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Abstrakt 
Diplomová práce s názvem Senioři v reklamě se zaměřuje na reklamní reprezentaci stáří 

v České republice a Litvě. Jelikož stáří považujeme za sociální konstrukt, teoretická část 

se snaží postihnout specifika teorie sociálního konstruktivismu obecně a následně právě 

na příkladu stáří. Další oddíl této práce nastíní na základě literární rešerše a několika již 

publikovaných výzkumů povahu mediální i reklamní reprezentace stáří. Následující část 

zohlední reklamní perspektivu z jiného úhlu pohledu, když popíše současné trendy a 

přístupy v marketingové komunikaci cílící nebo zobrazující seniory. V praktické 

kapitole práce je popsána základní charakteristika výzkumu společně s výzkumnou 

metodou, kterou je sémiotická analýza. Výzkumný vzorek představují vybraná reklamní 

videa českých a litevských kampaní, ve kterých se vyskytují aktéři staršího věku. 

Analytická část si klade za cíl odhalit naladění reklamní reprezentace stáří a také 

atributy, se kterými jsou senioři v reklamě spojováni. V závěru práce jsou představena 

výzkumná zjištění a rámcující tendence reklamní reprezentace stáří, a následně i dílčí 

interpretace jednotlivých reklam. Výzkumné výstupy a zjištěné trendy v reklamní 

reprezentaci stáří jsou poté srovnány s teoretickými východisky o mediální reprezentaci 

stáří. 

 

Abstract 
Diploma thesis Elderly people in TV advertising focuses on advertising representation 

of the old age in Czech Republic and Lithuania. Since the old age is considered as a 

social construct, a theoretical part tries to describe the specifics of the theory of social 

constructivism in general, and then on the example of the old age. The next section of 

this paper outlines, based on a literature and a number of already published researches, 

character of the media and advertising representations of old age. The following section 



 

   

takes into account the advertising perspective from a different angle when describing 

current trends and approaches in marketing communications targeting the elderly or 

showing elderly people. In the practical part of this thesis, I describe the main 

characteristics of qualitative research together with research method, which is the 

semiotic analysis. The research sample includes selected TV advertisements from Czech 

and Lithuanian campaigns in which actors of older age appear. The analytical part aims 

to reveal the nature of advertising representations of old age, and attributes with which 

elderly people are associated. The conclusion presents research findings and framing 

tendencies of advertising representation of old age, and consequently the partial 

interpretation of each advertisement. Research outputs and identified trends in the 

advertising representation of old age are then compared with theoretical basis of media 

representation. 
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Úvod 
Diplomová práce je zaměřena na mediální reprezentaci stáří s důrazem na jeho 

reklamní reprezentaci. Tématu ryze reklamní reprezentace stáří doposud nebylo 

v národním měřítku věnováno mnoho prací či výzkumů, a proto volím právě toto 

zaměření, i když je reklama velmi specifickým mediálním obsahem. Stáří samotné pak 

v závislosti na fenoménu stárnutí populace považuji za téma stále nabývající na 

důležitosti.   

Osobní motivací pro výběr tématu bylo mé dobrovolné působení v neziskové 

organizaci zaměřené na péči o seniory, jež bylo podloženo obecně kladným vztahem 

k seniorům a doprovozeno přirozeným akademickým zájmem o jejich mediální obrazy. 

Myšlenka srovnání české a litevské reklamní reprezentace stáří vznikla při mém 

studijním pobytu v Litvě, kde jsem se zúčastnila semináře International and Intercultural 

Communication a tématu se dotkla v závěrečné práci tohoto semináře.  

Cílem diplomové práce je představit koncept sociální konstrukce reality na 

příkladu sociální konstrukce stáří. V první kapitole proto stručně nastíním teorii 

sociálního konstruktivismu obecně, dále vymezím stáří a pojmenování senior, přiblížím 

povahu vnímání stáří ve společnosti a nakonec představím vybrané společenské jevy, 

které sociální konstrukci stáří formují – mezi nimi stereotypy, předsudky a mýty. 

Druhý oddíl práce se zaměřuje na mediální reprezentaci stáří, která je zde 

popsána a vzápětí ilustrována výstupy z českých, litevských a zahraničních výzkumů 

mediálních a čistě reklamních obsahů vážících se ke stáří. 

V následující části se z důvodu zaměření práce na analýzu reklamních obsahů 

reprezentujících stáří zabývám seniory jako marketingovou cílovou skupinou. V této 

kapitole poodkrývám mechanismy tvorby reklamy cílené nebo zobrazující seniory. 

Čtvrtá kapitola je postavena na kvalitativní analýze vybraných reklamních 

obsahů z České republiky a Litvy. V úvodu proto dojde k představení výzkumné 

metody (sémiotické analýzy) a poté proběhne prezentace výzkumných zjištění. 

Následně srovnám závěry nejen v závislosti na zemi vysílání zkoumaného reklamního 

obsahu, ale také v komparaci s teoretickými východisky o mediální a sociální 

konstrukci stáří.  
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1. Koho nazýváme seniorem? 
 

Kapitola první nabídne možné způsoby výkladu pojmenování senior. První část 

přiblíží teorii sociálního konstruktivismu a v návaznosti i sociální konstrukci stáří. Na 

seniora poté nahlédneme z různých vědních perspektiv, a představíme tak dílčí definice 

označení senior. Další část kapitoly představí současné i minulé vnímání stáří ve 

společnosti včetně stereotypních a diskriminujících tendencí.  

Vymezení pojmenování „senior“ a „stáří“ v širší perspektivě sociální konstrukce 

stáří a jeho vnímání ve společnosti považujeme za vhodné pro uvedení do tematiky 

mediální reprezentace stáří, o které budeme hlouběji pojednávat v druhé kapitole této 

práce. 

 

1.1 Sociální konstrukce stáří 
Pro širší uchopení fenoménu stáří a zachycení jeho kontur jsme zvolili teorii 

sociálního konstruktivismu, podle kteréž je i stáří sociálně konstruovanou realitou.1  

 

 Berger s Luckmannem, autoři teorie sociálního konstruktivismu, uvažují nad 

realitou jako sociálně podmíněnou, přičemž realitu definují jako „vlastnost náležící 

jevům, kterým přisuzujeme existenci nezávislou na naší vlastní vůli“.2 Autoři vedle 

právě definovaného termínu užívají také pojem „vědění“, který charakterizují jako 

„jistotu, že tyto jevy jsou skutečné a jsou nositeli určitých vlastností“.3 Teorie sociálního 

konstruktivismu, jak vyplývá z výše uvedených definic, chápe realitu jako sociálně 

podmíněný fenomén. Jelikož se na tvorbě realit podílí nepočitatelné množství jedinců, 

lze usuzovat, že i množství realit samotných je teoreticky nepočitatelné a každá 

jednotlivá realita se může lišit od té předchozí. Rozhodujícím faktorem pak není to, 

zdali toto vědění je platné, ale nýbrž jestli je v konkrétním společenství všeobecně 

                                                 
1 Gender Studies. Reprezentace seniorů a seniorek v médiích. Gender Studies. Praha. 2005. s. 9 
2 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 
1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. s. 9 
3 Tamtéž 
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přijímané.4 V rámci tohoto sociologického chápání považujeme i stáří za sociálně 

konstruovanou realitu. 

Sedláková k tématu dodává, že pokud stáří chápeme jako sociální konstrukt, „je 

nutné odlišovat stáří ve své biologické podobě a stáří jako společenskou konvenci, která 

se liší společnost od společnosti“.5 Stáří v tomto pojetí připisujeme významy, které jsou 

sdíleny napříč kulturou v rámci celospolečenského diskurzu. Stáří je z tohoto pohledu 

chápáno jako fáze života na konci časové osy, čímž se stává opakem a negací mládí, 

zdraví, síly a svěžesti. Z toho důvodu je spojováno s negativními stereotypy, s nimiž 

jsou ztotožňováni všichni zástupci skupiny seniorů. Vzhledem k tomu, že jsou ale staří 

lidé nejvíce heterogenní věkovou skupinou, nelze všechny její příslušníky 

charakterizovat stejně. Ačkoliv by bylo mylné tvrdit, že někteří zástupci seniorů 

stereotypní charakteristiky nenaplňují.6 

 

V současné době je v české společnosti stáří vnímáno jako společnosti 

nepřínosný věk naplněný chátráním. Postoj veřejnosti ke starším lidem je tedy často 

negativní, přehlížející či odmítavý.7 Ačkoliv stáří nese jedinečné atributy vycházející 

z celoživotních zkušeností, je společností, která oslavuje kult mládí a produktivity, 

nedoceněno. Toto jednání a smýšlení o staré generaci podporují svou produkcí 

i zaměřením také média, která dle Vágnerové „potvrzují různým způsobem důležitost 

vnějšího vzhledu a proklamované svěžesti jako současnou normu“.8  

 

I když společnost prochází neustálým vývojem a stále vznikají nové existenční 

podmínky, určité vlastnosti a atributy nyní považujeme za dominantní a klíčové. 

Soudobá společnost (stejně jako její představitelé) se dle Urbana vyznačuje atributy 

jako je globalizace, virtualizace, rostoucí anonymita, komercionalizace, dynamičnost, 

pohodlnost či lhostejnost. Nynější generace seniorů, jež vyrůstala ve společnosti jiné 

                                                 
4 Dostupné z: http://www.inflow.cz/socialni-konstrukce-reality-petera-bergera-thomase-luckmanna 
5 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Obraz seniorů a stáří v českých médiích aneb přispívají mediální obsahy k 
vytváření věkově inkluzivní společnosti? in BOČÁK, Michal a Juraj RUSNÁK (eds.). Médiá a text. 1 
vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. s. 200 
6 Tamtéž 
7 LAŠEK, Jan. Kapitoly ze sociální psychologie I. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. s. 315 
8 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. s. 
308 
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povahy, se tudíž může potýkat s horší adaptabilitou na změny, přičemž právě tento jev 

může hrát roli v negativní stereotypizaci a věkové diskriminaci těchto jedinců.9 

 

K rozdílnému vnímání starých lidí může docházet také v důsledku použití 

termínu „senior“ či „důchodce“. Zatímco „důchodce“ vyvolává spíše negativní konotace 

(ekonomická neproduktivita, odchod do důchodu), „senior“ je vnímán spíše pozitivně a 

nese v sobě i jiné, neekonomické, atributy.10 

 

1.2 Chápání seniora z různých vědních perspektiv 

Sociální konstrukce stáří se odráží nejen ve společenském diskurzu, ale i ve vědní 

perspektivě. V této podkapitole proto stručně představíme přístupy k seniorům a stáří 

vybraných vědních disciplín – bude se jednat o biologii, sociologii, ekonomii, právo a 

psychologii.   

Během rešerše jsme našli několik ukazatelů, které nezávisle na vědním oboru 

pomáhají seniora zařadit a následně popsat. Primárně hovoříme o věku, sekundárně pak 

např. o vnějších poznávacích znacích. Tyto ukazatelé do jisté míry vykazují 

provázanost. 

Za nejpříznačnější ukazatel seniorského věku obvykle bývá považován právě 

věk, který představuje formální či úřední znak. I Světová zdravotnická organizace 

(WHO) se domnívá, že věk (konkrétně 65 a více let) v rozvinutých zemích slouží jako 

znak stáří. OSN spodní hranici stáří spatřuje již v 60. roce života.11 Situace 

v rozvíjejících se zemích, např. afrických, je poněkud odlišná, neboť průměrná délka 

života je v těchto státech nižší než v těch rozvinutých. 

Mezi další a méně obecné atributy označující seniora dále patří např. vnější 

vzezření, zdravotní stav, psychická i fyzická kondice, životní styl a sociální pole, které 

jsou, jakmile nabydou určitého stupně identifikovatelnosti, ve společnosti označovány 

jako projevy stáří.12 

 

 

                                                 
9 URBAN, Lukáš. Sociologie. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. s. 316-320 
10 Gender Studies. Reprezentace seniorů a seniorek v médiích. Gender Studies. Praha. 2005. s. 13 
11 Dostupné z: http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/ 
12 SAK, Petr a Karolína KOLESÁROVÁ. Sociologie stáří a seniorů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. s. 25 
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Senior a stáří 

Se seniorským věkem jsou spojeny dva termíny, které znějí stárnutí a stáří. 

Pojem stáří lze charakterizovat jako pozdní fázi vývoje jednotlivce. Stáří je projevem 

i důsledkem přirozených biologických procesů ovlivněných dalšími vnějšími faktory.13 

Období stáří lze vymezit dvěma časovými body. Jedná se o horní a dolní věkovou 

hranici. Horní věková hranice je vymezena smrtí seniora, spodní hranici nelze přesně 

určit, jelikož u každého jedince nastává v jinou dobu. Začátek životního období stáří je 

totiž ovlivněn různými jevy a procesy, jejichž projevy a vývoj závisí na biologických, 

sociologických či ekonomických faktorech.14 

Stáří také můžeme charakterizovat jako období, ve kterém jedinec získává nové 

svobody. V produktivním období před vstupem do éry stáří je totiž jedinec obvykle 

svazován řadou společenských pravidel a obecným tlakem ke konformitě. Nově nabytá 

svoboda se týká především svobody v jednání a naplňování životního stylu.15 

Stárnutí můžeme chápat ve dvojí perspektivě - stárnutí jednotlivce a stárnutí 

populace. Proces stárnutí u jednotlivce chápeme jako biologický proces modifikace 

organismu od narození až po smrt, jak ještě zmíníme níže. Vývoji jednotlivce odborně 

říkáme ontogeneze. Tento termín se tedy neváže pouze k seniorům, ale ke všem 

jednotlivcům nehledě na věk.16 Druhé perspektivě, totiž stárnutí populace, se budeme 

stručně věnovat v podkapitole s názvem Evropská a národní perspektiva stárnutí, kde 

rozebereme zmíněný fenomén z české i litevské perspektivy a připojíme veřejně-

politický pohled na seniorskou tematiku. 

 

Stárnutí z pohledu biologie 

 Proces stárnutí z biologického hlediska provází a způsobuje řada tělesných 

změn. Dle Dessaintové se jedná se o „snižování buněčného kapitálu, ztrátu vitality 

orgánů, stárnutí nervové soustavy, ochabování smyslových orgánů či oslabení 

imunitního systému“.17 Zmenšování buněčného kapitálu laicky znamená, že každý 

lidský jedinec přibližně od 25 nebo 30 let věku ztrácí nervové buňky, které se už nikdy 

                                                 
13 KŘENKOVÁ, Romana. Právní postavení seniorů v České republice [online]. 2008. Dostupné z: 
http://www.insoma.cz/3_8.pdf s.7 
14 SAK, Petr a Karolína KOLESÁROVÁ. Sociologie stáří a seniorů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. s. 14 
15 Tamtéž s. 22 
16 Dostupné z: http://casopis.vsehrd.cz/2010/06/vybrana-problematika-stari-v-cr/ 
17 DESSAINT, Marie-Paule. Nezačínejte stárnout: [jak žít co možná nejdéle příjemně, samostatně a 
důstojně]. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. s. 19 
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neobnoví. Do 70. roku života člověk ztratí až 30 % svého buněčného kapitálu, jenž při 

narození tvořil cca 15 mld. nervových buněk.18 S přibývajícím věkem vedle této 

buněčné ztráty i orgány ztrácející některé své vlastnosti (např. svaly či ledviny atrofují, 

kostí se stávají křehčími, pohlavní orgány ochabují, výkonnost srdce se snižuje), což 

způsobuje fyzické, fyziologické, duševní a estetické změny19 (např. nekvalitní spánek, 

zhoršování krátkodobé paměti či malá schopnost přijímat nové informace20). 

   

Senior v sociologii 

Dle Saka a Kolesárové definujeme seniora ze sociologické perspektivy jako 

„člověka završujícího životní fázi se specifickým postavením ve společnosti“.21 Jinými 

slovy, sociologická věda seniora a životní fázi stáří ztotožňuje s potenciály 

k vyvrcholení života. Sak a Kolesárová tento potenciál stáří definují jako 

„nejpříhodnější podmínky k využití reflektovaných celoživotních zkušeností a výsledků 

celoživotního vzdělávání k povýšení vědomí v postojích, názorech, hodnotách, 

světonázoru i sociální kompetenci“.22 Seniora dále můžeme charakterizovat určitým 

odstupem od dění ve společnosti a vnímáním svého okolí v širokých souvislostech 

pramenících z dosavadních 50-60 let zkušeností.23 

Z generačního pohledu sociologie lze seniory, tedy spíše starší generaci, 

charakterizovat jako řídící či reprezentativní jedince. Příslušníci této generace se díky 

celoživotnímu sběru zkušeností vyznačují největší diferenciací a variabilitou, čímž se 

liší od ostatních, zejména těch nejmladších, členů společnosti.24 

 

Senior v ekonomii 

Pokud nahlížíme na termín „senior“ z této perspektivy, chápeme ho jako 

ekonomickou kategorii, jež ztrácí svou ekonomickou subjektivitu a vstupuje do věku, 

kdy má nárok na starobní důchod.25 V ekonomii je často místo termínu „senior“ užíváno 

pojmenování „důchodce“, aby byla akcentována jeho ekonomická (ne)aktivita a sociální 

                                                 
18 Tamtéž s. 20-21 
19 Tamtéž s. 21-24 
20 AGEING IN LITHUANIA [online]. Klaipėda: Klaipedos valstybine kolegija, 2011. Dostupné z: 
http://www.mep_activeageing.ipleiria.pt/files/2012/01/Klaipeda-State-College1.p s. 12 
21 SAK, Petr a Karolína KOLESÁROVÁ. Sociologie stáří a seniorů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. s. 25 
22 Tamtéž s. 23 
23 Tamtéž s. 21 
24 Tamtéž s. 25 
25 Tamtéž s. 21 
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status. Důchodcem pak ovšem nemusí být pouze osoba vysokého věku. Existují totiž 

i lidé, kteří mají nárok na jeden z tzv. invalidního, vdovského, vdoveckého, sirotčího či 

vojenského důchodu, a to ještě předtím, než dosáhnou důchodového věku.26 Tyto formy 

důchodu se tedy neodvíjejí od věku žadatele/pobíratele dávky, ale od jeho sociálního 

statusu, zdravotního stavu nebo rodinné situace. Z toho důvodu termín „důchodce“ 

v této diplomové práci nahrazujeme pojmem „senior“, jelikož lépe vystihuje kategorii 

našeho zájmu a nevyvolává konotace spojené s výrazem „důchodce“. 

 

Senior v právu 

Český právní řád termín „senior“ nezná. Místo něj se v právních vyhláškách 

a předpisech obvykle používá pojem „starý občan“, který však není blíže 

specifikován.27 Přesto je však senior či tzv. starší občan pod ochranou zákona a práv 

např. Listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České 

republiky28, a dalšími právními úpravami (např. zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách či tzv. Bílou knihou o sociálních službách29). 

 

Senior v psychologii 

Psychologie30, konkrétně její větev vývojové psychologie v pojetí Vágnerové, 

nevnímá seniora jako jednu kategorii, nýbrž tuto životní etapu rozděluje do dvou úseků 

- do raného stáří (60-75 let) a do tzv. pravého stáří (nad 75 let). Stáří obecně Vágnerová 

charakterizuje jako poslední etapu života či jako fázi post-vývojovou. Post-vývojovým 

stádiem je myšleno období, kdy „byly realizovány všechny latentní schopnosti 

vývoje“.31 Stáří dle Vágnerové nese atributy jako moudrost či pocit naplnění. Oproti 

tomu je však také spojováno s ubývajícími silami a proměnou osobnosti v její poslední 

                                                 
26 Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz 
27 Dostupné z: http://casopis.vsehrd.cz/2010/06/vybrana-problematika-stari-v-cr/ 
28 Dostupné z: http://www.insoma.cz/3_8.pdf s. 7 
29 Zákon o sociálních službách a Bílou knihu naleznete na webových stránkách MPSV: 
http://www.mpsv.cz/cs/7334 
30 Zcela samostatnou disciplínu věnující se seniorům a stáří představuje tzv. psychologie stáří, kterou se 
zabýval např. český psycholog Václav Příhoda. Dostupné z: HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. 1. 
vyd. Praha: Panorama, 1990. Pyramida (Panorama). s. 22 
V této diplomové práci nebude této disciplíně věnováno mnoho prostoru, neboť pro naše účely 
považujeme, aniž bychom tím tuto perspektivu považovali za méně zajímavou, důležitější vnímání 
fenoménu stáří z pohledu společnosti, než z pohledu jednotlivce v seniorském věku. 
31 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. s. 
299 
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životní fázi. Ranému stáří přezdíváme třetí věk, který s sebou přináší nejrůznější změny, 

avšak obvykle jen do té míry, že ještě neznemožňují aktivní stárnutí a pohodové žití.32 

Dle Vágnerové dále nazýváme období, které následuje po fázi raného stáří, tzv. 

pravým stářím. S tímto obdobím se pojí časy velkých fyzických i psychickým změn, 

kdy se zhoršuje jedincův zdravotní stav a stejně i jeho schopnost adaptability (např. na 

nové prostředí v pečovatelském domě). Z těchto důvodů je většina seniorů vysokého 

věku indisponována a jen menšinu z nich už vědecká či laická veřejnost chápe jako 

nositele moudrosti či životních zkušeností.33 Jak souhlasně píše Haškovcová, zejména 

lidé v tzv. vyzrálém stáří (séniu) ve věku 75-89 let „vykazují snížení fyzických 

a psychických sil…. A stáří se stalo čitelné ve tváři, v gestech, v chůzi.“ 34 

Psycholog Křivohlavý rozlišuje tři formy/stavy stárnutí. Za prvé se jedná o tzv. 

normální stav, jenž se nevyznačuje žádným biologickým nebo mentálně-patologickým 

znakem.  Za další Křivohlavý hovoří o tzv. optimálním stavu stárnutí. Tato forma stáří 

je chápána jako ideální, jelikož vychází z celkově příznivých životních podmínek od 

narození až po věk stáří či smrt. Třetí formou pak je tzv. nemocný či patologický stav, 

který charakterizujeme přítomností nemoci. Autor upozorňuje na tyto tři formy zejména 

z důvodu, že je mezi nimi třeba rozlišovat ve věci přístupu k danému jedinci.35 

 

1.3 Vnímání stáří ve společnosti 

Sociální konstrukce stáří a nahlížení na člověka v seniorském věku přímo 

souvisí s vnímáním stáří a starších lidí ve společnosti. 

I přesto, že seniory na základě dlouholetému nashromáždění zkušeností 

a vzpomínek považujeme za jednu z nejvíce heterogenních věkem určených skupin, 

společnost je vnímá jako skupinu homogenní.36 V následujících podkapitolách stručně 

nastíníme historii vnímání stáří ve společnosti. Následovat bude současné vnímání 

v evropské i české a litevské perspektivě. 

 

                                                 
32 Tamtéž 
33 Tamtéž s. 398-399 
34 HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. Pyramida (Panorama). s. 21 
35 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie: možnosti, které čekají. Vyd. 1. Praha: 
Grada, 2011. Psyché (Grada). s. 39-40 
36 ROČKOVÁ, Jarmila. Postavení seniorů ve společnosti - společnost versus senioři [online]. Brno, 2009. 
Dostupné z:http://is.muni.cz/th/258723/lf_m/Postaveni_senioru_ve_spolecnosti.pdf. Diplomová práce. 
Masarykova univerzita. s. 18 
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1.3.1 Postavení seniorů v historickém přehledu 

Ruku v ruce s vývojem a proměnami evropské společnosti napříč historií se 

mění i chápání stáří a jeho atributů. Seniora v dnešní podobě a dle současného vnímání 

seniorského věku nelze se seniorem počátku minulého století srovnávat - dnešní senior 

se dožívá vyššího věku a delší část života se těší dobrému zdravotnímu stavu. S tím 

souvisí i sociální fenomén stárnutí populace, o kterém se zmíníme níže. 

 

Dle Haškovcové se představy a postoje ke stáří v minulosti střídaly. Obvykle se 

jednalo buď o představu moudrého, ctěného, respektovaného a laskavého staršího či 

naopak o neužitečného, zapomnětlivého a nemocného. Dle jejího názoru je dnešní 

situace netypická a společnost nahlíží seniory z obou perspektiv, či dokonce vznikají 

představy nové a pomíchané.37 O tomto rozporu, který se odráží např. ve veřejně 

politické agendě a smýšlení veřejnosti, budeme rovněž hovořit v následující 

podkapitole. 

