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Abstrakt
Diplomová práce se zaměřuje na recepční analýzu českého seriálu Život je ples.
Jedná se o rodinný seriál z produkce České televize, jehož ústředním tématem jsou
osudy klientů domova seniorů, jejich rodin a zaměstnanců, kteří o ně pečují. Analýza
recepce se věnuje zejména tomu, jak seriál vnímali senioři, tedy skupina lidí, o které
dílo pojednává.
Teoretická část představuje tři přístupy k výzkumu publik, největší důraz klade
na sociokulturální výzkum, který odmítl moc textu a připustil, že mediální texty jsou
otevřené několika možným interpretacím v závislosti na určitém společenském kontextu
každého recipienta a dalším zvyklostem. Z tohoto přístupu vzešel výzkum recepce,
který tato diplomová práce také přibližuje. Dále se věnuje problematice života seniorů a
předkládá tak teoretický základ pro následnou analýzu. V neposlední řadě se zabývá
utvářením identity na základě mediální fikce.
V empirické části se práce soustředí na několik vybraných témat, která vzešla
z kvalitativní obsahové analýzy jednotlivých dílů pořadu. Jedná se o sny seniorů a
vzdělávání, rodinné i partnerské vztahy starších lidí a specifika života v domově
seniorů. Tato práce prostřednictvím metody ohniskových skupin zjišťuje, zda vnímání
výše uvedených témat seniory souzní se seriálovým zobrazením těchto oblastí, jak se
toto vnímání mezi jednotlivými respondenty liší a zda je možné najít odlišnosti mezi
vnímáním seniorů žijících v domovech seniorů a těch žijících mimo tuto instituci.

Abstract
This master’s thesis is focused on reception analysis of Czech TV series „Život je ples“.
It is a family TV series produced by Česká televize. Its central topic are lives of clients
of a retirement home, their families and employees of the facility, who are taking care
of them. The analysis of reception is mainly devoted to how elderly, the social group
which this TV show is about, perceived the series.
The theoretical part introduces three approaches of audience research, the most
emphasis is put on sociocultural research, which refused the power of text and admitted,
that media texts are open to several possible interpretations in dependence on particular
social context of every recipient and other conventions. From this approach arose
reception research, which this thesis also introduces. It also describes problems of lives
of the elderly and therefore puts forth a theoretical basis for subsequent analysis. The
final point deals with construction of identity based on media fiction.
In the empirical part the thesis focuses on several selected topics, which came
from qualitative content analysis of individual episodes of the series. It is about dreams
and education, family ties, relationships of elderly and specifics of a life in retirement
home. This thesis through the method of focus groups ascertains: if the perception of
hereinbefore stated topics, by elderly, is in harmony with their depiction in the TV
series; how this perception differs between individual respondents and whether it is
possible to find differences between perception of the elderly living in retirement homes
and those that live outside these institutions.
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Úvod
Již během studia jsem si předsevzala, že se v rámci své diplomové práce budu
věnovat kvalitativnímu výzkumu. Seniory ve svém okolí považuji za pozoruhodné
studnice lidského poznání, zkušeností a moudrosti. Seriál Život je ples, který se zabývá
zejména osudy starších lidí v domově seniorů, mě svým zaměřením velmi oslovil.
Rozhodla jsem provést recepční analýzu témat seriálu právě na vrstevnících seriálových
hrdinů, tedy současných seniorech.
Cílem mé práce tedy je zjistit, jak senioři vnímají seriál Život je ples. Text
vychází z představ, že mediální obsahy do značné míry formují a konstruují naši
představu o světě a skrze ni i svět samotný (Berger a Luckmann, 1999). Na základě
percepce mediální fikce jejím publikem budu zjišťovat, zda a jakým způsobem k tomuto
procesu dochází.
V teoretické části nejprve představím tři přístupy k výzkumu publik a nastíním
jejich variabilitu. Podrobněji se zaměřím na studium recepce mediálních obsahů, které
se snaží objasnit, jak mediální obsahy vnímáme, čteme a co pro nás s ohledem na
kontext, ve kterém se pohybujeme, znamenají. Nedílnou součástí teoretického základu
pro mou práci bude přiblížení životní situace dnešních seniorů, zaměřím se zejména na
situaci seniorů v České republice, mezigenerační a milostné vztahy, vztah seniorů
k novým technologiím a dalšímu vzdělávání a na stinné stránky, které s sebou stáří
přináší. Teoretický oddíl zakončím kapitolou věnovanou identitám a jejich utvářením.
Ve vztahu ke zkoumanému seriálu zahrnu také problematiku interpretace mediální fikce
a koncept mediálních generací.
V metodologické části představím výzkumný design svého bádání. Odpověď na
výzkumnou otázku, jak senioři vnímají seriál Život je ples, budu získávat za pomoci
dvou technik zpracování materiálu. Nejprve provedu kvalitativní obsahovou analýzu
seriálu, ze které vzejde list témat, která seriál zobrazuje, a ve druhé fázi budu zjišťovat
recepci vybraných témat seriálu prostřednictvím metody ohniskových skupin. Tato
sezení budu provádět se seniory, kteří v domovech seniorů žijí a mají tedy vlastní
zkušenost s realitou, kterou seriál popisuje, a zároveň se seniory, kteří v této instituci
nežijí, a scházejí se v klubech seniorů.
V analytické části této práce nejprve podrobněji představím seriál i témata, která
vzejdou z kvalitativní obsahové analýzy. Nejrozsáhlejší část práce poté bude zahrnovat
recepční analýzu, ve které se zaměřím na to, jak zobrazované situace vnímají dotázaní
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senioři, jak se liší vnímání mezi jednotlivci, skupinami i dvěma velkými skupinami
seniorů z domovů a seniorů z klubů, a zda jejich vnímání souzní se seriálovým
zpracováním.
„I ten, kdo si myslí, že se ho stáří netýká, se pomalu a jistě blíží k obávané
hranici, kdy ‚oficiálně‘ začíná stáří. A protože existuje odklon od osobní problematiky
stáří, stává se, že se zvyšuje (sic) propast mezi stářím a mládím. Člověk moderní doby
prostě nechce vidět, nechce slyšet, nechce být starý. Nechce být starý fakticky, ale ani si
nepřeje, aby se o stáří mluvilo. Tento ochranný postoj likviduje šance poprat se
s problematikou stáří a vnitřně ji zpracovat.“ (Haškovcová, 2010, s. 9)
Svou diplomovou prací se pokusím přispět k většímu porozumění problematice
stáří a ke zmenšení propasti mezi generacemi. Věřím, že tomu tato recepční studie může
napomoci.

