na úrovni lexika se v těchto rubrikách podobně jako v předchozím období 

používá vedle obvyklých výrazů založených na stáří (senior a starý pán/stará paní) a 

založených na sociálně-pracovní kategorii (důchodce/kyně, penzista/ka) specifičtějších, 

citově zabarvených pojmenování stařík, stařeček a stařenka. V článcích se tato 

pojmenování obvykle kombinují tak, aby se autor či autorka neopakovali. Typická byla 

i duplicita údajů, kdy bylo v jednom článku či dokonce větě použito několik 

pojmenování a údaj o věku zároveň, která v předchozím období nebyla tak obvyklá. 

Dochází tak k praktickému splynutí sociální a věkové definice stáří, které jsou 

významově téměř neoddělitelné (zejména u žen).  

Kromě běžných výrazů pro pachatele, jako podvodník/ce, zloděj/ka, či lupič 

byly použity opět metafory hyeny či lidské hyeny. Oproti předchozímu období se však 

ve slovníku více etablovaly a byly používány pravidelně. V tomto ohledu byl slovník 

oproti předchozímu ohledu expresivnější a tím také morálnější. 

 
Hyeny udeřily BRNO (op) – Na trapnou pohádku o 
přeplatku za elektřinu naletěla dvěma podvodnicím seniorka 

(81), jíž hyeny ukradly obálku, ve které bylo 160 tisíc.19 

 

V uvedeném příkladu je zesíleno odsouzení prostřednictvím výrazu hyeny 

udeřily – je použito expresivum navozující dojem fyzického napadení, přestože se jedná 

o obrazné vyjádření. Vedle toho je zde patrné symbolické znevažování seniorky skrze 

pojmenování historky jako trapné pohádky, tedy něčeho, co je spojováno s dětstvím a 

dětskou naivitou, navíc trapnou, potenciálně  takovou, na níž by autor či případně my, 

ostatní, neskočili. Články o podvodech na seniorech vykazovaly intertextualitu, objevila 

se připomenutí dřívějších případů a bylo použito i označení „důvěřiví senioři“ jako 

shrnutí obdobných situací. Případy na sebe tedy volně navazují a formují kategorii 

seniorů jako obětí finančních podvodů a krádeží s určitým povahovým rysem. Tento 

poukaz na nekompetentnost seniorů a jejich spojení s dětmi a dětinskostí konstruuje 

symbolickou podřízenost seniorů – jsou viděni jako slabí, neschopní obrany, jejich 

podvedení či napadení je tedy morálně odsouzeníhodnější. Ve spojení s hyenami byly 

                                                                                                                                               
17 Čl. 72 
18 Čl. 92 
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zmiňovány pouze seniorky, lze tedy předpokládat, že v označování hraje podstatnou roli 

i genderový aspekt, kdy ženy, tradičně viděné jako slabé, jsou navíc staré – tedy 

v situaci dvojité slabosti. Obdobnou funkci může mít označení mužů za staříky a 

stařečky. Zatímco u žen je výraz stařenka používán bez ohledu na povahu zločinu, výraz 

stařík či stařeček se u mužů-obětí váže pouze na násilné činy. Citově zabarvené slovo 

zde zřejmě uplatňuje funkci soucitu a zároveň neuvádí v kolizi představu o muži jako 

silném a o muži jako oběti trestného činu. Senior totiž v tomto kontextu není nazýván 

mužem, ale staříkem, skrze zdrobnělinu je akceptován jako slabší, jako oběť násilníka, 

jako v následujícím příkladě.  

 
Oloupil důchodce. PRACHATICE – 
Násilník se vtlačil do dveří panelového bytu seniora. 
Důchodce je už nestačil zajistit řetízkem. Neznámý staříka 
namáčkl na zeď a vzal mu z kapsy klíče od skříně. Zmizel i 

s penězi.20 
 

V jiném případě je pachatel nazýván zlodějem, přestože si peníze půjčil. Krádež 

a podvod tak splývají v jedno, což obdobně jako označení hyena může vést ke 

znásobení morální viny. Aktéři podvodů byli označováni nejen jako podvodník a 

podvodnice, ale právě i jako zloději či ti, kteří okradli a ukradli. Naopak jejich oběť, 

žena, je prezentována opět skrze důvěřivost – pachatel si vymyslel historku, které 

uvěřila, vloudil se k ní, získal její důvěru a „pak ještě“ (kumulace viny, důvěřivosti, 

která není viděna jako pozitivní rys21) půjčila.22  

Dalším častým pachatelem byl vedle hyen falešný vnuk. Tato kategorie je také 

ustálená a objevila se v názvu hned několika článků, jejichž oběťmi byly i v tomto 

případě ženy. Kromě popisované naivity seniorek je zajímavé i to, že finanční dary 

vnukům jsou zřejmě považovány za samozřejmé, neboť nebyly nikde zpochybněny. To 

může poukazovat na samozřejmost mezigenerační rodinné podpory (směřující od 

prarodičů k vnoučatům). 

Falešný vnuk ŽATEC (lac) - 
Seniorka ze Žatce přišla o čtyřicet tisíc korun. Uvěřila, 
že ji v telefonu žádá o peníze její vnuk. Podvodník si pro 
obnos poslal jistou slečnu a té ho penzistka vydala. Pozdě 

zjistila, že naletěla.
23 

                                                                                                                                               
19 Čl. 148 
20 Čl. 146 
21 Mezilidská důvěra v anonymní druhé je přitom podle Giddense vedle důvěry v abstraktní, zejména 
expertní systémy, pro sociální existenci v modernitě nepostradatelná vzhledem k rozšíření kontaktů za 
hranice personifikovaných vztahů [Giddens 1998: 75-85, 109]. 
22 Čl. 115 
23 Čl. 142 
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Symbolické zdůrazňování viny pachatelů by mohlo naznačovat, že dochází ke 

konstrukci negativních vlastností out-group a senioři jsou tak vnímáni jako in-group, 

my. Toto však zpochybňuje konstrukce spoluviny některých seniorek a seniorů. 

V následujícím příspěvku je aktérem důchodkyně, článek se snaží prezentovat, že se 

situace stala její chybou, přestože fakt, že k vrácení peněz došlo za asistence policie 

naznačuje, že zřejmě byla uvedena v omyl. Tím je seniorka spíše degradována a opět 

spojena s naivitou či zmateností. Lze usoudit, že obdobně jako zločinci jsou i senioři 

v situaci symbolické distance žurnalistů, nikoliv však kvůli odsouzeníhodnosti svého 

činu, ale pro svou slabost či důvěřivost. Stigmatizace seniory degraduje, ale zároveň je 

může chránit tím, že se na ně nevztahují stejná očekávání jako na „normální“.  

 
  Vrátili peníze 

NEDVĚDICE - Poselství svědků Jehovových si špatně vyložila 
důchodkyně (72). Jako dar dala dvojici věřících tisíc korun 
s tím, že platí povinný poplatek. Ti za asistence policie 

peníze vrátili.24 

   
V případě krádeží a loupeží se setkáváme s označením jedné ze seniorek jako 

bezmocné (upadla a byla následně okradena), důchodce zbitého prostitutkou jako 

osamělého (tento článek byl výrazně delší než tomu bylo v této kategorii obvyklé. Je 

tedy patrné, že jeho obsah byl výjimečný a to zřejmě díky tématu sexuality seniora) a 

opět celé kategorie důchodců jako bezbranných. To umocňuje reprezentaci seniorů jako 

slabých a tedy potřebujících pomoc ze strany silnějších. Takovými silnějšími mohou být 

stát, nebo například policie, která často v případech působí jako další aktér a její 

symbolická dominance je podtržena i v rámci článků, na rozdíl od pachatelů a obětí se 

totiž k situacím častěji vyjadřuje skrze přímou řeč. V popisu pachatele se setkáváme se 

slovy lump a drzý podvodník, tedy opět zesílením morální viny. 

 
   Lump okradl seniorku (81) Čechy/Morava 06 16.11. VZAL JÍ 9 

TISÍC PLZEŇ - Drzý podvodník opět zaútočil na bezbranné 
důchodce. Tentokrát si vyhlédl seniorku (81) z Plzně a 
okradl ji o devět tisíc korun. „Zazvonil u bytu a 
představil se jako pracovník kabelové společnosti. Seniorka 
jej pustila dovnitř a on požádal o kávu. Když byla v 
kuchyni, muž jí z kabelky v obýváku sebral peníze a z bytu 
ihned zmizel,“ popsala zlodějnu Martina Kovandová z 

ředitelství policie Plzeň-město.25 
 

                                                 
24 Čl. 81 
25 Čl. 77 
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Kromě zlodějů, lupičů a podvodníků, tedy pachatelů spojených převážně 

s financemi, byli senioři prezentováni i jako oběti řidičů, lékařů a v jednom případě i 

rodiny. Oběťmi v rámci instutucí – týráním a nehodou se zabývám v části určené péči. 

Oproti předchozímu období chybí vraždy a sebevraždy seniorů i pracovní úraz. U obětí 

lékařů se setkáváme s diskurzem péče a zdraví. Objevují se zde nová pojmenování, 

pacient/ka, aktéry jsou lékaři, vedení nemocnice, soudní znalci i soud a řeší se 

pochybení lékařů vedoucí ke smrti. Pachatelé i oběti jsou zde pojmenováváni neutrálně 

(senior/ka, starší muž, starší pacientka), morální hodnocení je tedy zřejmě slabší než 

v případě krádeží, přestože se jedná o život. Je možné, že je zde v popředí identita 

pacientů namísto identity seniorů. Také však morální akceptace může být spojena 

s prestiží povolání lékařů a předpokládanou nezáměrností činu (kdy povoláním zloděje 

je krást, ale lékaře léčit, jedná se o deviaci od normy), ale i představou o seniorech jako 

nemocných a spojení stáří se smrtí.  

Pro oběť řidiče se objevilo označení sražené seniorky jako „okolojdoucí 

stařenky“26, jinak články byly poměrně neutrální a zobrazovaly seniory obdobně jako 

jiné kategorie bez zdůraznění atributů stáří. Stylisticky i obsahově je zřetelně odlišný 

styl článku popisujícího napadení seniora řidičem, které skončilo smrtí seniora27. 

Nejenže je článku ponechán mnohem širší rozsah, než v ostatních případech, ale věnuje 

se i povaze řidiče. Aktér je pojmenováván jako „agresivní řidič“, který v jiném případě 

„zlostně najel do auta řidičky“, „po malé bouračce zaútočil…tak surově“. Oběť je 

pojmenovávána jako senior, chodec opírající se o hůl, stařeček či důchodce. Právě 

zobrazení seniora zdrobnělinou jako „stařečka“ a připsání atributu hole spolu 

s konstrukcí reakce řidiče jako nepřiměřené tvoří podklad k morálnímu odsouzení 

pachatele a umocňuje lítost nad obětí. Tuto interpretaci  podporuje fakt, že v jiných 

významech, než jako oběti, pojmenování stařeček a stařenka vůbec nebyly použity.  