 

Ve středověku byl v návaznosti na osvícený humanismus kladen důraz na 

zachování důstojného stáří. Za tímto účelem byly zakládány starobince a chudobince. 

V Čechách se paralelně vyvinula tradice výměnkářů. I v této době se však staří úctě 

těšili jen v případě, že byli samostatní nebo byli obdařeni nějakou zvláštní schopností či 

vlastností - např. moudrostí či řemeslným umem. Oslava vybraných atributů stáří se ale 

během posledních desetiletí výrazně změnila. Ne moudrost či zkušenost, ale mladistvý 

vzhled a držení kroku s dobou, to jsou znaky, které si společnost od dnešních seniorů 

žádá.38 

Senior současnosti se po odchodu do důchodového věku potýká s rolí 

neužitečného článku společnosti, protože finančně nepřispívá do státního rozpočtu, 

naopak z něj „bere“. Životní etapa stáří se nyní často stává bezcílnou poutí v izolaci, 

kdy se starý jedinec, odtržený od aktuálního dění, utíká ke zvykům a vzorcům chování, 

které jsou poplatné době, stává se nejistým, osamoceným či lhostejným.39 

                                                 
37 HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. Pyramida (Panorama). s. 56-
57 
38 ROČKOVÁ, Jarmila. Postavení seniorů ve společnosti - společnost versus senioři [online]. Brno, 2009. 
Dostupné z:http://is.muni.cz/th/258723/lf_m/Postaveni_senioru_ve_spolecnosti.pdf. Diplomová práce. 
Masarykova univerzita. s. 22-23 
39 Tamtéž 
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Se seniory je ve společnosti zacházeno a jednáno podobně jako s dětmi, které 

jsou nesoběstačné, nezkušené a nedrží krok s realitou. Stuart-Hamilton dokonce nazývá 

způsob, jak někteří lidé hovoří s lidmi staršího věku, a který se nápadně podobá 

komunikaci s dětmi, jako tzv. elderspeak.40  

Postavení seniora ve společnosti se však může i lišit. Někteří příslušníci této 

skupiny objevují nové koníčky a záliby, které se vymykají stereotypům. Mají-li dostatek 

finančních prostředků, mohou i cestovat více než dřív či se vzdělávat. Postavení seniora 

s sebou nese i nenahraditelné zdroje vzpomínek, příběhů, tradičních hodnot či 

vědomostí.41 

 

1.3.2 Současná evropská a národní perspektiva stárnutí 

Vnímání stáří v evropské společnosti v současnosti do značné míry souvisí 

s fenoménem demografického stárnutí a přibývání obyvatel vysokého věku. V dalších 

odstavcích se zaměříme na to, zdali se vnímání a představy o seniorech v této 

souvislosti společně s veřejně-politickou agendou mění, vyvíjejí či nikoliv. 

 

Proces demografického stárnutí je v evropských vyspělých zemích považován za 

významný sociální jev, a to již od druhé poloviny minulého století. Tento proces 

chápeme jako zvyšující se počet osob seniorského věku, který jde ruku v ruce nižší 

natalitou. Vedle těchto faktorů vede k demografickému stárnutí populace také 

prodlužování délky lidského života a míra úmrtnosti. Průvodním jevem demografického 

stárnutí je růst průměrného věku.42 Příčinou stárnutí populace je stále se zvyšující 

kvalita lékařské péče a sociálních služeb, roli hraje i zdravější životní styl a čistší 

životní prostředí. Souhrnným faktorem je pak zvyšující se kvalita života. Pro ilustraci, 

mužští obyvatelé ČR bez zdravotních obtíží žijí v průměru do 62 let a ženy přes 64 let43, 

                                                 
40 STUART-HAMILTON, Ian. Psychologie stárnutí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. s. 256 
41 ROČKOVÁ, Jarmila. Postavení seniorů ve společnosti - společnost versus senioři [online]. Brno, 2009. 
Dostupné z:http://is.muni.cz/th/258723/lf_m/Postaveni_senioru_ve_spolecnosti.pdf. Diplomová práce. 
Masarykova univerzita. s. 24-25 
42 Dostupné z: http://casopis.vsehrd.cz/2010/06/vybrana-problematika-stari-v-cr/ 
43 Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/390550-prumerny-vek-doziti-cechu-se-za-rok-prodlouzil-
o-sedm-mesicu.html 
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a jak plyne ze Statistické ročenky České republiky z roku 2014, se ženy v průměru 

dožívají 82 let a muži téměř 76 let.44 

 Demografické stárnutí, jak napovídá historický vývoj posledních 70 let, není jen 

dočasným trendem, ale představuje fenomén, který bude stále více aktuální. To ostatně 

dokazují i studie a prognózy Českého statistického úřadu (ČSÚ). Hlavním odhadem je 

proměna věkové struktury obyvatel ČR, ve které dojde k růstu podílu osob starších 65 

let až na jednu třetinu celkové populace.45 Jinou prognózou je, že by se počet obyvatel 

starších 85 let měl do roku 2050 zpětinásobit.46 

Jak ovšem píše Sedláková, dle výzkumu PPAII-ČR z roku 2001 má „česká 

veřejnost tendenci skutečný počet seniorů v populaci ČR nadhodnocovat…. co je ale 

horší, tři čtvrtiny (72 %) populace považují nárůst počtu seniorů za špatný“.47 Stuart-

Hamilton k tématu dodává, že výraznému prodlužování střední délky života ve své 

podstatě nedochází a tzv. demografická panika je neopodstatněná. Autor si je vědom, 

technologického pokroku, který s sebou přináší vyspělé lékařské metody prodlužující 

délku života, avšak zároveň zastává názor, že výrazněji zpomalit nebo zcela zastavit 

přirozenou senilní degeneraci není v současné době možné.48  

Demografický vývoj v Litevské republice se obecně evropskému, a tudíž i 

českému, trendu nárůstu celkové populace částečně vymyká. Z důvodu nedostatku 

pracovních příležitostí dochází v Litvě ke konstantnímu úbytku obyvatel. Do zahraničí 

totiž odcházejí zejména mladí lidé s vysokoškolským vzděláním a jazykovou výbavou. 

Roli v tomto úbytku obyvatel hraje i klesající porodnost. Od doby vyhlášení nezávislosti 

na SSSR v roce 1990 se počet obyvatel snížil o 600 tisíc. Co se týče procent obyvatel 

odpovídající seniorské skupině, dle údajů CIA World Factbook tvořili tito lidé (tzn. nad 

65 let) 19,15 %.49 V České republice dle stejných výzkumníků tvořili lidé nad 65 let 

v roce 2015 18,01 %.50 Čísla tedy ukazují na podobný poměr obyvatel seniorského věku 

v ČR i Litvě. 

 

                                                 
44 Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20557527/32019814.pdf/a5280e4a-075e-4178-
a233-451317ad54f4?version=1.0 
45 Tamtéž 
46 ONDRUŠOVÁ, Jiřina. Stáří a smysl života. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011. s. 23 
47 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Obraz seniorů a stáří v českých médiích aneb přispívají mediální obsahy k 
vytváření věkově inkluzivní společnosti? in BOČÁK, Michal a Juraj RUSNÁK (eds.). Médiá a text. 1 
vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. s. 196 
48 STUART-HAMILTON, Ian. Psychologie stárnutí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. s. 239 
49 Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lh.html 
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 Prodlužující se délka lidského života je i tématem pro národní i nadnárodní 

veřejnou a sociální politiku, konkrétně pro politiku stárnutí/pro-seniorskou politiku a 

rovněž pro důchodovou politiku. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) za 

tímto účelem opětovně vyhotovilo Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro 

období let 2013 až 2017, který se svým zaměřením dotýká různých sociálních i 

ekonomických sfér vztažených k seniorům. MPSV v tomto dokumentu chápe zvyšující 

se věk dožití jako „komplexní proces, který se promítá jak do života jednotlivých 

seniorů, tak do celé společnosti, ovlivňuje mezigenerační vztahy a zahrnuje všechny 

oblasti života“.51 Jak autoři akčního plánu zdůrazňují, základním kamenem všech úvah 

je zajištění dodržování a ochrany lidských práv seniorů, zejména pak práva na respekt, 

práva na důstojný život a zacházení a práva na participaci ve společnosti. Za další 

opěrné body autoři dokumentu, v souladu s ideou nevyužitého vrcholného potenciálu 

seniorů, považují oblast zdraví a celoživotního vzdělávání, od kterých se dále odvíjejí 

trh práce, participace v občanské společnosti a podoba mezigeneračních vztahů.52 

Autoři dokumentu na seniory nahlížejí jako na zdroje moudrosti, vysoké odbornosti a 

know-how.53 Jak ovšem upozorňuje Haškovcová, současná situace ve veřejném 

prostoru může být charakterizována jako konfliktní. Existuje totiž rozpor mezi tím, co 

lidé vůči seniorům cítí a jak se k nim chovají na základě předsudků, mýtů či neznalosti a 

mezi vhodnou a humanistickou normou (na jejímž základě stojí veřejně a sociálně 

politický přístup).54 

 

 Litevská veřejná politika se na základě rozhodnutí vlády č. 737 ze 14. června 

2004 s názvem The national strategy of the consequence evaluation of residents’ aging, 

rovněž snaží o budování pozitivní obrazu stáří.55 Ve tvorbě veřejné a sociální politiky se 

Litevci přímo opírají o statistiky demografické skladby obyvatel, která se v závislosti na 

procesu prodlužování lidského života a poklesu natality, vyvíjí do fáze, kdy litevská 

společnost stárne. Již v roce 2006 byl každý pátý Litevec starší 60 let, přičemž 

nejmladší (0-14 let) představovali pouhých 17 % populace.56 V roce 2010 se v Litvě 

                                                                                                                                               
50 Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ez.html 
51 Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/20851/NAP_311214.pdf s. 5 
52 Tamtéž s. 5 
53 Tamtéž s. 6 
54 HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. Pyramida (Panorama). s. 31 
55 AGEING IN LITHUANIA [online]. Klaipėda: Klaipedos valstybine kolegija, 2011. Dostupné z: 
http://www.mep_activeageing.ipleiria.pt/files/2012/01/Klaipeda-State-College1.p s. 31 
56 Tamtéž s. 5-6  
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nacházelo necelých 700 tisíc obyvatel ve věku nad 60 let z celkového počtu 3 329 039 

obyvatel.57 V populaci seniorů převažují ženy, protože se dožívají vyššího věku. Jejich 

průměrný věk dožití v roce 2007 činil 77,2, zatímco u mužů číslo dosahovalo hodnoty 

64,9, což zároveň představovalo nejnižší hodnotu z celé Evropské Unie. Litevští 

výzkumníci se domnívají, že délka lidského života závisí mimo jiného na vzdělání, 

rodinném stavu a zdravotních návycích.58 

 

 S vývojem demokratické a občanské společnosti vznikají v obou státech 

i nestátní orgány, které postihují téma seniorského věku a snaží se pozvednout hlasy 

samotných seniorů. Jedná se např. o Radu seniorů České republiky59 či v Litvě Lietuvos 

Bočiai, tzv. litevskou unii penzistů60. 

 

1.3.3 Generace současných seniorů 

Starší větev současných seniorů jak v České republice, tak i v Litvě kvůli velmi 

podobnému historickému vývoji, je silně determinována událostmi světové i národní 

historie. Ročníky 1925-1945 formovalo zejména dění v rámci předválečného vývoje a 

druhá světová válka samotná. Následné budování poválečné společnosti a politické 

i společenské změny vážící se k připojení Československa i Litvy k sovětskému 

mocenskému bloku rovněž představují určující životní události v životním cyklu 

každého místního seniora. Za historicky bližší mezníky v životech českých jednotlivců 

v seniorském věku považujeme události roku 1968 a následně vývoj po Sametové 

revoluci a rozpadu SSSR, totiž formování nového českého i litevského demokratického 

státu. Prostoupení a prolnutí tzv. velké historie do historie malé a do životů jednotlivců 

považujeme v této éře za značné a určující.61 

Současní mladší senioři (ročníky 1946-1952) si oproti starší generaci nenesou 

bezprostřední válečné trauma. Jejich životy však v počátcích a mladším produktivním 

věku silně určovala národní i sovětská politika a sociální postavení a role každého 

                                                 
57 Tamtéž s. 6-7 
58 Tamtéž s. 8 
59 Dostupné z: http://www.rscr.cz/ 
60 Dostupné z: http://www.vilniausbociai.lt/ 
61 Velkou historii dle Saka a Kolesárové tvoří makroudálosti a procesy, které se dotýkají celé národní či 
státní identity. Velká historie často určuje rámec pro tzv. malou historii, jež autoři popisují jako rodové a 
multigenerační procesy. Dostupné z: SAK, Petr a Karolína KOLESÁROVÁ. Sociologie stáří a seniorů. 
Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. s. 52-53 
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takového jedince či jeho rodiny. Více než předchozí ročníky jsou tyto determinovány 

přechodem z totalitního do demokratického režimu a následným vývojem trhu, na který 

se úspěšně či neúspěšně adaptovali.62   

 

1.4 Stereotypy a předsudky 
V této podkapitole se zaměříme na vybrané společenské jevy, jmenovitě na 

postoje, předsudky a stereotypy, které souvisí s vnímáním seniorů ve společnosti. Než 

přistoupíme ke konkrétním příkladům, tyto jevy obecně popíšeme. 

 

Každý jedinec si během svého života formuje tzv. světonázor. Jedná se o soubor 

postojů, názorů, vzorců chování a reakcí, který uplatňuje v každodenních situacích. 

Takový soubor může během životního cyklu projít změnami, a však bez přestání slouží 

jako nástroj pro zjednodušování reality, což může být vykládáno negativně. Lippmann 

však již ve 20. letech 20. století psal, že některé z takových nástrojů lze vnímat 

i pozitivně, protože jsou ve své uniformitě dostatečně přesné. Dle jeho slov by odložení 

všech těchto nástrojů (v jeho pojetí zejména stereotypů) „ve prospěch zcela bezelstného 

vnímání znamenalo ochudit lidský život“.63 

Významnou složku tzv. světonázoru tvoří, jak jsme již naznačili, i vybrané 

společenské jevy, které považujeme za relevantní k tématu sociální konstrukce stáří 

a jeho vnímání ve společnosti. Jedná se o postoje, stereotypy a předsudky: 

1. Postoj představuje názor, který je hodnotově zabarven. Každý postoj je 

determinován zkušenostmi jednotlivců, postoji dané generace a nejbližší sociální 

skupiny. Jak již bylo naznačeno v úvodu, i když postoje zjednodušují každodenní 

fungování, jejich existence na sebe váže i rizika. Pevně zakotvené postoje se 

vyznačují tuhostí a je obtížně je změnit navzdory tomu, že by měly procházet 

změnami v souladu se změnami svého okolí.64 

2. Předsudek je dle Allporta „předčasný a nepodložený úsudek, který doprovází 

emocionální nádech přízně či nepřízně“.65 Dle Laška tento úsudek zpravidla 

nevychází z mysli individua, ale vztahuje se ke skupinovému myšlení, je ovlivněn 

                                                 
62 Tamtéž 
63 LIPPMANN, Walter. Veřejné mínění. Vydání první. Překlad Ladislav Köppl. Praha: Portál, 2015. s. 81 
64 LAŠEK, Jan. Kapitoly ze sociální psychologie I. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. s. 81-88 
65 ALLPORT, G. W. O povaze předsudků. Praha: Prostor, 2004. s. 38 
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emocemi, tradicí, zvyky, kulturou a částečně i osobními zkušenostmi. Uvažování 

v předsudcích nepřipouští alternativní soudy ani kritické myšlení. Mezi projevy 

předsudků může patřit i věková diskriminace starších občanů.66  

3. Stereotyp můžeme charakterizovat jako ustálený a navyklý vzorec chování. Bauman 

stereotyp definuje jako „skupinou deformovaný a zjednodušený, schematický 

a hodnotící reflex společenské skutečnosti v té podobě, v jaké je předmětem praxe 

dané skupiny…Stereotyp se zakořeňuje ve vědomí skupiny tím, že se často opakují 

spojení určitých symbolů s určitou kategorií společenských jevů.“67 Lippmann 

stereotypy chápe jako „uspořádaný, více či méně konzistentní obraz světa, kterému 

jsme přizpůsobili naše zvyklosti, preference, schopnosti, pohodlí a naděje“.68Autor 

dodává, že takový obraz světa funguje jako bezpečné útočiště, jehož narušení „se 

jeví jako útok na základy všehomíra“.69 

 

Postoje, předsudky i stereotypy sice slouží jako nástroje zjednodušující myšlení 

a uvažování, avšak svou povahou brání vnímání jedinečnosti každého individua. Jak 

podotýká Sedláková, „vymezování jinakosti je strategií exkluze, prováděné v zájmu 

unifikace kolektivní identity“.70 

 

1.4.1 Konkrétní stereotypy a předsudky o seniorech 

Navzdory tomu, že psychologie i sociologie stáří ztotožňují s vyvrcholením 

života a dovršením procesu individuace, je stáří v sociálním hledisku vnímáno spíše 

negativně.71 Jak připojuje i Křivohlavý, zejména u mladých lidí je pojetí stáří 

nepřívětivé.72 Toto jsou některé z příkladů stereotypů (či mýtů) o stáří, jak je jmenuje 

                                                 
66 LAŠEK, Jan. Kapitoly ze sociální psychologie I. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. s. 88 
67 Bauman, Z. Sociologie, Praha: Orbis, 1965. s. 276 
68 LIPPMANN, Walter. Veřejné mínění. Vydání první. Překlad Ladislav Köppl. Praha: Portál, s. 84 
69 Tamtéž 
70 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Obraz seniorů a stáří v českých médiích aneb přispívají mediální obsahy k 
vytváření věkově inkluzivní společnosti? in BOČÁK, Michal a Juraj RUSNÁK (eds.). Médiá a text. 1 
vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. s. 197 
71 LAŠEK, Jan. Kapitoly ze sociální psychologie I. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. s. 315 
72 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie: možnosti, které čekají. Vyd. 1. Praha: 
Grada, 2011. s. 45 
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Tošnerová: „staří lidé jsou všichni stejní; staří nemají čím společnosti přispět; stáří 

mužů a žen je stejné“.73 

 

Stereotypy a předsudky vztahující se k starým lidem, jako kterékoliv jiné 

zjednodušující rámce pro chápání světa, disponují tendencí stáří generalizovat 

a všechny jeho představitele považovat za sobě velmi podobné, ne-li stejné. 

Stereotypizace seniorů se vyznačuje představami o jejich fyzickém vzhledu nebo 

osobnostních vlastnostech. Stereotypy a předsudky se však obecněji týkají nejrůznějších 

rovin - jedná se např. o ekonomickou oblast. Jak uvádějí na základě své výzkumné 

práce a teoretické rešerše autoři Sak a Kolesárová, ve společnosti panuje a šíří se názor, 

který se opírá o tezi, že „ekonomicky aktivní lidé musejí živit seniory“.74 Jak výrok 

naznačuje, navzdory tomu, že společnost má vůči svým starým občanům ze sociálního 

hlediska odpovědnost, je tato skutečnost vnímána spíše kriticky a negativně. Stejný 

postoj k tematice zaujímá i Haškovcová, která toto ekonomicko-materiální chápání stáří 

považuje za falešnou představu.75 Většinová populace tok financí chápe spíše 

jednostranně, totiž tak, že mladí financují životy starých, a proto nahlíží na seniory 

stereotypizujícím myšlením.76 To ostatně potvrzuje i výzkum Věková diskriminace – 

ageismus z roku 2010, který přinesl zjištění, že si čtvrtina lidí ve věku 15-29 let myslí, 

že senioři žijí na jejich úkor.77   

I Litevci vnímají seniory nejčastěji jako příjemce sociálních dávek, jelikož je 

jejich sociální role v médiích často zmiňována v kontextu činnosti Ministerstva 

sociálního zabezpečení a práce či penzijních fondů.78 

Pracovní trh je také místem, ve kterém se setkáme se stereotypy v souvislosti se 

seniory. Jedinec je totiž v seniorském věku na mnoha pracovních pozicích pokládán za 

méně užitečného než jeho mladší kolegové. V české společnosti proto panuje názor, že 

                                                 
73 TOŠNEROVÁ, Tamara. Ageismus: průvodce stereotypy a mýty o stáří. 1. vyd. Praha: Ambulance pro 
poruchy paměti, 2002. s. 7 
74 SAK, Petr a Karolína KOLESÁROVÁ. Sociologie stáří a seniorů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. s. 157-
158 
75 HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. Pyramida (Panorama). s. 28 
76 SAK, Petr a Karolína KOLESÁROVÁ. Sociologie stáří a seniorů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. s. 157-
158 
77 Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Seniori-jsou-pritez-mysli-si-ctvrtina-mladych-
Cechu-164193 
78 AGEING IN LITHUANIA [online]. Klaipėda: Klaipedos valstybine kolegija, 2011. Dostupné z: 
http://www.mep_activeageing.ipleiria.pt/files/2012/01/Klaipeda-State-College1.p s. 32 
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„senioři by neměli zabírat pracovní místa mladším“.79 Tyto názory jsou pak 

pochopitelně v rozporu jak se současnou důchodovou politikou, v rámci které dochází 

k posouvání věkové hranice odchodu do důchodu, tak i se sociologickým a 

psychologickým smýšlením, jež obecně vnímá seniorský věk jako vrchol života a 

studnici vědění i zkušeností. Haškovcová v této souvislosti také hovoří o tzv. mýtu 

neužitečného času. Společnost se dle jejího názoru domnívá, že lidé, kteří už napracují, 

jsou „k ničemu“. Přičemž tento rámec si význam slova „užitečnost“ omezil pouze na 

roli jedince na pracovním trhu. S tímto mýtem se pojí i tzv. mýtus ignorace, ve kterém 

se skrývá přehlížející postoj ke starým lidem, jenž vychází právě z myšlení, že se starý 

nepracující člověk vyznačuje nečinností a nepředstavuje tedy pro pracující spoluobčany 

žádnou konkurenci.80 

 

Se společenskou funkcí seniorů obvykle nejsou spojovány negativní stereotypy 

ani předsudky. Senior je z této perspektivy vnímán jako člověk s nezastupitelnou funkcí 

ve společnosti i v rodině. Přesto jsou však senioři někdy označováni jako lidé, „kteří již 

ničemu nerozumí“.81  

V litevské společnosti se objevuje i obraz seniora jako fyzicky a legálně 

bezmocné oběti, který podporují mediální texty o případech násilí páchaných na 

seniorech jejich příbuznými, sousedy či cizinci. Ruku v ruce s tímto stereotypním 

vnímáním jde i představa, že senioři-oběti jsou často přespříliš opatrní, žárliví, 

nedůvěřiví a bojí se opouštět své domovy. Dalším stupněm těchto představ může 

v litevské krajině být i stereotyp seniora jako člověka útočné povahy, jako věčného 

kazatele nebo mrzouta.82 

I litevská společnost tedy vnímá stáří spíše negativně, když ho asociuje 

s ubýváním sil a kapacity. Celkový obraz stáří v důsledku ovlivňuje vztahy mezi 

generacemi, stejně jako sebepojetí a sebeúctu seniora. Senioři se setkávají s ignorancí 

a znevažováním, v nejhorším případě pak s věkovou diskriminací či násilím.83 

 

                                                 
79 Tamtéž s. 157-162 
80 HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. Pyramida (Panorama). s. 29 
81 Tamtéž 
82 Tamtéž 
83 AGEING IN LITHUANIA [online]. Klaipėda: Klaipedos valstybine kolegija, 2011. Dostupné z: 
http://www.mep_activeageing.ipleiria.pt/files/2012/01/Klaipeda-State-College1.p s. 29-31 
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Jak uzavírá Haškovcová, výsledek mytizace stáří je „šablonovité pojetí stáří, 

a proto i faktické chování ostatních lidí v populaci neodpovídá skutečným potřebám 

starých lidí“.84 V tomto výroku se částečně skrývá i odpověď na otázku, zdali se 

společnost přizpůsobuje demografickému stárnutí a začíná na stále početnější skupinu 

seniorů nahlížet s menšími předsudky a méně stereotypicky. 