Odchýlení od schválených tezí diplomové práce
Oproti schváleným tezím jsem ve své práci upravila metodu zpracování
materiálů. Ve srovnání s původním plánem jsem místo 6 sezení formou ohniskových
skupin provedla těchto sezení 7. Jedno z nich se uskutečnilo pouze se dvěma
respondenty, proto jsem realizovala i jedno náhradní. Vzhledem k tomu, že i ve skupině
dvou respondentů jsem získala zajímavá data, rozhodla jsem se ho do výsledné analýzy
zahrnout taktéž.
Účastníky skupinových sezení formou ohniskových skupin jsem ve své práci
nedělila podle pohlaví, jak jsem předpokládala. Ukázalo se, že pohlaví respondentů není
pro povahu výzkumu zásadní, navíc bylo poměrně náročné získat k účasti na
výzkumném šetření respondenty mužského pohlaví. Tři z ohniskových skupin jsem
realizovala s respondenty žijícími v domovech seniorů a zbylé čtyři s respondenty, kteří
v této instituci nežijí, ale scházejí se v klubech seniorů.
Provedla jsem také několik marginálních změn ve struktuře a názvech kapitol
v metodologické a analytické části. Věřím, že tyto úpravy přispěly k větší přehlednosti a
lepší návaznosti předloženého textu.
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1. Teoretická část
Tato práce vychází z perspektivy sociálního konstruktivismu (Berger a
Luckmann, 1999), tedy z předpokladu, že mediální obsahy do značné míry formují a
konstruují naši představu o světě a skrze ni i svět samotný. Mě zajímá, jakým způsobem
k této konstrukci reality může docházet – proto se dívám na způsob percepce mediální
fikce jejím publikem.
Součástí analytického oddílu práce je recepční analýza vybraných témat seriálu
Život je ples. V této části je proto mým cílem předložit teoretický základ mého
výzkumu. V následující kapitole tak nejprve představím tři tradice výzkumu publik,
následně se zaměřím na vývoj recepčních studií, kde akcentuji koncept aktivního
publika, který je zásadním předpokladem mého bádání. Posléze podrobněji představím
recepční výzkum a možnosti, jak je možné sdělení dekódovat. Vzhledem k tomu, že
ústřední téma seriálu, který zkoumám, úzce souvisí se stářím a stárnutím, považuji za
stěžejní představit a přiblížit životní situaci seniorů. Jak jsem již zmínila, práce vychází
z perspektivy sociálního konstruktivismu, proto se v poslední kapitole této části věnuji i
konstrukci identity na základě mediální fikce.

1.1 Výzkumy publik
Vzhledem k tomu, že ústřední částí mé práce je analýza příjmu, přiblížím oblast
výzkumu publika v širším kontextu. V této části práce představím tři přístupy
k výzkumu publika. Jelikož se záměry badatelů provádějících výzkumy publika často
velmi různí, McQuail (1997, s. 16) pojmenovává tři tradice výzkumů publika –
strukturální, behaviorální a sociokulturální. Moje práce vychází ze sociokulturní tradice
výzkumu publika, jelikož klade důraz na možnost interpretovat jedno sdělení více
způsoby s ohledem na individualitu každého příjemce, kontext příjmu sdělení a další
okolnosti. Strukturální a behaviorální tradici výzkumu publik zmiňuji, aby byl výčet
úplný.

1.1.1 Strukturální tradice
Úplně první, byť z dnešního pohledu velmi jednoduché výzkumy publika, se
začaly objevovat na přelomu 20. a 30. let 20. století z potřeby samotných mediálních
organizací. Tato výzkumná šetření zjišťovala velikost a sociální složení rozhlasových
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publik nebo počet potenciálních čtenářů vzhledem k nákladu tištěných publikací – tedy
data zásadní zejména pro získávání inzerentů. Potřeba znát údaje o velikosti a sociálním
složení rozhlasových publik podnítila růst výzkumného odvětví propojeného s oblastí
inzerce a výzkumu trhu, získané údaje sloužily poté i managementu jednotlivých médií
(McQuail, 1999, s. 327). Tento typ výzkumu poskytuje své závěry relativně rychle a ve
srozumitelné podobě. Publikum je zkoumáno z demografického hlediska, ale i
z pohledu obsahových preferencí, názorů a odezvy na programy. Hlavní metodou sběru
dat bývá dotazníkové šetření, ale to může být doplněno či nahrazeno i jinými
technikami, jako jsou deníčky nebo měřidla nainstalovaná v přijímačích.
Strukturální přístup je možné využít i k výzkumu komunikačních účinků (ibid.).
Příkladem je studie Paula Lazersfelda a kol. The People's Choice (1944). Jedná se o
slavný výzkum formování volebních preferencí v prezidentské kampani, ve kterém
Lazarsfeld dovedl k akademické dokonalosti metodu panelových šetření (Jeřábek, 1997,
s. 70). Zároveň v této práci formuje dnes slavnou hypotézu o dvojstupňovém toku
komunikace od média k názorovým vůdcům a od nich k ostatním občanům a zavádí
termín „opinion leader“, který přisuzuje těmto aktivnějším a informovanějším lidem
úlohu zprostředkujícího článku mezi masovými médii a řadovými voliči nebo občany.
Tím došlo k redefinici do té doby převládajících teorií o přímém, univerzálním a
v podstatě nediferencovaném působení masových médií na manipulované příjemce
sdělení (ibid., s. 23).
Strukturální výzkumy byly a jsou využívány i ke studiu průběžného přesouvání
publika mezi různými kanály a typy obsahu, k zavádění typologií diváků, posluchačů a
čtenářů, k objasňování vztahů mezi užíváním médií a sociálními podmínkami, ale také
ke zkoumání skupinových vztahů uvnitř publika a vzorců chování (McQuail, 1999, s.
327).

Tyto výzkumy dodnes pro potřeby mediálních organizací vznikají, v České

republice je to například televizní výzkum ATO (Asociace televizních organizací,
©2016).