Rodinný kontext se vyjma falešných vnuků, kteří jsou pouze domnělými členy 

rodiny,  objevil jen jednou. Další zvláštností tohoto příspěvku bylo, že je v něm senior 

prezentován negativně jako aktér dlouhodobých hádek v rodině a objevuje se 

zmírňování provinění dcery („už nemohla vydržet dlouhodobé hádky“, „tehdy užívala 

antidepresiva a v době činu byla opilá“), která ho napadla sekyrou. Nelze pominout ani 

to, že se v tomto kontextu setkáváme s mužem, je tedy možné, že svou roli opět hraje 

genderový aspekt. Prezentace seniorů/ek jako nevinných obětí není jednoznačná, 

                                                 
26 Čl. 139 
27 Čl. 136 
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v některých případech jsou zobrazováni i jako lidé tzv. normální, tedy podobně jako jiní 

dospělí lidé.  

 
Zaťala otci (70) sekyru do hlavy!  
HÁDALI SE KVŮLI POČÍTAČI BRNO - Už nemohla vydržet 
dlouhodobé hádky v rodině! Tak vzala letos v červenci 
sekyru a po hádce kvůli používání počítače ji zaťala tátovi 
(70) do hlavy. Senior z Brna-Medlánek útok přežil. Jitka N. 
(44) tehdy užívala antidepresiva a v době činu byla opilá. 
Vlastimil K. seděl na židli, když k němu dcera zezadu 
přistoupila a sekla ho sekerou do temene. Za pokus o vraždu 

jí teď hrozí až 18 let vězení.28 

 

Senior jako pachatel 

Senior v roli aktéra, namísto pasivní oběti zločinu, je mnohem méně častá 

mediální situace, právě proto může poukázat blíže na re/prezentaci seniorů a jejich 

předpokládané rysy a vlastnosti.  

 
Pachatelé 2007 

Pachatelé jsou obvykle aktivními aktéry rubrik (jejich jednání je vyjádřeno 

činným rodem). Navíc byli senioři jako pachatelé spojeni s násilnou kriminalitou (v 

jednom případě i majetkovou – přepadení banky), což vytváří alternativní obraz 

k slabému bezmocnému stáří. Tento obraz je zesílen genderem, neboť v roli silných 

vystupují zejména muži. Na úrovni lexika byla pro muže použita zejména pojmenování 

důchodce, která explicitně stáří nezmiňují. Jisté znevážení moci ale naznačuje 

skutečnost, že u jednoho pachatele a jediné pachatelky bylo zpochybněno duševní 

zdraví (odkazem na psychiatrické vyšetření u podezřelé a léčbu u odsouzeného). 

Zajímavé je, v jakých případech bylo článkům věnováno více prostoru, než je 

v této rubrice obvyklé. Jednalo se o ženu a francouzského gaye podezřelé z vraždy. Oba 

tyto případy získávají více prostoru právě proto, že jsou neběžné hned dvěma situacemi 

– stářím a genderem/sexualitou (která je u gaye několikrát opakovaná, ač se 

nezmiňovala sexuální motivace vražd) a vymykají se z obvyklého obsahu rubriky. 

Genderově rozdílné jsou i formy titulků, které obvykle mají oznamovací formu, kdežto 

u podezřelého důchodce byl umocněn zvoláním (Důchodce povraždil 18 lidí!29) a 

podezřelé seniorky naopak tázáním (Zavraždila stařenka svou spolubydlící?30), což 

poukazuje na znejistění schopnosti být pachatelem v případě ženy. Pachatelce se 

                                                 
28 Čl. 83 
29 Čl. 36 
30 Čl. 26 
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věnovaly dokonce dva články a oproti obvyklým aktérům článků (oběť, pachatel a 

případně policie) se k vraždě vyjadřovali různí experti i laici – policejní mluvčí; 

seniorka „bydlící nedaleko“, advokát, dcera zavražděné a ředitel domova. Mluvčí se 

také vyjadřovali k psychickému stavu pachatelky (Ta tvrdí, že obviněná byla na rozdíl 

od zavražděné, přestože mladší, už popletená31) a její oběti („Stará paní se chovala 

nějak divně, stále něco vykřikovala a tak už to možná nemohla ta druhá snést a ruply jí 

nervy,“ prohlásila seniorka, která bydlí nedaleko32) a zpochybňovali ho. U vražd 

v jiných věkových kategoriích otázky motivu a psychického zdraví nejsou běžné. Je 

patrné, že nedochází k symbolickému zdůrazňování viny pachatelů a že seniory 

pachatele jejich stigma zároveň chrání a činí jejich zločiny akceptovatelnějšími. 

 
Pachatelé 2011 

Oproti předchozímu časovému úseku v tomto období byli senioři pachatelé 

širšího spektra činů, bylo však zvýrazněno jejich spojení se stářím a zpochybněna 

kompetence. Nejčastěji byli senioři v tomto kontextu pachateli dopravních nehod. Na 

rozdíl od podobných článků této kategorie je u seniorů zdůrazňován v souvislosti 

s nehodou právě jejich věk a z něj vyplývající nedostatek potřebných schopností, 

neuvažují se jiné možné příčiny. Na obdobné zdůrazňování atributů vedoucí 

k upřednostnění interpretace události odkazuje koncept primingu – vypíchnutí. 

V následujícím úryvku je zdůrazněna blízkost místa i spojení degradace schopností se 

stářím („už nestačí“). V jiném článku byla třikrát zdůrazněna reflexní vesta, jež oběti 

„nepomohla“, „nezastavila rozjetého seniora“. Vzhledem k tomu, že následky těchto 

činů se nedotýkaly zdraví obětí, je možné, že se stávají mediálně zajímavými právě 

proto, že se týkají stáří. Další nekompetentní kategorii tvoří mladí řidiči, u nichž je věk 

zdůrazňován jako nezkušenost. V případě stáří však zjevně neznamená, že by zkušenost 

a tedy kompetence řidičů byla brána v potaz.   

 
Stará na řízení MILENOV (rys) - Na řízení auta 
už zjevně nestačí seniorka (70) z Hranicka. V nedalekém 
Milenově nabourala nejprve tři nedaleko sebe stojící auta a 

pak »zaparkovala« o plot u hospody.33 
 

Některé aktivity, jichž se dopouští ostatní věkové skupiny, jsou ve spojení se 

seniory nezvyklé, jak ukazuje další úryvek.   

                                                 
31 Čl. 35 
32 Čl. 26 
33 Čl. 89 
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Netradiční lupič KALIFORNIE – Netypický bankovní 
lupič se objevil v americké Kalifornii. Zloděj-stařík 
vyloupil již patnáct bank. Místní policie za informace k 
jeho dopadení nabízí až 20 tisíc dolarů. Vrásky prý možná 

mohou být pouze chytrou maskou muže.34 
 

Zdůrazňování netradičnosti, netypičnosti a závěrečné zpochybnění identity 

starého člověka i žoviální označení stařík ukazují nízkou akceptovatelnost seniora jako 

aktivního lupiče, vytváří situaci jako obtížně uvěřitelnou až nereálnou. Přestože 

explicitně nepoukazuje na to, že netradičnost a netypičnost je spojena právě se stářím 

lupiče, organizace vět pomáhá tento význam konstruovat. Zpochybňuje možnost, že by 

senior byl aktivním účastníkem v situaci, v níž by měl skrze loupež moc a dominantní 

postavení. Zároveň však předpokládá, že za maskou se neskrývá žena, připisuje tedy 

tuto schopnost ne-starým a ne-ženám. Podobně skupina slovenských důchodců 

obchodující s radioaktivním materiálem je nazvána „klub důchodců“ a „postarší 

organizovaná skupina“ a řeší se s ironií spíše její věk, než čin35.  

Zatímco u pachatelů ne-seniorů měla pojmenování za následek symbolické 

umocnění činu, v případě pachatelů seniorů je tomu zřejmě naopak. Aktér následující 

ukázky byl nazýván „vzteklý děda“ či chlapík, obě pojmenování zde mají funkci 

zesměšnění či umenšení (vzhledem k familiárnosti). Zároveň zde nacházíme naznačení 

motivu, dotyčný francouzskou holí vší silou napadl cyklistu, protože se mu nelíbil. 

Vedle pojmenování je toto prokázáním prchlivosti či iracionality, kterou zároveň 

nenásleduje morální odsouzení, což poukazuje na to, že iracionalita je u starého člověka 

tolerovatelná, potažmo očekávatelná. Zároveň článek používá obraz seniora s holí jako 

atributem kategorie. 

 
Srazil cyklistu z kola berlí. VZTEKLÝ DĚDA 
PŘEROV – Cyklista (64), který jel po chodníku, se nelíbil 
důchodci (80) v Přerově. Když muž projížděl kolem něj, 
popadl francouzskou hůl a vší silou udeřil cyklistu do 
hlavy a srazil ho z kola. Cyklistovi způsobil masivní 
tržnou ránu na hlavě a další zranění, která muž utrpěl při 
pádu z kola. Léčit se bude nejméně sedm dní. Agresivní 
chlapík pak odmítl komunikovat s přivolanými policisty. 
Lehl si na zem a odmítal se pohnout. Policisté ho museli do 

služebního vozu naložit násilím.36 
 

V jednom z článků se objevil poměrně neutrální popis činu, kdy důchodce 

napadl svou manželku sekáčkem. Článek používá  pro pachatele pojmenování muž a 
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důchodce, jež je zřejmě neutrálnější než senior a také netypicky používá přímou řeč 

útočníka i oběti. Lze předpokládat, že odlišnost je dána tím, že se zde neaktivuje v první 

řadě identita starého člověka a tím pádem vlastnosti stáří, ale spíše muže. Svou roli 

může hrát i poměrně „nízký“ věk pachatele (64 let).37  

U pachatelů se setkáváme s podstatnými odlišnostmi obou období. Zatímco 

v roce 2007 bylo obsahově věcné a jeho mimořádnost spočívala zejména v rozsahu 

některých příspěvků a odkazech na psychické zdraví a do jisté míry tak formovalo 

alternativní obsahy kategorie stáří, v roce 2011 bylo patrné zdůrazňováni neběžnosti, 

které tak spíše nahrává vytváření dominantního diskurzu stigmatizovatelného stáří. 

 

4. 2. 3 Senioři jako prominenti 

Články popisující slavné osobnosti se co do žánru a stylu opět liší natolik, že 

jsem považovala za nutné jim vyřadit speciální kategorii. Senioři, podobně jako ostatní 

popisované osoby, mají konkrétní jména a jsou často v pozici aktérů, kteří se skrze 

přímou řeč vyjadřují o svém každodenním životě, práci, či rodině. Mají tak možnost 

sebeprezentace či interakce s nabízenou kategorizací. Vzhledem k tomu, že celebrity 

jsou kategorizovány skrze svou práci, její kontext se v článcích objevuje častěji, než je 

tomu v jiných případech. Prominenti se v rámci Blesku objevovali zejména v rubrice 

Společnost (2007) a obdobné rubrice Prominenti (2011). 

