
Přílohy 

 
Příloha č. 1: Ukázka otevřeného kódování (text) 

 

T: A diskutujete třeba o tom, když ty zprávy vidíte, potom na pokoji nebo během toho, bavíte 

se o tom? 

R: No lidi celkem to, se na to dívají, tady to chytnou a tady to pustijó ven, nějak je to 

nevzrušuje. 

T: A noviny čtete? 

R: Noviny čtu, Blesk si občas koupím a domů mě chodí komunistický noviny a občas je, taky 

mě syn koupí Právo, demokratický, české demokracie, ČSSD. 

T: A o čem si tak nejraději počtete v těch novinách? 

R: No ze světa zprávy a z domova taky a potom, když začne, nějakej ten pitomej program to 

raději odejdu od televize. Raději si čtu. 

T: Díváte se třeba v neděli odpoledne na ty diskusní pořady, třeba Otázky Václava Moravce, 

nebo ta Sedmička, Partie? 

R: Když jsem byl ještě doma, tak jsem to sledoval, ale tady o to nikdo nemá zájem, takže to 

už nesleduju. 

T: A mrzí vás to třeba? 

R: No, co můžu dělat. 

T: Máte pocit, že se v médiích nebo, že politici mluví hlavně o problémech mladých lidí a na 

ty vaše problémy, těch starších lidí, už se zapomíná? 

R: No moc to teda nesleduju, akorát zprávy a pro nás pro starý už to nemá význam jako, 

celkem si žijeme jakš takš, ale mladí teda, co jsem slyšel je hodně nezaměstnaných a dokonce 

aji co vystudovali střední nebo vysokou školu, že jsou bez zaměstnání. 

T: A diskutujete o tom třeba s dětma nebo vnoučatama? 

R: No moji synové mají jiný názory, poněvadž jsou kapitalisti. Syn má firmu a ten mladší má 

taky firmičku jako a je vyučenejm zedníkem a vždycky si vezme nějakou zakázku od města, 

třeba vyspravit vybydlenej byt, třeba po cigánech, to je taky nová verze, vybydlenej byt. 

T: Pohádáte se teda o tom? 

R: Ne, my se nehádáme. Já třeba zmlknu, když vidím, že syn strašně napadá komunisty a že 

bylo tehda špatně. 



 

„No lidi celkem to, se na to dívají, tady to chytnou a tady to pustijó ven, nějak je to 

nevzrušuje.“ 

lhostejnost 

„Noviny čtu, Blesk si občas koupím a domů mě chodí komunistický noviny a občas je, taky mě 

syn koupí Právo, demokratický, české demokracie, ČSSD.“ 

předplatné a náhodný výběr 

„No ze světa zprávy a z domova taky a potom, když začne, nějakej ten pitomej program to 

raději odejdu od televize. Raději si čtu.“ 

 „Když jsem byl ještě doma, tak jsem to sledoval, ale tady o to nikdo nemá zájem, takže to už 

nesleduju. … No, co můžu dělat.“ 

omezený program 

„No moc to teda nesleduju, akorát zprávy a pro nás pro starý už to nemá význam jako, celkem 

si žijeme jakš takš, ale mladí teda, co jsem slyšel je hodně nezaměstnaných a dokonce aji co 

vystudovali střední nebo vysokou školu, že jsou bez zaměstnání.“ 

problémy potomků 

„No moji synové mají jiný názory, poněvadž jsou kapitalisti. Syn má firmu a ten mladší má 

taky firmičku jako a je vyučenejm zedníkem a vždycky si vezme nějakou zakázku od města, 

třeba vyspravit vybydlenej byt, třeba po cigánech, to je taky nová verze, vybydlenej byt.“ 

konflikty 

„Ne, my se nehádáme. Já třeba zmlknu, když vidím, že syn strašně napadá komunisty a že 

bylo tehda špatně.“ 

pasivní obrana 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2: Ukázka kategorizace pojmů (tabulka) 

 

Kategorie Subkategorie Dimenze 

Výlety mimo domov divadlo četnost 

 nákupy cena 

 hospoda vzdálenost 

 návštěvy vzdálenost a četnost 

Budoucnost dětí školné odpor 

 práce dostupnost a plat 

 bydlení výše nájmu 

 

Příloha č. 3: Použité kódy při analýze rozhovorů (seznam) 

 

Pohled seniorů do budoucnosti: 

1. Rychlá a bezbolestná smrt 

2. Dobré zdraví 

3. Vidět vyrůstat potomky 

4. Obava ze snížení penze a odchodu z domova 

5. Úspěchy v koníčcích 

6. Přání nadějné budoucnosti mladé generace 

7. Stěžování si 

Spokojenost seniorů s životem v domově: 

1. Koníčky 

2. Lékařská péče 

3. Výlety mimo domov 

4. Návštěvy 

5. Spokojenost s umístěním v domově 

6. Nespokojenost s umístěním v domově 

 



Sledování zpravodajství mezi seniory: 

1. Harmonogram dne 

2. Diskuse u TV 

3. Hlavní zpravodajská relace 

4. Publicistické pořady 

5. Zdravotní limity 

6. Nedostatek financí na nákup tisku 

7. Zajištění jiného tisku 

8. Omezený program 

Politické agitace a besedy v domově: 

1. Kritika 

2. Pozitivní ohlas 

3. Zpestření 

4. Nedůvěra 

5. Pasivita 

6. Aktivita 

Diskuse mezi seniory o politice: 

1. Nadávání 

2. Nízká potřeba kontaktu 

3. Obavy z následků 

4. Diskuse na chodbách 

Diskuse s potomky o politice: 

1. Konflikty 

2. Mladí volí pravici 

3. Jiný svět mladých 

4. Nepodstatné téma 

Spokojenost s důchody, zdravotnictvím a sociálním postavením ve společnosti: 

2. Ekonomické rozdíly 

3. Osobní skromnost 

4. Problémy potomků 

5. Nespravedlnost 



Vztah seniorů k minulému režimu: 

1. Sociální jistoty 

2. Práce 

3. Konformita 

4. Dobří a špatní komunisté 

Volby do zastupitelských orgánů v životech seniorů: 

1. Náhodná volba 

2. Budoucnost potomků 

3. Zajištění sociálních jistot 

4. Třídní volba 

5. Zideologizovaná volba 

6. Účast 

7. Neúčast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4: Axiální kódování (text) 

 

Příčinná podmínka → jev → kontext → intervenující podmínky → strategie jednání a 

interakce → následky 

 

Příčinné podmínky 

Obavy z budoucnosti 

Sny 

 

Jev 

Zájem o politiku 

 

Kontext 

Sledování zpravodajství 

Účast na politických agitacích 

Diskuse s příbuznými a klienty 

 

Intervenující podmínky 

Zdravotní stav 

Mentální stav – koníčky, společenská aktivita 

Doporučení příbuzných 

 

Strategie jednání a interakce 

Účast ve volbách 

 

Následky 

Volební výsledky 

 