1.1.2 Behavioristická tradice
Rané výzkumy masové komunikace se týkaly zejména mediálních účinků na
individuální chování, mínění, postoje a hodnoty. Objektem zkoumání mediálních účinků
byly především děti a mladí lidé. Téměř v každém výzkumu zabývajícím se studiem
vlivu médií bylo publikum zobrazeno jako přímo vystavené efektům daného sdělení.
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Typický model účinků předpokládal jednosměrný proces, v rámci něhož bylo publikum
vnímáno jako pasivní recipient mediálních podnětů. Tyto rané výzkumy mediálních
účinků brzy rozšířily snahy o experimentální ověření původních předpokladů (McQuail,
1997, s. 17). Mnohé varianty výzkumu spadající do behavioristické tradice se datují do
přibližně stejné doby jako varianty vzniklé v rámci strukturálního přístupu a vychází
z tradice sociální psychologie. Snažily se zjistit vliv mediálních sdělení na individuální
chování, mínění, postoje a hodnoty. Velké množství raných výzkumů mediálních
účinků zvolilo experimentální nebo poloexperimentální přístup. Cílem bádání bylo
zjistit, jak lépe komunikovat nebo zaznamenat nezamýšlené důsledky sdělení.
Hlavním předmětem studia v rámci této tradice je působení zobrazovaného násilí
a příbuzných jevů v médiích a odezva na ně a také užívání masových médií dětmi.
Bandura a kol. (1961) provedli experiment, ve kterém zkoumali, zda si sociální chování
v podobě agrese mohou děti osvojit pozorováním a následnou imitací. Příkladem jsou
také studie Paynova fondu. Herbert Blumer a Philip Houser (1933) ve své studii
zkoumali účinky filmů na mládež a děti. V rámci behavioristického výzkumu byly
bádání podrobeny také motivy a výběrové vzorce publik nových masových médií.
Později vznikla i odvozená tradice v podobě teorie užití a uspokojení. (McQuail, 1999,
s. 328).
Tato teorie se zakládá na představě, že lidé sledují masová média, protože tím
uspokojují některé své méně zjevné potřeby. Model obecně předpokládal, že
výzkumníka zajímá, které skupiny osob užívají obsah zveřejňovaný různými typy
masových sdělovacích prostředků, a jaké druhy uspokojení jim tato sdělení přináší.
Herta Herzog1 například zkoumala, jaké druhy uspokojení svému publiku poskytují
rozhlasové seriály. Bernard Berelson zjišťoval, co lidem chybí, když nemají své ranní
noviny (Jeřábek, 1997, s. 28). Zejména v této teorii je zřejmý mnohem silnější sklon
považovat publikum za aktivního účastníka interakce mezi mediálním podavatelem a
příjemcem, tento sklon postupem času dále sílí. Behaviorální přístup upozorňuje na
podstatnou skutečnost, že různí členové publika masových médií mohou sledovat a
interpretovat jakýkoliv program odlišným způsobem, než jak to zamýšlel tvůrce sdělení.
Zároveň toto sdělení může být vnímáno rozdílně každým členem daného publika.
Teorie užití a uspokojení tedy zdůraznila roli publika v konstrukci významů (Morley a
Brundson, 1999, s. 126).
Autorka se rozhodla v celé práci nepřechylovat cizí ženská příjmení. Rozhodnutí učinila na základě
vlastní preference a vědomí toho, že to současná spisovná norma umožňuje.
1
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Mezi podobnosti se strukturální tradicí, se kterou můžeme nalézt mnoho
překryvů, řadí McQuail (1999, s. 328) zálibu v měření, kvantifikaci a statistických
metodách, sklon sloužit mediálnímu průmyslu, jeho klientům nebo úředním ochráncům
společnosti a morálky. Liší se užíváním experimentální metody, teoretičtějším
zaměřením, psychologismem a příklonem k měření mentality. Behaviorální tradice je
stejně jako tradice strukturální aktuální i v dnešních dnech.

1.1.3 Sociokulturální tradice a analýza příjmu
Sociokulturní přístup je oproti dvěma předchozím novější, vychází zejména
z literární vědy, kulturálních studií a z tradice kritického zkoumání. Klíčovým krokem
bylo odmítnutí moci textu a představy o nevyhnutelném podvolení se moci
kapitalistických nebo státem kontrolovaných médií. Obecný mediálně-kulturální
výzkum dokázal, že většina mediálních sdělení je zásadně polysémická a otevřená
několika možným interpretacím (McQuail, 1999, s. 328–329). Druhá stěžejní část
tohoto přístupu zahrnuje pohled na užívání médií jako na významný prvek
každodenního života jako souboru zvyklostí, kterému je možné porozumět pouze ve
vztahu k určitému společenskému kontextu a dalším zvyklostem. Tento pohled ukázal
potřebu podrobných etnografických popisů publik a jednotlivých druhů obsahů
(McQuail, 1997, s. 18–19).
Kulturální studia se vyznačují zejména zájmem o rozdíly mezi jedinci, ty jsou
obvykle společensky budovány skrze jejich ekonomické, kulturní či společenské
postavení (Staiger, 2005, s. 75).
Hlavní rysy sociokulturální tradice shrnuje McQuail (1999, s. 329) následovně.
Mediální text musí být čten skrze vnímání svého publika, které z nabízených mediálních
sdělení vytváří své vlastní interpretace a uspokojení. Ústředním předmětem zájmu je
sám proces užívání médií jako soubor zvyklostí a jeho projevy. Publika jednotlivých
žánrů často tvoří interpretační komunity, které sdílejí přibližně stejné zkušenosti,
diskurzy a rámce pro porozumění médiím. Příjemci nikdy nejsou pasivní a nejsou
rovnocenní, protože někteří jsou zkušenější nebo aktivnější než jiní. Metody sběru dat
musí být kvalitativní, často mají etnografickou povahu. V úvahu společně připadá
obsah, akt recepce a kontext. Tato tradice má jen málo společného s předchozími dvěma
přístupy.
Pokrok, který přišel s nástupem tohoto přístupu, spočíval v důrazu na roli jazyka
a symbolů, na každodenní komunikaci, na interpretaci děje a také na zdůraznění procesu
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utváření významů v interakcích. Zatímco výše zmíněné přístupy se zaměřovaly výlučně
na individuální jednání jako na reprodukci sdílených trvalých norem, tento model
pojímá každou interakci jako produkci nové reality (Morley a Brundson, 1999, s. 121).

1.2 Studium recepce
Sociokulturální přístup k výzkumu publik, který jsem představila výše, vedl
k rozšíření studia recepce. Přispěl k většímu důrazu na to, jak mediální obsahy
vnímáme, čteme a co pro nás s ohledem na kontext, ve kterém se pohybujeme,
znamenají.