 
Prominenti 2007 

Hodnoty zpravodajství obsahují jako jedny ze svých základních prvků celebrity 

a mocenskou elitu [Mautner 2008: 33], kterou v Blesku reprezentovaly zejména 

osobnosti politiků a podnikatelů. Přestože se mezi elitou objevovali i věkově starší lidé, 

nebyli kategorizováni skrze své stáří, ale skrze svou práci a gender. Jediným aktérem 

z řad elit byl soudce Bernát, jehož věk byl novináři nazván pokročilým a byl použit jako 

relevantní důvod ukončení pracovní činnosti38. Absence elitních aktérů může mít různé 

důvody. Kategorizace skrze stáří přináší symbolické znehodnocení a proto v souvislosti 

s mocnými nebyla použita, nebo je věková identita v této souvislosti irelevantní. 

Podobně u starších celebrit se kategorizace i sebedefinice stáří objevila ve chvíli, kdy se 

pojila se zdravotními problémy, ve shodě s představou stáří jako období fyzického 
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úpadku a nemoci. Kromě zdraví se týkala také kompetentnosti pracovat. Byla spojena 

zejména s osobou fotbalového trenéra Brücknera, který se v tomto období v médiích 

objevoval často zejména proto, že kvalifikace a příprava na EURO 2008 byla nejčastěji 

popisovanou mediální událostí z oblasti sportu.   

Článek „V sedmdesáti pořád na lavičce?“39 nastoluje otázku, zda by měl trenér 

pokračovat ve své činnosti i v dalším období a dále ji spojuje s obecnými projevy stáří, 

které definuje jako změnu paměti, sníženou schopnost organismu adaptovat se na nové 

podmínky, zhoršení sluchu a zhoršení zraku. Ty vztahuje na trenéra buď jako 

nerelevantní, nebo z nich dělá jeho výhody, aniž by se zabýval reálným stavem. 

 
Zhoršení sluchu. Výhoda. Při blamáži  
a skandování »Brückner ven« nic neuslyší, po úspěšných  

zápasech si nasadí naslouchátko.
40 

 
Poukazuje tak na významy, které stáří vyvolává a opět na zpochybnění 

kompetence starších lidí, která se nepojí k faktickému výkonu, ale k samotnému faktu 

stáří. V jiném případě je jeho stáří aktivováno pro popis nepříjemného chování vůči 

novinářům a stává se jeho důvodem, kdy je nazýván „nerudným dědkem“41. 

Intertextuálně na tyto články navazovaly další, které se zabývaly věkem trenérů a 

stářím. Pro úspěchy starších lidí na pracovním poli trenérů se používá výraz „kmet“42, 

který odkazuje k období, kdy staří lidé tvořili elitu. Stáří bylo definováno i pozitivně, 

skrze výhody, které může poskytovat.  

 
Jaká je hlavní výhoda starších koučů, kromě zkušeností?  
„Stáří vytváří určitý odstup, respekt. S tím samozřejmě 
souvisí i charisma, to má někdo třeba celý život, někdo jen 

v určitých, třeba pozdějších fázích života.“43 

  
Prominenti 2011 

Podstatný rozdíl tvoří to, zda prominent ukazuje své stáří skrze sebedefinici, 

nebo je tak označen v rámci článku jeho autorem/autorkou. V rámci sebedefinice je 

zajímavé sledovat, v jakých kontextech se objevuje. Zdeněk Troška, který přišel pozdě 

na křest, uvedl: 
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„Omlouvám se, musel jsem ještě pokřtít jedné talentované 
slečně CD,“ vysvětlil Troška přítomným hostům, když dorazil 
na svou druhou akci. „Přeci jen už jsem dýchavičný stařík, 

takže mi ten přesun dal pořádně zabrat,“ dodal.44 
 

V tomto užití je označení stařík odůvodněním pozdního příchodu, je spojeno 

s pomalostí, přílišnou náročností aktivity a dýchavičností, tedy nedostatečností zdraví. 

Režisér si tyto nedostatky připisuje sám a v nadsázce ve spojením s mládím – slečnou. 

Zároveň se v rámci článku mluvilo ještě o jeho pracovních plánech, které nebyly 

zpochybněny, nebyly tedy v rozporu s identitou staříka. Argumentačně dále bylo stáří 

v sebedefinici použito pro kritiku chování mladších, kdy vytvářelo nárok pro uctivost 

druhých bez ohledu na chování vlastní. 

 
„Šmicer je mladej šušeň, měl by mít úctu ke stáří. On tahal 
kačera, když já už hrál. Měl by se zamyslet, co by říkal, 
kdyby se ve Skotsku prohrálo 1:2. A že k tomu bylo blízko! 
Když se na to dali, musejí umět přijmout kritiku, i když já 

při ní nehledám diplomatické výrazy.“45 
 

U vnější identifikace osoby jako seniora je podstatné sledovat témata a kontexty, 

které se v článcích objevují a jsou tedy zřejmě spojeny se stářím. Ty tvořilo zejména 

zdraví (častěji spíše úrazy a nemoci) a práce (její obsah i ukončení). To, že jsou tzv. 

prominenti zobrazováni v kontextu práce může přispívat k re/prezentaci seniorů jako 

pracujících či aktivních lidí. Jak ale ukazuje následující příklad, také může jít o aktivity 

„věku navzdory“, které jsou postaveny do opozice proti většinovému obrazu seniorů. 

Svou roli zde může hrát i to, že výjimkou je „americký švihák“, tedy západní celebrita, 

oproti tomu většinový obraz se váže k obyčejným lidem. 

 
Harrison Ford si švihne Indyho v 70! 
Indiana Jones se příští rok vrátí v pátém díle série! 
LOS ANGELES – V 70 letech si většina lidí užívá 
zaslouženého důchodu, odpoledne si poklidně schrupne a v 
ruce drží nejčastěji dálkový ovladač od televize. To 
americký švihák Harrison Ford (69) příští rok znovu opráší 
legendární klobouk a bič! Ve věku 70 let si už popáté 
zahraje Indiana Jonese, nejslavnějšího filmového 
archeologa. „Mám silné ambice to natočit, dokud jsem 
naživu. Jsem k dispozici! Sice nejsem levný, ale jsem k 
mání,“ řekl žertem o pátém díle slavné ságy sám hlavní 

představitel.46 
 

Aktivita Forda je v článku podepřena výrazem „švihne si Indyho“, který 

navozuje prudký pohyb i pozitivním označením vzhledu – švihák. Zároveň herec 
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zmiňuje, že je naživu a tím spojuje stáří se smrtí. Obraz většinových seniorů ukazuje na 

pasivitu, klid a volný čas trávený sledováním televize. 

Vymezení se proti představám spojeným se stářím poukazuje na skutečnost, že 

je zřejmě spojeno s určitým stigmatem, zejména co se fyzického stavu týče. Zároveň 

předjímání očekávání spojených s věkem poukazuje na existenci věkových norem a 

představ, co je v určitém věku „normální“. 

 
Pracující důchodce Frej se prý jinak cítí znamenitě a 
určitě ne na svůj věk. A to si kondičku udržuje pouze 
plaváním, které praktikuje ve všech ročních obdobích. „No 
to ale není všechno! Sportovec sice nejsem, ale už deset 
let si dávám po ránu studenou sprchu…A samozřejmě mozek mi 

stále bezvadně funguje díky práci,“ podotýká herec…47 
 

I pokud jsou senioři popisováni jako aktivní a pracující, jejich zobrazení je 

zarámcováno diskurzem stáří jako nedostatečnosti, jejich příklady tak zřejmě nevytváří 

vlastní vzorce normality či alternativní diskurz. Oproti předchozímu období však 

nedochází ke zpochybnění kompetencí pracujících. 

 

4. 2. 4 Dopisy redakci 

Zatímco články plní zdánlivě objektivní informativní funkci, dopisy redakci jsou 

polem argumentace veřejnosti a prezentace osobních názorů. Specifické je zde autorství 

veřejnosti a autentičtější jazyk. Nelze je ale vnímat jako nezávislé na daném médiu, 

neboť redakce příspěvky vybírá a někdy i upravuje a tato selekce odpovídá tomu, co 

považuje za důležité, nebo co konvenuje jejím názorům [blíže Richardson 2007: 149–

177]. 

 
Dopisy 2007 

Vyjádření seniorů a o seniorech se týkala zejména jejich ekonomické situace, 

kterou pisatelé spojovali s osobami politiků. Senioři sami se nazývali důchodci či dříve 

narozenými v souvislosti s dotazy na regulační poplatky a stížnostmi na zdražování. 

Svého stigmatu tak využívali jako nároku a uvažovali důchodce jako nízkopříjmovou 

skupinu ohroženou politiky jako vysokopříjmovou skupinou definující ekonomické 

podmínky jejich života. Považovali vlastní situaci za kolektivní a její řešení viděli ve 

změně politiky, stávali se aktéry re/prezentujícími  svou skupinu. 
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Jsem důchodkyně a je mi 71 let. Bojím se, že když umřu v 
roce 2008, nebude mít můj syn ani na můj pohřeb a bude si 
muset vzít půjčku. Ze svého důchodu 8400 si totiž na pohřeb 
nemůžu ani ušetřit. Vždyť letos stojí nejlevnější pohřeb 
bez obřadu deset tisíc korun. Ať politici řeknou, kde mají 
staří lidé vzít na pohřeb? Vždyť spousta z nich nemá ani 
těch mých 8400 Kč.  

Věra Krásná, Praha.48 
 

Oproti tomu nestaří pisatelé nárok problematizovali skrze agendu individuálního 

zajištění na stáří, podle které je věcí každého jedince, jak se na stáří zajistí a jak ho 

prožívá. 

 
Důchodci se hádají s mladými maminkami o to, kdo je na tom 
s financemi hůře, či nejhůře, a společně nadávají na 
politiky, jak nepracují a užívají si svých výhod…. A pro 
ty, co nemají nic lepšího na práci, mám taky jeden vzkaz: 
Jestli vám peníze chybějí, tak přestaňte plýtvat čas na to, 
že všem ukážete, jak jste chudí, začněte se svou finanční 

situací něco dělat!49 
 

Kategorie stáří byly dále využívány k symbolické degradaci, např. voják ve své 

obhajobě radaru používá staré babičky jako nechápavé a tím potenciálně ohrožující 

bezpečnost země (Je třeba, aby naše vláda vysvětlila i starým babičkám, co to vůbec 

radar je. Myslím, že bychom neměli čekat, až primitivní národy sestrojí atomovou pumu 

a rakety50). Jiná pisatelka označila Kaplického za senilního staříka, protože  se jí nelíbil 

jeho návrh knihovny. Stáří je tu využíváno jako atribut nejsnáze dosažitelný 

k diskreditaci, přestože fakticky se jedná o renomovaného odborníka, prezentujícího 

svou práci. Obdobná kategorizace však není obecně přijatelná a na některé dopisy 

diskreditující seniory reagovali další pisatelé, senioři i nesenioři, kriticky (Ale ani váš 

vkus, ať už dobrý nebo špatný, vám v žádném případě nedovoluje tak ošklivě urážet 

pana architekta. Vaše narážka na senilního staříka byla opravdu nevhodná... Ale to už 

se musíte chytit za nos sama51).  

 
Dopisy 2011 

I v tomto období byla zdrojem argumentace především finanční situace seniorů. 