 

Příčiny vzniku předsudků a negativních stereotypů proti seniorům pak nejsou 

zcela jasné. Někteří sociologové se domnívají, že za existencí těchto rámců stojí vlastní 

frustrace nebo politická rétorika vážící se k důchodové reformě, která seniory staví do 

role zátěže pro státní rozpočet.85 Renáta Sedláková se pak domnívá, že roli při vzniku 

stereotypů může hrát i to, že vzdělávací instituce úctu ke starým neučí či že se dnešní 

rodiny rozpadají na nukleární jednotky, které s třetí generací neudržují kontakt.86  

 

1.5 Ageismus: věková diskriminace 
Za širší rámec pro pochopení předsudků a stereotypů vážících se ke starým 

lidem považujeme tzv. ageismus. 

 

Jak již bylo naznačeno v úvodních kapitolách této práce, společenské normy 

i etika považují věk za primární ukazatel či základní nápovědu v komunikaci. Dle věku 

našeho partnera v komunikaci např. usuzujeme, jak se k němu máme chovat, 

odhadujeme jeho kondici či předpokládáme míru jeho pracovních zkušeností. Věk však 

není jediným sociálním znakem, na jehož základě tvarujeme naše chování a postoje 

k druhým lidem. Ty utváříme také na základě pohlaví, rasy, náboženství a dalších 

kategorií. Ne u všech věkových skupin však společnost přihlíží ke všem těmto 

atributům – některé z nich totiž trpí generalizací právě dle samotného věku, jako je 

tomu např. u seniorů.87 

Ageismus, jak ho definuje Vidovićová, představuje formu věkové diskriminace. 

„Ageismus je ideologie založená na sdíleném přesvědčení o kvalitativní nerovnosti 

                                                 
84 HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. Pyramida (Panorama). s. 32 
85 Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Seniori-jsou-pritez-mysli-si-ctvrtina-mladych-
Cechu-164193 
86 Dostupné z: http://www.vitalplus.org/article.php?article=364 
87 NELSON, Todd D. Ageism: stereotyping and prejudice against older persons. Cambridge, MA: MIT 
Press, c2002, xvi, 372 s. ISBN 9780262640572, s. 3 
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jednotlivých fází lidského životního cyklu. Projevuje se skrze proces systematické, 

symbolické i reálné stereotypizace a diskriminace osob a skupin na základě jejich 

chronologického věku a/nebo na jejich příslušnosti k určité generaci.“88 Obecnější 

definici přinesl Butler již v roce 1975, který ageismus definuje jako stereotypizování 

a diskriminaci jednotlivců pro jejich stáří/věk.89 

Jak uvádí Tošnerová ve své práci Ageismus: průvodce stereotypy a mýty o stáří, 

vzniku a vývoji ageismu přispívá kombinace příčin. Jedná se např. o společenskou 

stratifikaci dle věku (segregaci lidí do různých skupin právě na základě věku), úpadek 

tradic, společenské hodnoty založené na nezávislosti a individualismu či vývoj 

technologií, které vyžadují rychlou adaptabilitu a způsobilost. Další příčinou je obecně 

sdílená představa o neužitečnosti stáří. Tošnerová se dále domnívá, že k upevňování 

ageismu přispívají masmédia.90 

Jak již bylo naznačeno, přítomnost věkové diskriminace vychází z hodnotového 

systému, jenž upřednostňuje mládí, svěžest a fyzický vzhled. Dle Vágnerové ageismus 

ve spojitosti se stářím vyjadřuje „obecně sdílené přesvědčení o nízké hodnotě 

a nekompetenci stáří“.91 Takové chápání stáří nahlíží jako období úpadku, negativních 

změn, ztrát a snížení kvality života. K tomuto pohledu se přiklání i Koukolík, který 

spatřuje „jádro ageismu ve strachu ze stárnutí a důrazu na ekonomickou produktivitu, 

individualitu, dravost mládí a naprostou samostatnost“.92 Na základě tohoto přístupu 

jsou tedy v důsledku senioři považováni za nepřínosné články společnosti s nízkým 

sociálním statusem. Projevy ageistického postoje se vyznačují odmítavostí, 

podceňováním a v krajnosti i odporem. Dochází-li k těmto projevům na pracovním trhu, 

v rámci společenského dění či v každodenním životě, jedná se o projevy diskriminace, 

která je založena pouze na věkovém ukazateli. 

I když se stát ve své sociální a veřejné politice na seniory ohlíží a snaží se 

zlepšovat kvalitu jejich životů, a zároveň vyvíjí společně s občanským sektorem úsilí ve 

věci integrace seniorů do společnosti, veřejnost není učena respektu a ohledu na tyto své 

spoluobčany. Základem takového vnímání není dle Vágnerové „implicitní ageismus, 

                                                 
88 Vidovićová, L. 2005 Věková diskriminace – ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních 
přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh. Praha, Brno: VÚPSV, s. 5 
89 Dostupné z: http://www.ageismus.cz/index.php@m=2.html 
90 TOŠNEROVÁ, Tamara. Ageismus: průvodce stereotypy a mýty o stáří. 1. vyd. Praha: Ambulance pro 
poruchy paměti, 2002. s. 41-42 
91 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. s. 
308 
92 KOUKOLÍK, František. Metuzalém: o stárnutí a stáří. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014. s. 117 
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který je podmíněn převážně sociokulturně a nevyjadřuje explicitní nenávist vůči starým 

lidem. Jde spíše o neuvědomovaný projev posunu hodnot, které nezahrnují nic, čeho by 

bylo možné dosáhnout až ve stáří, spíš naopak.“93 

 

Jiřina Šiklová v úvodníku publikace Reprezentace seniorů a seniorek v médiích 

vnímá ageismus jako ještě více společensky zakořeněný postoj, neboť dle jejího názoru 

se sami staří lidé cítí být polichoceni tím, když jim někdo tipuje méně let, než kolik jim 

ve skutečnosti je. Tímto jednáním se dle Šiklové „ztotožňují s negativním hodnocením 

svého věku“.94 Socioložka pak rovněž upozorňuje na skutečnost, nakolik se vnímání 

stáří proměnilo v běhu věků; před sto lety byly stáří připisovány atributy moudrosti či 

cti, nyní je to ovšem ageismus, averze ke stáří a strach ze stáří, který určuje 

celospolečenské naladění vůči seniorům a starým lidem.95 Autorka dále doplňuje, že 

vedle proměny vnímání stáří ve společnosti se mění i obavy a strachy, a to ne většinové 

společnosti, ale samotných seniorů. Ti se většinou nebojí bolesti, nedostatku jídla nebo 

bezdomovectví, mají spíše strach ze sociálního vyloučení, samoty a ignorace.96  

 

 

 

                                                 
93 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. s. 
308 
94 Gender Studies. Reprezentace seniorů a seniorek v médiích. Gender Studies. Praha, 2005. s. 2 
95 Tamtéž s. 3 
96 Tamtéž s. 5 
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2. Mediální reprezentace stáří a seniorů 
 

V návaznosti na předchozí kapitolu pojednávající o sociální konstrukci stáří 

a s ním spojených stereotypech či jiných soudech se nyní zaměříme na to, zdali mají na 

tomto vnímání seniorů svůj podíl právě média v rámci mediální reprezentace stáří. 

 

2.1 Mediální tvorba a její účinky 
Média představují společenské instituce a hrají tedy důležitou roli v celkovém 

uspořádání a každodennosti moderní společnosti. 97 

Pomocí reprezentace jsou v rámci mediální tvorby dodávány abstraktním 

pojmům konkrétní podoby. Vše, co se objevuje v médiích, se následně stává mediální 

skutečností.98 

Reprezentaci obecně rozumíme jako „způsobu uchopení skutečnosti 

prostřednictvím jazyka“. Skutečnost jako takovou však nelze uchopit, ta existuje 

odděleně; uchopujeme jen její verzi a to takovým způsobem, že jí dodáváme určitý 

význam.99 V rámci reprezentace určitých sociálních skupin může docházet k dvěma 

jevům: 1. k re-prezentaci, tedy k reprezentaci odkazující ke konvencím a zvyklostem 

v užívání znaků při popisování nějakého jevu, nebo 2. k reprezentativnosti či typizaci, 

která ukazuje na míru charakterističnosti zobrazení nějakého jedince pocházejícího 

z určité skupiny.100 S reprezentativností se pojí i koncept stereotypů, který jsme blíže 

nastínili v předchozí kapitole o sociální konstrukci reality. 

Teorie sociálního konstruktivismu přivádí akademiky k diskuzi o podílu médií 

na reprodukci statusu quo a dominantního paradigmatu. V souladu s touto teorií je 

vysloven předpoklad, že média produkují obsahy vypovídající o všeobecně přijímané 

struktuře světa, čímž potvrzují normalitu a zároveň označují extrémy a výchylky 

z normálnosti.101 

                                                 
97 JAN JIRÁK, Barbara Köpplová. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. s. 58 
98 Tamtéž. s. 140-141 
99 REIFOVÁ, Irena. & kol. Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál s.r.o., 2004. s. 211-212 
100 BURTON, Graeme. JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister&Principal, 2001. s. 
186 
101 JAN JIRÁK, Barbara Köpplová. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. s. 59 
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Předpokládáme-li, že média mají moc ovlivňovat představy lidí o tom, co je 

důležité a o čem mají přemýšlet, můžeme na média nahlédnout pomocí teorie o agenda-

setting, neboli nastolování agendy.102 Teorie agenda-settingu vznikala v době uvažování 

o mocných účincích médií, které byly svázány s představou pasivně přijímacího 

publika.103 Jedním z prvních autorů, kteří se nastolování témat věnovali, byl Walter 

Lippman roku 1922 ve své publikaci The Public Opinion. V kapitole „The World 

Outside and the Pictures in Our Heads“ pojednával o schopnosti médií vytvářet obrazy 

veřejných záležitostí v lidských myslích.104 McCombs se domnívá, že média mají 

značnou schopnost ovlivňovat představy lidí o okolním světě, a to z hlediska jejich 

zaměření a následné podoby. Tyto představy pak dle jeho názoru v důsledku formují 

individuální chování.105 

Před procesem nastolování agendy dochází k výběru témat a sdělení v rámci 

procesu zvaném gatekeeping. Teorie o tomto procesu předpokládá, že témata, než se 

z nich stanou mediální obsahy, nejprve procházejí několika branami, které je mění, třídí 

či slučují.106 Některé informace či témata po tomto procesu získají titulní stránky novin, 

některé se dostanou do online verzí a jiným není věnován žádný prostor.107 Gatekeepeři, 

osoby, jenž řídí proces gatekeepingu a mezi které řadíme např. editory, novináře či 

vlastníky médií, ovlivňují výběr témat a rozhodují, jaká míra pozornosti bude danému 

tématu věnována. 

Faktory, které proces gatekeepingu ovlivňují, jsou komplexního charakteru. 

Jedná se např. o zpravodajské hodnoty, zdroje informací či hierarchii uvnitř média. 

Zpravodajské hodnoty poprvé zformulovali v roce 1965 Johan Galtung a Mari Holmboe 

Rugeová, kteří na základě analýzy zahraničního zpravodajství představili 12 hodnot, 

které se podílejí na tom, zdali se určitá událost stane zprávou či nikoliv.108 I když teorie 

zpravodajských hodnot není aplikovatelná na celou škálu tvorby mediálních obsahů 

                                                 
102 BURTON, Graeme. JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister&Principal, 2001. s. 
240 
103 Škodová, Markéta (ed.), Jan Červenka, Vlastimil Nečas, František Kalvas, Paulína Tabery, Tomáš 
Trampota. 2008. Agenda-setting: teoretické přístupy. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. s. 11 
104 LIPPMANN, Walter. Public opinion. New York: Free Press Paperbacks, 1997. s. 3-20 
105 MCCOMBS, Maxwell. The Agenda-Setting Role of the Mass Media in the Shaping of Public 
Opinion. Infoamérica [online]. University of Texas at Austin. Dostupné z: 
http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/mccombs01.pdf 
106 SHOEMAKER, P., Vos T. P.:Gatekeeping Theory. Routledge, 2009. s. 22 
107 Tamtéž 
108 GALTUNG, Johan, RUGE, Mari Holmboe: The Structure of Foreign News: The Presentation 
of Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspaper. In Journal of Peace 
Research, vol. 2, no. 1, 1965. Pp. 64-91. 
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nezpravodajské povahy, ukazuje na složitost mechanismu fungování médií a tudíž i na 

pozadí, které předchází konečné mediální produkci, se kterou se uživatelé médií 

setkávají dennodenně. 

I když média zřejmě mají moc ovlivňovat myšlení, chování či jednání 

jednotlivce, jednotlivec sám nepřijímá tyto podněty pasivně, ale třídí je a vybírá z nich 

ty, které jsou v souladu s jeho světonázorem. Proces gatekeepingu tedy neprobíhá jen na 

straně média, ale dochází k němu i na straně příjemce, který si sám volí, jakým tématům 

přiloží větší důležitost a pozornost.109 

 

2.2 Jak média reprezentují seniora a stáří 
Z výše uvedených důvodů se domníváme, že mediální reprezentace obecně, jako 

způsob, jakým média pojednávají o různých tématech, má do jisté míry vliv na vnímání 

těchto témat ve společnosti. Hovoříme-li o stáří, pak proces sociální konstrukce stáří 

není tedy pouze výsledkem mediální produkce, jedná se o spolu-tvůrce mediální 

reprezentace stáří. 

Jak potvrzují Sak a Kolesárová, média napomáhají vytváření či prohlubování 

předsudků a stereotypů, které se váží ke starým lidem. Děje se tak v mediální produkci, 

která se týká ekonomické oblasti, společenské funkce seniorů či v rámci marketingu 

a reklamy.110 Tošnerová rovněž souhlasí s vlivem masmediální produkce na formování 

konstrukce stáří.111 Na základě poznatků z praxe Reidl uvádí, že v komplexním pohledu 

dnešní „společenskou podobu stáří formují čtyři aktéři: 1. média, 2. marketingoví a 

reklamní manažeři, 3. veřejné mínění a 4. generace mezi sebou“.112 

. Americké sdružení Aging Watch se domnívá, že kromě médií i produkce 

populární kultury napomáhá distribuci negativních stereotypů a obrazů stáří. Mezi tyto 

negativní stereotypy pak patří např. to, že jsou staří lidé zobrazování jako bezmocné 

oběti, které si zaslouží naši lítost. Sdružení dále upozorňuje na skutečnost, že vzpírají-li 

                                                 
109 REIFOVÁ, Irena. & kol. Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál s.r.o., 2004. s. 70 
110 SAK, Petr a Karolína KOLESÁROVÁ. Sociologie stáří a seniorů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. s. 157-
158 
111 TOŠNEROVÁ, Tamara. Ageismus: průvodce stereotypy a mýty o stáří. 1. vyd. Praha: Ambulance pro 
poruchy paměti, 2002. 41-42 
112 REIDL, Andreas. Senior - zákazník budoucnosti: marketing orientovaný na generaci 50+. 1. vyd. 
Brno: BizBooks, 2012. s. 19 
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se postavy seniorů v mediální a kulturní produkci negativnímu stereotypu, hrají bizarní 

a komické role.113  

 

Autoři zabývající se tématem mediální reprezentace převážně sdílejí názor, že 

tato reprezentace vrhá na skupinu seniorů spíše negativní světlo. Šiklová se domnívá, že 

tvůrci mediálních obsahů přispívají k všeobecnému negativnímu vnímání seniorského 

věku. Mediální obraz seniorů se místo pozitivních vlastností a atributů pohybuje spíše 

v oblasti zakrývání skutečného věku. Takový přístup je dle Šiklové markantnější 

u ženského pohlaví, jelikož „starých žen“ je v seniorské skupině více než mužů, 

a představují tak významnější cílové publikum i marketingovou cílovou skupinu.114 

Zahraniční autoři s negativním obrazem stáří souhlasí a zároveň přicházejí s teorií, že 

reprezentace seniorů v médiích je navzdory jejich početnosti poddimenzovaná. 

 

V souvislosti s mediální reprezentací stáří hraje v současnosti významnou roli 

téma demografického stárnutí. Sedláková v této souvislosti upozorňuje, že česká 

veřejnost podléhá tzv. demografické panice (tedy že nadhodnocuje počet seniorů 

v populaci, podporuje odlišný demografický vývoj nebo vykazuje tendence k negativně 

laděné stereotypizaci starších osob a diskriminaci).115 Tento negativní postoj vůči 

seniorům je ovlivněn i obsahovou produkcí médií, která „hrají ve společnosti pozdní 

doby klíčové činitele podílející se na sociální konstrukci reality a na socializaci všech 

generací“.116 Mediální obsahy týkající se seniorů obecně dle Sedlákové vykazují 

tendenci k vysoké míře stereotypičnosti. Na základě tohoto předpokladu se následně 

autorka zamýšlí nad rolí médií v sociální exkluzi, jelikož předpokládá, že stereotypizace 

a ageismus vedou k sociálnímu vyloučení. 117 Stuart Hall ve svých textech k tématu 

podotýká, že uplatňováním symbolické moci skrze označování a klasifikování k sociální 

exkluzi skutečně dochází.118 

 

                                                 
113 Dostupné z: http://www.agingwatch.com/?p=439 
114 Gender Studies. Reprezentace seniorů a seniorek v médiích. Gender Studies. Praha: Gender Studies, 
2005. s. 6 
115 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Obraz seniorů a stáří v českých médiích aneb přispívají mediální obsahy k 
vytváření věkově inkluzivní společnosti? in BOČÁK, Michal a Juraj RUSNÁK (eds.). Médiá a text. 1 
vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. s. 196 
116 Tamtéž s. 197 
117 Tamtéž 
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Jak však v rozporu s domněnkou negativního obrazu stáří navrhuje Bell, 

v posledních letech dochází k pozvolné proměně mediální reprezentace seniorů, jelikož 

tito aktéři už nejsou pouze „staří“, ekonomicky neproduktivní a nemohoucí, ale jak se 

autor na základě svého výzkumu televizní seriálové tvorby domnívá, najdeme v médiích 

i seniory aktivní, zdravé a hodné obdivu.119 120 

 

Konflikt ve vnímání stáří ve společnosti naznačuje i Reidl, který svou domněnku 

ilustruje tvrzením, že na jedné straně veřejnost (a média) tíhnou k negativnímu vnímání 

a reprezentaci stáří, na druhou stranu svět reklamy seniora zobrazuje jako aktivního 

a perspektivního člověka.121 

 

Pokud bychom přistoupili na Bellovu teorii o proměně mediálního obrazu 

seniorů, musíme se zabývat procesem celospolečenské transformace v oblasti stáří, ať 

už uvažujeme z demografické, ekonomické nebo veřejně a sociálně politické 

perspektivy. Jak podotýká Linda Sokočová, spoluautorka projektu Seniorky 

a společnost, který byl zrealizován pod záštitou Gender studies, o.p.s., se masová 

média, zejména pak televize, podílejí na celkové mediální konstrukci stáří, a obzvláště 

pak na transformaci představ o stáří, neboť „prezentují stabilní, opakující se 

a přesvědčivý systém obrazů a vědění“.122 Je-li však tato transformace mediální 

reprezentace skutečná, nám mohou pomoci odhalit výzkumy mediálních obsahů, 

o kterých se zmíníme níže.  

 

                                                                                                                                               
118 HALL, Stuart (ed.). Representation: cultural representations and signifying practices. 1st pub. 
London: SAGE Publications, 1997. Culture, media and identities.. s. 259 
119 Bell, J. (1992). In search of a discourse on aging: the elderly on television. In The Gerontologist, 32, 
305-311. 
120 Příkladem jiného pohledu na seniory může být např. hojně sledovaný český skečový pořad Sígři ve 
výslužbě z produkce TV Nova, který vychází z původně belgického formátu Benidorm Bastards. Pořadem 
provází Eva Holubová, kterou doplňuje skupinka deseti herců v seniorském věku. Pomocí skryté kamery 
a předpřipraveného scénáře dochází k humorným scénkám, ve kterých figurují herci-senioři a náhodně 
vybraní lidé z ulice. „Sígři svým věkem sice spadají do kategorie „důchodce“, duchem ale zůstali mladí, 
odhazují předsudky a zábrany, a přitom dokáží nastavit zrcadlo konzervatismu mladší generace,“ jak 
pořad charakterizují na webových stránkách TV Nova. Během tvorby pořadu bylo natočeno 640 scének. 
Dostupné z: http://tv.nova.cz/clanek/novinky/na-cesko-se-riti-novy-porad-tv-nova-sigri-ve-vysluzbe.html 
121 REIDL, Andreas. Senior - zákazník budoucnosti: marketing orientovaný na generaci 50+. 1. vyd. 
Brno: BizBooks, 2012. s. 19 
122 Gender Studies. Reprezentace seniorů a seniorek v médiích. Gender Studies. Praha, 2005s. 8 
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2.3 Výzkumy zaměřené na mediální reprezentaci stáří a seniorů 
I přesto, že téma mediální reprezentace seniorů není zatím dostatečně 

zpracováno, existují takto zaměřené vědecké práce či úzce vymezené analýzy. 

Výstupem z těchto výzkumů obecně bývá to, že je stáří vnímáno a zobrazováno spíše 

negativně, např. jako regrese lidského života (která je spojena se senilitou, stagnací, 

nevýkonností atd.) či jako zátěž pro státní penzijní systém (ekonomická neproduktivita 

a neaktivita, slabá kupní síla). V případě reprezentace stáří tedy média mohou posilovat 

či dokonce vytvářet stereotypy spojené se seniorským věkem. 

 

Dle výzkumu z již zmíněného projektu Seniorky a společnost, který byl v roce 

2005 realizován metodou obsahové analýzy napříč vybranými tištěnými médii 

(Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF Dnes, Právo), rozhlasovými stanicemi (ČRo 

1 – Radiožurnál: zpravodajská relace Ozvěny dne; BBC – Interview BBC) a televizními 

pořady (ČT 1: Události a Barvy života)123, vyplynulo, že témata, v souvislosti s kterými 

je produkován mediální obsah týkající se seniorů, nejsou nijak barvitá a jejich výskyt je 

malý. Nalezené a zkoumané obsahy se týkaly zejména zdravotnictví, kriminality, 

financí a důchodové reformy. Okrajově pak obsahy narážely i na témata bytové politiky, 

daní, společenského postavení seniorů či vzdělávání. Celkové naladění obsahů bylo 

spíše negativní. Aktéři staršího věku byli nejčastěji označováni na prvním místě jako 

„senioři“, následně „důchodci“ a poté „starší x let“.124 

Finální výstup z provedeného výzkumu naznačil, že téma „senioři“ je médii 

zpracováno nedostatečně, a to navzdory jeho rostoucí společenské důležitosti (zejména 

pak kvůli fenoménu demografického stárnutí).125 

 

Tématu mediální reprezentace seniorů byl roku 2005 věnován i výzkum Renáty 

Sedlákové, který se zaměřil na tištěná média (LN, HN, Blesk, MF Dnes, Právo 

a několik lifestylových titulů) a média televizního vysílání (ČT 1 a TV Nova). 

Výzkumná zjištění byla velmi podobná výstupům z předchozího výzkumu, co se 

tematického zaměření týče, protože nejvíce zastoupenými tématy byla ekonomika, 

kriminalita a politická ekonomie. Jak píše Sedláková, „výsledný mediální obraz není 

                                                 
123 Gender Studies. Reprezentace seniorů a seniorek v médiích. Gender Studies. Praha, 2005 s. 15 
124 Tamtéž s. 16-32 
125 Tamtéž s. 33 
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k seniorům příliš příznivý a spíše přispívá ke stereotypní představě stáří jako 

nezajímavého až nepříjemného období života“. Ke stereotypizaci a diskriminaci dodává, 

že „ačkoliv ageistické obraty, až na výjimky, v médiích nejsou přítomny, zpravodajství 

často seniory vykresluje jako naivní oběti současného světa, jako „stařenky“ a 

„dědečky“. Sedláková v této souvislosti na základě Stuart-Hamiltonovy terminologie 

zmiňuje formu opatrovnické mediální rétoriky vedené o tématu stáří – tzv.  

elderspeek.126 

Analyzovaná mediální sdělení nevykazovala ani neutrální hodnotové naladění. 