1.2.1 Význam studia recepce
Za počátek historie recepčních studií je považována chvíle, kdy se autoři začali
zajímat o to, jak mohou příjemci porozumět jejich sdělení, tyto snahy spatřujeme od 2.
poloviny 20. století. Když autoři doufali v oslovení, zapůsobení či ovlivnění svých
publik, potřebovali vědět, zda recipienti interpretují jejich obsahy zamýšleným
způsobem. Recepční studia si mají pokládat následující otázky. Jaké druhy významů
daný text nese? Pro koho? Za jakých okolností? Jak se mění v čase? Mají tyto významy
nějaké účinky na své příjemce? (Staiger, 2005, s. 1–3) Kromě konzumace mediálních
sdělení však podle Janet Staiger (ibid., s. 4) jde také o přístup k jejich produkci.
Produkce osobních reakcí týkajících se masových médií, je také část této problematiky.
Editoři sborníku Reception Study from Literary Theory to Cultural Studies
Machor a Goldstein (2001, s. 203) tvrdí, že k zájmu o publikum a recepci v rámci
kulturálních studií přispělo několik faktorů. Jedním z nich je tvrzení, že sémiotické
postupy, společenské formy a ideologické rámce operující v rámci speciálních
kulturních kontextů a historických momentů, konfigurují lidskou subjektivitu. Tento
koncept vedl k analýze způsobu, jakým média konstruují subjektivitu příjemců jejich
sdělení. Stejně důležitý je i vliv výzkumu masové komunikace. Kulturální studia jsou
velmi blízce propojena se studiem komunikace. Právě to, jakými způsoby může ke
konstrukci subjektivity příjemců skrze mediální fikci docházet, bude předmětem mého
recepčního výzkumu ve druhé části práce.
Hranice mezi oblastí studia publika a oblastí studia recepce není zcela zřejmá.
Ne všechny výzkumy publika jsou ale zároveň výzkumy recepce, jelikož například
většina studií o účincích recepci definovala pouze jako funkci produkce na konci
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komunikačního procesu. V rámci studia masové komunikace a kulturálních studií
recepce získala široký význam, který zahrnuje proces signifikace a užívání médií v
rámci společensky utvářeném kontextu (ibid., 2001, s. 206).

1.2.2 Studium recepce a koncept aktivního publika
V souladu se sociokulturálním přístupem je pro studium recepce zásadní, že
členové publika nejsou pasivní a nejsou rovnocenní. Studium recepce tak úzce souvisí s
konceptem aktivního publika, který se zaměřuje na recepci jako na různorodé seskupení
určitých zkušeností utvářené společenským postavením, interpretačními praktikami a
kulturně konstruovanou subjektivitou recipientů. V rámci nového studia publika, se
recepce vyskytuje jako aktivní proces „užívání sdělení2“, který je vždy kulturně
aktivovaný specifickým kontextem a lokální historií. Tento vývoj vedl k tomu, že studia
masové komunikace a kulturální studia dnes studují specifické podskupiny či subkultury
příjemců sdělení masových médií. V rámci mého výzkumu jsem se rozhodla pro
studium recepce specifických skupin seniorů žijících v domovech pro seniory a
docházející do klubů seniorů.
Odborníci z oblasti kulturálních studií a masové komunikace počínaje Stuartem
Hallem a jeho klíčovou esejí „Encoding/Decoding“ připustili, že recepce je
s produkčním zájmem sice propojená, ale liší se od něj. Přisoudili tak čtenáři větší
význam a svobodu v rámci interpretace. Ve svých pracích koncept aktivního publika
dále rozvíjejí odborníci jako John Fiske, Tony Bennet, Janice Radaway, Ien Ang,
Martin Allor a další (ibid., s. 205).
Fiske (1991, s. 63) vztahuje koncept aktivního publika na televizi a tvrdí, že
různí lidé v různých situacích sledují a mají požitky z různých televizních obsahů.
Popírá tak teorie, které zdůrazňují významovou jednotu televizních sdělení a jejich
publik. V analýzách tento přístup dovoluje vytvářet významy na základě společenské
zkušenosti jednotlivých členů publika, namísto studia textových struktur (ibid, s. 64).
Fiske (ibid., s. 84) dále upozorňuje, že televizní text může být zároveň charakterizován
jako neustálé napětí mezi snahou o uzavřenost textu, která spočívá v omezení vytváření
různých významů ve prospěch těch preferovaných, a mezi snahou o otevřenost, která
příjemce opravňuje k vyjednávání o vhodných variantách významu. K otevřenosti textu
může přispívat například ironie, metafora, žert, kontradikce či hyperbola.

2
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Při realizaci analýzy recepce je třeba uvažovat i o podmínkách, ve kterých
publikum sdělení přijímá, na výslednou recepci může mít velký vliv. Podle Morleyho
(1992, s. 76–77) se často předpokládá, že sledování televize je aktivita, kterou doma
společně provádí celá rodina, někdy je toto kolektivní sledování dokonce viděno jako
pasivní činnost. Morley však nesouhlasí, tvrdí, že pro každého člena domácnosti může
být zajímavá jiná informace, každý může na daná sdělení reagovat jinak, navíc je
společné sledování často přerušováno vzájemnou diskuzí, která bývá spuštěna na popud
sledovaných obsahů, ale poté se její obsah může stočit naprosto jiným směrem. Zprávy,
které publikum přijímá z médií, nikoho nezasahují izolovaně. Protínají se s dalšími
zprávami, které daní lidé přijímají z dalších institucí, od lidí, které znají, nebo ze zdrojů
informací, kterým důvěřují. Nevědomě je poté porovnávají. Reakce na tyto zprávy
závisí právě na tom, do jaké míry se podporují nebo popírají s dalšími zprávami či
pohledy, se kterými se lidé setkávají ve svých životech (ibid., s. 133).
Není však možné předpokládat, že všichni členové pracující třídy nebo všechny
ženy budou konstruovat totožné významy, které by byly předurčeny přímo jejich
sociální situací. Bylo by ale stejně absurdní předpokládat, že pro tyto sociální skupiny
neexistuje nic jako typické přijímání sdělení (Fiske, 1991, s. 81). Já ve své práci budu
zjišťovat, zda senioři žijící v domovech seniorů a starší lidé docházející do klubů
seniorů konstruují totožné významy, které by předurčovala jejich sociální situace, či zda
tato sociální skupina nebude vykazovat nic jako typické přijímání sdělení. Výzkum
recepce daných sociálních skupin budu zkoumat na seriálu zobrazujícím život starých
lidí v domově seniorů.