Čtenáři zasazovali chudé seniory do opozice proti vládě a „nenažraným politikům“52 

(re/prezentovaným konkrétními osobami – ministrem zdravotnictví a financí či 
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premiérem) a apelovali na důstojné stáří, které by v jejich definici mělo být zajištěno 

státem (zejména co se týká finanční a bytové situace). Oproti předchozímu období je 

tedy patrný ústup argumentace veřejnosti spočívající v individuálním zajištění na stáří.  

 
Politici berou statisícové platy a my ostatní máme jen 
přežívat? Proč nám vláda nezajistí alespoň důstojné stáří? 
Vždyť senioři tu žijí ve stresu a strachu, kdy se ocitnou 
na ulici, poněvadž jsme snad jediný stát, kde nájmy bytů 
jsou vyšší než důchody! Copak vláda nemá oči, že to 

nevidí?53 
 

Senioři, kteří sami sebe v tomto kontextu označovali za důchodce, svou kritiku 

stávající situace stavěli na opozici „my“ a „oni“, přičemž ono my zahrnovalo i obyčejné 

lidi. Skrze kritiku stávající situace se senioři definovali jako oprávnění stěžovatelé, 

odmítali znehodnocení a využívali obrazu chudého stáří i lidské důstojnosti jako nároku. 

   
Býval jsem spokojený důchodce. Teď už nejsem. S obavami 
sleduji, jak nehorázně stoupá cena léků, poplatky u lékařů 
a v nemocnicích. Stoupají také ceny za elektřinu, vodu, 
plyn, služby i potraviny. Když to tak půjde dál, nezbyde mi 
z důchodu ani na jídlo. Že se tím snižuje životní úroveň 
obyčejných lidí, to pana ministra Hegera vůbec nezajímá. Za 
komunistů jsme neměli svobodu, ale diktaturu. Teď ale máme 

novou diktaturu peněz. A to je pro náš lid ponižující.54 
 

Kromě stížností senioři v tomto období využívali oproti ostatním pisatelům 

dopisů i k chválení (zdravotní péče i Blesku). 

 

4. 2. 5 Senioři jako kategorie 

Prozatím se můj popis týkal starých lidí vystupujících spíše jako jednotlivci – 

oběti, pachatelé, celebrity i obyčejní lidé. V této podkapitole se soustředím na to, kdy se 

novináři odvolávají na seniory jako skupinu a jaký je efekt takových odkazů. Přestože 

se o seniorech hovoří jako o kategorii, opět v tomto kontextu nemají hlas a k jejich 

situaci se vyjadřují experti a novináři, nikoliv oni sami. 

 
Kategorie 2007 

Senioři byli jako kategorie zmiňováni zejména ve spojitosti se zdravím a 

financemi. V roce 2007 byla mediální agenda silně formována očekávaným zavedením 

regulačních poplatků. V této souvislosti byli senioři pojímáni jako ohrožená kategorie, 
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na níž se měl vztahovat limit 5000 Kč ročně a byli tak skupinově definováni jako 

nezdraví (jsou nuceni často navštěvovat lékaře55) a potažmo také jako méně majetní, 

spojení s kategorií sociálně slabých a dětí („Lidé mají obavy, že budou od Nového roku 

všechno platit. Děsí se hlavně důchodci…“56). Významy poukazující na nemocnost 

seniorů však nejsou omezeny pouze na tuto agendu, ale byly aktivovány i u 

předpokládaných následků stávky v dopravě (Desítky tisíc lidí by se nedostaly do práce 

* Senioři a nemocní by nemohli k lékaři * Děti by nedorazily do škol57). V souvislosti se 

zdravím byl v rámci zahraničního zpravodajství uveden jako objekt rad aktivní a zdravý 

život, s pojmenováním starších osob jako důchodců. Toto pojmenování je používáno 

v širších významech, zejména ve spojení s aktivitou, jako tomu bylo u práce či zločinů.  

 

WASHINGTON (ČTK) -Tenisová legenda Martina Navrátilová (51) 
bude radit americkým důchodcům, jak aktivně a zdravě žít. 
Vítězka 167 turnajů ve dvouhře se dohodla na spolupráci s 

organizací AARP, která v USA sdružuje 39 milionů členů.58 
 

Finance se objevovaly i ve spojitosti s důchody a předvánočními brigádami (což 

byl v této oblasti jediný poukaz na možnost, že by nevyhovující finanční situaci seniorů 

mohli řešit oni sami placeným přivýdělkem). Finanční zakotvenost většiny příspěvků, 

v nichž jsou senioři definováni jako kategorie, může poukazovat na stereotyp seniorů 

jako chudých, který je v české společnosti běžný. Objevily se i otázky odkazující 

k budoucímu důchodu, které ovšem neřešily současné seniory. Jejich specifikem byla 

adresnost, oslovení čtenáře prostřednictvím 2. osoby (už v rámci titulku „Vychovejte 

prezidenta nebo alespoň 16 popelářů“ i textu samotného59) a agenda individuálního 

zajištění na stáří.  

Seniorům jako kategorii byla připsána nostalgie po radostném mládí (radostné 

stáří mediálně neexistuje). Byli ale tematizováni i jako skupina specificky ceněná 

(vážená) díky moudrosti a zkušenosti. Tento názor však neprezentují novináři jako svůj, 

ale tlumočí názor celebrity. Díky tomu je představován jako osobní (podpořeno 

slovesem „tvrdí“), elitní aktérka mu sice dodává na vážnosti, postrádá však obecnost a 

vyjádření novinářské identifikace s názorem.  
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PRAHA - „Na věku nezáleží, a dokonalost určitě neznamená 
víc než moudrost a zkušenost,“ tvrdí Tereza Kostková (31). 
Pokřtila kalendář, který vznikl na základě putovní výstavy 

nazvané »V objektivu senior«.60 

 
Kategorie 2011 

I v tomto období se senioři objevovali zejména v rámci ekonomických témat a 

jejich aktivita i neaktivita byla nazírána z hlediska osobních i státních financí. Oproti 

roku 2007 bylo použití souhrnné kategorie častější a objevovalo se ve spojitosti s více 

tématy. 

V oblasti práce byli senioři zmíněni jako předvánoční brigádníci (práceschopní 

lidé61) vedle matek na rodičovské a studentů. Tyto skupiny jsou obecně považovány za 

nepříliš majetné a jejich čas z definice primárně nezabírá práce. Senioři byli také 

adresáty zpráv o zdražování a informací o slevách. I tyto položky poukazují na jejich 

propojení spíše s nedostatkem financí (to, že se vůbec zpráva do médií dostane i to, že 

nejsou spojováni např. s investicemi, atd). Financí se týkalo i téma důchodu. V jednom 

z vydání Blesku byla zařazena příručka „Zařiďte si skvělý důchod“. Ta prostřednictvím 

oslovení čtenářů nabízela strategie finanční přípravy na důchod. Obdobně jako 

v předchozím období byla projektivní, zabývala se individuálním zajištěním na stáří a 

oslovovala čtenáře skrze 2 osobu. Objevila se v ní však i konstrukce současného 

důchodu jako odstrašujícího případu a možného budoucího důchodu „jako v Německu“ 

jako individuálně dosažitelného vzoru (“abyste v důchodu nestrádali“62). Představa 

ideálu je navozena termínem „užívat si jako důchodci v Německu“. Ideální obraz byl 

konstruován jako dosažitelný (skrze podobnost situace českých a německých důchodců, 

poukázání na zhoršení situace v Německu a na výhody českého systému, odmítnutím 

strukturálního zarámcování rozdílu a jeho odůvodněním „uměním více si užívat“ a 

nabídkou řešení skrze vlastní přičinění a nespoléhání na stát). 

Ideál vypadá tak, že německý důchodce má dostatečné prostředky na život 

v penzi. Těch dosahuje odchodem do důchodu v pravý čas a prací. Kromě toho cestuje, 

baví se a „umí si takzvaně užívat života“. Strategií je tedy zejména práce. Oproti tomu 

stojí budoucí ohrožení spojené se strádáním a absencí zajištění (zhoršení oproti 

současné situaci, absence zajištění, nelze se spoléhat na státní penzi, strádání) a 

představa současného důchodu (neužívání si).63 

                                                 
60 Čl. 51 
61 Čl. 124 
62 Čl. 99 
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V roce 2011 byla kategorizace stáří spojena se stárnutím obyvatelstva. Navzdory 

diskusím, jež se vedou o vytváření demografické paniky ve společnosti, nebylo toto 

téma nijak frekventované. Lze však souhlasit s tím, že je nazíráno jako určité negativum 

či možné ohrožení. Následující článek byl prezentací prvních výsledků sčítání lidu a 

pokládal si otázku kdo jsme a jací jsme. Vyznačila jsem v něm výrazy, které umocňují 

sílu zprávy a tím potenciálně „bijí na poplach“.   

 
Důchodců je pořád víc Kde jsme nejstarší? 
Naše společnost stárne. Lidí nad 65 let prudce přibývá. 
Zatímco počet obyvatel v produktivním věku se za deset let 
zvýšil téměř o 200 tisíc, počet lidí starších 65 let 
vzrostl dokonce o 260 tisíc. Situace je už dokonce taková, 

že starších občanů je v Česku víc než dětí do 15 let.64 

 
O stárnutí obyvatel se mluvilo i v kontextu studentské práce v souběhu se 

studiem. Konstruuje stárnutí obyvatelstva jako zátěž pro ekonomiku, relevance tvrzení 

je podpořena přímou řečí odborníka. Důraz na ekonomickou stránku věci zapadá do 

dominantního diskurzu konzumu a kapitalismu, pro nějž je ekonomická efektivita 

prioritní. 