Označení totiž nabývala dvou extrémních forem, buď byla dramatizujícího, nebo 

naopak odlehčujícího charakteru. Média také často užívají pojmenování „babička“ a 

„dědeček“, i když se sdělení nijak netýká generačních vztahů.127 

Sedláková ve své analýze nejenom zkoumala obsahy, ale rovněž doplňkovou 

obrazovou reprezentaci seniorů. Autorka výzkumu zjistila, že zejména zpravodajská 

tištěná média fotografie starších osob vůbec neužívají. Pokud bylo sdělení doplněno 

obrazovou dokumentací, osoby na fotografiích byly spíše nižšího věku (50-69) a 

vykazovaly společenskou důležitost (v oblasti politiky, herectví, zpěvu či ve významné 

profesi). Oproti zkoumaným textům však fotografie byly v naprosté většině pozitivního 

ladění, neboť se na nich aktéři usmívali a byli upraveni.128 

Výzkum prokázal, že média mají tendenci spíše reprodukovat stereotypy spojené 

se stářím a zobrazují tedy seniory v negativním světle. Autorka na okraj poznamenává, 

že ačkoliv přímo neanalyzovala reklamní sdělení, dospěla k závěru, že právě reklamy 

k reprezentaci seniorů přistupují otevřeněji.129 

  

Litevští výzkumníci zkoumali nejčtenější litevská tištěná média mezi 1. lednem 

a 1. červencem 2005 za účelem odhalení dominující rétoriky o starých lidech a stáří. 

Bylo zjištěno, že se o seniorech ve 45 % hovořilo jako o důchodcích, a tudíž s důrazem 

na jejich ekonomickou neproduktivitu, v 11 % jako o předcích, v 11 % jako o 

prarodičích a dále spíše neutrálně.130 131  

                                                 
126 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Obraz seniorů a stáří v českých médiích aneb přispívají mediální obsahy k 
vytváření věkově inkluzivní společnosti? in BOČÁK, Michal a Juraj RUSNÁK (eds.). Médiá a text. 1 
vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. s. 200-202 
127 Tamtéž s. 202 
128 Tamtéž s. 204-206 
129 Tamtéž s. 206-207 
130 AGEING IN LITHUANIA [online]. Klaipėda: Klaipedos valstybine kolegija, 2011. Dostupné z: 
http://www.mep_activeageing.ipleiria.pt/files/2012/01/Klaipeda-State-College1.p s. 31 
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Na základě tohoto výzkumu a další rešerše litevští akademici vytyčili nejčastější 

místní mediální obrazy stáří a seniora: 1. obraz seniora jako příjemce sociálních dávek a 

podpory (tento je dominantní), 2. obraz seniora jako fyzicky a právně bezbranné oběti, 

3. obraz seniora jako člověka útočného charakteru, 4. obraz seniora jako moudrého a 

aktivního jedince, 5. obraz seniorů jako lidí zasluhujících úctu a respekt či 6. obraz stáří 

jako období ztrát a nečinnosti. Jako vedlejší téma byla označeny i obraz stáří v kontextu 

obsahů o mezigenerační solidaritě nebo naopak konfliktu, či obrazy seniorů jako 

prarodičů.132 

Porovnáme-li výsledky českých a litevských výzkumů, nalezneme podobnost, 

která spočívá spíše v negativní mediální reprezentaci stáří. 

 

2.4 Výzkumy zaměřené na reklamní reprezentaci stáří a seniorů 
Příkladem výzkumu reklamní reprezentace stáří je analýza Hany Morávkové, 

Terezy Kyselové a Kataríny Juhászové. Autorky si před výzkumem položily tyto 

výzkumné otázky: Jsou v reklamách zobrazováni starší lidé? Pokud ano, jakým 

způsobem? Za účelem zkoumání výzkumnice analyzovaly 290 televizních reklam z let 

2014 a 2015 ze sbírky Národní galerie reklamy133 a dalších 411 ze serveru tvspoty.cz134,  

ze kterých vybraly ty, které zobrazovaly alespoň jednu osobu staršího věku. Výzkumný 

vzorek následně čítal 86 reklam, které celkem zobrazovaly 156 osob staršího věku. 

Autorky si před zkoumáním na základě rešerše literatury a již provedených výzkumů 

určily několik hypotéz, které např. předpokládaly, že starší lidé budou zobrazováni 

nejčastěji v domácím prostředí, že budou zastávat spíše vedlejší role či že se budou 

objevovat zejména v reklamách na léky a zdravotní péči, potraviny a bankovní služby. 

Výzkumnice dále předpokládaly, že v prezentaci starších osob budou převažovat 

pozitivní obrazy nad negativními. 

Autorky zjistili, že se v reklamách více vyskytují muži než ženy ve starším věku. 

Hypotéza o vedlejších rolích byla potvrzena (nad 70 % případů). V domácím prostředí 

byli senioři zobrazováni jen z 25 %, v cca 50 % to bylo v sociálním prostředí. Ve 

                                                                                                                                               
131 Pozn. autora: Jmenovat seniory jako „předky“ a „prarodiče“ považujeme za indicii napovídající, že 
Litevci, velmi tradiční a patriotický národ, vnímají své starší právě jako důležité členy rodiny a jako 
zdroje tradic a zkušeností, což by mohlo být vykládáno jako pozitivní přístup. 
132 AGEING IN LITHUANIA [online]. Klaipėda: Klaipedos valstybine kolegija, 2011. Dostupné z: 
http://www.mep_activeageing.ipleiria.pt/files/2012/01/Klaipeda-State-College1.p s. 32-34 
133 Dostupné z: http://galeriereklamy.mediar.cz/uvod/ 
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zdravotnickém prostředí se nevyskytoval žádný ze seniorů. Co se týče naladění obrazů, 

v 75 % se jednalo o pozitivní prezentaci.135 

 

 Pro doplnění tématu reklamní reprezentace stáří ještě volíme krátké slovo o 

americkém výzkumu Meredith Tupperové. Autorka metodou kvantitativní obsahové 

analýzy analyzovala 278 reklam z nejsledovanějších časů v televizním vysílání (v prime 

time) a snažila se např. odhalit, jaké procento rolí v reklamách zaujímají senioři či jaký 

je poměr mezi ženským a mužským zastoupením seniorů. Napříč reklamami Tupperová 

označila 135 aktérů jako seniory, což představovalo 8,14 % z celkového počtu rolí 

vyskytujících se v reklamách. Autorka toto zjištění srovnává s údaji z amerického 

sčítání lidu z roku 1990, kdy lidé nad 65 let představovali 12,6 % z celkové populace. 

Co se týče pohlaví, poměr mužů-seniorů vůči ženám-seniorkám byl roven 133:100, což 

autorka opět staví do konfrontace s údaji o poměru mužského a ženského obyvatelstva 

USA nad 65 let, které jejím zjištěním neodpovídají.136 

 Tupperová se v rámci analýzy zabývala okrajově i otázkou stereotypního 

zobrazení seniorů. Do kódovací knihy totiž na základě domněnky, že senioři budou 

často vystupovat v takových reklamách, zanesla proměnnou produktu, jejíž hodnoty 

nabývaly např. těchto: lék proti artritidě, produkt dentální péče, krém proti vráskám. 

Senioři se však v těchto reklamách neobjevovali a ani jejich role nebylo možné popsat 

jako „nemocný/á“, „slabý/á“, „křehký/á“ nebo „roztržitý/á“.137 

 

 Pokud srovnáme vybrané výzkumy mediální a ryze reklamní reprezentace stáří, 

vidíme rozdíl v tom, že zatímco tištěná či vysílací média seniory zobrazují spíše 

v souladu s negativními stereotypy, reklamní reprezentace stáří tak dle výzkumu 

českých autorek i Američanky Tupperové nečiní, a nereprodukuje tak mýty a klišé o 

starším věku. 

 

                                                                                                                                               
134 Dostupné z: http://www.tvspoty.cz/ 
135 Dostupné z: http://www.dustojnestarnuti.cz/ruzne/lucie-vidovi-ova-myty-o-mytech-aneb-seniori-v-
reklame/ 
136 Dostupné z: http://oldpeopletvcommercials.com/?page_id=6 
137 Tamtéž 
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3. Senior jako marketingová cílová skupina a zákazník 
 

V následující kapitole na seniory podrobněji pohlédneme z marketingové 

perspektivy a zaměříme se na ně jako na cílové zákazníky. Pokusíme se totiž poodhalit 

mechanismy marketingové produkce cílící na seniory nebo zobrazující seniory. 

 

Marketing popisujeme jako „komplex řídících aktivit orientovaných na trh 

s cílem tvorby hodnoty a uspokojování potřeb a přání zákazníků prostřednictvím 

výměny“. Zákazník v tomto tržním mechanismu stojí v ústředí.138 Pod pojmem cílová 

skupina si můžeme představit skupinu příjemců sdělení v rámci komunikačního 

procesu.139 Ve vztahu k marketingu se v důsledku jedná také o potenciální kupující či 

uživatele zboží nebo služeb.  

 

Vzhledem k postupnému proměňování demografické struktury obyvatelstva, 

které zahrnuje nárůst počtu starších osob, můžeme předpokládat, že se tito jedinci 

stávají významnou cílovou skupinou nejrůznějších prodávajících. 

Navzdory tomu, že veřejnost stále nahlíží na seniory jako na spíše nepotřebné 

články společnosti, čemuž odpovídá i mediální reprezentace stáří a jeho sociální 

konstrukce, marketing tuto potenciální cílovou skupinu vnímá odlišně. V rámci hledání 

nových trhů a odbytišť produktů, je pro obchodníky a marketéry logicky výhodnější na 

seniory nahlížet pozitivně a perspektivně. Toto pozitivní myšlení, jak usuzuje německý 

autor Andreas Reidl ve své publikaci Senior - zákazník budoucnosti, je pochopitelně 

přínosné nejenom pro stranu prodávajícího, nýbrž i pro stranu kupujícího, kterou 

zastupuje dnešní senior.140 Dnešní marketéři a reklamní experti tudíž ne náhodou mění 

obraz stáří z nesamostatného a nemohoucího seniora na aktivního, mladistvého 

a nebojácného jedince.141 

                                                 
138 JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HORŇÁK. Velký slovník marketingových komunikací. 1. vyd. Praha: 
Grada, 2012. s. 116 
139 Tamtéž s. 210 
140 REIDL, Andreas. Senior - zákazník budoucnosti: marketing orientovaný na generaci 50+. 1. vyd. 
Brno: BizBooks, 2012. s. 18 
141 Tamtéž s. 19 
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3.1 Senior: zákazník budoucnosti 
 Někteří marketéři a strategičtí plánovači považují seniory za velmi perspektivní 

cílovou skupinu a předvídají boom v oblasti uspokojování jejich potřeb a plnění přání. 

Pro přiblížení marketingové perspektivy a pohledu na stáří jsme zvolili německý 

(v pojetí Reidla) a americký přístup (v pojetí Page a Williamse; a Goodman). Okrajově 

je pro zajímavost načrtnuta i marketingová strategie, kterou odborníci míří na zákazníky 

seniorského věku. 

 

Německý marketér Reidl ve své práci zdůrazňuje sedm tvrzení/přístupů 

k marketingu cílícímu na seniory, které ve vzájemné kombinaci mohou zaručit obchodní 

i marketingové úspěchy na seniorském trhu. V rámci těchto sedmi tvrzení nalézáme 

i charakteristiky seniorské marketingové cílové skupiny. 

Reidl se domnívá, že staří lidé představují budoucnost pro ekonomiku 

a společnost, přičemž vychází z demografického vývoje populace, během kterého 

přibývá obyvatel seniorského věku. Reidl ve své práci akcentuje i sociální roli seniorů, 

kteří se v Německu často těší dobrému sociálnímu postavení, finanční nezávislosti 

a společenskému významu. Co se týče nákupních zvyklostí, Reidl se domnívá, že je 

jejich spotřební chování ustálené, že jsou vůči „svým“ značkám loajální a své nákupní 

zvyklosti mění hůře než představitelé mladší generace. Reidl doplňuje, že zákazníky 

starší 50 let lze definovat několika body: „1. Jsou dobře informovaní a podezíraví. 2. 

Jsou časově a finančně nezávislí. 3. Očekávají komfort a kompetenci. 4. Přejí si 

jednoduché nabídky. 5. Hledají autentičnost.“142 

Seniorská skupina tedy dle Reidla představuje potenciální marketingovou 

cílovou skupinu nejrůznějších produktů a služeb. Z toho plyne, že ačkoliv veřejnost 

seniory vnímá spíše neperspektivně a stereotypicky, můžeme je alespoň 

z marketingového pohledu označit za zcela kompetentní zákazníky a spotřebitele. 

 

 Americký marketing seniory obecně rovněž považuje za perspektivní odbytný 

trh. Rozdíl spatřuje v cílení na jednotlivé generace seniorů; konkrétně se jedná o 

generace pre-depression generation, depression generation a částečně i baby boomer 

generation. Pre-depression generation neboli generace veteránů, narozena před rokem 

                                                 
142 Tamtéž s. 27-88 
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1930, si během tohoto konfliktu prošla traumatickými událostmi, kterých byla účastna 

v mladé dospělosti i za druhé světové války. Generace poté zažila významné 

technologické i společenské změny. Tyto seniory můžeme charakterizovat jako 

konzervativní, adaptabilní a obětavé. Nejvýznamnější oblastí marketingu cílícímu na 

tuto generaci je zdravotnický sektor, volnočasové aktivity a občanská participace. 

Nejefektivnější komunikace s touto generací tkví v tištěné a rozhlasové reklamě.143 

 Generace zvaná depression generation, narozena mezi lety 1930-1945, nejvíce 

lpí na tradici, morálce, etičnosti, rodinné soudržnosti a lásce k vlasti. Seniory této 

generace charakterizujeme jako konformní, nepříliš přizpůsobivé, těšící se dobrému 

zdraví a akčnosti. Správný tón komunikace musí hrát na jejich aktivní životy a naopak 

se vyhýbat stereotypním přístupům, tzn. neoznačovat je jako nemohoucí či závislé na 

pomoci druhých. Spolehlivými prodejními modely jsou vlastenectví, týmová práce, 

obětování se pro obecné blaho či romantické motivy. Za vhodné nástroje komunikace 

jsou považovány direct mail, osobní setkání či obsahy produkované tradičními médii 

(rádio, televize, časopisy).144 

 Baby boomers, neboli Love Generation, byli narozeni mezi léty 1946-1964. 

Představitelé této generace oceňují individualitu, sebevyjádření, optimismus a vnímání 

současného okamžiku. Určující je pro ně kariéra, a tak své pozice často neopouštějí ani 

v důchodovém věku. Dalšími cíli je pro baby boomers rodinná pohoda, zdraví 

a dostatek energie. Najde se mezi nimi hodně těch, kteří chtějí zůstat co nejdéle mladí, 

a proto vyhledávají relaxační wellness centra či lázně, zkoušejí omlazovací kůry nebo 

různé diety. Velmi rádi cestují, podnikají dobrodružné výpravy nebo si budují letní 

domy. V oblasti komunikace slyší na individuální přístup a důraz na jejich jedinečnost. 

Spolehlivou přesvědčovací technikou je word-of-mouth a storytelling145, zalíbení 

nacházejí na internetu, na sociálních sítích, ve webových katalozích a blozích.146 

 

Americká obchodnice Emily Goodman vyjadřuje s americkým trendem souhlas, 

když tvrdí, že vzhledem k neustále rostoucímu počtu seniorů v USA (v roce 2013 jich 

                                                 
143 PAGE, Robert A. a Kaylene C. WILLIAMS. Marketing to the Generations. Journal of Behavioral 
Studies in Business [online]. Dostupné z: http://www.aabri.com/manuscripts/10575.pdf s. 2-3 
144 Tamtéž s. 3-4 
145 Storytelling je v překladu vypravování příběhů. Vychází z lidské přirozenosti a schopnosti 
vypravování, které je tradičně zakořeněno v kultuře. Storytelling je kromě marketingu využíván i ve 
vzdělávání nebo v divadle. Dostupné z: http://story-telling.cz/index_cojestorytelling.html 
146 PAGE, Robert A. a Kaylene C. WILLIAMS. Marketing to the Generations. Journal of Behavioral 
Studies in Business [online]. Dostupné z: http://www.aabri.com/manuscripts/10575.pdf  s. 4-6 
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bylo 35 mil.), představuje tato skupina jeden z nejperspektivnějších trhů. Goodman na 

seniory nahlíží zejména z pohledu trhu nemovitostí a zařízení domácnosti, protože 

předpokládá jejich zájem o malé, zvládnutelné a pohodlné prostory k žití. Goodman 

zároveň dává tipy, jak k seniorům při prodeji přistupovat. Doporučuje např. zacházet se 

seniory jako se „skutečnými lidmi“ nezávisle na věku a varuje před oslovováním 

„senior“, „old“ nebo „elderly“. Goodman marketérům a prodejcům také klade na 

srdce, že se seniory je nutné jednat „opravdově“, bez užití neosobních statistik či dat, 

a pracovat na osobním vztahu. Autorka také radí vyvíjet jednoduchou a srozumitelnou 

tištěnou reklamu.147 

 

3.2 Je český a litevský senior zákazníkem budoucnosti? 
Z důvodu, že Reidl pochází z německého prostředí a svou publikaci opírá 

zejména o německé výzkumy, jak se domníváme, jsou jeho teorie spíše aplikovatelné na 

země západu, nikterak tak snadno na státy bývalého sovětského bloku. Základní 

předpoklad, totiž že generace 50+ se vyznačuje finanční a časovou nezávislostí (či 

dokonce bohatstvím), totiž není v ČR ani Litvě zcela a obecně platný, jelikož celková 

životní úroveň i výše průměrného příjmu/důchodu dosahuje zcela jiných hodnot. 

Životní úroveň v Litvě dosahuje 75 bodů (HDP na PPS neboli standardu kupní síly), 

v České republice 85 a v Německu 124.148 Dle údajů z roku 2014 byl průměrný plat 

v Německu 103 354 Kč, v ČR 25 500 Kč a v Litvě 15 700 Kč.149 Průměrný důchod 

v témž roce v Německu činil 21 357 Kč, v ČR 10 692 Kč a v Litvě 5 940 Kč.150 

 

Přístup obchodnice a manažerky realitní společnosti Emily Goodman je sice 

otevřený a snaží se vyvarovat přímočarého stereotypního přístupu k seniorské populaci, 

nicméně i tak ho spíše hodnotíme jako orientovaný na výsledky než jako revoluční ve 

věci sociální změny. Na pozadí jejích doporučení vydávat srozumitelné a jednoduché 

reklamy či nezmiňovat statistiky a data se dle našeho názoru ukrývá 

předpoklad/předsudek, že senior složitější sdělení nedokáže zpracovat, což by 

                                                 
147 Goodman, Emily. Marketing to seniors is a „booming“ opportunity.  Journal of Property 
Management. May/Jun2013, Vol. 78 Issue 3, p16-20. 5p. 
148 Dostupné z: http://europa.eu/about-eu/facts-figures/living/index_cs.htm 
149 Dostupné z: http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/domaci/srovnani-platu-v-evrope-jsou-cesi-jak-chudi-
pribuzni.html 
150 Dostupné z: http://www.banky.cz/evropa-prumerny-duchod 
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napovídalo opírání se o stereotypní představy o seniorech. Cílová skupina amerických 

seniorů je částečně podobná té německé, neboť většina jejích zástupců je finančně 

nezávislá, hledající nové podněty, flexibilní a technologicky gramotná. Jak uvádí sama 

Goodman, již v roce 2012 53 % Američanů starších 65 let užívalo internet, a z toho 70 

% denně.151 Oproti tomu, užívání internetu v ČR s přibývajícím věkem klesá; mezi 

lednem 2012 až únorem 2014 ho užívalo jen 37,2 % lidí starších 55 let.152 Jak také 

vyplývá z výzkumu Open Society Foundations s názvem Mapování digitálních médií: 

Česká republika, v září k témuž roku neužívala internet polovina celé české populace, 

přičemž se jednalo převážně o lidi starší 50 let a bez vysokoškolského vzdělání. 

Překážkou k užívání internetu byla spíše nedostatečná digitální gramotnost, než finanční 

situace.153 Co se týče Litvy, ze všech místních seniorů jen 9,2 % tvoří uživatelé 

internetu. Z nich ho přibližně polovina navštíví denně a druhá polovina jedenkrát 

týdně.154 

 

Výše zmíněné údaje jen zhruba ilustrují, jak se cílová (i sociální) skupina 

seniorů v Německu i USA oproti české a litevské může lišit. Tento rozdíl v důsledku 

může obecně vést k jiné sociodemografické i psychologické charakteristice, konkrétněji 

k jiným potřebám a přáním, ke slabší kupní síle či menší poptávce po nadstandartním 

a zvlášť kvalitním zboží. 

Přesto však i firmy působící v České republice reflektují měnící se demografické 

složení obyvatelstva i změny spotřebního chování, čemuž přizpůsobují svou nabídku 

a komunikaci. Příkladem může být např. vývoj speciálních telefonů pro seniory značky 

Jablotron nebo uvedení počítačového softwaru firmy Celebrio Software, který je 

seniorům tzv. ušitý na míru.155 

I čeští experti a marketéři rovněž doporučují se zcela vyvarovat degradujícímu 

přístupu k seniorům a naopak se zaměřit na jejich kompetence a vnímat je jako 

„spotřební profíky“. Důraz kladou také na segmentaci cílové skupiny seniorů.156 

 

                                                 
151 Goodman, Emily. Marketing to seniors is a „booming“ opportunity. Journal of Property 
Management. May/Jun2013, Vol. 78 Issue 3, p16-20. 5p 
152 Dostupné z: http://www.netmonitor.cz/sites/default/files/iac_2014_-_netmonitor_rocenka_2013.pdf 
153 Dostupné z: https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digital-media-czech-
republic-cz-20140214_0.pdf 
154 Dostupné: http://www.draugauki.me/2011/02/zurnalas-veidas-apie-senjorus-internete/ 
155 Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2013/03/senior-jako-zakaznik-pritomnosti/#.VvflkfuLS70 
156 Tamtéž 
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4. Výzkum reklamní reprezentace stáří 
 

V této kapitole analyzujeme vybrané reklamní spoty marketingových kampaní 

zobrazujících seniory z České republiky a Litvy. Následovat bude v tomto pořadí 

představení výzkumné metody, specifikace samotného výzkumu, jeho provedení, 

interpretace zjištění, srovnání mezi zeměmi a nakonec zamyšlení nad průnikem 

teoretických východisek o mediální reprezentaci stáří s praktickými projevy 

v analyzovaných reklamách. 

 

4.1 Základní charakteristika výzkumu 
I když je reklamní reprezentace stáří velmi specifický formát mediálního obsahu, 

tak vzhledem k tomu, že investice do reklamy stále rostou157, je tento výsek zkoumání i 

úhel pohledu relevantní. Z toho důvodu, a částečně i z hlediska osobního zájmu, jsme se 

rozhodli z šíře mediálních obsahů vybrat právě reklamu. 

Pro zkoumání mediální (či spíše reklamní) reprezentace seniorů a fenoménu stáří 

jsme zvolili kvalitativní výzkumnou metodu, konkrétně sémiotickou analýzu. 

Kvalitativním výzkumem rozumíme analýzu, při které nevyužíváme statistické metody 

ani jiné způsoby kvantifikace. Kvalitativní metody slouží ke zkoumání, odhalování 

a porozumění tomu, co je podstatou určitých jevů.158 Cílem výzkumu bylo odhalit 

a popsat podoby stáří prezentované v reklamních spotech. Zkoumaným materiálem byla 

tedy reklamní videa, ve kterých figurovali senioři v hlavních nebo vedlejších rolích. 

Seniory jsme identifikovali pomocí indikátorů napovídajících jejich příslušnost ke 

skupině seniorů, přičemž jsme vycházeli ze skutečnosti, že každou skupinu lze 

rozpoznat pomocí nějakého zjevného znaku159 – v případě seniorů se jednalo zejména 

o indikátory fyzického charakteru (např. bílé nebo šedivé vlasy, vrásky na obličeji či 

rukou). Kritériem pro výběr spotů také bylo období, kdy byly zveřejněny (2013-2016), a 

jejich dostupnost. 

                                                 
157 Dostupné z: http://www.inzertnivykony.cz/ 
158 STRAUSS, Anselm L a Juliet M CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky 
metody zakotvené teorie. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 1999. s. 10-12 
159 DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi: [proměny a stav oboru do konce 20. století]. 
Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. s. 127 
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Pro analýzu byly vytyčeny tyto výzkumné otázky: Je obraz seniorů v reklamních 

kampaních spíše negativní nebo pozitivní? S jakými tématy a atributy jsou senioři 

spojováni? 