1.2.3 Výzkum recepce
Výzkum recepce využívá již zmíněný sociokulturální přístup, který s sebou
přinesl několik změn. Jednou z nich je obrat k provádění etnografie recepce
(kvalitativních studií) mezi specifickými společensko-kulturními publiky. Jedná se o
podrobné deskripce sledování televize a čtení textu a zároveň společenských a
kulturních podmínek a praktik, které pomáhají vytvářet jednotlivé kontexty příjmu
sdělení. K výzkumu recepce se využívá celá řada kvalitativních výzkumných metod –
dotazníkové šetření, rozhovory, studium dopisů a tisku či zúčastněné pozorování
(Machor a Goldstein, 2001, s. 205).
Janet Staiger (2005, s. 114, 139) jako další způsob recepce uvádí aktivity
fanoušků mediálních sdělení – utváření interpretační komunity, aktivismus, produkci
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nových materiálů, přesah do života jednotlivců a alternativní společenské seskupování.
V rámci recepčních studií výzkumníci také zjišťují, jak se k masovým médiím vztahují
menšiny na základě pohlaví, genderu, sexuální orientace, rasy etnicity, třídy, národnosti,
věku, vyznání či fyzických schopností.
Objekty interpretace jsou nazývány „texty“. V zásadě cokoliv může být viděno
jako text a cokoliv může být jako text interpretováno (Mailloux, 2001, s. 40). Morley
(1992, s. 85, 89) popisuje koncept kódování a dekódování v následujících třech
premisách.
 Stejná situace může být vždy kódována více než jedním způsobem.
 Sdělení vždy zahrnuje více než jeden potenciální význam. Tyto zprávy mohou
navrhovat či preferovat určité významy před jinými, ale nikdy se nemohou
uzavřít kolem jednoho významu, zůstávají polysémní.
 Porozumění sdělení je také problematický postup, sdělení zakódovaná jedním
způsobem, mohou vždy být dekódována odlišně.
V souladu s Hallem (1973) zpráva může být dekódována třemi způsoby. Sdělení
je možné dekódovat plně v rámci významu, který daná zpráva preferuje či navrhuje,
dekódovaná zpráva tedy může být v souladu s dominantním kódem. Ve druhém případě
recipient může zprávu přijmout tak, jak byla zakódována, ale v souvislosti s konkrétním
kontextem, může příjemce modifikovat daný preferovaný význam. Ve třetím případě
může příjemce rozpoznat, jak byla zpráva zakódována, ale interpretovat ji přímo
opačným způsobem – taková interpretace nemůže být nahlížena jako chybná. Jedná se
spíše o kritiku preferovaného čtení.
Příkladem studia recepce je výzkum Ien Ang (1985), zaměřený na sledování
amerického seriálu Dallas. Ang zjišťovala důvody, proč diváci k danému seriálu
zaujímají pozitivní či negativní postoj. Respondenti se badatelce sami ozývali na
základě inzerátu v magazínu pro ženy. Výzkum potvrdil, že publikum je aktivní a
spolupodílí se na tvorbě významu. Svou teorii dále vysvětluje (ibid., s. 27).
„Televizní pořad se skládá ze série elektronických obrazů a zvuků, které vychází
z televizního přístroje. Tyto obrazy a zvuky něco reprezentují, například osoby, které
mluví, chodí, pijí, vysoké budovy, pohybující se automobily a tak dále. Z tohoto pohledu
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může být televizní pořad nahlížen jako text – systém reprezentací skládající se ze
specifických kombinací (vizuálních a zvukových) znaků.“3
Text získává pro příjemce význam či dokonce více významů pouze
prostřednictvím jeho čtení. Příjemci sdělení musí znát specifické kódy a zvyky, aby
mohli porozumět, čeho se daný obsah týká. K tomu, aby publikum poznalo, že se jedná
o fikci, je třeba mít velmi dobrou kulturní znalost, není možné to považovat za
samozřejmost. (ibid., s. 27).

1.3 Životní situace seniorů
Z předchozí části práce je zřejmé, že v interpretaci sdělení publikem se odráží i
individuální kontext příjmu každého z jeho členů. Proto považuji za podstatné předložit
teoretický základ životní situace dnešních seniorů. Pro tuto práci je totiž zásadní ze
dvou pohledů – z perspektivy postav seriálových hrdinů a z perspektivy mnou
dotazovaných respondentů, protože oba pohledy zahrnují osoby v seniorském věku.
„Stáří je životní fáze člověka ohraničená dvěma časovými body. Horní věková
hranice stáří je ostře vymezená smrtí. Dolní hranice je rozmazána tím, že jevy a
procesy, které tvoří stáří, do života člověka vstupují postupně“ (Sak a Kolesárová, 2012,
s. 14).

1.3.1 Situace seniorů v České republice
Na základě výsledků empirických výzkumů Sak a Kolesárová (ibid., s. 26)
uvádějí, že podle české společnosti se člověk stává seniorem mezi 60. a 70. rokem věku
v závislosti na svých individuálních charakteristikách. V roce 2010 v České republice
žilo 14 % obyvatel starších 65 let, odhaduje se, že v roce 2030 to bude 23–25 % a v roce
2050 dokonce 33 % (Haškovcová, 2010, s. 24). Současné stáří je však modelováno
společností, která adoruje mládí a jeho atributy. Starší lidé se nachází ve fázi, kdy mají
nejpříhodnější

podmínky k využití

reflektovaných

celoživotních

zkušeností

celoživotního vzdělávání (Sak a Kolesárová, 2012, s. 14, 23).

Vlastní předklad. „Původní text: A television programme consists of a series of electronic images and
sounds which emerge from a television set. These images and sounds represent something: people
3

a
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Z výzkumu Petra Saka a Karolíny Kolesárové (2012, s. 76) také vyplývá, že
starší ženy žijí samy v bytě nebo domě častěji než muži. Je to dáno vyšším průměrným
věkem dožití žen i jejich větší samostatností. Přibližně dvě třetiny seniorů žijí ve stáří se
svým partnerem. Přestože věk seniorů vzrostl, podíl starších lidí žijících v domovech
seniorů poklesl, aktuálně tam podle výzkumu dožívá přibližně 2 % českých žen a 1 %
mužů. Pokles může vysvětlovat i přetlak, který nyní v domovech seniorů panuje.
Očekává se, že tato disproporce mezi poptávkou po životě v této instituci a reálnou
nabídkou bude dále narůstat, služba společnosti vůči seniorům se bude dále
komercionalizovat.
Programy na podporu seniorů se v případě zdravých osob zaměřují na to, aby
staří lidé byli chápáni jako přirozená součást společnosti, která nesmí trpět sociální
exkluzí, jsou nabádáni, aby pečovali o svou soběstačnost. Pro nesoběstačné a nemocné
seniory musí být budována dostatečná a provázaná síť zdravotních a sociálních služeb a
je třeba podporovat profesionální i laické ošetřovatele (Haškovcová, 2012, s. 22–23).
Stáří a stárnutí provází mnoho stereotypů, které se často dotýkají právě zmíněné sociální
exkluze či zařízení pro seniory. Seriál Život je ples zobrazoval poměrně neobvyklé
prostředí domova seniorů a tím se také zařadil mezi prostředky, které se mohou podílet
na utváření obrazu seniorů.