 
„Kombinace studia a práce na odborných pozicích by přitom 
přinesla prospěch nejen studentům, ale i ekonomice, která 
bude v budoucnu oslabena kvůli stárnutí obyvatelstva a 
vyššímu počtu lidí důchodového věku,“ říká statistik 

Nývlt.65 

 
Dalším tématem bylo zdraví, či spíše od něj odvozené nemoci, bolesti a 

nesoběstačnost. V kontextu vánočních dárků pro seniorky a seniory byly zmiňovány 

potravinové doplňky, přípravky ulevující od bolesti i hledač klíčů pro zapomětlivé 

(Starší lidi často něco pobolívá a nahřáté kameny mohou od bolesti ulevit66). Tato 

provázanost vytváří zdání, že nemoc a potažmo smrt jsou spojeny zejména se stářím, 

tedy i potřeba lékařské péče souvisí s věkem. Utvrzuje konceptualizaci stáří jako období 

úpadku. Jako ke kategorii bylo odkazováno k seniorkám i při popisu vzhledu. V článku 

„Češky jsou netlustší“67 se popisuje, že počet zakulacených seniorek je 36 % a ženy 65–

74 jsou nejobéznější. To opět konstruuje stáří jako kategorii negativně vymezenou 

oproti normě. Oproti tomu článek z roku 2007 poukazuje na specifickou zajímavost 

seniorek. 
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Na fotkách nenajdete pečlivě nalíčené krásky a pevné 
křivky. Tyto obrázky jsou jedinečné, protože zobrazují 
život se všemi vráskami, které vepsala láska, zklamání a 

dlouhá cesta životem.68 

 
V rámci volného času seniorů byly popisovány možnosti vyžití, které pracovaly 

s reprezentací aktivního stáří a vytvářely tak konkurenční reprezentaci ke stáří 

nemocnému a slabému (tedy potenciálně ke stáří viděnému optikou problémů). Aktivity 

jsou popisovány ve spojitosti s financemi – slevami na volnočasové aktivity nebo 

výškou důchodu. Objevuje se konstrukce „normálních“ aktivit (kultura – Hrady a zámky 

jsou mekkou seniorů, kde ušetří obvykle 50 % z ceny, cestování, zdraví, cvičení pro 

seniory, plavání, keramika, malování) a nečekaných, netradičních či kuriozních aktivit 

(zumba, břišní tance, let balonem, větroněm, vrtulníkem, řízení lokomotivy), které by 

však mohli senioři provozovat.69 

 
Důchodcovské slevy se totiž dají uplatnit i tam, kde byste 
to možná nečekali – na kurzech břišních tanců, při 
tandemovém seskoku nebo u kosmetických zákroků. Německo 
nebo Austrálii, kde je seniorům poskytována až 50 % sleva 
na odpolední služby nevěstince, jsme ještě nedohnali, zato 

máme spoustu praktičtějších slev.70 
 

Definice seniorů je v tomto kontextu odlišná, konstrukce možného světa i 

příklady, kdy je žit, poukazují na možnost aktivního prožívání stáří, kdy je senior 

aktérem, omezeným pouze financemi. Vzhledem k propojení aktivit s otázkou financí je 

třeba zmínit, že zobrazování seniorů jako aktivních je spojeno zejména s komerčními 

aktivitami, ve shodě s principem konzumní společnosti jsou tak senioři možná 

oslovováni jako segment trhu, potenciální zákazníci. Tento trend v zahraničí označuje 

termín grey economy. Apel sdělení je zesílen adresným oslovením čtenářů (nemusíte se 

nudit, atp.).   

Jako téma se v jednom případě objevila i sexualita seniorů, která zřejmě není 

považována za běžnou. Článek „o důchodcích a sexu“, který popisuje obsah nového 

seriálu, zdůrazňuje mimořádnost takového spojení. Seriál je „odvážný“, spisovatelka 

„kontroverzní“. 

 
Děj umístila Obermannová do domova seniorů a není v něm 
nouze o vztahová témata. Mezi seniory mnohdy dojde i k 
milostným vzplanutím. „Na lásku není nikdy pozdě a věk 
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nehraje žádnou roli,“ uvedla scenáristka. V jednotlivých 
epizodách se představí více než 140 herců v nejrůznějších 

situacích, včetně přednášek o sexu a milostných aférek.71 
 

Sexualita seniorů je často popisována jako tabu, Haškovcová [2010] zmiňuje 

asexualitu seniorů jako jeden ze mýtů. Vzhledem k objeveným výskytům se zdá, že 

zcela tabuizována není, ale nelze říci, že by se stala běžným tématem (jako je v Blesku 

sexualita dospělých). 

 

4. 2. 6 Příběhy seniorů 

Příběhy jednotlivých seniorů či důchodců vyjma obětí a celebrit nebyly v Blesku 

časté. Poukazovaly na mimořádnosti, jež se běžné reprezentaci stáří vymykají, nebo  

skrze konkrétního seniora jako reprezentanta skupiny a skrze případy jednotlivých 

seniorů oproti příběhům jiných věkových skupin poukazovaly a ilustrovaly dopady 

změn a událostí [tzv. epizodické rámcování viz. Trampota 2006:123]. Tento přístup 

vykazovaly zejména ankety a dotazy novinářů. Vedle toho se objevily příběhy, v nichž 

senioři vystupovali jako jednotlivci. Senioři byli popisováni svými jmény a mohli se 

vyjadřovat podobně, jako je tomu u celebrit.  

 

Příběhy 2007 

I v příbězích se projevilo téma regulačních poplatků, když se novináři ptali, 

kolik zaplatíme za zdraví72. Jako ilustrace byly popsány případy lidí, kteří zde 

zastupovali kategorie – dítě, studentka, podnikatel, zaměstnanec, žena na mateřské 

(označená na rozdíl od seniorů svým povoláním) a důchodci. Typická je genderová 

odlišnost. Důchodce je uvažovaný v kontextu předchozí práce a důchodkyně v kontextu 

peče o děti a vnoučata, což odpovídá tradičnímu rozdělení rolí. 

Příběhy seniorů byly opět spojeny s úbytkem zdraví a to jak duševního, tak 

fyzického. Opět se setkáváme s pojmenováním stařík, jež se v Blesku tohoto období 

používalo zejména pro popis psychického stavu (senilita, pomatenost, či zmatenost).  

  
HRADEC KRÁLOVÉ - Zmatený bosý stařík (78) bez bundy v půl 
sedmé ráno překvapil vrátného finančního úřadu na náměstí 
28. října v Hradci Králové otázkou, kde že to je. V té době 
byla ve městě teplota okolo dvou stupňů Celsia. „Naši 
strážníci zjistili, že muž si myslí, že přijel tramvají z 
pražských Dejvic, kde nechal boty i bundu. Byl velice 
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zmatený a po noci strávené venku i pořádně prochladlý,“ 
řekla serveru iDnes mluvčí hradeckých strážníků Eva 

Čížková.73 
 

Oproti tomu příběhy mimořádnosti, pojímané hlavně jako rekordy, se vztahovaly 

ke sportovnímu výkonu, mateřství a dosaženému věku a byly oceňované. Pozornost 

byla věnována činnostem, které jedinci zvládali obdobně jako ne-staří i samotné 

skutečnosti dosáhnutí vysokého věku. Ocenění je spojeno i s pojmenováním „krásná 

bábinka“. 

 
JIRKOV (lac) - Marie Třešňáková z Jirkova včera oslavila 
104 let. Zaručeným elixírem pro krásnou bábinku je prý 
každodenní stopička bylinného likéru. „Jen si vyplachuji 

ústa,“ řekla šibalsky oslavenkyně.74 

 

Příběhy 2011 

Podobně jako v předchozím období v anketách vystupují staří lidé jako zástupci 

veřejnosti, která je tříděna podle jména, věku, práce (kde vystupují specifické skupiny 

studentů a důchodců) a místa bydliště. Důchodci se jako mluvčí vyjadřovali např. 

k tomu, zda bylo lépe za komunistů než v současnosti. Přestože jejich faktické odpovědi 

byly na škále bylo – nebylo a jistoty – svoboda obdobně jako jiných věkových skupin, 

byli přesto „ti starší“ označeni za názorově odlišnou skupinu než „ti mladší“, což 

umocňuje symbolickou distanci. 

 
„Po 22 letech od listopadu 1989 odpovědělo na naši otázku 
22 lidí z celé republiky. Ti starší už zapomněli na fronty 
a vyjedené krámy a litovali ztráty sociálních jistot, ti 

mladší si cení svobody.“75 

 
V tomto období byl uveřejněn jenom jeden příklad mimořádnosti a to v oblasti 

volnočasových aktivit. Na rozdíl od předchozího období byl ovšem definovaný jako 

dosažitelný i pro ostatní tím, že ukazoval adrenalinové aktivity jako neomezené věkem. 

 
Že se v důchodu nemusíte nudit, dokazuje paní Olga Alexová (86 let) z 
Chomutova. K 80. narozeninám si přála seskok padákem. Skočila z 
výšky čtyř tisíc metrů! Adrenalinový zážitek se jí zalíbil a začala se těšit 
na každé další narozeniny. Už se proletěla ve stíhačce, dvakrát si skočila 
bungee jumping, loni si střihla paragliding. „Ještě bych se chtěla projet 
ve ferrari nebo formuli,“ přeje si.76 
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4. 2. 7 Péče o seniory 

V rámci otázky péče o seniory mě zajímalo, nakolik mediální diskurz reflektuje 

možnosti péče o seniory a poskytuje tedy jim či jejich rodinám informace o možnostech 

v případě potřeby seniora. Pro stáří je typický úbytek sil a snižující se autonomie, jinak 

řečeno narůstající potřeba péče. Lze předpokládat, že popisy a hodnocení různých forem 

péče mohou mít vedle dalších faktorů formativní vliv na rozhodování o volbě typu péče 

seniorem samotným, či jeho rodinou. Péče o seniory se dělí na zdravotní a sociální a 

může být realizována skrze rodinu, instituce či terénní péči.  

 

Péče 2007 

Péče o seniory se v Blesku v daném období jako samostatné téma neobjevila a 

lze ji vysledovat pouze v rámci některých příspěvků jako kontext. Navzdory 

propojenosti kategorizace stáří s nemocí senioři nejsou pojímáni jako nesoběstační, ani 

nejsou dominantně charakterizováni jako osoby vyžadující péči, spíše se objevují jako 

samostatně bydlící jedinci. Co se týče zdravotní péče, byla zmíněna léčebna dlouhodobě 

nemocných jako zařízení sloužící k doléčení a přestupní stanice mezi nemocnicí a 

domovem důchodců. Dále byly zmíněny jen nemocnice. Rodinná péče se v souvislosti 

s kategorizovaným stářím vůbec neobjevila. Oblast sociální péče byla reprezentována 

domovy důchodců a pečovatelskými domy. V daném období tak Blesk vůbec 

nereflektoval většinu ambulantních služeb. Jako pečující osoby byly uváděny výhradně 

ženy, naopak u zdravotní péče je uváděno generické maskulinum lékaři. 

Zařízení péče o seniory byla zejména místem „problémů“ – nestandardního 

chování a jednání, deviace a nemoci. Vzhledem k tomu, že instituce nejsou popisovány 

samostatně, ale jako obydlí popisovaných jedinců, je důležité poznamenat, že jsou zde 

re/prezentováni jako psychicky či vážně fyzicky nemocní lidé. Mediální obraz institucí 

tak nepochybně nevytváří instituce jako místo, kde žijí spokojení lidé a vytváří 

potenciální ohrožení (Namísto klidného dožití čekala stařenku v domově důchodců 

násilná smrt77). Problémy nejsou prezentovány jako chyba instituce, např. zanedbání 

zdravotní péče či neřešení neshod spolubydlících. Senioři jsou ve slovníku zástupců 

institucí pojímáni jako klienti či obyvatelé. 

 
KRNOV - Rentgen plic a opakovaná vyšetření následujícího 
půl roku musí podstoupit 140 klientů i 75 zaměstnanců 
Domova důchodců v Krnově. Při pitvě před měsícem zemřelé 
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obyvatelky (68) domova totiž zjistili tuberkulózu.  
Žena skonala v nemocnici na jiné onemocnění, obávané TBC u 
ní zjistila až pitva. „Bydlela v přízemí, ale protože byla 
aktivní a navštěvovala i klienty v dalších patrech, 
podrobíme se vyšetření raději všichni,“ sdělil Blesku 

ředitel zařízení Oldřich Jarkuliš.78 

 
Původci problémů jsou tak spíše senioři či seniorky a jejich duševního či 

fyzického stav. Na to poukazuje i laický slovník spojený s duševními chorobami, kdy 

žena není považována za nemocnou, ale za pomatenou, podivínku a její činy jsou 

nazývány „kousky“ či „vyváděním“.  