Jako výzkumnou metodu jsme zvolili postup sémiotické analýzy, který vychází 

z vědní disciplíny s názvem sémiotika (či sémiologie). Než přiblížíme samotnou 

výzkumnou metodu, ve stručnosti představíme právě tuto vědu. 

 

4.1.1 Sémiotika 

Sémiotika je vědní obor zabývající se znaky a znakovými systémy. Sémiotici 

vycházejí z předpokladu, že člověk je neustále obklopen nezměrným množstvím znaků, 

přičemž každý znak je součástí tzv. znakového systému, neboť neexistuje samostatně 

a nezávisle na jiných znacích.160 Znak můžeme dle svatého Augustina definovat jako 

„něco, za čím se skrývá něco jiného“ (sv. Augustin in Černý a Holeš). Charles Sanders 

Peirce dodává, že „existuje někdo, kdo si takový vztah uvědomuje“ (Peirce in Černý 

a Holeš).161 Znakem mohou být např. slova, symboly, barvy či obrazy; existují také 

znaky verbální (jazyk) či neverbální (např. gestika). 

V rámci procesu zvaném semióza přiřazujeme k pojmům, jevům, věcem, 

událostem či člověku příslušný znak, čímž udílíme význam. Děje se tak technikou 

pojmenování (pomocí jazyka), označování (pomocí symbolu, obrázku apod.), ukazování 

(ostenze), zastupování (které spočívá v zaměnitelnosti dvou pojmenování) či 

reprezentování. Reprezentování probíhá např. pomocí labelizace, kterouž chápeme jako 

sociální jev reprezentace širších koncepcí, jejíchž jsou dané znaky součástí (např. 

semióza jako součást koncepce sémiotiky).162 

Existují dvě kategorie znaků, které reflektují vztah mezi znakem a tím, co je 

označováno či pojmenováváno. Jedná se o motivované znaky, kdy hovoříme o vztahu 

logické souvislosti či podobnosti, nebo o konvenční či arbitrární znaky, kdy je vztah 

nahodilý (těchto znaků je většina).163 Jedním z druhů motivovaných znaků mohou být 

např. znaky sémantické motivovanosti, mezi které řadíme dva základní druhy - 

                                                 
160 ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ. Sémiotika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. s. 15 
161 Tamtéž s. 16 
162 DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi: [proměny a stav oboru do konce 20. století]. 
Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. s. 13-16 
163 ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ. Sémiotika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. s. 17 
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metaforu a metonymii164. Důležitost těmto znakům přikládáme zejména z toho důvodu, 

že se hojně vyskytují v reklamní tvorbě. Může se jednat např. o slovní (personifikace, 

básnické obraty, nadávky) i vizuální metafory a taktéž o slovní i vizuální metonymie.165  

Peirce přinesl další rozdělení znaků, když je diverzifikoval na ikony (vztah 

k objektu je založen na podobnosti; např. označení toalet), indexy (mezi znakem 

a objektem je příčinná souvislost; např. zažloutlé zuby mohou být indexem kouření 

cigaret) a symboly (vztah je založen na konvenci, motivovanosti; např. česká vlajka 

symbolizuje ČR).166 Jak doplňuje Vysekalová, „symboly využíváme k vyjádření 

požadovaných představ a typických znaků produktů“. Takové symboly mohou být 

dvojího charakteru: verbální (jazyková forma sdělení) či neverbální (obraz, barva, styl 

oblečení, tvar apod.). Z marketingového hlediska symboly můžeme opět rozdělit na dvě 

kategorie: 1. prostředky k vytváření a změnám pozice produktu ve vnímání spotřebitele 

nebo 2. symbolický význam samotných produktů.167 

Využití symbolů ovšem skýtá i svá úskalí. Odpovídající výklad koncového 

příjemce sdělení závisí na jeho mentalitě, znalosti kontextu a srozumění s významem 

daného symbolu.168 Jan Jirák, dotýkajíce se tématu výkladu komunikačního sdělení, 

v doslovu českého překladu knihy Waltera Lippmanna Veřejné mínění cituje Stuarta 

Halla: „Charakter, který lidé příběhu dávají, se neliší jen podle pohlaví, věku, rasy, 

vyznání či společenské pozice, ale v rámci těchto hrubých kvalifikací také podle jeho 

zděděné nebo získané konstituce, podle schopností jednotlivce, jeho životní dráhy, 

                                                 
164 Metaforu Černý a Holeš charakterizují jako „jakési zkratkovité přirovnání“. V Peirceově pojetí by se 
metafory podobaly ikonám. Metonymie je „pojmenování na základě nějaké věcné souvislosti mezi dvěma 
objekty“. Může se jednat např. o celek a část. Dostupné z: ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ. Sémiotika. Vyd. 1. 
Praha: Portál, 2004. s. 59 a 63 
165 Autoři jako příklad vizuální metafory uvádí tištěnou reklamu na parfém od modelky Naomi Campbell. 
Vizuál zobrazuje pouze dvě označující, modelku a flakon parfému. Označující parfém je samo o sobě 
bezvýznamné a neatraktivní, ovšem označující v podobě Campbell alias exotické krásky přenáší její 
vlastnosti na parfém a tím pádem ho metaforicky nahrazuje. Příkladem metonymie je pak fotografie 
skákajícího mladíka s botami a kalhoty značky Quiksilver, z něhož nevidíme krk ani hlavu. Momentka je 
výsekem skutečnosti, pozorovatel si tedy představí, co předcházelo a bude následovat, a zároveň si 
domyslí zbytek mladíkova těla. Ve snímku je také zachycen vztah příčiny a následku: po nákupu oděvů 
značky Quiksilver se nákupčí cítí šťastný, svobodný a nespoutaný. Dostupné z: ČERNÝ, Jiří a Jan 
HOLEŠ. Sémiotika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. s. 60-63 
166 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2010. s. 119 
167 VYSEKALOVÁ, Jitka. Chování zákazníka: jak odkrýt tajemství "černé skříňky". 1. vyd. Praha: Grada, 
2011. Expert (Grada). s. 85-86 
168 Tamtéž s. 86 
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zdůrazňovaných aspektů jeho kariéry, jeho nálad a obav nebo rolí, které v životě 

hraje“.169 

 

Za nejrozšířenější znakový systém je považován jazyk či obecně lidská řeč. 

Podstatou jazykového znaku je dle Ferdinanda de Saussura, švýcarského lingvisty, který 

významně ovlivnil vědecké úvahy o znacích a jejich systémech, 1. označované (signifié; 

jedná se o pojem) a 2. označující (signifiant; jedná se o akustický obraz).170 Tento 

sémiotický přístup označujeme jako diadický, jelikož popisuje vztah mezi předmětem 

a jménem. Umberto Eco v souladu s tímto přístupem považuje znak za produkt kulturní 

korelace výrazu a obsahu.171 

V teorii sémiotiky se objevuje i přístup triadický, který se zabývá vztahem mezi 

třemi členy: předmětem vně vědomí, představou v našem vědomí a jménem či 

znakem.172 

Sémiotiku obvykle dělíme na tři poddisciplíny: sémantiku (zabývá se vztahem 

mezi znakem a skutečností), pragmatiku (zajímá se o vztah mezi uživatelem a znakem) 

a syntax neboli syntaktiku (zabývá se vztahy mezi znaky).173 

Jak může vyplývat z definic výše, sémiotika chápe realitu jako sociální 

konstrukt. Doubravová realitu charakterizuje termínem semiosféra, která představuje 

prostor plný znaků; jedná se tedy o „svět znaků“.174 

 

Roland Barthes z pohledu sémiotiky nahlížel masovou komunikaci a kulturu, 

politiku a společenský život. S jeho prací jsou spojeny zejména pojmy mýtus, denotace 

a konotace. Barthes se více než o označované zajímal o způsob, jak proces signifikace 

probíhá. Autor přichází s trojdimenzionálním schématem, když k označovanému 

a označujícímu přidává ještě znak, který oba první členy sdružuje.175 

                                                 
169 LIPPMANN, Walter. Veřejné mínění. Vydání první. Překlad Ladislav Köppl. Praha: Portál, 2015. s. 33 
170 DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi: [proměny a stav oboru do konce 20. století]. 
Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. s. 46 
171 ECO, Umberto. Teorie sémiotiky. Překlad Marek Sedláček. Praha: Argo, 2009. s. 39 
172 Tamtéž s. 40 
173 POKORNÝ, Jan a Juraj HANULIAK. Lingvistická antropologie: jazyk, mysl a kultura. 1. vyd. Praha: 
Grada, 2010. s. 56 
174 DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi: [proměny a stav oboru do konce 20. století]. 
Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. s. 16 a 24 
175 BARTHES, Roland. Mytologie. Druhé vydání v českém jazyce. Překlad Josef Fulka. Praha: Dokořán, 
2004. Bod (Dokořán). s. 112 
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S procesem signifikace souvisí pojem konotace, jež odkazuje k významu znaku, 

který si s ním uživatel spojuje. Význam může být hodnotově zabarven a vychází 

zpravidla ze systému vědění, který je sdílen v dané kultuře. Denotace je pak naopak 

nesubjektivní a nehodnotící vnímání vztahu mezi označujícím a označovaným, jedná se 

o jakýsi primární význam. Mýtus Barthes chápe jako komplexní znakový systém, který 

je uměle vytvářen kapitalistickou společností, a jehož funkcí je posilování společenské 

struktury a systému (jako příklad uvádí moderní hračky pro děti, které jsou pouze 

zmenšenými kopiemi skutečných předmětů užívaných dospělými. Děti dle jeho názoru 

slepě přijímají zažité vzorce v rámci statusu quo a neučí se klást otázky proč).176  

Marketing a reklama rovněž pracují s mýty. Většina reklamních komunikátů 

totiž tvrdí, že nabízený produkt je lepší či účinnější než výrobky jiné, obyčejné. 

Moderní reklamní mýtus dle Barthese totiž zní: prodávat za každou cenu.177 Byl to 

právě Barthes, který vyvolal zájem odborné i laické veřejnosti ve věci zkoumání 

reklamních obsahů pomocí sémiotiky. V rámci interpretace obsahů se dle Barthese 

soustředíme na dvě úrovně sdělení: „surface“ (tedy zevnějšek) a „underlying“ (co je 

skryto pod povrchem). Při zkoumání „surface“ se soustředíme na obrazy, slova, barvy, 

opakující se motivy apod. Všechny tyto prvky odrážejí skryté významy, které jsou ve 

sdělení rovněž obsaženy. Tyto podpovrchové významy jsou často archetypálního nebo 

mýtického charakteru, a zpravidla tak působí na lidské podvědomí.178 

K tématu persvazivní funkce reklamy Doubravová přidává rozdělení reklam dle 

typu jejich psychologické strategie jak působit na naše podvědomé já. Jedná se o např. 

o behaviorální, kdy sdělení počítá s pasivním příjemcem a využívá techniky 

podmiňování, nebo kognitivní, které cílí na aktivního uživatele a navazuje na jeho 

předchozí znalost světa a sociálních konstrukcí.179 Jelikož reklamní trh patří mezi 

značně kontrolovaná odvětví, persvazivní techniky bývají často skryty. Zdánlivě 

sdělením plochá reklama tudíž i přesto může působit na lidské podvědomí. Umění tyto 

skryté vjemy a vlivy rozpoznat je dle teoretiků sémiotiky klíčové i pro laickou 

veřejnost. Slouží totiž jako forma „imunizace“, která příjemce chrání od pasivity 

                                                 
176 ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ. Sémiotika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. s. 263-264 
177 Tamtéž s. 263  
178 BEASLEY, Ron a Marcel DANESI. Persuasive Signs: The Semiotics of Advertising . Berlin: Mouton 
de Gruyter, 2002. s. 19-20 
179 DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi: [proměny a stav oboru do konce 20. století]. 
Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. s. 103-104 
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a naopak přivádí k aktivnímu čtení znaků.180 Stejnou gramotností ovšem disponují 

i vysílatelé, v našem případě komunikační profesionálové a marketéři. V zemích EU 

dokonce existují marketingové agentury, jejichž základním kamenem je právě užívání 

sémiotických metod v designu kampaní (např. polská agentura Semiotyka: Semiotic 

Solutions PL181).182 Účinné sémiotické a psychologické techniky reklamního působení 

jsou ostatně i předmětem řady českých publikací.183  

 

Se sémantikou souvisí i teorie kódování a dekódování významu sdělení, kterou 

akademické obci přinesl Stuart Hall z Birminghamské školy. Mechanismus konstrukce 

významu závisí na znalosti stejných znakových kódů a kanálů na straně vysílatele 

i příjemce sdělení. Na proces kódování a dekódování navazuje i teorie preferovaného 

čtení či vepsaného čtenáře, která vychází z předpokladu, že autor vkládá do sdělení 

potenciální významy, které jsou v souladu s komunikačním záměrem daného textu. 

Vysílatel tedy usiluje o určitou interpretaci významu ze strany příjemce.184 Toto úsilí 

ovšem nezaručuje to, že bude příjemce danou interpretaci akceptovat. Vedle teorie 

preferovaného čtení existuje i koncepce dohodnutého čtení, které s touto překážkou 

kalkuluje, jelikož nabízí jednak dominantní, jednak i alternativní možnosti interpretace 

sdělení.185   

 

4.1.2 Sémiotická analýza 

Jelikož metoda sémiotické analýzy vychází ze sémiotiky, výzkumník v rámci 

tohoto postupu klade důraz na interpretaci znaků. Vycházíme-li společně 

s Doubravovou (2002) a Beasleym a Danesim (2002) z předpokladu, že žijeme ve 

„světě znaků“, vnímáme každý reklamní komunikát jako soubor znaků utříděný do 

určitého znakového systému. 

                                                 
180 BEASLEY, Ron a Marcel DANESI. Persuasive Signs: The Semiotics of Advertising . Berlin: Mouton 
de Gruyter, 2002. s. 31 
181 Dostupné z: http://semiotyka.com/en/ 
182 BIGNELL, Jonathan. Media semiotics: an introduction. 2nd ed. New York: Distributed exclusively in 
the U.S.A. by Palgrave, 2002. s. 29 
183 Jedná se např. o publikace Jitky Vysekalové Psychologie reklamy (4. vydání, Grada, 2010) a Emoce 
v marketingu – Jak oslovit srdce zákazníka (Grada, 2014). 
184 BURTON, Graeme. JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister&Principal, 2001. s. 63 
185 HALL, Stuart. Kódování/Dekódování. In Teorie vědy XIV/2005. s. 41-58 
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Výhodou sémiotické analýzy je její komplexní přístup, jelikož analyzuje vztahy 

mezi znaky, mezi označujícím a označovaným, a zejména odkrývá jejich významy. Jak 

uvádí Reifová, sémiotická analýza je považována za jeden z hlavních přístupů 

k dekódování významů, které se generují v rámci populární kultury.186 

Sémiotická analýza, metoda kvalitativní, nenabízí normativní a obecně platné 

výsledky, nýbrž v závislosti na osobě výzkumníka poskytuje možné interpretace 

významů a odhaluje podstaty jevů. Sémiotika se snaží dekódovat majoritní významy, 

ale nedokáže zkoumat účinky médií.187 

I když se dílčí metodiky sémiotické analýzy mohou mezi vědci lišit188, 

výzkumníci se v rámci výzkumu reklamy obvykle ptají na tyto a podobné dotazy: jaké 

verbální a neverbální znaky byly v reklamě zastoupeny? Kolik existuje možných 

interpretací sdělení? Jaké představy či sociální vzorce sdělení vyvolává?189 

 

4.2 Výzkumná zjištění 
Metodou sémiotické analýzy jsme provedli rozbor 9 komunikátů. Každý 

komunikát měl formu audiovizuálního spotu, tedy televizní reklamy, a představoval 

reprezentativní výzkumný materiál zastupující právě jednu marketingovou kampaň.190 

Pět reklamních spotů pocházelo z České republiky, čtyři z Litvy. 

 

                                                 
186 REIFOVÁ, Irena. & kol. Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál s.r.o., 2004. s. 224 
187 Tamtéž s. 30 
188 NÖTH, Winfried. Handbook of semiotics. First paperback ed., [4. Dr.]. Bloomington [u.a.]: Indiana 
Univ. Press, 1998. s. 476 
189 BEASLEY, Ron a Marcel DANESI. Persuasive Signs: The Semiotics of Advertising . Berlin: Mouton 
de Gruyter, 2002. s. 24 
190 Vycházíme-li z předpokladu, že se marketingové kampaně vyznačují konzistencí napříč všemi 
komunikačními kanály (po stránce obsahové, znakové, komunikační i diskurzní a z hlediska produktu i 
cílové skupiny), můžeme pomocí analýzy jednoho komunikátu indukovat sémiotický charakter kampaně 
jako celku. Domníváme se, že pro tento účel nejlépe poslouží analýza audiovizuálního materiálu (tedy 
televizní reklamy), který v sobě nese prvky ostatních forem reklamy (tradiční audiální a vizuální i nové 
digitální). Toto rozhodnutí se opírá i o domněnku, že se postmoderní společnost mění z kultury slova na 
kulturu obrazu, což může mimo jiného dokazovat i založení Centra pro dějiny obrazu a vizuální kultury 
při Masarykově univerzitě v Brně v roce 2010. „Jedním z podstatných rysů současnosti je proměna světa 
„umění“ v současnosti. Především totiž rapidně stoupla role vizuální kultury v lidském světě. Došlo k 
enormnímu nárůstu obrazů v současném světě (fotografie, plakátová tvorba, vizuálně koncipovaný 
design, virtuální obrazy v informačním prostředí, apod.).“ Dostupné z: 
http://www.phil.muni.cz/dejum/CDO/ Dalším důvodem pro toto zúžení výzkumného materiálu je fakt, že 
inzerenti vkládají právě do televizní reklamy nejvíce investic, a zároveň že se televize doposud těší 
největší mediální sledovanosti ze všech jiných médií (což platí v ČR i Litvě - dostupné z: 
http://www.mep_activeageing.ipleiria.pt/files/2012/01/Klaipeda-State-College1.pdf s. 12). 
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V souladu s výzkumnou otázkou „S jakými tématy a atributy jsou senioři 

spojováni?“ nejprve představíme relevantní tematické rámce obklopující aktéry 

seniorského věku, které jsme během analýzy zaznamenali. Jednotlivé rámce (či způsoby 

reprezentace a zároveň sociální konstrukce stáří) opřeme o konkrétní příklady z našeho 

výzkumu. V druhé půli této kapitoly pak předložíme všechny dílčí analýzy se 

zaměřením na konotaci a reprezentaci stáří. 

Pro uchopení metody sémiotické analýzy jsme zvolili Barthesovský přístup, kdy 

se soustředíme zejména na denotaci a konotaci a na odhalování sdělení skrytých pod 

povrchem („underlying“). I když jsme výzkumný materiál zkoumali jako celek, 

interpretační důraz jsme kladli na aktéry seniorského věku a rámce, které je 

obklopovaly. Vedle toho jsme se v každé reklamě zaměřili na sociální konstrukci stáří, 

tedy na to, jak reklama celkově reprezentuje stáří a seniory, jaké jim dává role či jaké 

jim propůjčuje vlastnosti. 

V rámci výzkumu proběhla sémiotická analýza následujících českých 

reklamních kampaní: Březňák (2016), Vodafone Turbo Internet (2014), Penzička České 

pojišťovny (2013), Cemio Kamzík (2013), Fiat (2014); a litevských kampaní: Alita 

Brandy (2015), IKI (2013), Utenos (2013) a Camelia (2015).191 

 

4.2.1 Pozitivní konstrukce stáří převažuje 

Během analýzy jsme se postupně utvrzovali v tom, že námi zkoumané obsahy 

k seniorům skutečně přistupují méně stereotypně, než jak výzkumníci interpretují 

obsahy jiné mediální tvorby (viz kapitola Mediální reprezentace stáří) – tzn., že je 

zpravidla nezobrazují v souladu s negativními stereotypy (např. stereotypu neužitečného 

stáří nebo zátěže státní kasy). Nejprve se však přesto zaměříme na ty případy, kdy 

reklamy reprodukovaly stereotypní rámec stáří, jak jsme jej nastínili v předchozích 

kapitolách. 

 

Některé reklamní spoty potvrzovaly stereotypní sociální konstrukci stáří ve 

verbálních i neverbálních kódech. Aktéři seniorského věku zde hráli role senilních 

seniorů a/nebo se vyznačovaly neupraveným či staromódním zevnějškem. 

Nejvýraznější stereotypní sociální konstrukci stáří spatřujeme v sérii reklam Penzička 

                                                 
191 Děj jednotlivých reklam naleznete přehledně v tabulce v příloze č. 1. 
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Penzijního fondu České Pojišťovny. Pojmenování produktu i celé kampaně nápadně 

připomíná český zábavní improvizační pořad Partička, a to hereckým obsazením 

(Ondřej Sokol, Richard Genzer, Michal Suchánek, Igor Chmela), divadelními kulisami 

(ačkoliv židle jsou nahrazeny houpacími křesly) i hrou na jevišti (převlékání do 

kostýmů, různé scénky). Tón komunikace hodnotíme jako humorný, avšak negativně 

rámující lidské stáří. Herci převlečení a namaskovaní jako senioři totiž vystupují 

v obnošeném domáckém oblečení, špatně se pohybují, jsou spíše neaktivní, pospávají, 

nedoslýchají nebo mají pomalé reakce. V souladu s povahou původního pořadu Partička 

však v každé scénce/reklamě nalezneme i humorný prvek, když si senioři dělají legraci 

sami ze sebe nebo provádějí kanadské žerty – v námi zkoumaném spotu s názvem 

Vlasy192 pospávajícímu Genzerovi jeho kolegové trikem strhnou paruku, a odhalí tak 

jeho skrývanou pleš. Některé epizody reklamní kampaně, které jsme nepodrobovali 

přímo naší analýze, rovněž potvrzují některé ze stereotypů a mýtů o stáří: v dílu 

pojmenovaném Skleróza193 si žádný z aktérů nemůže rozpomenout, co je jejich úkolem 

(mýtus o sklerotickém zapomínání), nebo v epizodě Opera194 improvizací skládají píseň 

o slevovém letáku (mýtus o tom, že senioři nakupují jen ve slevách). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším příkladem stereotypní sociální konstrukce stáří, i když jen v neverbální 

rovině, je i kampaň pivovaru Březňák s názvem „Na oslavu našich tátů, hrdinů staré 

                                                 
192 Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=UbyOQaXvQuA 
193 Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=SLJfvfPz9Gc 

Obrázek 0: Senioři z kampaně Penzička v epizodě Vlasy 
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=UbyOQaXvQuA) 
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školy“. Hlavní aktéři – muži-senioři – této televizní reklamy sice hrají role hrdinů 

každodennosti, ale jejich tělesné proporce jsou spíše zakulacené a jejich oděvy 

obnošené. 

 

Většina reklamních spotů, které jsme podrobili analýze, však zobrazovala 

seniory v rozporu s negativními stereotypy. Tito senioři se totiž vyznačovali elánem, 

mladistvým duchem a činorodostí. Vystupovali také jako platní členové rodiny, skupiny 

nebo komunity. Zároveň však každý ze seniorů vykazoval osobnostní odlišnosti, čím 

byl rozporován mýtus o tom, že jsou všichni senioři stejní. 

Reklamní reprezentace stáří ve většině případů stáří ztotožňovala s dobou 

vyplněnou volnočasovými aktivitami, tedy s aktivním stářím. Senioři reprezentující 

takové stáří byli mladí duchem a aktivní v různých směrech. Jejich program byl bohatý, 

čímž odporovali mýtu neužitečného času. Mezi jejich volnočasové aktivity patřilo např. 

sportování (horská turistika v reklamě Cemio Kamzík), pečení (vánoční přípravy 

v reklamě na IKI) či zahradničení (pěstitelství dýní ve spotu Camelia). Výrazným 

motivem bylo i trávení času s rodinou, v rámci nějž senioři figurovali jako přijímaní a 

uznávaní členové rodiny (IKI, Alita Brandy, Březňák). Dalším rámcem byla obecná 

činorodost – tito senioři se vyznačovali kreativitou a vůlí své nápady realizovat 

(Vodafone, Březňák). Tento rámec navíc rozporoval s předsudkem, že senioři 

s odchodem do důchodu společnosti nijak nepřispívají. Okrajovým motivem byla i 

reprezentace seniorů jako sexuálně aktivních jedinců (Fiat). 