1.3.2 Mezigenerační a milostné vztahy
Podle Haškovcové (2012) jsou si senioři vědomi toho, že jim ubývá sil, přesto se
poměrně dlouhou dobu dokážou mladším lidem vyrovnat díky nasbíraným
zkušenostem, píli a časové rezervě. V poslední době se do popředí dostává pojem
„ageismus“, tedy averze proti všem, kteří jsou staří nebo všemu, co mladým stáří
připomíná. Senioři představují snadný terč pro vybití frustrací. Agresoři také
v seniorech podporují pocit nepotřebnosti a odcizení. Mladší a starší populace se
vzájemně vzdaluje a vzrůstá mezi nimi napětí. V určité fázi však nastává situace, ve
které senioři už na svůj život nestačí a jsou odkázáni na profesionální sociální služby,
nebo na svou rodinu, v obou případech se však mohou objevit překážky. Většina
seniorů má navíc obavu z toho, že bude někomu na obtíž. Přibývá proto starších lidí,
kteří nemají mladým co říct, a mladých, kteří o jejich názory nestojí. Rozhovor se
seniorem ale obohacuje každého mladého posluchače minimálně o informace, jaké to

talking, walking, drinking, high-rise apartment blocks, moving cars, and so on. From this standpoint a
television programme can be looked on as a text: as a system of (visual and audible) signs.”
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kdysi bylo, nebo jak se kdysi žilo. Posluchač je poté pro seniora pojítkem se současným
světem. Problém v komunikaci ale může nastat i mezi staršími lidmi a pracovníky
v pomáhajících profesích. Klíčem je však vzájemné porozumění (ibid., s. 13–15).
Senioři obvykle rádi tráví alespoň část dne s mladšími lidmi, ti jim dodávají
energii a optimismus. S mladší generací však někdy mají rozdílné názory, což starší lidi
může utvrdit v pocitu, že dnešnímu světu již nerozumí. Typickou třecí plochou bývá
rodinný stav jejich dětí a vnoučat, případně odkládání rozhodnutí o rozšíření rodiny.
Haškovcová (ibid., s. 14–15) zdůrazňuje, že když se senioři vnoučat dočkají, panují
mezi nimi zpravidla vzájemné vřelé citové vztahy. Nejvýznamnější prvky sociálního
pole jsou pro seniory (v tomto pořadí): děti, vnoučata, manžel/ka, zdravotnický
personál, přátelé a zvíře (Sak a Kolesárová, 2012, s. 101).
Potřeba blízké osoby a určitého citově laděného vztahu je trvalá, i když intenzita
této potřeby v průběhu lidského života kolísá. Navazování hlubokých přátelství a vztahů
už je se sníženou adaptabilitou složitější, ale možné. Podle výzkumu Tiiny Vares (2009)
až do 90. let 20. století byly pojmy sexualita a senioři neslučitelné. Toto spojení bylo
v rámci populární kultury považováno za humorné. Absence propojení lidí staršího věku
a sexuality či romantického života se projevovala ve filmu, televizi i v reklamě.
Z výzkumu také vyplynulo, že muži se v médiích objeví jako sexuálně kompetentní a
schopní s větší pravděpodobností než ženy, ale jejich partnerky v těchto případech jsou
většinou mladší ženy, naopak seniorky se s mladším přítelem zpravidla neobjevují.
Nahota se u starších žen nikdy nezobrazuje a není považována za atraktivní, naopak
spíše za nesledovatelnou a pohoršující. V posledních 20 letech se však začínají
objevovat i reprezentace zobrazující „sexy seniory“, příkladem mohou být různé
reklamy nebo hollywoodský film Lepší pozdě nežli později4 z roku 2003. V další části
práce ukážu, že sexualita a romantický život byly důležitými tématy mnou zkoumaného
seriálu i nedílnou součástí rozhovorů se seniory v domovech a klubech seniorů.

1.3.3 Senioři, vzdělávání a nová média
Jako další významnou oblast života seniorů jsem zvolila svět nových technologií
a další vzdělávání. Zkoumaný seriál tato témata akcentoval ve velké míře, proto je jim
v mé práci věnováno poměrně hodně prostoru. V následujících odstavcích nastíním,
jakou roli hrají nové technologie a vzdělávání v životech dnešních seniorů.
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Používání nových médií může být pro seniory cenným doplňkem k setkávání
(Haškovcová, 2012, s. 19). Sledování televize je pevnou a stěžejní součástí životního
stylu současné generace seniorů. Současní senioři jsou první a poslední generací, která
se učila ovládat nové technologie mimo vzdělávací systém individuálně a ze zájmu.
Počítač a internet znamenají mezník mezi životem starých lidí před internetem a po
něm. Mýtus o tom, že senioři neumí ovládat počítač a pohybovat se na internetu,
pozvolna mizí. Senioři na internetu nejčastěji využívají elektronickou poštu, ale i
telefonování a chatování. Internet používají i pro komunikaci s úřady, vyhledávají
informace, čtou elektronické časopisy a elektronické verze tištěných periodik, nakupují
zde a využívají elektronické bankovnictví. Nejčastější důvody pro nevyužívání internetu
je počítačová negramotnost, nezájem, nedostatek informací a znalostí a nevyhovující
styl práce na internetu, až v další řadě jsou to technické či ekonomické příčiny (Sak a
Kolesárová, 2012, 103–124). Čas lidí v důchodovém věku může vyplnit i další
vzdělávání, za posledních 20 let se objevila celá řada jeho seniorských modifikací
(Haškovcová, 2010, s. 137).
Mediální obraz seniorů v televizi je podle Haškovcové (ibid., s. 48) zpravidla
negativní, ačkoliv existují kvalitní pořady určené této věkové skupině. V rámci
zpravodajství a publicistiky se o seniorech hovoří nejčastěji v souvislosti s důchodovou
reformou a s informací, že nemocní a umírající senioři stojí naše zdravotnictví mnoho
peněz. V rámci objektivity by však měly být mediálně prezentovány i argumenty, jež by
zdůraznily zásluhy dnešních seniorů a odpovědnost vůči nim.