 
KARLOVY VARY - Zbytečný výjezd zařídila včera v pět ráno 
karlovarským policistům, hasičům i záchranářům pomatená 
žena (70) z místního pečovatelského domu. Vlezla doprostřed 
řeky Teplé jen v noční košili a bavlněném kabátě a zůstala 
tam ztuhlá stát jako ledová socha…Ztuhlá podivínka skončila 
v nemocnici na interně. „Nebyl to zdaleka její první 
kousek. Vyváděla i v ústavu. Všude viděla pavouky a 

odháněla z oken údajné vlky,“ tvrdí o ní spolubydlící.79 

 
Domov důchodců byl také zmíněn jako východisko z týrání ze strany rodinného 

příslušníka. I to však napomáhá představě, že instituce nejsou zařízeními určenými 

seniorům v běžné situaci. 

 
Zraněná babička strávila několik dní v nemocnici, nyní je 
na doléčení v léčebně dlouhodobě nemocných. Údajně odtud 
chce do domova důchodců. „Nevím, proč by se neměla vrátit, 
vždyť tu žije takovou dobu, mám ji ráda,“ poznamenala 
nepřesvědčivě její dcera. Nedokázala přitom vysvětlit, proč 
nikdy nezasáhla, když Vašek babičku bil, poléval barvou, 
nebo třeba zavíral:  
„Dělal jen rošťárny, nemyslel to zle,“ omlouvala ho se 

slzami v očích.80 

 
Z tohoto rámce se vymykal popis návštěvy Mikuláše v pečovatelském domě. 

Ten je v článku popsán jako jediný cíl čerta, anděla a Mikuláše, v němž nebyly děti.  

Přesto od seniorů bylo požadováno totéž co od dětí, což poukazuje na infantilizaci stáří. 

Pojmenování dědečci a babičky mimo rodinný kontext dále konstruuje symbolické 

podřízení seniorů.  

 
Včera čtveřici čekala novinka. Postrašit a potěšit zašli 
také seniory do pečovatelského domu. „Babičky a dědečkové 
si pro nás připravili básničku. Ale ve strašení jsme je 

nešetřili,“ smál se Mikuláš Marek Dubský.81 
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Péče 2011 

Při srovnání s předchozím obdobím je patrné, že došlo k rozšíření popisovaných 

forem péče i k tematizaci, byť omezené, péče jako takové. Byly zmíněny rodinná, 

institucionální a terénní péče. Péče se také vyvázala z dominantního spojení 

s deviacemi. 

Vzhledem k tomu, že v rámci rubrik o celebritách jsou časté rodinné a partnerské 

vztahy, ocitli se v tomto kontextu senioři zprostředkovaně jako příbuzní celebrity a 

objekty rodinné péče. Do popředí zde vstupuje téma rodiny, které je ve většině ostatních 

významů spíše kontextem. Změna diskurzu je patrná i ve změně oslovování. Setkáváme 

se zde s výrazy děda, dědeček, babička, patriarcha rodu. Senior byl popisován pozitivně 

jako milovaný, kompetentní („Milovala jsem ho, byl mi pomocníkem a rádcem. Do 

poslední chvíle jsem věřila, že se uzdraví,“ vyjádřila se s tím, že krátce předtím za ním 

byla v nemocnici.“82) Dosažený věk byl pojmenováván jako úctyhodné stáří či krásný 

věk a používán jako faktor zmírňující bolesti z úmrtí, což opět poukazuje na 

jednoznačnost propojení smrti se stářím, v mladším věku by byla smrt „nepřípadná“ 

(Konejší ji, stejně jako její rodiče, jediné: „Dědeček se dožil krásného věku.“83). 

 
Sorrosová potom svěřila, jak strávil Lucčin dědeček 
poslední dny svého života. „Tatínek už žil převážně u nás. 
Doma byl jen sporadicky. Všechno by bylo v pořádku, kdyby 
neupadl a nezlomil si krček. Operace byla provedena 
perfektně, jenže potom začal krček vypadávat z kloubu. 
Poprvé ho tam zasadili, podruhé a potřetí už řekli, že musí 
dojít k totální endoprotéze,“ vysvětlovala Sorrosová s tím, 

že Lucie se na stav dědy neustále ptala…84 

 
Rodina byla zmíněna i v souvislosti s příspěvkem na péči, který staré lidi 

definuje jako nemocné a nesoběstačné. Normativně je péče záležitostí rodiny, která se 

„musí postarat“85 a její problematizace je spojena s financemi. Zároveň jsou však 

v navazujícím článku o příspěvku na péči uvedeny možnosti volby jiné péče – 

sousedské či za pomoci pečovatelky.86  

 
Úraz, infarkt nebo mozková mrtvice. Nejenže dramaticky 
ovlivní zdraví, ale často způsobí, že dosud soběstačný 
člověk je náhle odkázaný na pomoc druhých. A tak zdravotní 
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83 Čl. 132 
84 Čl. 133 
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kolaps míchá s osudy celých rodin, které se o své nemocné 

musí postarat. Jenže jak? Pomocí příspěvku na péči!87 

 
Co se týče zdravotní péče, neobjevila se žádná specifická zařízení pro seniory. 

Zdravotní péče v nemocnici, jak jsem již zmínila v podkapitole o seniorech jako 

obětech, se objevila zejména v souvislosti s pochybeními lékařů, ale byla i chválená 

v rámci dopisu seniora, který vyzdvihoval srovnatelnost péče bez ohledu na věk (Asi si 

řeknete, že je to povinnost doktorů, aby zachraňovali životy. Já bych chtěl ale 

vyzdvihnout obětavou péči, s kterou doktoři, sestry i ostatní personál přistupovali k 

pacientům, ať už jim bylo 20 nebo 90 let88). 

Jako instituce sociální péče se opět objevily s kategorizací stáří zejména domovy 

pro seniory (pojmenováváné někdy i domovy důchodců, i v témže článku – Blesk 

nereflektuje porevoluční změny zařízení péče o seniory). Oproti předchozímu období 

naopak nebyla popisována pečovatelská služba a LDN. V případě popisů 

nestandardního chování či nehod senioři vystupují v tomto období skutečně jako oběti. 

Diverzitu služeb zachycuje terénní práce charity pomáhající s nákupem a dívka 

dříve pomáhající s domácností. Tento článek však zároveň varuje, neboť pomocnice, 

jejíž etnicita je zdůrazněna, se pokusila seniorku v její nepřítomnosti okrást. 

 
DUCHCOV – Mladá Romka (17) se vloupala do bytu seniorky 
(89), které dříve pomáhala v domácnosti. Vyrušily ji však 
pracovnice charity, které se se starou paní vracely z 
nákupu. Zlodějka se před prozrazením chtěla zachránit 

skokem z okna a vyskočila na ulici.89 
 

Dále byly v případě seniorů jako obětí zmíněny domovy pro seniory se 

zvláštním režimem (se zvláštní péčí či pro chronicky duševně nemocné). Nejen že je tak 

zdůrazněna diverzita i v rámci domovů samých, ale nebezpečí zde není zmíněno 

v souvislosti s klasickými domovy seniorů. Domov pro chronicky duševně nemocné 

důchodce byl popsán jako místo nehody, kde spadla na seniory omítka uvolněná kvůli 

protékající střeše. Kromě pojmenování klienti a důchodci se objevilo i svěřenci ústavu, 

zřejmě spojené s psychickým zdravím. Přestože bylo zdůrazněno, že domov sídlí na 

starém hradě, je situace považována za nehodu. 

 
CHRUDIMSKO – Strašlivé probuzení zažili v neděli před pátou 
ráno v Domově pro chronicky duševně nemocné důchodce na 
hradě Rychmburk v Předhradí na Chrudimsku. V jedné z 
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místností se z dřevěného stropu s rákosem zřítil podmáčený 
kus omítky. V pokoji spali tři svěřenci ústavu.  
Naštěstí se nezranili. Dva senioři ale utrpěli šok a byli 
umístěni do nemocnice na pozorování. „Spadlá omítka dva 
klienty zasypala. Naštěstí se ale vážně nezranili. Byli 
přesto hospitalizováni a lékaři u nich dělají neurologická 
vyšetření,“ uvedla Marie Zelenková, ředitelka domova, který 

sídlí ve zhruba 700 let starém hradě od roku 1957.90 

 
Další článek, který rámcuje domov pro seniory se zvláštní péčí jako nebezpečí, 

se zabýval týráním starých lidí v soukromém domově Naděje 2000. Obviněny byly 

zřizovatelky, nazývané také jako pečovatelky, ostatní personál řešen nebyl. Senioři zde 

opět vystupují jako klienti, ale i stařenky, staří lidé a senioři a kritizována je 

nedostatečná zdravotní péče, hygiena a výživa i hrubost. Případu byla věnována 

rozšířená pozornost včetně vyjádření pachatelů i svědků, nicméně dotčení senioři zde 

jako mluvčí nevystupují a ukazuje se opět absence hlasu seniorů. Na rozdíl od týrání 

dětí je však případu věnován pouze jeden článek a tak je v Blesku pouhou epizodickou 

událostí. 

    
…V obžalobě zazněly neskutečné věci. Například ženy nechaly 
stařenku se zlomenou páteří týden v bolestech, než 
přivolaly lékařskou pomoc. Klienti byli koupáni jen jednou 
týdně, dostávali málo jídla. U některých seniorů po převozu 
do nemocnice lékař zjistil podvýživu a také proleženiny. 
Lidé trpěli svrabem, páchli močí. Personál se k nim navíc 
choval velmi hrubě. „Ty jsi se zase poch...,“ slyšela 
svědkyně křičet pečovatelku na klientku. „Na posteli ležel 
jen na plíně nahý nemohoucí muž a bylo na něj otevřené 
okno. Byl přitom leden,“ popsala jinou hrůzu další 

svědkyně…91 

 
 

Podobně jako v předchozím období i zde byla navozena podobnost kategorií 

seniorů a dětí – díky návštěvě Ježíška a spojení návštěv v domovech důchodců 

s charitativními akcemi a dětmi v nemocnicích poukazuje na seniory jako na potřebující 

ochranu či pomoc.92 
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Závěr 

Lze shrnout, že Blesk nezachází s osobami jako věkově indiferentními, ale 

používá kategorizace stáří. Senioři v něm vytvářejí specifickou kategorii s určitými 

opakujícími se atributy a vyskytující se v opakovaných tématech. Kategorizace stáří 

schází ve spojení s elitními aktéry a setkáváme se s ní zejména v případě obyčejných 

lidí a některých celebrit, což ukazuje na rozpojení stáří s mocí a na jeho možnou 

stigmatizaci. Tuto domněnku podporuje i fakt, že senioři působí méně v rolích subjektů 

obdařených mocí (pachatelů, mluvčích, komentátorů situace, aktivních participantů) než 

pasivních objektů promluv či obětí. Senioři v rámci Blesku dostávali hlas v případě 

celebrit a příběhů, jinak se o situacích s nimi spojených vyjadřovali novináři, experti či 

jiní účastníci situací. 