 

Vedle aktivního stáří, které tvořilo jakýsi obecný a nadřazený rámec takřka 

všech reklam, jsme v reklamách zaznamenali i jiné, sekundární, obrazy stáří. Jednalo se 

např. o stáří jako dobu předávání zkušeností či jako čas mentorování (IKI, Utenos), stáří 

jako dobu učení se nových věcí (Vodafone) nebo stáří jako čas potvrzování zažitých 

vzorců (Alita Brandy, Březňák). 

Během analýzy kromě výše zmíněných sociálních konstrukcí stáří vyvstaly i 

modelové typy seniorů195, které byly v souladu s nadřazenou sociální konstrukcí stáří 

v té dané reklamě. Některé z těchto profilů vykazovaly provázanost s jinými. Zajímavé 

bylo zjištění, že se mužské a ženské profily seniorů značně odlišují. Zatímco seniorky 

                                                                                                                                               
194 Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=5hfDdu4WNpE 
195 Přehled všech typů naleznete v přílohách. 
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byly zobrazovány jako elegantní, moderní, uznávané či dokonce smyslné dámy 

(Vodafone, Alita Brandy, IKI, Fiat), muži-senioři nabývali jiných charakteristik. 

V jejich případě šlo o duchovní nebo fyzickou sílu (Utenos, Březňák) či smysl pro 

humor (Penzička). Na rozdíl od žen v seniorském věku byli senioři zobrazeni i jako 

jedinci, co nedbají o svůj zevnějšek (Penzička, Březňák), jsou senilní (Penzička) nebo 

se snaží skrývat své nedostatky (Fiat, Penzička). 

V rámci analýzy jsme také vysledovali, že reklamy většinou zobrazují seniory 

otevřeně, čímž máme na mysli, že nezakrývají jejich věk, a přiznávají tak jejich šediny, 

vrásky, či jiné fyzické projevy stárnutí. Zaznamenali jsme pouze dvě seniorské role, ve 

kterých bylo stáří těla maskováno, ale v těchto případech šlo o souvislost s reklamní 

zápletkou (Penzička – Genzer skrývající plešatost; Fiat – senior hledající tzv. modrou 

pilulku pro zvýšení sexuální výkonnosti). 

Z naší analýzy také vyplynulo, že senioři napříč reklamními spoty vykazují 

osobnostní odlišnosti, čím vyvracejí mýtus o tom, že jsou všichni senioři nehledě na 

pohlaví, původ, minulost nebo povahu stejní. Pro ilustraci, ve spotech se objevili 

konzervativní a rezervovaní senioři (Alita Brandy), senioři se smyslem pro humor 

(Penzička), kreativní senioři (Vodafone) nebo spontánní senioři (Fiat). Vedle vlastností 

byla odlišnost seniorů akcentována také pomocí různých prostředí a situací, ve kterých 

senioři vystupovali. Někteří z nich se vyskytovali na venkově či ve volné přírodě a byli 

zachyceni při volnočasových aktivitách (Vodafone, Březňák, Camelia, Cemio Kamzík). 

Jiní z nich byli zobrazováni v domácím prostředí (IKI, Fiat, Alita Brandy) a další se 

zase nacházeli v netradičních místech (Penzička – divadelní jeviště, Utenos – 

pohádková pivní varna a kouzelný les). 

Co se týče společenské role seniora, vypozorovali jsme, že je senior v reklamě 

málokdy zobrazován osaměle, naopak je většinou ve středu dění – např. u rodinného 

stolu (IKI, Alita Brandy), ve skupině vrstevníků (Vodafone) nebo v páru 

s družkou/druhem (Camelia, IKI, Alita Brandy, Fiat). 

 

V českých reklamních spotech, které jsme si zvolili pro tento výzkum, senioři 

častěji vystupovali v hlavních rolích (Vodafone, Březňák, Cemio Kamzík, Penzička), 

zatímco ti litevští spíše jako jedni z vedlejších aktérů (IKI, Camelia, Utenos). S touto 

skutečností se pojí i doprovodný jev, totiž že se reprezentace stáří u litevských reklam 

hůře analyzovala z důvodu příliš krátkých stopáží, ve kterých se senioři objevovali. 
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4.2.2 Vybrané znaky: znaky populární kultury a barvy  

Abychom více postihli sémiotickou rovinu analýzy, rozebereme nyní vybrané 

znaky a symboly skryté v námi zkoumaných reklamních obsazích. Z celého výčtu 

znaků, které bychom si mohli vybrat pro bližší zkoumání, jsme si zvolili znaky 

populární kultury, které se ve spojení se seniory v reklamách objevují, a zároveň barvy. 

Oba tyto prvky jsme podrobili hlubšímu zkoumání až poté, co nám během analýzy 

signifikantně vyvstaly jako faktory s možným vlivem na naši celkovou interpretaci. 

 

 Nejprve se zaměříme na znaky populární kultury196. Příkladem takových znaků 

můžou být užité prvky v reklamě na Vodafone Turbo Internet. Jedná se zejména o 

motiv seniorky houpající se na bourací kouli, který nápadně připomíná hlavní motiv 

z videoklipu The Wrecking Ball od americké zpěvačky Miley Cyrus197. I když se 

v reklamě na Vodafone nejedná o stoprocentní nápodobu (to by seniorka musela být 

nejprve ve spodním prádle a poté zcela nahá), námět zůstává totožný. Co se týče volby 

hudby, píseň americké zpěvačky na pozadí seniorčina houpání nehraje, místo ní totiž 

zaznívá píseň Only time od zpěvačky Enya. Ta v době vzniku námi zkoumané reklamy 

hrála klíčovou roli ve virálním spotu v hlavní roli s Jeanem Claudem van Dammem 

nazvaném The Epic Split; jednalo se reklamu na Volvo Trucks.198 Van Damme v této 

reklamě předvádí rozštěp mezi dvěma jedoucími kamiony. Amatérské verze „epic 

splitu“ i „wrecking ball“ tehdy plnily sociální sítě, a tak zřejmě i Vodafone neváhal a 

z The Epic Splitu si zapůjčil nejen hudbu, ale i námět rozštěpu, a zasadil ho do další 

epizody kampaně Vodafone Turbo Internet s názvem Ratměřice to rozjely.199 

 

Prvky populární kultury Vodafone využil i v jiných epizodách kampaně. Např. v 

epizodě Bavte se zase seniorka ze sluchátek připojených do telefonu poslouchá 

elektronickou hudbu a do rytmu tančí robotický tanec, který se vyznačuje tuhými 

pohyby a ohýbáním v kloubech, což celkově připomíná pohybování robota. 

                                                 
196 Williams in Storey definuje populární kulturu jako kulturu, „která se líbí mnoha lidem“ a zároveň 
„kterou lidé vytvořili pro lidi“. Storey dále nabízí definici, která říká, že „populární kultura je to, co zbyde 
poté, co vytřídíme vysokou kulturu“. Dle Storeyho je populární kultura často připodobňována k masově 
produkované komerční kultuře, zatímco vysoká kultura je považována za „individuální akt tvoření“. 
Dostupné z: STOREY, John. Cultural theory and popular culture: an introduction. 5th ed. New York: 
Pearson Longman, 2009. s. 1-14 
197 Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=My2FRPA3Gf8 
198 Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=M7FIvfx5J10 
199 Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=c-fqj6Uz0io 
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Všechny zmíněné prvky populární kultury slouží jako nástroje intertextuality, 

která propojuje různé texty, a apelují tak na čtenářovu kulturní znalost. Reklama na 

Vodafone Turbo Internet zapojením těchto prvků populární kultury nepřímo reflektuje 

dění v online prostředí, čímž demonstruje samotnou službu Turbo Internetu, který 

člověka rychle přenese do světa neomezených možností. Jak se domníváme, volba 

ambasadorek Turbo Internetu – dam v seniorském věku – pak zřejmě není náhodná, 

podprahové sdělení totiž říká, že užívání internetu zvládne každý. Série reklam na 

Turbo internet celkově využívá nejrůznějších populárních prvků z digitálního prostředí, 

které rezonují v řadách jejich potenciálních zákazníků. Jedná se zejména o užívání 

sociálních sítí (Instagram, Facebook, YouTube) a související snaha sebeprezentace – to 

vše je však bez rychlého internetu nemožné.  

 Vedle znaků populární kultury ve spotech společnosti Vodafone jsme 

zaznamenali i další případ. Reklama Březňák s hlavním claimem „Na oslavu našich 

tátů, hrdinů staré školy“ užívá archetyp hrdiny, který tvoří v současné televizní a 

filmové populární kultuře signifikantní figuru. I když se (super)hrdinské motivy na 

plátnech kin i televizních obrazovkách neobjevují jenom v poslední době, obzvláště 

nyní označení „hrdina“ vyvolává konotace spojené s postavami z Marvelovských a DC 

komiksů (Superman, Batman, Iron Man apod.), kteří mají nadlidskou sílu, jsou 

neporazitelní v boji a nezlomní ve své vůli. Otcové z reklamy na Březňák sice nenosí 

zářivě barevné přiléhavé trikoty nebo brnění, ani nemají přebujelou muskulaturu, o 

hrdinské činy se však také (alespoň v myslích svých synů) zasluhují. Domníváme se, že 

právě tato narace si klade za cíl uhodit na chlapecké já v každém ze synů, které 

k superhrdinům často vzhlíží jako ke svým vzorům, a zároveň tak probudit svědomí, 

aby se svými otci-hrdiny trávili víc času a dali jim svůj obdiv najevo. Čistě pro 

zajímavost, spuštění samotného spotu předcházelo video, které Březňák publikoval na 

Obrázek 1: Seniorka z reklamy na Vodafone Turbo Internet (vlevo) a Miley Cyrus z 
videoklipu k písni The Wrecking Ball (vpravo) 
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vlastních kanálech na sociálních sítích s názvem Hrdina, na kterého zapomínáš. 

Podstatou videa byl rozhovor s mladíky, kteří mezi svými hrdiny jmenovali Supermana, 

hrdiny z druhé světové války nebo Vinnetoua, a nikdy si nevzpomněli na svého tátu. 

K té myšlence je přivedli až autoři videa, kteří se jich zeptali, zdali právě jeho také 

považují za hrdinu, s čímž mladíci souhlasili. 

 
Obrázek 2: Senior z reklamy na pivo Březňák 
 

Dalším sémantickou rovinou, na kterou jsme se při našem výzkumu zaměřili, je 

užití barev. 

Začneme-li opět s reklamami na Vodafone Turbo Internet, vidíme, že hlavní 

aktérky na sobě kromě jedné mají něco červeného – zimní kabát (v jiném odstínu ho 

dokonce mají dvě seniorky), zimní šál, halenku, klobouk, kostým nebo boty (viz 

Obrázek 9). Nabízí se spojení se samotnou značkou Vodafone, jejíž logo i veškerá 

prezentace stojí na barevné kombinaci bílé a 

červené, a však rovina sémantická červenou 

vnímá i jinak. Mimo jiného se červená 

barva považuje za symbol energie, odvahy, 

síly, radosti, lásky, štěstí nebo tvůrčího 

charakteru. Zároveň červená může 

symbolizovat provokaci nebo agresi (např. 

v býčích zápasech), či dokonce revoluci.200 

Aktérky námi zkoumané reklamy vystupují 

v souladu s touto symbolikou, neboť jsou 

ambasadorkami rychlého (revolučního) 

                                                 
200 ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ. Sémiotika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. s. 197 

Obrázek 3: Hlavní hrdinky reklamy Vodafone 
v červené 
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internetového připojení a jeho pokrytí. Čiší z nich energie a kreativita. Reklama také 

staví do kontrastu nositelky této barvy a ostatní přihlížející, kteří červenou jako hlavní 

barvu oděvu nevolí – odívají se totiž do nevýrazné modré, šedé, khaki nebo hnědé. 

Červená se objevuje i v reklamě na Fiat, když se v závěru objevuje malý červený 

vůz, do jehož nádrže zapadne ztracená modrá pilulka (původně patřící seniorovi, který 

se chystal na milostný akt), na čež se auto díky účinkům pilulky před zraky diváků 

zvětší. Červená barva v této souvislosti může mimo energie či síly celkově odkazovat 

k mužskému principu.201 

  

V reklamě na litevské pivo Utenos se objevují barvy zelené, žluté a hnědé, které 

symbolizují výrobu piva, jeho suroviny (zelená – chmel, žlutá – obilí) nebo pivo 

samotné, které má typicky zlatavou barvu. Stejná barevná paleta se objevuje 

i v reklamně na českou pivní značku Březňák, čímž podtrhuje spojení s hrdinů 

s přírodními živly (a jejím krocením) nebo opět s pivem jako takovým. Zelená barva 

symbolizuje přírodu, život, čerstvost, žlutá pak zase připomíná barvu slunce, zlata 

a světla, což symbolizuje bohatství, šlechetnost, či zralost.202 Tato barevná symbolika, 

i když její specifika nám na počátku výzkumu nebyla známa, přispěla k naší celkové 

interpretaci a ovlivnila i obrazy spojené se stářím. 

 

Další výraznější barvou, kterou jsme během analýzy objevili, byla černá. Ta se 

vyskytovala zejména v litevské reklamě na Alita Brandy, kdy se starší pár po boku 

mladšího strojí na večeři. Starší pár v tomto případě volí konzervativní oblečení (muž – 

černý oblek s bílou košilí s tmavou kravatou, žena – černé šaty, punčochy i lodičky), 

zatímco mladší pár uvolněný styl (mladík – košile bez kravaty, dívka – bílé šaty 

s puntíky a tenisky). V případě, že by na pozadí nehrála rocková hudba a dívka nevolila 

světlé šaty, černé oblečení staršího páru by v naší interpretaci evokovalo smuteční 

událost. Černá barva je totiž v západní kultuře považována za barvu smrti a smutku. 

Zároveň je to také barva noci a může vyjadřovat plodnost či tajemství. Jak píše Černý 

a Holeš, „na španělském královském dvoře se černá používala symbol nejvyšší 

důstojnosti“.203 Nastíněná symbolika v nás vyvolala asociace s vážnou událostí a naši 

interpretaci ovlivnil i kontrast mezi oděvy starších a mladších. Starší aktéry jsme proto 

                                                 
201 Tamtéž 
202 Tamtéž s. 198 
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charakterizovali jako konzervativní a v módě i chování umírněné osoby. Přítomnost 

černé barvy v souladu s dalšími znaky204 v tomto případě opět ovlivnila interpretaci.   

 

 

                                                                                                                                               
203 Tamtéž 
204 Např. když starší muž i žena s kamennou tváří sledovali uvolněné přípravy mladších, či když si starší 
muž češe bílé vlasy malým hřebínkem, zatímco mladík si je ledabyle pročísne rukou.  
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4.2.3 Analýza reklam: interpretace a konotace s přihlédnutím 
k reklamní reprezentaci stáří  

I když jsme v předchozí kapitole již nastínili shrnující zjištění, nadřazené 

tendence a trendy reklamní reprezentace stáří, považujeme za přínosné přednést i dílčí 

interpretace, které potvrzují a ilustrují již zmíněné trendy. V této podkapitole proto 

stručně nastíníme naši interpretaci každého ze zkoumaných spotů s důrazem na 

zaznamenané reklamní reprezentace stáří.205  

 

1. Březňák206 (ČR) 

 

Hlavní aktéři, muži ve starším věku, jsou statní, silní, čestní, cílevědomí, 

sebevědomí, vyzrálí a svépomocí schopní téměř čehokoliv, čímž připomínají bájné 

hrdiny. Nálada spotu se nese ve velkolepém duchu, a to zejména kvůli působivému 

orchestrálnímu hudebnímu podkresu, záběrům z podhledu (které postavy otců 

zmohutňují a pomáhají dotvářet heroický dojem) a v neposlední řadě i kvůli 

nestandartním činnostem, jež muži provozují. Většina situací se také odehrává ve 

špatném počasí či zimě (poznáme podle zatažené oblohy a teplejšího oblečení), což jen 

podtrhuje vůli otců, které ani tyto nepřízně nezastaví. Samotné oblečení mužů je rovněž 

zajímavým prvkem. Muži mají na sobě domácké oblečení (většinou tepláky nebo 

montérky) a jsou spíše neupravení, což může podtrhovat jejich svobodnou a divokou 

náturu či jejich nezájem o moderní vybavení a moderní vymoženosti vůbec (důkazem je 

starý automobil či obyčejná rámová pila místo motorové). 

Co se týče konstrukce stáří v tomto spotu, domníváme se, že je i není v souladu 

s obecnou konstrukcí stáří, jak jsme ji představili v kapitole právě tak zaměřené. Na 

jednu stranu spot muže zobrazuje jako hrdiny a rozhodné muže činu, na druhou je odívá 

do obnošeného domácího oblečení a jejich postavy zakulacuje (zejména v oblasti 

břicha). 

 

 

 

                                                 
205 Děj každé z reklam najdete popsaný v příloze č. 1. 
206 Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=s674fahW3xE 
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2. Vodafone Turbo Internet: Víte, co se říká o Ratměřicích?207 (ČR) 

 

Hlavní aktérky této reklamy – seniorky – se vyznačují upraveným zevnějškem, 

rozhodným duchem a dobrou náladou. Všechny jsou oblečené do teplých svršků, které 

hýří barvami (žlutá či červená) a módní nápaditostí – tři z nich mají zajímavé pokrývky 

hlavy, žena-mluvčí perlový náhrdelník, žena houpající se na kouli zase nosí nápadný 

strakatý svetr apod. Oblečení těchto žen je v kontrastu s oděvy ostatních přihlížejících, 

kteří na sobě mají spíše pracovní oblečení nenápadných barev (hnědá, šedá, khaki, 

modrá). Tento kontrast přispívá k tomu, že se divákova pozornost upírá právě na starší 

ženy. 

Ženy v seniorském věku zde vystupují jako ženy činu, technicky gramotné, 

nebojácné a elegantní. Zároveň svůj věk nijak neskrývají – žena-hlavní mluvčí má bílé 

vlasy, všechny mají vrásky. Zároveň však ovládají moderní technologie i jazyk doby 

(např. „Dáme to na Face208.“). Reklamní reprezentace stáří nepodporuje mýtus, že 

každý senior je stejný – zde má každá žena svůj osobitý styl. Ani mýtus neužitečného 

času zde není podpořen, jelikož jsou ženy činorodé, aktivní a snaží se něco změnit. 

 

Zajímavostí na reklamě je to, jak reflektuje signifikantní události tehdejší populární 

kultury, jak jsme již popsali v předchozí kapitole. V prvním případě se jedná o volbu 

hudby, v druhém pak o motiv bourající koule. 

 

3. Penzička Penzijního fondu České pojišťovny: Vlasy209 (ČR) 

 

Obraz stáří v této reklamě interpretujeme jako degradující. Senioři zde špatně mluví 

či slyší, spí v nevhodných situacích, mají pomalé reakce či dokonce maskují svou 

plešatost. I když si uvědomujeme, že je tento nadsazený styl od tvůrců reklamy zřejmě 

zvolen záměrně, přesto je stereotypního rázu. Na druhou stranu jsou zde staří muži 

postaveni do role komiků, když si udělají legraci ze svého podřimujícího kolegy 

                                                 
207 Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=76h92bbDBo0&index=2&list=PLypAqKPqlM0SSqDs09M1P-
tmHXneiZtPE 
208 pozn. autora: zažitá zkrácenina pro sociální síť Facebook. 
209 Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=UbyOQaXvQuA 
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s parukou. Nutno podotknout, že tato komická rovina je ovšem do jisté míry spojena 

s konceptem skečové show, která si zábavnost žádá. 

 

4. Cemio Kamzík210 (ČR) 

 

Starší muž, který účinkuje v reklamě, je oblečen do sportovního ve stejném stylu 

jako jeho tři sportovní partneři. Když provádí stoj na pravé noze, pravděpodobně se 

nachází uprostřed bystřiny, protože za ním v blízkosti vidíme vodopád. Horské prostředí 

a divoká řeka, to vše vyvolává konotace aktivního života a nebojácnosti seniora, i celé 

rodiny. Mimo to, společný výlet (pravděpodobně) rodiny s dědečkem je symbolem 

nejen sportovně založeného ducha, ale také celkové kvality života. Sdělením reklamy 

tedy může být to, že Cemio Kamzík nejenom napomáhá aktivnímu životu, ale dělá jeho 

uživatele spokojenějším a šťastným. 

 

Senior je v reklamě vyobrazen ve sportovním oblečení a těší se úctě své rodiny 

(kvůli stoji na pravé noze a zřejmě i mimoděk). To vše je v souladu s pozitivní 

konstrukcí stáří. 

Navzdory tomu, že kloubní přípravek může užívat i mladší generace, vyvolává 

spojení tohoto produktu se seniorem v hlavní roli představu o tom, že všichni senioři 

užívají nebo by tento produkt užívat měli, aby byli stejně aktivní a stejně spokojení jako 

hlavní hrdina. 

 

5. Fiat211 (ČR) 

 

Reklamní spot Fiat ukazuje lidi staršího věku z jiného pohledu než předchozí 

reklamy. Zcela otevřeně je totiž staví do rolí sexuálně aktivních jedinců, kteří mají 

stejné touhy jako mladší generace. Mezi řádky však čteme, že když chtějí starší lidé 

provozovat pohlavní styk, musejí si pomáhat tzv. modrou pilulkou, tj. Viagrou či jiným 

podpůrným prostředkem. Tato rovina příběhu je v reklamě přetočena do jiného 

kontextu, když pilulka zapadne do otevřené nádrže malého vozidla, a provede tak to 

                                                 
210 Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=KeUMCjh_CxA 
211 Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=7lcc62nrl9Y 



   

 

55 

  

stejné, co by dokázala s mužským pohlavním orgánem – zbytní ho a zmohutní, čímž je 

dle reklamní narace rázem atraktivnější pro představitelky ženského pohlaví. 

Sociální konstrukce stáří v této reklamě primárně staví na skutečnosti, že lidé 

vyššího věku provozují sex. Sekundárně, že i muži-senioři mohou nosit zajímavé módní 

kousky (leopardí župan) a ženy-seniorky svůdné prádlo. Sebevědomé vystupování ženy 

ji staví do role svůdnice, která před mužem nic neskrývá, a to ani své šediny (když si 

jeden pramen vlasů natáčí na prst). Její dominantní charakter může souviset s italským 

původem, a však celkově ženu stylizuje do duchem mladé a stále energické dámy. Muže 

zase můžeme charakterizovat jako mírně komického, a však spontánního, druha. 

 

6. Supermarket IKI212 (Litva) 

 

V reklamě vystupují dvě postavy seniorů – jeden z nich, muž, sám řídí autíčko na 

pouťovém autodromu, a druhý, jedná se o ženu, s vnučkou peče vánoční cukroví a 

následně společně s rodinou hoduje na vánoční večeři. Rozdíl mezi ženskou a mužskou 

rolí (i když v jejich případě nejde o pár) je zde patrný – senior si užívá zábavy, zatímco 

žena pracuje v kuchyni. Žena však zároveň patří do rodiny a muž na autodromu jezdí 

sám (ale dle jeho úsměvu prožívá radost). 

 

7. Lékárny Camelia213 (Litva) 

 

Senioři v reklamě vystupují jako jedni z klientů lékárny, což je zároveň staví i do 

pozice uživatelů léků či jiných lékárenských produktů. Pár v seniorském věku, který 

kráčí alejí v dešti a šedivém počasí, reprezentuje stáří jako dobu procházek a jiných 

volnočasových aktivit. Vedle toho ale seniory zasazuje do nepříznivého deštivého 

počasí, což může evokovat nepřízeň života. Této konotaci přispívá i sama alej, která 

připomíná hřbitovní aleje. V kontrastu s touto scénou následně vystupuje mladá dívka 

houpající se na houpačce v prosluněné zahradě s rozkvetlými stromy, která naopak 

může personifikovat mládí. 

Druhá postava seniora, seniora s dýněmi v náručí, opět vykresluje stáří jako dobu 

volnočasových aktivit – zde se jedná o zahradničení či pěstitelství. Ten samý muž je pak 

                                                 
212 Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=TH2OGS0uL9c&feature=youtu.be 
213 Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=-vZoSz_QPd0&feature=youtu.be 
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v lékárně podroben měření krevního tlaku, což potvrzuje všeobecné smýšlení, že senioři 

se potýkají právě např. s vysokým krevním tlakem či jinými nemocemi. 