1.3.4 Stinné stránky stáří
Stáří je spojeno s řadou problémů, jedním z nich jsou nemoci. Zdravotní obtíže
postihují seniory ve zvýšené míře, zájmem jednotlivců i společnosti je tedy tzv.
komprese nemocnosti, to znamená, že když už člověk stoná, tak ve vysokém věku a
krátce. Většina seniorů se sníženou soběstačností však žije v rodinách nebo jsou s nimi
v pravidelném styku. Demence je vzletně nazývána tichou epidemií 21. století.
S nějakou formou demence musí dnes počítat každý třetí člověk, který překročí věk 80
let. Senioři se také obávají mozkové mrtvice a jejích následků v podobě ochrnutí a
nemohoucnosti (Haškovcová, 2012, s. 20,29,32). Počátek stáří zastihne většinu seniorů
relativně zdravých a v dobré fyzické kondici, tudíž zdraví nebývá limitujícím faktorem
a senior cítí osvobození a nárůst svobody. Odchod do důchodu a s tím spojené pozitivní
4
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i negativní souvislosti jsou významnou změnou v životě seniorů (Sak a Kolesárová,
2012, s. 99). Odchod do penze má vždy za následek otřesení základních jistot člověka
v sociální sféře: někam patřit, být prospěšný a být za to uznáván (Haškovcová, 2010, s.
126).
Prožívání aktuálních ztrát – ovdovění či smrt přátel a známých bývá velmi
bolestné. Smrt vrstevníků poté podle Haškovcové (2012, s. 27, 36) připomíná každému
seniorovi, že „už je na řadě“. Oproti většině mladších lidí senioři již čas od času uvažují
o smrti. Vyjadřují obavy z bolestného umírání a vyslovují přání zemřít doma, což se
zatím bohužel příliš nedaří. Nicméně s rozvojem paliativní5 péče a medicíny se situace
začíná měnit. Problematikou smrti a umírání se zabývá thanatologie.

1. 4 Konstrukce identity sociálních skupin skrze mediální fikci
Jak jsem již uvedla výše, tato práce vychází z představy, že mediální obsahy do
značné míry formují naši představu o světě a skrze ni i svět samotný. V rámci svého
výzkumu budu zjišťovat, jak starší lidé vnímali uchopení zobrazených témat v seriálu
Život je ples a zda se nějak podílel na utváření jejich identity. V této kapitole tedy
předložím teoretický základ pojmu identita, představím proces interpretace mediální
fikce a odlišnosti ve vztahu jednotlivých generací k médiím a interpretaci jejich obsahů.
Konstrukcí genderové identity skupin diváků soap opery Ordinace v Růžové zahradě se
ve své studii zabývala například také Baslarová (2014).

1.4.1 Identita
„Identita se utváří během sociálních procesů. Jakmile je vytvořena, je
udržována, obměňována, dokonce i přebudovávána sociálními vztahy. Sociální procesy,
jež se podílejí na formování i udržování identity, jsou dány sociální strukturou. Identity
vytvořené vzájemným působením organismu, individuálního vědomí a sociální struktury
zpětně danou sociální strukturu ovlivňují, udržují, obměňují, a dokonce ji
přebudovávají“ (Berger a Luckmann, 1999, s. 170–171).
Určité historické sociální struktury dávají vzniknout typům identit, které jsou
dobře rozpoznatelné. Typy identit jsou v každodenním životě pozorovatelné a
Paliativní péče – útěšná, zmírňující a ohleduplná péče poskytovaná umírajícím všemi, kteří se na ní
podílejí (Haškovcová, 2012, s. 128).
5
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ověřitelné. Identita je nahlížena jako výsledek dialektiky mezi vztahem jedince a
společnosti. Typy identit jsou poté sociálními produkty a tvoří relativně stabilní prvky
objektivní sociální reality (ibid., s. 171).
Dahlgren (2009, s. 119) tvrdí, že identitě je dnes možné porozumět na několika
možných úrovních. V našem každodenním životě fungujeme ve velkém množství
různých „světů“ nebo realit, nosíme v sobě různé soubory znalostí, předpokladů,
pravidel a rolí pro různé okolnosti, naše jednání poté probíhá různými způsoby a
v různých kontextech. Identity se utvářejí a rozvíjejí skrze zkušenosti, které jsou vždy
založeny na emocích. V mé práci budu zjišťovat, zda a do jaké míry se mediální fikce
v podobě zkoumaného seriálu podílela na konstrukci identit jejích příjemců.

1.4.2 Interpretace mediální fikce
Hranice mezi tím, kde končí skutečnost a začíná televizní realita, je zastřená.
Způsob, jakým sledujeme televizi a způsob, jakým vnímáme realitu, je ve své podstatě
podobný, v obou případech je determinován zvyky nebo kódy. Samotná realita je
komplexní systém znaků interpretovaných členy dané kultury zcela stejným způsobem
jako filmy a televizní programy. Televize je jeden druh reality, kultura, do které
patříme, je jiným druhem. Oba ale vnímáme stejným způsobem a ve výsledku spolu obě
reality interagují. Sledování televize je považováno za běžnou a přirozenou aktivitu,
která je součástí každodenního reality, publikum proto necítí potřebu podrobné analýzy
této reality. Televize tedy redukuje kulturní zkušenost do jiné formy reality (Fiske a
Hartley, 2003, s. 47–48).
Ang (1985, s. 93) jako ústřední charakteristiku televizních seriálů uvádí závislost
jejich obsahu na jejich ekonomické obchodovatelnosti. Tyto seriály cílí na velmi široké
publikum, jejich obsah tedy musí být zredukován na univerzálně konzumovatelné
motivy. Úspěšný seriál zahrnuje tyto podstatné složky: romantická láska, jednoduché
vzory dobra a zla, stupňované napětí, vyvrcholení a úlevu. Tato redukce zajišťuje, že
obsah je rozpoznatelný pro širší publikum, ale nabízí stereotypní a schematické obrazy
reality. Aby byl televizní pořad populární, musí být přijímán různorodými sociálními
skupinami, které z daného programu mají požitek. Je tedy nutné, aby existovalo mnoho
způsobů interpretací televizních obsahů. Zároveň však záleží na úrovni pozornosti,
kterou divák sdělení věnuje (Fiske, 1999, s. 66, 73). Tyto charakteristiky platí i pro
mnou zkoumaný seriál, zahrnuje všechny zmíněné podstatné složky, ale i z toho
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plynoucí stereotypní a schematické obrazy reality. Zaměřím se ale právě na interpretaci
sociální skupiny, o které tento seriál pojednává. Bude mě zajímat, jak tato skupina, která
má s životem seriálových hrdinů osobní zkušenost, nahlíží zobrazení stáří a stárnutí po
jeho redukci na univerzálně konzumovatelné motivy.