Sledovala jsem, jak je v rámci vybraného média používáno kategorií stáří a jaký 

je jim tímto použitím vepisován význam. Média, či přesněji řečeno novináři, se svým 

užíváním kategorií podílí na konstrukci normality, toho, co je považováno za přirozené 

a samozřejmé. Priming, koncept spojený s teorií agenda-setting poukazuje na 

skutečnost, že média nejen nastolují témata, o kterých se mluví či myslí, ale ovlivňují i 

to jakým způsobem, skrze vypichování atributů [Tabery 2008: 37–9]. V případě seniorů 

byly vypichovány především jejich zdraví, finanční situace, kompetence a situace, 

v nichž jsou oběťmi (bezbrannost, bezmocnost, důvěřivost). 

S přihlédnutím ke kategorizaci stáří se setkáváme se situací, kdy jsou sama 

pojmenování příznaková. Pojmenování senior a seniorka se používají společně 

s důchodce/důchodkyně. Kategorizace stáří skrze důchod se stává relevantní i 

v situacích, které se netýkají důchodu jako období či finančního obnosu. Specificky se 

pak označení důchodce objevuje v případě mužů v situacích spojených s prací (pracující 

důchodce, pracovní úraz důchodce) či násilnými činy a zdá se tak být použito 

v momentech, kdy staří lidé mají nějakou moc. Pojmy senior a seniorka jsou používány 

i v případech, kdy se popisy váží i na důchody. Termíny stařeček a stařenka byly vázány 

na seniory jako oběti a podtrhovaly jejich bezbrannost (2011) či vysoký věk (2007). 

Pojmenování patriarcha, kmet či bábinka evokovala uznání.  

Senioři se v Blesku objevovali v situacích, které byly popisovány jako kuriózní 

či neobvyklé. Tyto situace osvětlují, co je považováno za normální a co naopak 

z normality vyloučené. Zatímco Blesk se v roce 2007 zabýval rekordy a tedy situacemi 

fakticky mimořádnými (nejstarší matka, oslava 104leté paní či rekord v počtu kliků), 
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v roce 2011 byla mimořádnost zdůrazňovaná i v situacích běžnějších, což ukazuje na 

větší normativitu jazyka. Senioři byli označováni za mimořádné v případě páchání 

některých trestných činů, pracovních výkonů či adrenalinového sportu. To odkazuje 

k reprezentaci seniorů jako pasivních osob. 

Koncept rámcování popisuje schémata interpretace zahrnující morální 

hodnocení, definici problému, kauzální zdůvodnění či řešení problémů [Tabery 2008: 

30–37]. Blesk v zásadě využívá trojí přístup ke starým lidem – jako k osobám 

normálním v goffmanovském smyslu, bez připsání věkově specifických atributů. Takto 

je zacházeno zejména s muži pojmenovanými jako důchodci. To ukazuje na důležitost 

genderového aspektu i v rámci stáří, neboť ženám je připisována větší slabost, 

zranitelnost či bezmoc. Dále přistupuje ke starým lidem jako ke stigmatizovaným, skrze 

rétoriku nedostatečnosti, vztaženou k normám a ideálům. Čeští senioři a seniorky jsou 

popisováni jako ne-zdraví, ne-hezcí (řešeno pouze v případě žen), ne-bohatí, či ne-

kompetentní, ne-rozumní, ne-umějící si užívat, slabí a důvěřiví a vytváří se paralely 

seniorů a dětí, což ustavuje jejich symbolickou podřízenost. Tyto atributy odpovídají 

popisovaným negativním stereotypům stáří [Haškovcová 2010:42–47; Sýková 

2007:50]. Jsou používány jak k degradaci seniorů a seniorek, tak i jako jejich omluva, 

kdy na jejich činy nejsou vztahována stejná měřítka jako na „normální“. Ke 

stereotypizaci dále přispívá skutečnost, že senioři re/prezentovaní jako oběti byli 

redukováni jen na kategorie stáří a genderu a nezastávali zpravidla žádné sociální role. 

Tato redukce je podle Goffmana [2003:10] typická pro stigmatizaci. Individuálně se 

objevily i pozitivní stereotypy – staří lidé jako moudří, zkušení či obdaření 

charismatem. Třetí přístup zobrazuje aktivní stáří ve spojení s volným časem, prací či 

sexualitou. Tato možnost je viděna jako individuální strategie, pokračování života 

podobného střednímu věku [anti-aging viz Katz 2001].  

Dílčím srovnáním jednotlivých žánrových forem i celkového obrazu stáří jsem 

došla k závěru, že mezi lety 2007 a 2011 došlo k rozšíření tematizace stáří a aplikace 

kategorie seniorů a důchodců. Dle mého názoru došlo ve sledovaném období 

ke zvýznamnění stáří. Toto rozšíření však neznamená osvobození stáří od 

stigmatizujících či stereotypních významů, spíše se zdá, že tyto významy dále 

krystalizují skrze expresivnější slovník. Vedle nich se však objevuje častější obraz 

aktivního stáří. K většímu zvýznamnění stáří mohlo dojít působením státní politiky, 

která se od roku 2008 zaměřuje na aktivní a zdravé stárnutí a prosazování důchodové 

reformy a s ní spojeným diskusím o stárnutí populace. Právě v souvislosti s důchody se 
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v Blesku roku 2011 prosazuje normativní model stáří související s individuální 

zodpovědností a aktivitou, který stáří přesouvá z celospolečenského zájmu na bedra 

jedince a jeho individuální volby. Tato představa je částečně ve shodě s pozdně moderní 

představou identity jako projektu [např. Giddens 2000: 64;  Bauman 2002: 55]. Pomíjí 

ale to, že v případě seniorů je to především stát, kdo určuje podmínky, v nichž budou žít 

a vytváří omezení individuálním aspiracím. V roce 2007 se téma aktivního stáří 

objevovalo vzácně, pouze ve spojení s Martinou Navrátilovou a tedy zahraničím. V roce 

2011 se setkáváme s rozsáhlejší tematizací volnočasových aktivit seniorů, spojenou s 

rozšířením agendy individuální zodpovědnosti za stáří a s racionalizací odchodu do 

důchodu, objevuje se i téma sexuality seniorů. Oproti roku 2007 se také nově objevilo 

téma stárnutí populace poukazující na podíl seniorů v populaci jako ekonomické 

ohrožení. Naopak méně se senioři objevovali jako psychicky nemocní. 

Šiklová [2009] se domnívá, že současná generace nemá model stáří. Lze však 

očekávat, že vzhledem k utváření diskurzu aktivního stáří a disciplinaci těla k 

„trvalému“ zdraví a kráse již jistý model stáří vzniká, ačkoliv je otázkou zvážení a 

dalších výzkumů, nakolik se již realizuje v žitém světě a každodennosti seniorů. Je také 

třeba podotknout, že současní senioři byli zároveň re/prezentováni skrze svou 

nedostatečnost zdraví, krásy, práceschopnosti, racionality a dalších aspektů, což může 

vytvářet re/prezentaci stáří konfliktní s normativní re/prezentací aktivního stáří. Senioři 

vidění optikou problému nedostačují nově vznikající normě, která vzhledem ke svému 

individualistickému zaměření umožňuje svalit vinu za nedostatečnost na jedince 

samého. Je tak možné, že stávající reprezentace mohou vést k ještě větší diskriminaci. 

Stáří viděné optikou stigmatu může být spojeno s definicí stáří jako problému, 

jež se uplatňovala v rámci sociální politiky i gerontologie [Katz 1996, Walker 2000]. Je 

spojeno s paternalismem a předpokladem seniorů jako slabých a ohrožených. Oproti 

tomu koncepce aktivního stáří byly spíše individualistické. Agenda individuálního 

zajištění a prožívání stáří neočekává paternalismus státu, je také častěji adresná, 

oslovuje čtenáře, zaměřuje se na práci a volný čas a odpovídá tak tématům aktivního 

stáří. Vytváří hodnotné atributy seniorů jako nestáří, je tedy možné spekulovat, že se do 

médií dostává anti-ageing marketing, který buduje stáří jako dobu volného času a 

konzumu.  

Re/prezentace péče v médiích nebyla příliš častá, neboť senioři nebyli 

tematizováni jako neautonomní, navzdory převládajícímu paternalistickému diskurzu. 

Zobrazovaný úbytek zdraví či ohrožení kriminalitou a chudobou se neodrážel 
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v mediálně zvýrazněné potřebě péče. Nedochází ani k přílišné diverzitě zmíněných 

způsobů péče. Blesk tak seniorům neposkytuje repertoár informací o péči, nemediuje 

zkušenosti s ní. Především v roce 2007 byly formy péče popisovány v souvislosti 

s problémy či odchylkami a senioři využívající péče jako fyzicky či psychicky nemocní, 

týraní, či přirovnávaní k dětem. Oproti tomu v roce 2011 se již vyskytla tematizace péče 

jako takové a větší diverzita forem péče včetně rodinné a terénní, nicméně 

institucionální péče, zastoupená domovy se speciální péčí, byla stále zobrazována jako 

potenciálně nebezpečná (místo týrání či nehody).   

V závěru bych se chtěla zabývat dalšími oblastmi zájmu, které jsem v průběhu 

výzkumu uvažovala. Jako inspiraci pro další výzkum vidím zejména rozšíření na 

žánrově odlišná média, jež by umožnila sledovat, zda se vytváří dominantní diskurz, 

nebo diskurzy žánrově specifické. Jaké re/prezentace se objevují v periodicích nízkých 

nákladů určených pouze pro seniory a jak diskurz variuje podle genderu, např. v 

ženských a mužských časopisech? Dále je třeba se zabývat tím, jak sami senioři vnímají 

tyto diskurzy a jak s nimi zacházejí, jejich identitní prací v případě stigmatizace a 

strategiemi, jak se s ní vyrovnávají. Další cestou, kterou by se mohl výzkum ubírat, je 

změna definice stáří (například určení věkové hranice). Porovnání výsledků by pak 

mohlo více osvětlit, proč v některých kontextech chybí poukaz na stáří. Bylo by také 

užitečné analyzovat média vzhledem k výskytu všech věkových kategorií (např. dětí, 

dospělých, seniorů). Například mezi oběťmi najdeme všechny tyto kategorie, ale jaké 

jsou odlišnosti v jejich konstrukci? Z tohoto pohledu se mi jeví jako slibný i výzkum 

jednotlivých rubrik. 
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Summary 

This diploma thesis has dealt with the media categorisation and representation of 

old age and elderly care. It was based on discourse analysis of daily newspaper Blesk 

from the parts of years 2007 and 2011. Since Blesk is the most widely read Czech daily 

newspaper, it was considered as an important source of themes and experiences that 

affect the construction of reality, identity and normality. It was found that seniors were 

represented as a category with differing features. Especially categorization of seniors as 

elite actors associated with power lacked. I've described the typical contexts in which 

the elderly emerged as crime and accidents, finance, health, death, family, work, and 

characteristics (2007) or leisure (2011). 