 

8. Utenos214 (Litva) 

 

Senioři v této reklamě vystupují v roli magických či pohádkových bytostí. Muž 

ztělesňuje jakéhosi druida, který řídí proces vaření piva, pravděpodobně stráží recept, a 

zároveň kontroluje pěstování chmele. Starší žena se na scéně objeví pouze jednou, a to 

když zavěšená nad kotlem a míchá jeho obsah. 

Mužské stáří je zde zobrazeno jako čas mentorování a vedení, zatímco ženské stáří 

se omezuje na roli pomocnice vykonávající podřadnější práci. 

 

9. Alita Brandy215 (Litva) 

 

Starší muž i žena jsou oblečeni konzervativně (mužův oblek s kravatou, ženiny 

perly a černé šaty i punčochy), mladí naopak nosí oděvy méně oficiální (dívčiny šaty 

s puntíky a tenisky, mladíkova košile bez obleku a kravaty). I když by se mohlo zdát 

(podle výrazů ve tváři starších aktérů), že se kvůli jinému módnímu i hudebnímu vkusu 

schyluje k nějakému sporu, aktéři, zřejmě rodina, usednou k jednomu stolu a radostně si 

užívají společné chvíle. V momentu, kdy se oba muži natáhnou po láhvi Alita Brandy 

cítíme, že ve vzduchu opět jiskří možný spor. Reklama zde však končí a nechává diváka 

v nevědomí, který z mužů se nakonec vzdal a přenechal rozlévání brandy tomu 

druhému. 

 

Senior v této reklamě vystupuje jako konzervativní, dobře oblečený i situovaný muž 

(je možné, že je ještě v produktivním věku). Neskrývá své bílé vlasy ani vousy, naopak 

si je hrdě češe. 

Starší žena vypadá mladší než muž, ale můžeme ji charakterizovat stejně jako muže 

– jedná se o konzervativní dámu v umírněném a elegantním oblečení. Je zajímavé, že 

žena u večeře sedí v čele stolu, což napovídá tomu, že ona je ve skutečnosti hlavou 

rodiny. 

                                                 
214 Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Cjl91C5wlXA&feature=youtu.be 
215 Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=ThkEO1VnXM4&feature=youtu.be 
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4.3 Komparace zjištění a srovnání s teoretickými východisky 
Většina reklam zobrazovala stáří jako dobu, kterou nelze charakterizovat 

negativně. Spoty totiž pracovaly s konstrukcí aktivního stáří, tedy jako s dobou 

volnočasových aktivit, trávení času s rodinou nebo tvůrčích chvil (až na kampaň České 

pojišťovny Penzička, která u seniorů akcentovala jejich horší mentální a fyzické 

schopnosti, čímž potvrzovala negativní stereotypy a mýty o stáří). Reklamy zároveň 

nezávisle na zemi původu vyjevovaly seniory, kteří svým chováním či vzhledem 

odporovali mýtu, že jsou všichni senioři stejní, či že stáří vypadá stejně jak u mužů, tak 

u žen. Zkoumané reklamy se v reprezentaci stáří navzdory jiné zemi původu či vysílání 

(ČR nebo Litva) obecně podobaly. 

 

V kapitolách o sociální konstrukci stáří a o vnímání stáří ve společnosti jsme 

uvedli, že stáří bývá v současné společnosti vnímáno spíše jako opak mládí, jako konec 

časové osy života, jako doba neužitečnosti a nečinnosti. Jak můžeme usuzovat z rešerše 

již existujících výzkumů o mediální reprezentaci stáří obecně, pak toto vnímání 

odpovídá celospolečenskému naladění a diskurzu, který o seniorech smýšlí v rytmu 

negativních stereotypů.  

Z našeho výzkumu však plyne, že se reklamní reprezentace stáří od mediální 

reprezentace obecně značně liší, protože reklama seniory zobrazuje tak, jak by si oni 

sami možná přáli být viděni – totiž jako svěží, schopní, respektu hodní nebo jdoucí 

s dobou. Příklady reklam, které jsme analyzovali, toto doložily, jelikož sociální 

konstrukce stáří, které vytvářely, byly s negativními stereotypy ve většině případů 

v rozporu. Naše interpretace jsou tak v souladu s výzkumnými zjištěními analýz 

reklamní reprezentace stáří, jak jsme je představili v kapitole druhé. 

Senioři z námi zkoumaných reklam nebyli v souladu ani s předsudky spojenými 

s věkovou diskriminací, ageismem, které se omezují na špatný zdravotní stav seniorů, 

na negativní změny, jimiž procházejí, a na obecné snížení kvality života. I když spoty 

na Cemio Kamzík nebo na lékárny Camelia obsazením seniorů nepřímo sdělovaly, že 

senioři užívají léky nebo doplňky stravy, nezabývaly se jejich špatným zdravotním 

stavem, ale naopak oslavovaly jejich aktuální svěžest a zdraví. 

 

Jelikož je však dle našich zjištění reklamní reprezentace v přímém rozporu 

s obecnou sociální konstrukcí stáří, dovádí nás to k úvaze, zdali tato reprezentace stáří 
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není jen uměle vykonstruovaná tak, aby zvýšila persvazivní účinky reklamy, a zvedla 

tak zisky zadavatele. 

Jak píše Šiklová, senioři se ztotožňují s negativním hodnocením svého věku, a 

proto se cítí být polichoceni tím, když jim někdo tipuje méně, než kolik jim skutečně je 

let.216 V závisti na tomto trendu honby za věčným mládím zadavatelé v případě reklam 

cílících výhradně na seniory (Camelia, Cemio Kamzík), seniorům předestírají pozitivní 

obrazy stáří, a neprodávají jim tak pouze produkt samotný, nýbrž i jakousi vstupenku ke 

šťastnému stáří, které ve společnosti není nahlíženo negativně a nenese s sebou negativa 

stárnutí. 

Šiklová také hovoří o strachu seniorů ze sociálního vyloučení, ignorace či 

samoty.217 Senioři v našich reklamách však osamělí nebyli – buď se vyskytovali 

v rodinném kruhu, ve skupině přátel nebo v přítomnosti svého druha. 

Jak plyne z našeho rozboru, herci v seniorských rolích pocházeli (skutečně nebo 

stylizovaně) z generace baby boomers, tedy že byli narozeni mezi lety 1946-1964. Jak 

jsme již popsali v kapitole o seniorech jako o marketingové cílové skupině, tato 

generace si potrpí na rodinnou pohodu, zdraví a dostatek energie. Její zástupci se 

zároveň snaží zůstat fyzicky zdatní a mladí, což podporují různými kůrami a 

ozdravnými pobyty.218 V souladu s vývojově psychologickým rozdělením životní etapy 

stáří na rané a pravé stáří, jsme také, což souvisí s předchozí tezí, dospěli k závěru, že 

v reklamách vystupují senioři nacházející se v etapě raného stáří (což částečně odpovídá 

i generaci baby boomers). Do tohoto období řadíme seniory ve věku 60-75 let, kteří se 

dle Vágnerové obvykle nepotýkají se změnami, jež znemožňují aktivní stárnutí a 

pohodový život.219 Z těchto úvah plyne, že reklamy, zřejmě v souladu s trendem 

věčného mládí, zobrazovaly mladší nebo mladě vypadající seniory. 

 

Sedláková se na základě svého výzkumu domnívá, že mediální obsahy obecně 

nabývají v souvislosti s tématem stáří dvou extrémních forem – dramatizující a 

odlehčené.220 Na základě našeho zkoumání se k tomuto pojetí kloníme – považujeme 

                                                 
216 Gender Studies. Reprezentace seniorů a seniorek v médiích. Gender Studies. Praha, 2005. s. 2 
217 Tamtéž s. 5 
218 PAGE, Robert A. a Kaylene C. WILLIAMS. Marketing to the Generations. Journal of Behavioral 
Studies in Business [online]. s. 4-6 
219 Tamtéž 
220 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Obraz seniorů a stáří v českých médiích aneb přispívají mediální obsahy k 
vytváření věkově inkluzivní společnosti? in BOČÁK, Michal a Juraj RUSNÁK (eds.). Médiá a text. 1 
vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. s. 202 



   

 

59 

  

totiž reklamní obsahy za výhradně odlehčené. I v případě kampaně Penzička, která 

otevřeně staví na negativních stereotypech (senilita, pomalé reakce), nabývá tamější 

reprezentace stáří odlehčené formy, protože je zarámována do humoru. Ostatní reklamy, 

které jsme zkoumali, seniory rovněž zobrazují v tomto duchu, když jim propůjčují 

vlastnosti jako je kreativita (Vodafone) nebo schopnosti jako je heroická síla (Březňák). 

 Při zkoumání reklamních obsahů Barthes nastolil teorii reklamního mýtu, který 

zní: prodávat za každou cenu.221 Je-li tento přístup v současnosti mezi reklamními 

producenty a zadavateli platný, musíme se ptát – zdali je reklamní obraz stáří 

vykonstruován tak, aby zaručil co největší účinnost reklamy, a zároveň vyšší prodeje? 

Odpověď však z analýzy reklamních obsahů nevyčteme. Takové otázky jsou totiž 

relevantní právě pro zadavatele a tvůrce reklam či strategické plánovače. 

 

Předmětem našeho zkoumání nebyly motivy vzniku daných reklam, ale jejich 

obsahy a rámce obklopující stáří. A tyto obsahy svým způsobem narušovaly stereotypní 

obrazy seniorů, které ve společnosti dominují. Skrývá-li se však v reklamní reprezentaci 

stáří potenciál změnit zažité rámce, to říci nelze. Lippmann se v této věci obává, že 

pokud zkušenost protiřečí jistému stereotypu, nepružní a pohodlní lidé budou tíhnout 

k tomu rozpor „bagatelizovat jako výjimku potvrzující pravidlo nebo hledat nějakou 

jinou vadu“.222 

 

 

                                                 
221 ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ. Sémiotika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. s. 263 
222 LIPPMANN, Walter. Veřejné mínění. Vydání první. Překlad Ladislav Köppl. Praha: Portál, 2015. s. 87 
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Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo uchopit a zanalyzovat sociální konstrukci stáří 

odrážející se ve vybrané reklamní tvorbě. Po teoretické rešerši týkající se sociálního 

konstruktivismu, mediální reprezentace stáří a marketingového potenciálu seniorské 

skupiny jsme provedli sémiotickou analýzu devíti reklamních videí – pěti z České 

republiky a čtyř z Litvy. Interpretace reklamních obsahů vážících se na stáří jsme 

následně konfrontovali s citovanou literaturou. 

Výsledkem našeho teoretického i praktického bádání bylo, že jsme odhalili 

značné rozdíly mezi reprezentací stáří v mediálních obsazích a v rámci obecně sdílené 

sociální konstrukce, přičemž jsme se opírali o již existující publikace a výzkumy, a na 

druhé straně mezi reklamní reprezentací stáří. Senioři byli v námi zkoumaných 

reklamních spotech ve většině případů zobrazováni v rozporu s negativními stereotypy a 

mýty o stáří, a vystupovali spíše v souladu s představami o aktivním stárnutí, tedy jako 

aktivní, energičtí či vážení členové rodiny a společnosti. Rozdíly mezi českou a 

litevskou reklamní reprezentací stáří pak byly nepatrné. 

 

Vzhledem k aktuálnosti tématu stárnutí populace, přibývání obyvatel vysokého 

věku a prodlužování se průměrné doby žití bez zdravotních potíží, se tématu stáří ve 

společnosti dostává více pozornosti. Tato pozornost, jak jsme naznačili v první kapitole 

této práce, na sebe však často váže negativní významy. Stáří je sociálním konstruktem, 

který vyvolává negativní konotace týkající se seniorské pracovní (ne)produktivity, jejich 

neschopnosti, neužitečnosti nebo špatného zdravotního stavu. Veřejně političtí činitelé, 

kteří na stárnutí populace v rámci důchodové či pro-seniorské politiky reagují, a vybraní 

zástupci občanské společnosti jsou jedněmi z aktérů, kteří se snaží redukovat negativní 

významy spojené se stářím, jenž je zatíženo předsudky a mýty. Vedle nich, jak vyplývá 

z naší analýzy vybraných reklam, je to ale právě odvětví marketingu, které k seniorům 

přistupuje otevřeněji a pozitivněji. 

 

Potenciální návaznost této práce spatřujeme v dalším výzkumu reklamních 

obsahů zobrazujících seniory, který by mohl přinést více trendů a tendencí v této 

reprezentaci. Sekundárně vidíme návaznost také ve výzkumu motivace tvorby reklamní 

reprezentace stáří, která dle našeho zkoumání neodpovídá trendům sociální konstrukce 

stáří. 
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Závěrem zbývá zmínit limitace mé práce. Vzhledem k tomu, že proces 

interpretace reklamních znaků a sdělení probíhal v závislosti na mé osobě a byl 

pravděpodobně ovlivněn systémem vědění sdíleným napříč kulturou, ve které žiji, 

připouštím, že se mi možná nepodařilo odhalit všechna skrytá sdělení a obrazy spojené 

se stářím. Ač jsem se snažila postihnout početné roviny reklamní narace, je možné, že 

má pozornost byla selektivního rázu, a nedovolila mi proniknout do všech úrovní 

daného reklamního obsahu. 

Z důvodu, že plynně neovládám litevštinu, jsem při práci také byla omezena na 

české a anglické literární zdroje, čímž mohlo dojít k nedostatečnému pokrytí litevských 

pramenů, a tím i litevské mediální reprezentace a sociální konstrukce stáří. 
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Summary 
The aim of this thesis was to grasp and analyse the social construction of the old 

age as reflected in selected advertising content. After the theoretical research on social 

constructivism, media representations of old age and the marketing potential of the 

marketing target group of seniors, we conducted a semiotic analysis of nine TV 

advertisements - five from the Czech Republic and four from Lithuania. Our 

interpretations were afterwards confronted with cited literature. 

As a result of our theoretical and practical research we discovered significant 

differences between representation of the old age in media content and the generally 

shared social construct of the old age, based on existing research and publications, and 

on the other hand, the advertising representations of the old age. In commercials that we 

analysed, seniors were in most cases portrayed in conflict with the negative stereotypes 

and myths about old age, and were represented more in rhythm with an active aging – 

i.e. they were active, energetic and respected members of the family or society. 

Differences between Czech and Lithuanian advertising representations of old age were 

insignificant. 

   

Potential continuity of this work can be seen in further and in-depth research of 

advertising content representing seniors. Secondly, the research of motivation of 

marketers and strategic planners in creating positive or non-stereotypical old age 

representation can be conducted. 

 

Finally, it remains to note the limitations of my work. As a result, that the 

interpretation process was managed just by me, it may be possible that I, even though I 

tried not to, omitted some levels of advertising narration. 

Given that I am unfortunately not fluent in Lithuanian, my work was limited to 

Czech and English literary sources, which could potentially lead to insufficient coverage 

of Lithuanian sources in general, and so even Lithuanian media representation or social 

construction of the old age. 
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Přílohy 
Příloha č. 1: Narace zkoumaných reklam (tabulka) 

 
Reklama Odkaz 

na 
online 
úložiště 

Narace (popsání děje) 

Březňák - 
pivo 
Březňák 
11 (ČR) 

https://w
ww.yout
ube.com/
watch?v
=76h92b
bDBo0&
index=2
&list=PL
ypAqKP
qlM0SSq
Ds09M1
P-
tmHXnei
ZtPE 

V reklamě jsme postupně svědky 7 mikropříběhů, při čemž každý z nich 
je věnován jednomu muži staršího věku. V otvírací scéně vidíme staršího 
muže (č. 1) třímajícího rámovou pilu a kráčícího lesním houštím. 
V dalším obraze muž pilu pouští na zem a následně holýma rukama tahá 
vzrostlý strom ze země. Poté, co strom vytáhne, si ho nese na rameni i 
s kořeny a větvemi pryč. V další scéně se setkáváme s mužem č. 2, který 
v ruce drží láhev s pivem Březňák a dívá se před sebe. Následně vidíme, 
jak tentýž muž vystupuje z vody a v obou rukou drží velikou rybu 
(zřejmě sumce). Muž č. 3 na scénu vstupuje opět s lahví Březňáku v ruce 
a s pohledem upřeným vzhůru. V tomto momentu zároveň poprvé 
zaznívá hlas vypravěče. Následující záběr z dálky odhalí, že muž stojí 
před vysokou a rozměrnou venkovní stěnou domu, kterou právě 
vymaloval na modrou barvu. Muž si svou práci chvíli prohlíží a v další 
scéně opravuje nevymalovaný kousek, přičemž stojí vysoko na žebříku. 
Další muž (č. 4) v následující scéně před domem pravou rukou zdvihá 
předek automobilu (jedná se o Škoda Favorit), nohou s lehkostí 
odkopává pneumatiku a levou rukou nasazuje novou. Poté, co krátce 
pohladí střechu vozidla, odchází. Další scéna ukazuje muže (č. 5) na 
fotbalovém hřišti, jak si na místě kope s fotbalovým míčem, přehazuje si 
ho z nohy na nohu bez spadnutí a nakonec ho, aniž by se otočil, kopne 
směrem do brány a odchází. Muž č. 6 na scénu vchází v potemnělé 
místnosti. Poté fouká do ohně v kachlových kamnech do té doby, dokud 
se nevyvalí ohňový hřib. V dalším obraze se opírá o kamna s hořícím 
krbem a z lahve popíjí Březňák. Následuje detailní záběr na točení piva 
do sklenice s logem Březňák. Poté se na scéně, která se odehrává 
v hospodě, objeví muž č. 7, s pohledem upřeným dolů. Když uslyší 
kroky, obrátí zrak směrem k přicházející mladou číšnici, která v každé 
ruce nese jeden plný půllitr Březňák. Ve scéně zároveň vidíme mladšího 
muže sedícího s mužem č. 7 u stolu. Pravděpodobně se jedná o syna. 
Než dívka položí sklenice na stůl, muž č. 7 ledabyle vyhodí podtácek do 
vzduchu, a poté, co se otočí, ho chytí a pleskne na stůl. S úsměvem se 
podívá na číšnici, která pokládá půllitry na podtácky a odchází. Mladší 
muž se na aktéra č. 7 při jeho kousku s podtáckem zadívá s výrazem 
zamračeného úsměvu, vymění si s číšnicí úsměv a ve stejný moment 
jako otec vezme do ruky půllitr, se kterým si ťuknou. Následuje záběr na 
otce upíjejícího pivo. Poslední scéna je statická a zobrazuje dva orosené 
půllitry stojící na baru vedle pípy, na jednom z nich je logo Březňák. 
Reklama končí tím, že se objeví logo a claim „Pivo staré školy“, který i 
zopakuje voice over (jiný hlas než doposud). 
 Od prvního záběru na muže č. 3 (od času 00:15), reklamu 
doprovází hlas vypravěče. Jeho slova od té doby doplňují děj (poznámky 
pod čarou v této citaci odkazují ke scénám z reklamy): „Víš, tati, v mých 
očích jsi vždycky dokázal neuvěřitelné věci. Nikdy bys nic neošidil. Měls 
obrovskou sílu, trpělivost a rád ses spoléhal na sebe. Nechával jsi mě 
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vyhrát, i když jsem tě nikdy neobral o balón. A doma, doma jsi byl pán 
ohně. Jo, můj táta hrdina. Dneska už se možná tak necítíš, ale víš co, pro 
mě seš vlastně hrdina pořád. Tak na tebe, tati.“  

Vodafone 
Turbo 
Internet 
(ČR) 

https://w
ww.yout
ube.com/
watch?v
=76h92b
bDBo0 

V prvním obraze vidíme starší ženu stojící za plotem a hovořící přímo 
do kamery: 
„Víte, co se říká o Ratměřicích? Vůbec nic.“ Exteriér připomíná 
venkovské stavení. 
Následuje střih na další obraz, kde vidíme tu stejnou ženu a několik 
dalších, jak se uskupily kolem tabletu. Žena z prvního obrazu tuto scénu 
doprovází slovy: „A to my jsme se rozhodly s holkama změnit. Když teď 
máme ten mobilní internet…“ Ženy jsou v centru dění a kolem nich se 
nachází spousta dalších osob. Všichni zúčastnění jsou pravděpodobně ve 
stodole. Další moment odkrývá, co ženy s tabletem dělají – připojují ho 
totiž kabelem k místnímu rozhlasu, ze kterého najednou doznívají 
poslední slova ženy-mluvčí. Následně se spouští hudba (Enya – Only 
time) a kamera nám ukazuje jinou starší ženu oblečenou ve strakatém 
svetru houpající se na bourací kouli před cihlovou stěnou. Žena-mluvčí 
situaci komentuje slovy: „Ty seš bohyně, dáme to na Face!“ Okolní 
přihlížející se nadšeně smějí, tleskají nebo uznale pokyvují (až na jednu 
dívku v lacláčích, která spíše kroutí hlavou), a starší ženy si situaci 
natáčejí či fotí na tablet. Žena na houpající se kouli najednou odhazuje 
červený šál a vyhozená z rovnováhy prosí své kamarádky: „Holky, 
najděte štafle!“ Nato žena-mluvčí odpovídá: „Mám je a jsou ve slevě!“ 
V tu chvíli se přidává mužský hlas v roli vypravěče se slovy: 
„Venkov žije internetem. Na vaše přání pokrýváme rychlým internetem 
každý kout. Dnes v Ratměřicích, zítra u vás. Vodafone.“ Tři hlavní 
aktérky se v půli jeho promluvy loučí s diváky, když se zabírají selfie 
kamerou z tabletu a ve zpomaleném záběru mávají. Na pozadí této scény 
se žena ve strakatém svetru stále houpe na bourací kouli. Reklama končí 
vizualizací internetového pokrytí a promítnutím loga Vodafone se 
sloganem „Power to you.“ 

Penzijní 
fond 
České 
pojišťovny 
– Penzička 
(ČR) 

https://w
ww.yout
ube.com/
watch?v
=UbyOQ
aXvQuA 

První obraz nám nabízí odkaz na webovou adresu Penzička.cz a 
vypravěč nás vítá se slovy: „Vítejte v Penzičce.“ Na scéně se poté 
objevují čtyři muži, kteří svým vzhledem, chováním i mluvou 
připomínají seniory. Prostředí vypadá jako divadelní jeviště. Tři muži 
sedí v jedné řadě na houpacích křeslech čelem ke kameře. Čtvrtý muž 
však druhému muži zprava, který s otevřenou pusou a chrápáním 
pospává, něco připevňuje v horní části opěradla houpacího křesla. 
Jakmile tento muž dá signál muži sedícímu nejvíce vlevo, ten svou 
dřevěnou holí šťouchne do spícího muže, který se s leknutím napřímí, a 
v tom mu z hlavy sklouzne paruka i s kloboukem. Muž s holí i stojící 
muž, který vše inicioval, se smějí. Muž sedící vpravo, který se dosud 
nezapojoval, se s výkřikem lekne holohlavého kolegy, který mužům 
spílá se slovy: „Vy syčáci!“. Poslední záběr z jeviště ukazuje 
holohlavého muže, jak si rukama zakrývá celou hlavu a stojící muž, 
který kousek vyvolal, pohodí svými vlasy. 
Druhá část reklamy ukazuje ty stejné muže již v jiné podobě – nyní mají 
na sobě džíny a modrá trička (každý dvě písmena Pe-nz-ič-ka) a už 
nevypadají jako senioři, nýbrž jako představitelé mladší generace. Muž, 
který přišel o paruku nyní má bohatou kštici. Jeden začne promluvu, 
střídá ho druhý, pak třetí a nakonec čtvrtý, až dořeknou toto sdělení: 
„Abyste si ve stáří nemuseli rvát vlasy, sjednejte si pořádnou penzičku 
s garancí u penzijní společnosti České pojišťovny.“ Svou řeč doplňují 
pantomimou (např. si rvou vlasy). Reklama končí promítnutím loga 
Penzijní společnosti České pojišťovny a sloganem „Pomáháme vám jít 
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dál.“ 
Cemio 
Kamzík 
(ČR) 

https://w
ww.yout
ube.com/
watch?v
=nZ3R0z
K1x7Q 

V úvodní scéně vidíme muže staršího věku ve sportovním oděvu 
uprostřed horské přírody. Muž stojí na kameni na jedné noze a druhou 
má před sebou ve vzduchu. V jedné ruce drží turistické hůlky, druhou 
balancuje. Celé situaci přihlíží žena a muž středního věku a odhadem 
desetiletý chlapec. Vypravěč dění komentuje slovy: „Ale tohle byl 
úžasný trojitý odpíchnutý kamzík. To bude výborné hodnocení.“ 
Vypravěčovu druhou větu už doprovází další obraz, kdy starší muž hladí 
po hlavě chlapce a muž středního věku nasazuje ženě její batoh. Všichni 
se usmívají. Následně se kamera zvedne o něco výše a odhalí tři 
kamzíky, kteří v tlamách drží cedule s nápisem I ♥ 99 %. Ve spodní části 
obrazovky vidíme nápis „99% spokojených zákazníků. Cemio 
Switzerland: Spotřebitelská studie Kamzík, červenec 2014“. Tím hraná 
scéna končí a v dalším obraze se objevuje krabička produktu Cemio 
Kamzík na červeném pozadí s popiskem „špičkový kolagen nové 
generace“ a komentářem: „Podělte se o radost z každého skoku. Cemio 
Kamzík s jarní soutěží. Kupte dva Kamzíky pro sebe i své blízké a 
získejte celý měsíc užívání zdarma.“ V tento okamžik mizí krabička 
produktu a objevuje se jarní louka s horou na pozadí. Ženský hlas 
pokračuje: „…A navíc šanci užít si péči v luxusních švýcarských 
lázních.“ Na obrazovce se vystřídají fotografie mladého páru ve vířivce, 
exteri´éru hotelu s bazénem a detailem masýrovaných dámských zad. 
Když se na obrazovku opět vrací krabička produktu, ženský hlas dodává: 
„Letáky s akcí žádejte v lékárně.“   

Fiat 500X 
(ČR) 

https://w
ww.yout
ube.com/
watch?v
=YAcLV
iTHDOo 

V prvním záběru vidíme italské městečko, následuje záběr na prádlo 
pověšené na šňůrách mezi domy. Poté se ocitáme v interiéru a vidíme 
staršího muže v županu s leopardím vzorem, jak vchází do místnosti a 
mne si oči. Najednou se zarazí a upře zrak téměř do kamery. V ten 
moment začne hrát houslová melodie. Další scéna ukazuje starší ženu 
ležící v červené krajkové košilce pod prostěradlem na posteli. Žena 
muže osloví „Amore“ a přitom si na prst natáčí pramen vlasů. Následně 
mu pokyne, ať jde blíž. Kamera opět zabere muže, který nejprve vypadá 
překvapeně, sepne ruce, a nakonec ženě naznačí, že si musí pro něco 
odběhnout. Muž tedy spěchá do koupelny, ze skříňky vytahuje malou 
krabičku a v ní nachází modrou pilulku. Vyklání se z koupelny a 
kontroluje, zdali tam žena ještě čeká – divák zjistí, že ano. Muž si bere 
pilulku do ruky, na které má zlatý snubní prsten, a hází si ji s úsměvem 
do úst. Bohužel se ale netrefí a pilulka letí otevřeným oknem ven. Muž 
vyplašeně vyhlédne z okna a pak, když pilulka zapadne do okapu, 
zakřičí „Nooo“. Nyní se kamera odpoutává od muže a sleduje cestu 
pilulky, která za doprovodu hravé hudby skáče pryč po střechách, odráží 
se od stěn, zvonu, skleniček, klouže po vodě, rozráží si cestu květinami a 
nakonec padá do otevřené nádrže malého červená auta stojícího u 
benzinové pumpy. Když se majitel vozu otočí za zvukem bytnění, zjistí, 
že se mu auto zvětšilo a zrobustnilo. Muž si nové vozidlo a nadšením 
prohlíží a dámy procházející kolem mu dávají najevo svůj zájem (dvě 
mladé a jedna staršího věku). Reklama končí záběry na jedoucí vozidlo 
v krajině.  

Supermar-
ket IKI 
(Litva) 

https://w
ww.yout
ube.com/
watch?v
=TH2OG
S0uL9c
&feature

Reklama je rozložena do po sobě jdoucích obrazů: převrácená kánoe na 
zasněženém břehu řeky; muž středního věku v houpací síti v zimní 
zahradě; mladá žena sbírající prádlo; balkon bytového domu osvětlený 
vánočními světýlky, která blikají; interiér kamiónu s řidičem; pes 
vykukující z psí boudy ověnčené vánočními světýlky; tělocvična 
s basketbalovým košem a ozdobeným vánočním stromem; muž zdobící 
krb vánočními světýlky; žena zkoušející běžné žárovky ve výrobně; 
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záběry z vaření; muži roztlačujíc automobil; výroba balicího papíru; 
blonďatá dívenka šťastně držící se za něčí paži; senior na autodromu; 
tahák napsaný na ruce při testu; muž v pláštěnce zametající chodník; 
pečivo vyndávané z pece; muž sedící sám na zadním sedadle v autobuse; 
vítací cedule různých litevských měst (Utena, Ukmerge, Panevežys, 
Kaunas, Švencionys); nohy ve sněhu přede dveřmi patřící ženě držící 
dvě igelitové tašky IKI; detail obličeje seniorky; ruce dívky držící syrové 
těsto; dívka pokládající cukroví na pečící plech; ruka seniorky dávající 
mák do mlýnku; smažící se ryba; mytí ovoce; senioři dělící se o jedlý 
papír; seniorka, co se usmívá a přežvykuje; početná rodina u vánoční 
večeře. 
Celá reklama je (ve volném překladu do češtiny) doprovozena slovy: 
„Proč? Kvůli zvukům, které brzy přijdou. Možná protože je všude tolik 
světel jako nikdy. Víc hvězd ale stejně svítí doma než na obloze. Protože 
žádný čas v roce se tomuto nepodobá. Je to fajn být teď ve spěchu. 
Protože někdo si stejně vzpomene, že jsi byl hodný, i když jsi třeba nebyl. 
To kvůli tomu ránu, kdy jednou v roce vstaneš dřív než všichni ostatní. 
To kvůli chuti vrátit se tam, odkud jsi vždycky utíkal. Možná ne pro ten 
pokrm, ale pro ten stůl, který sdílíme. Všichni máme důvod čekat na 
Vánoce.“ Reklama končí touto poslední větou a ještě následuje pár 
rychlých obrazů na různé supermarkety IKI. 

Lékárny 
Camelia 
(Litva) 

https://w
ww.yout
ube.com/
watch?v
=-
vZoSz_Q
Pd0&feat
ure=yout
u.be 

První obraz reklamy ukazuje ženu ve středních letech, která se dívá do 
kamery a stojí přitom v lékárně. Následuje záběr na basketbalistu, který 
dává koš. Dalším obrazem je pár seniorů kráčící ve stromové aleji. 
Vypadá to, že právě začíná pršet, tak muž roztahuje žlutý deštník. 
Následuje obraz s dívkou ve světlých šatech, jak se houpe na houpačce 
mezi rozkvetlými stromy. Následuje záběr na interiér vozidla – muž 
středního věku řídí a za ním na zadním sedadle sedí dívenka ve žlutých 
šatech a prozpěvuje si. Dalším obrazem je muž staršího věku v kostkaté 
košili a klobouku, který stojí na zahradě, a ve svých rukách drží tři velké 
dýně. Následuje záběr na chlapce, který stojí v parku a v náručí drží 
zajíčka. Vracíme se opět k ženě z lékárny, která (nebo její kolegyně) 
postupně přijímá aktéry z předchozích záběrů a další návštěvníky: 
mladého muže, seniora v kostkaté košili (jemu měří tlak), tatínka 
s dcerou, dívku ve světlých šatech, ženu středního věku. Reklamu od 
začátku doprovází ženský voice over: „V životě je mnoho neznámého. 
Nevíme, jestli se letos staneme evropskými šampiony. Těžko odhadujeme, 
zdali bude pršet nebo svítit sluníčko. Nevíme, která píseň vyhraje 
v Eurovizi. Nebo kdo vyroste rychleji, zda dýně nebo zajíček. Jistě však 
víme, jak máte správně užívat vaše léky. Víme, jak vám změřit krevní 
tlak, jak použít inhalátor, jak se rychleji uzdravit, když nastydnete, jak 
posílit váš organismus nebo jak vyživit vaši krásu. Camelia. Můj 
profesionální rádce.“ 

Pivo 
Utenos 
(Litva) 

https://w
ww.yout
ube.com/
watch?v
=Cjl91C
5wlXA&
feature=y
outu.be 

Záběr otvírá obraz tří mladíků, kteří v obývacím pokoji popíjejí pivo 
Utenos z lahví. Následuje střih do potemnělé místnosti, ve které v obřím 
kotli vaří pivo starší muž v kápi a nad kotlem je zavěšena starší žena, 
která vařící směs míchá. Následuje obraz ze zeleného lesa plného 
světýlek. V popředí stojí dvě blonďaté víly s věnci na hlavě, jak zalévají 
nadměrně velké plody chmelu. Za rostlinou je opět vidět starší muž v 
kápi. Poté se vracíme do místnosti s velkým kotlem, kde starý muž v 
kápi shazuje z náručí mladšího muže ….. do kotle. Následně se opět 
ocitáme v obývacím pokoji u třech mladíků popíjejících pivo Utenos z 
lahví. Scéna se však náhle promění, když se mladíci ocitnou v laboratoři 
a následně ve vývařovnách pivovaru, kde od servírky dostanou čepované 
pivo Utenos. Následuje detail na jednoho mladíka, jak pije pivo ze 
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sklenice, který je rázem prostřihnut zpět do obývacího pokoje. Reklama 
končí záběrem na láhve Utenos na modrém pozadí. 
Od prvního záběru je reklama doprovázena rozhovorem mezi dva 
mladíky z obývacího pokoje. První (ve volném překladu do češtiny) 
prohlásí: „Víte, co mě štve? Když někdo říká nesmysly o pivu. Že ho 
vyrábějí jako za starých časů podle prastarého receptu a z chmelu 
vypěstovaného panenskými dívkami.” Na to druhý odvětí: “Musíš zajít 
do pivovaru Utenos a podívat se, že pivo vyrábějí z opravdického chmele 
a sladu, a neustále kontrolují jeho kvalitu. My tam byli včera. Měl bys 
vědět, že všechno už je dneska tak moderní… Ale chuť pořád hraje 
prim.” První mladík reaguje: “Vážně?” Na to už voice over odpovídá: 
“Zcela vážně. Pivo Utenos si zakládá na standardu prvotřídní kvality.” 

Alita 
Brandy 
(Litva) 

https://w
ww.yout
ube.com/
watch?v
=ThkEO
1VnXM4
&feature
=youtu.b
e 

První záběr ukazuje muže staršího věku, jak ze šuplíku vytahuje jednu 
z kravat a následně se chystá si ji před zrcadlem zavázat. Následně se 
vedle něj objevuje vysoký mladík, který si zase zapíná košili až ke krku. 
Scénu podbarvuje melodie hraná na basovou kytaru, která postupně 
graduje. Mladík si prsty rozčesává vlasy a starší muž tomu s kamennou 
tváří přihlíží. Následně i on vytahuje hřeben a češe se; na jeho ruce se 
blýskne snubní prsten. Po této scéně nastává změna, když vidíme, jak si 
starší žena nandává perlový náhrdelník a perlové náušnice. Vedle ní stojí 
mladá dívka, která si nasazuje výrazné náušnice. Poté si starší žena 
nandává černé lodičky, přičemž stáčí zrak s kamenným výrazem k mladé 
dívce, která má na nohou bílé tenisky a na sobě volné bílé šaty s puntíky. 
V další scéně starší muž před okázalou knihovnou pouští gramofonovou 
desku s klavírní hudbou. Odvrací se s mírným úsměvem, když v tom 
přichází mladík, sundává jehlu z desky a zapíná rádio s moderní hudbou. 
V závěrečné scéně sedí všichni aktéři ještě s jednou blonďatou ženou 
navíc u stolu, večeří a s úsměvy konverzují. V jednom okamžiku se však 
starší muž i mladík natáhnou po láhvi Alita Brandy, jejich ruce zůstanou 
na láhvi a oba se usmějí. Starší muž přitom pozvedne obočí. Tento 
moment je doprovozen slovy: „Alita Brandy – chuť oceňovaná 
generacemi. Každá generace má vlastní vkus, ale jedna věc je spojuje – 
Alita brandy. Chuť oceňovaná generacemi.” 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
 
Příloha č. 2: Zaznamenané podoby sociální konstrukce stáří v námi zkoumaných 

reklamách 

 

Sociální 
konstrukce 

stáří 
 

Konkrétní příklady 

Stáří jako doba 
vyplněná 
volnočasovými 
aktivitami 

• Sportování	  
Česká reklama na kloubní přípravek Cemio Kamzík ukazuje muže 
v seniorském věku jako turistu a sportovce. Soudíme tak dle jeho 
sportovního oblečení, horského prostředí a také jeho druhů, kteří vzezřením 
vypadají jako turisté. 
• sexuální	  aktivita	  
Reklamní spot propagující Fiat 500X, který byl vysílán v ČR, zobrazuje 
hlavní aktéry v seniorském věku – muže a ženu – jako sexuálně aktivní 



   

 

78 

  

jedince223. Vyvozujeme tak z jejich chování – žena ležící na rozestlané 
posteli v krajkové košilce na muže se zastřeným hlasem zavolá a pokyne 
mu, ať jde k ní; muž ženě naznačí, že je hned zpátky a divák je svědkem, 
jak v koupelně nalézá tzv. modrou pilulku, o které je obecně známo, že 
podporuje sexuální výkonnost. 
• pečení	  
Litevský předvánoční spot supermarketu IKI zobrazuje ženu seniorku jako 
kuchařku ponořenou do pečení vánočního cukroví, během kterého předává 
své znalosti mladší pomocnici. Touto pomocnicí může být i její vnučka, jak 
naznačuje domácí prostředí, které je obklopuje, nebo vysoký věkový rozdíl. 
• zahradničení,	  pěstitelství	  
Reklama na litevský řetězec lékáren Camelia ve výčtu svých zákazníků 
jmenuje a ukazuje seniora, který ve svém náručí třímá tři veliké dýně. Už 
jen tyto referenční objekty napovídají, že se muž pěstitelství věnuje. Tuto 
domněnku potvrzuje i to, že muž stojí uprostřed zahrádky, na které pobíhají 
slepice, a na sobě má holiny a pracovní oděv s kloboukem.  
• trávení času s	  rodinou	  
Do této skupiny můžeme zařadit více reklam. Jedná se např. o litevskou 
reklamu na Alita brandy, kde celá rodina zasedá ke slavnostní večeři, o spot 
lékáren Camelia, kde seniorka prožívá vánoční chvíle se svou rodinou, či o 
reklamu na pivo Březňák, ve které syn a otec společně popíjejí pivo. 
K vytvoření této kategorie nás vedla řada ukazatelů – např. skutečnost, že 
v těchto okamžicích byl senior obklopen lidmi různého věku, se kterými 
familiárně konverzoval. Jeho chování a vystupování, stejně tak chování 
celku, v těchto chvílích působilo uvolněně a pohodově. V reklamě na 
Březňák dokonce došlo k explicitnímu pojmenování rodinného vztahu, 
když syn promlouvá ke svému otci a častuje ho tímto přízviskem. 
• obecná	  činorodost	  
Tato kategorie možná zahrnuje i ty předchozí, my bychom ovšem chtěli 
ukázat na ty situace, ve kterých senioři vyjevili vlastní nápady a také je 
zrealizovali. Na mysli máme zejména kampaň Vodafone Turbo Internet 
s epizodou Ratměřice, ve které se skupina seniorek rozhodla doposud 
neznámou vesnici Ratměřice proslavit tím, že natočí video jedné z nich 
houpající se na bourací kouli – a skutečně tak učiní. Druhým příkladem 
může být spot na pivo Březňák, kde v sedmi mikro příbězích vystupují 
muži ve starším věku a vykonávají skutky více či méně heroické povahy – 
jeden muž vytrhne ze země holýma rukama strom, druhý uloví velikou 
rybu, třetí vymaluje obrovskou venkovní domovní zeď nebo další pouhou 
rukou nadzvedne předek svého automobilu.     

Stáří jako doba 
předávání 
zkušeností 

• pečení	  
Litevská reklama na supermarket IKI je opět ilustrativním příkladem – 
seniorka v tomto případě mentoruje mladou dívku, pravděpodobně vnučku, 
ve věci pečení vánočního cukroví. 

Stáří jako doba 
učení se 
nových věcí 

• technologická gramotnost 
Seniorky z reklamy na Vodafone Turbo Internet nebojácně a přirozeně 
zacházejí s elektronickými přístroji. Ovládají tablet a jeho různé funkce, 
včetně nahrávaní klasického videa i selfie videa, nebo se vyznají v užívání 
sociálních sítí. 

Stáří jako doba 
potvrzování 

a.  stálý styl oblékání 
Tuto vlastnost akcentuje litevská reklama na Alita Brandy, ve které 

                                                 
223 I když k sexuálnímu styku před zraky diváka nakonec nedojde, dění ve videu tento děj 
předznamenává. 
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zažitých 
vzorců chování 
a vystupování 

 

v kontrastu proti sobě stojí konzervativní a elegantní senioři (mající na sobě 
dobře padnoucí oblek s kravatou a elegantní černé šaty s černými 
lodičkami) a neformální a hraví mladí (dívka nosící bílé šaty s puntíky 
v kombinaci s teniskami a mladík s košilí bez obleku a kravaty).  
b. role rodiče/hrdiny 
Zejména reklamní spot na pivo Březňák akcentuje vztah syna k otci, který 
je nyní již v seniorském věku. Reklama zdůrazňuje skutečnost, že vztah 
otce a syna zůstává neměnný – v tomto případě jde o obdiv syna k otci-
hrdinovi. 

Stáří jako doba 
nedocenění 

c. nedocenění minulých skutků 
Reklama na Březňák nepřímo ukazuje na nedocenění výkonnosti a píle 
otce, který, nyní v seniorském věku, o sobě a svých schopnostech možná už 
pochybuje. Sdělení reklamy, svým způsobem persvazivní, tedy říká všem 
synům, dejte svému otci najevo, že ho stále obdivujete a uznáváte (a 
vezměte ho přitom na pivo). 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Příloha č. 3: Profily seniorek ze zkoumaných reklam 

 

Reklamní typ seniorky Ilustrační příklad/y 
elegantní a čiperná seniorka 
 

Seniorky v reklamě na Vodafone Turbo 
Internet překypují energií a jsou na rozdíl od 
ostatních aktérů elegantně a upraveně 
oblečené. Starší dáma z reklamy na Alita 
Brandy nosí rovněž elegantní oblečení či 
moderní lodičky se špičatou špičkou, a zdobí 
se perlami. 

seniorka, která nezakrývá svůj věk 
 

Seniorky v reklamě na Vodafone nebo 
supermarket IKI nijak nezakrývají svůj věk – 
až na jednu mají bílé vlasy a přirozené vrásky. 
Starší žena z reklamy na Fiat rovněž 
nezakrývá své šediny. 

seniorka, která drží krok s dobou 
 

Seniorky z reklamy na Vodafone uživatelsky 
ovládají chytré mobilní zařízení a vědí, co má 
šanci v online prostředí uspět (jejich 
vrstevnice houpající se na bourací kouli ve 
stylu zpěvačky Miley Cyrus ve videoklipu The 
Wrecking Ball). 

smyslná seniorka 
 

Seniorka z reklamy na Fiat je oblečena 
v krajkové košilce a vábí svého druha za 
účelem sexuálních aktivit. 

seniorka jako kuchařka a mentorka 
 

Žena v seniorském věku z reklamního spotu na 
supermarket IKI vystupuje jako zkušená 
kuchařka, která svůj um navíc sdílí s mladou 
dívkou, nejspíše vnučkou. 

seniorka pomocnice 
 

Seniorka z reklamy na pivo Utenos ve spotu 
figuruje krátce, a však signifikantně jako 
pomocná síla při vaření piva. Její postava totiž 
asistuje muži staršího věku s plnovousem a 
kápí, který proces vaření řídí, zatímco ona je 
zavěšená nad kotlem piva a velikou vařečkou 
obsah kotle míchá. Otázkou však zůstává, 
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není-li tato podřízená role degradující, a zdali 
netvaruje konstrukci ženského stáří jako dobu 
submisivnosti.   

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Příloha č. 4: Profily seniorů ze zkoumaných reklam 

 

Reklamní typ seniora Ilustrační příklad/y 
senior jako moudrý stařec Reklama na pivo Utenos přichází s typem 

moudrého starce, který nápadně připomíná 
bájnou postavu keltského druida, jak 
usuzujeme z jeho oděvu – šedý plášť 
s nasazenou kápí – a jeho plnovousu, i 
z prostředí, kde se scény s ním odehrávají 
(potemnělá stodola s obrovským kotlem na 
vaření piva či pohádkový les s vílami a 
nadměrně velikými plody chmelu). Z reklamy 
vyplývá, že právě tento muž je řídícím 
mechanismem procesu vaření a zároveň i 
strážcem unikátní receptury.  

senior jako hrdina a člověk nevídané 
síly 

Senioři ve spotu na pivo Březňák vystupují 
jako hrdinové všedního dne, kteří se s lehkostí 
a odhodláním hostí svých úkolů, které někdy 
nabývají heroické povahy (vytáhnout strom 
holýma rukama ze země nebo chytit obří rybu 
apod.). 

senior jako nemocný člověk Senior z reklamy na lékárny Camelia 
vystupuje jako člověk, který si do lékárny 
přišel změřit tlak, jak soudíme z obrazu, který 
ukazuje lékárnici měřící seniorovi tlak pomocí 
přenosného tlakoměru. I když to ve výsledku 
nemusí znamenat, že je tento aktér skutečně 
nemocen, asociace s lékárnou nás k tomuto 
závěru přivádí.  

senior jako zahradník a pěstitel Muž v seniorském věku, který vystupuje 
v reklamě na lékárny Camelia, je zobrazen 
jako pěstitel dýní oděný do pracovního.  

senior jako muž, který o sebe nedbá Senioři, byť jen namaskovaní, z kampaně 
Penzička vystupují jako neupraveně a 
nemódně oblečení. Stejně tak i muži z reklamy 
na Březňák nedbají o svůj zevnějšek – to však 
může být doprovodným jevem práce, kterou 
vykonávají, a jenž vyžaduje spíše pracovní 
oděvy (montérky, staré oblečení). 

senior, co skrývá své nedostatky Senior z reklamy na Fiat před svou partnerkou 
možná skrývá, že svou sexuální výkonnost 
musí povzbuzovat modrou pilulkou. Soudíme 
tak z jeho chování, když po výzvě seniorky 
vbíhá do koupelny a stále kontroluje, zdali ona 
zůstává na svém místě. 

senior jako komik V souladu se skečovou povahou reklamních 
spotů Penzička se zde setkáváme se seniory, 
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kteří si rádi tropí žerty a dávají najevo svůj 
smysl pro humor. 

senilní senior Ilustrativním příkladem tohoto typu opět budiž 
kampaň Penzička, ve které vystupují 
nedoslýchaví a ve svých reakcích pomalí 
senioři. Jeden z nich si v námi zkoumané 
epizodě Vlasy přikládá ruku k uchu a při 
poslechu má ve tváří grimasu soustředění. 
Poté, co je Genzerovi stržena paruka, na něj 
zase druhý chvíli nepřítomně hledí a teprve až 
po chvíli se vyděsí. 

senior jako sportovec Seniora sportovce najdeme v reklamě na 
kloubní doplněk stravy Cemio Kamzík. Muž 
v tomto případě předvádí, jak umí držet 
balanc, čímž sice demonstruje zdravé klouby, 
ale i nepřímo svou sportovní náturu. To vše se 
odehrává během horského výletu, jak kromě 
krajiny, ve které se scéna odehrává, usuzujeme 
i podle typu oblečení a výbavy, jaký sdílí 
skupina přítomných. Rekreační turistice či 
spíše procházení se věnuje i pár seniorů 
z reklamy na lékárny Camelia – ti se v dešti 
procházejí 

konzervativní a elegantní senior Muž v reklamě na Alita Brandy vystupuje jako 
konzervativní elegán, který si i na rodinnou 
večeři váže kravatu a bere oblek střižený na 
míru.  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 