Seniors were represented in three ways – like normal persons, active and 

stigmatized. Seniors like normal persons weren't represented through the attributes of 

age. In particular it was the case of the men named as pensioners, which showed the 

importance of gender. Stigmatized were described through the attributes of age and 

were associated with a deficiency to the ideal – health, employability, rationality, 

beauty, wealth, power, etc. Active were described through active leisure, work or 

sexuality. Active aging made the standard associated with consumerism, which was 

presented as achievable by individual effort. 

The importance of old age has increased between years 2007 and 2011 

(categorisation was extended and the vocabulary was more expressive), active ageing 

was extended and the connection with mental diseases was resticted. Care, despite the 

paternalistic discourse of stigmatized old age, appeared rarely and its forms were not 

very diversified. In 2007 it was mainly associated with negative events and elderly as 

mentally and physically ill. In contrast, in 2011, the thematisation and diversity of care 

were extended. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Seznam analyzovaných článků (tabulka) 

 

Článek 
číslo 

Název titulku Den Str. 

1 Zemřel pod vlakem 16.11.2007 5 

2 Avia zabíjela 19.11.2007 5 

3 Vážení čtenáři 19.11.2007 16 

4 Obral seniorku  20.11.2007 5 

5 Podvedli stařenku  20.11.2007 7 

6 Vážení čtenáři,  21.11.2007 16 

7 
Ministr Julínek a jeho mluvčí Cikrt říkají v komiksu: 
Kdy platit a kdy ne  

21.11.2007 2 

8 Senior zvládne 91 kliků za minutu!  21.11.2007 4 

9 Od skandálu k postupu  21.11.2007 17 

10 S Puťou strávím ještě Vánoce  22.11.2007 9 

11 Za napadení sekerou pět let  22.11.2007 5 

12 E-maily dopisy  22.11.2007 17 

13 Byt vyhořel 23.11.2007 5 

14 Jedenáctiletý zmlátil babičku!  24.11.2007 5 

15 Okradly seniory 24.11.2007 5 

16 Oknem vletěly zápalné láhve  26.11.2007 4 

17 Vážení čtenáři,  26.11.2007 16 

18 Okradli seniorku 26.11.2007 8 

19 Zemřelá klientka měla tuberkulózu  27.11.2007 6 

20 Drahá toaleta 27.11.2007 8 

21 Žhář vhodil do bytu zápalnou láhev  27.11.2007 8 

22 Pražáci žijí nejdéle  27.11.2007 10 

23 Krásné legendy se vracejí!  27.11.2007 18 

24 Ještě nepřekonal pubertu  28.11.2007 18 

25 Ženský postrach hospod bude dva roky za mřížemi  28.11.2007 5 

26 Zavraždila stařenka svou spolubydlící?  28.11.2007 6 

27 Kmeti na lavičce  28.11.2007 18 

28 V sedmdesáti pořád na lavičce? 28.11.2007 18 

29 Nemá úspory 29.11.2007 7 

30 Senior loupil 29.11.2007 5 

31 Okrádají důchodce  29.11.2007 7 

32 Silniční válec málem zabil chodce  29.11.2007 5 

33 Matka tyrana doufá, že ji dům zabije  29.11.2007 5 

34 Soudce Bernát kauzu Berka nestihne  29.11.2007 5 
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Článek 
číslo 

Název titulku Den Str. 

35 Slepou (†90) bodla nožem do krku  29.11.2007 5 

36 Důchodce povraždil 18 lidí! 29.11.2007 24 

37 Strom zabíjel 29.11.2007 5 

38 Modlil jsem se, abych umřel  30.11.2007 13 

39 Obral seniorku 30.11.2007 6 

40 Okradl stařenku  30.11.2007 8 

41 Slavila 104 30.11.2007 5 

42 Zlodějská hyena 1.12.2007 5 

43 Vyvedli 13 lidí 3.12.2007 4 

44 Peníze navíc se hodí  3.12.2007 14 

45 Chtěl jí pomoci 3.12.2007 24 

46 Skočila do rybníka  4.12.2007 7 

47 Matkou v 64!  4.12.2007 14 

48 Sledoval důchodce 5.12.2007 9 

49 Nadělují dětem už patnáct let   6.12.2007 6 

50 Poradí důchodcům 7.12.2007 21 

51 Kostková pokřtila kalendář seniorů  7.12.2007 11 

52 Vrah křičel: Je to fraška  7.12.2007 6 

53 To je ona: V německé loterii vyhrála 400 milionů  8.12.2007 16 

54 Zrušili jim vlak!  8.12.2007 4 

55 Velké srovnání výdajů  8.12.2007 4 

56 Malý Tomáš na telefonu Blesku  8.12.2007 6 

57 Okradli stařenku (83) 10.12.2007 7 

58 Autobusáci hrozí: Budeme stávkovat!  10.12.2007 5 

59 Zemřel v močůvce 11.12.2007 8 

60 Podvodník okrádá stařenky  11.12.2007 5 

61 Zmizelo pohřebné 12.12.2007 5 

62 Pomatená stála v řece  12.12.2007 5 

63 Ale kde se v noci najíme?!  12.12.2007 4 

64 Podvodník okradl seniory  12.12.2007 5 

65 Stařík prý přijel tramvají z Prahy  12.12.2007 5 

66 Šel sázet a vpálil si kulku do hlavy! 13.12.2007 5 

67 Vychovejte prezidenta nebo aspoň 16 popelářů  13.12.2007 2 

68 Má rakovinu… 13.12.2007 23 

69 E-maily dopisy  13.12.2007 14 

70 E-maily dopisy 14.12.2007 18 

71 Kolik zaplatíte u jednotlivých lékařů?  15.12.2007 4 

72 Na Karvinsku umírali chodci  15.12.2007 5 

73 Vystrašení pacienti zaplnili čekárny  15.12.2007 2 

74 Bylo lépe za komunistů, nebo teď?  16.11.2011 2 
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Článek 
číslo 

Název titulku Den Str. 

75 Mamino, vyhráli jsme tisíc! 100 16.11.2011 8 

76 Umřel v zapomnění  16.11.2011 12 

77 Lump okradl seniorku (81)  16.11.2011 6 

78 Přišla o peníze 16.11.2011 5 

79 Co vlastně Drulák řekl? A jaké byly reakce?  18.11.2011 16 

80 Kdo okrádá seniorky? Je to Novák, či Svoboda?  18.11.2011 5 

81 Vrátili peníze  18.11.2011 7 

82 Falešný vnuk  19.11.2011 6 

83 Zaťala otci (70) sekyru do hlavy!  19.11.2011 6 

84 Z Trošky se stává profesionální kmotr  21.11.2011 12 

85 Uteču s přítelkyní Gábinou a fenkou Julčou do lesa...  21.11.2011 14 

86 Ujel od nehody  21.11.2011 5 

87 Srazil cyklistu z kola berlí  21.11.2011 6 

88 Spal na chodníku 21.11.2011 6 

89 Stará na řízení 22.11.2011 6 

90 Falešný vnuk  22.11.2011 6 

91 Za dobrotu…Mladá hyena 23.11.2011 5 

92 Hyeny udeřily  23.11.2011 7 

93 Nabourali mu auta, tak zabil seniora!  23.11.2011 5 

94 Žebrák okradl 24.11.2011 6 

95 Gauneři v politice: Gross, nebo všichni?  24.11.2011 12 

96 Našly se jen jejich rámy?  24.11.2011 4 

97 Den v nemocnici: Od prosince za 100 Kč  25.11.2011 3 

98 Zlodějka si zlámala obě nohy  25.11.2011 6 

99 Stačí jen 2x přehnout a 3x říznout  25.11.2011 9 

100 Češky jsou nejtlustší!  25.11.2011 24 

101 Zařiďte si důchod jako v Německu! 25.11.2011 2 

102 Starejte se včas  25.11.2011 4 

103 Nemůžete sami? Zaplaťte si kamaráda nebo sousedku 25.11.2011 12 

104 Nejčastější otázky a odpovědi k příspěvku na péči 25.11.2011 13 

105 Jsem důchodce A to se vyplatí! 25.11.2011 14 

106 K Vánocům chtějte zážitky, ne důchodky!  25.11.2011 16 

107 Zabitý ležel tři dny v kůlně  26.11.2011 6 

108 Ježíšek bydlí v Norimberku 26.11.2011 6 

109 Pracujte už při škole!  28.11.2011 17 

110 Horní Jiřetín Vesnice na odpis  29.11.2011 5 

111 Zasekla otci sekeru do hlavy, dostala 5,5 roku  29.11.2011 5 

112 Netradiční lupič  30.11.2011 24 

113 Harrison Ford si švihne Indyho v 70!  30.11.2011 24 

114 Umíral a rodina se hádala  1.12.2011 1 
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Článek 
číslo 

Název titulku Den Str. 

115 Podvedl seniorku 1.12.2011 6 

116 Zůstal po něm Krteček a miliony  1.12.2011 10 

117 Dopisy & e-maily  1.12.2011 17 

118 Vážení čtenáři 2.12.2011 20 

119 Kladivem bil starého muže  2.12.2011 7 

120 Důchodci dráž 3.12.2011 2 

121 Sedm lékařů soudí za smrt pacienta  3.12.2011 5 

122 Podmáčená stropní omítka spadla na tři důchodce  5.12.2011 9 

123 Místo oslav se chystá pieta  5.12.2011 14 

124 Jděte na brigádu!  5.12.2011 17 

125 Staré lidi mučily zimou a hladem  6.12.2011 8 

126 Senior srazil na přechodu ženu, která převáděla děti  6.12.2011 5 

127 Smutek po porodu  7.12.2011 1 

128 Místo sexu dostal nakopáno...  7.12.2011 8 

129 Měsíc bojoval o život!  7.12.2011 18 

130 Umřela lékaři pod rukama  7.12.2011 4 

131 Falešný vnuk 7.12.2011 7 

132 Radost smutek poráží  8.12.2011 1 

133 Fotku dítěte viděli jen Plekancovi  8.12.2011 12 

134 Myslete na důchod už teď!  8.12.2011 16 

135 Setkají se na tatínkově pohřbu! 9.12.2011 15 

136 Agresivní řidič dostal za smrt seniora 11 let! 9.12.2011 6 

137 Muž rozbil ženě hlavu sekáčkem! 9.12.2011 7 

138 Zdeňka Milera (†90) vyprovodil i Krteček 10.12.2011 7 

139 Srazil chodkyni 10.12.2011 4 

140 Inspirace pro všechny generace 10.12.2011 6 

141 Chtěl bych se setkat s Bricem  13.12.2011 14 

142 Falešný vnuk 13.12.2011 5 

143 Brzobohatý se zranil  14.12.2011 10 

144 O důchodcích a sexu  14.12.2011 11 

145 S kalašnikovem střílel i do batolat!  14.12.2011 24 

146 Oloupil důchodce  14.12.2011 8 

147 Letošní Vánoce budou smutné  15.12.2011 11 

148 Hyeny udeřily 15.12.2011 6 

149 Kdo jsme? A jací jsme?  16.12.2011 10 

150 V Česku chtěli prodat radioaktivní materiál  16.12.2011 28 

Zdroj: Vytvořeno autorkou na základě článků publikovaných v deníku Blesk 

v uvedených dnech 