1.4.3 Koncept mediálních generací
V mé práci jsem se rozhodla zkoumat recepci seriálu zobrazující velmi
specifickou tematiku stáří a stárnutí v domovech seniorů. Mými respondenty by měli
být členové stejné generace jako seriáloví hrdinové. V této kapitole tedy popíši a
představím problematiku vztahu lidí patřících do různých generací a médií.
Koncept „generací“ se již rozrostl za hranice demografie a získal nové kulturní
významy. Z demografické perspektivy jsou generace skupiny lidí, kteří se narodili a žili
přibližně ve stejném čase. Kulturní přístup klade důraz na to, že generace vznikají na
základě sdílených zkušeností a kolektivní paměti. Kulturní koncept mediálních generací
vytváří spojení mezi dvěma extrémními pozicemi demografického a technologického
absolutismu. Podstatné je, jaké zkušenosti ve vztahu věku a technologií lidé získávají
skrze jejich kulturní prostředí, to zahrnuje zvyky, vliv vrstevníků, vzpomínky a mnoho
dalších kulturně zakotvených proměnných. Současná publika jsou tvořena lidmi
patřících do různých generací (Vittadini, 2014, s. 66–70). Pertti Alasuutari (1999) tvrdí,
že tzv. třetí fáze výzkumu publika se specificky zaměřuje na kulturní dimenzi publik.
Být součástí publika tedy v tomto případě znamená být součástí procesu budování
identity na individuální i kolektivní úrovni. Být členem nějakého publika je podstatné
pro osobní identitu a zároveň to jednotlivým členům dovoluje vnímat se jako součást
pomyslné komunity osob sdílející zkušenosti (i mediované), kulturní i materiální
spotřebu a životní styl. Generační sounáležitost je část individuální identity členů
publika a je jednou ze složek publika jako pomyslné komunity (Vittadini, 2014, s. 70–
71). Tato generační sounáležitost stejně jako určité mezigenerační střety budou provázet
mou studii
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2. Metodologická část
2.1 Výzkumné cíle a otázky
Cílem kvalitativního výzkumu je porozumět lidem v sociálních situacích.
V rámci tohoto procesu se studují subjektivní kategorie a vytváří nové teorie a
hypotézy. Prostřednictvím kvalitativního šetření získáme data od menšího počtu
jedinců, data mají tedy nižší reliabilitu, ale mohou mít vysokou validitu (Disman, 2000,
s. 289).
Před začátkem výzkumu je nutné stanovit si výzkumné otázky, které posléze
určují podobu celého výzkumu. Strauss a Corbin (1999, s. 24) vnímají výzkumnou
otázku jako výrok, který identifikuje zkoumaný jev.
Výzkumná otázka pro mou studii zní:
Jak senioři vnímají seriál Život je ples?
Výzkumné podotázky pro mou studii jsem stanovila následovně:
 Jak se mezi jednotlivými seniory liší vnímání témat zobrazených v seriálu?
 Jak se liší vnímání témat zobrazených v seriálu mezi seniory, kteří v domově
seniorů žijí, a mezi seniory, kteří takovou zkušenost nemají?
 Souzní jejich vnímání témat se seriálovým zpracováním?
V první fázi výzkumu bylo tedy mým cílem vytvořit seznam zobrazovaných
témat v seriálu Život je ples a následně provést recepční analýzu několika vybraných
témat na skupinách českých seniorů a seniorek. Využila jsem k tomu metodu
ohniskových skupin. V tomto případě byla tato metoda sběru dat použita jako podklad
k celé studii. Přesné okruhy diskuzí se seniory vzešly z kvalitativní obsahové analýzy 16
dílů seriálu. Zaměřila jsem se na to, jak zobrazované situace vnímají senioři a seniorky,
tedy vrstevníci hlavních seriálových postav.
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2.2 Výzkumný design
Výzkumný design, jinými slovy plán výzkumu, popisuje Hendl (2008, s. 39–40)
jako nejdůležitější krok výzkumu. Jako součást přípravy plánu výzkumu je třeba určit,
kdy a kde badatel výzkum provede, koho v rámci něj bude pozorovat a s kým se setká.
Dále je třeba zvolit metody sběru dat a hrubý časový průběh celého výzkumu.
V případě mého výzkumu bylo třeba začít kvalitativní obsahovou analýzou 16
dílů seriálu Život je ples. Seriál je dostupný online na webu České televize.6 Stopáž
jednotlivých dílů je 58 minut. U každé části seriálu jsem zjišťovala, jaká témata se v ní
objevují. Na závěr jsem z nich vytvořila různé kategorie a pro následnou recepční
analýzu použila pouze několik vybraných. Ta jsem zvolila s ohledem na vhodnost jejich
zařazení do výzkumu formou ohniskových skupin. Morgan (2001, s. 30) tvrdí, že
nejlepším testem toho, zda je metoda ohniskových skupin pro daný případ vhodná, je
představit si, jak aktivně a snadno budou účastníci o daných tématech diskutovat.
V druhé fázi mého šetření jsem využila data získaná kvalitativní obsahovou
analýzou. Vybrala jsem přibližně 3–4 různé okruhy témat, které se v seriálu objevují, a
zjišťovala jsem, jak jsou respondenty vnímány. Pro tuto část výzkumu jsem zvolila
metodu ohniskových skupin. Konkrétní informace k použitým metodám uvádím
v dalších kapitolách.
Při časovém plánování je zásadní určit si posloupnost jednotlivých úkonů. Jako
první jsem provedla kvalitativní obsahovou analýzu témat seriálu a stanovila si
zkoumané kategorie. Dalším krokem bylo oslovování respondentů a konkrétních
institucí. V další fázi jsem navštívila jednotlivá zařízení, představila můj projekt a
následně ho realizovala. Časově nejnáročnější byla fáze transkripce audio a video
nahrávek. Na závěr jsem provedla analýzu získaných dat. Pokud vezmu v úvahu, že celý
výzkum realizuje jeden člověk, je třeba počítat s poměrně velkou časovou náročností.

2.2.1 Kvalitativní obsahová analýza
Východiska
Obsahovou analýzu užíváme k vyhodnocování obsahu komunikace.
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„V obsahové analýze jde v zásadě o prozkoumání obsahu prostřednictvím
vytvořené soustavy kategorií, ve které je zjednodušeně vyjádřen předmět obsahové
analýzy a určené jednotky měření“ (Surynek et al., 2001, s. 132).
Materiál k analýze může být v tištěné slovní podobě, ale lze analyzovat i
obrazová nebo akustická sdělení nebo jejich kombinace.
McQuail (2002, s. 309–310) v kapitole zabývající se srovnáním kvalitativní a
kvantitativní obsahové analýzy zmiňuje, že kvalitativní přístup nezahrnuje kvantifikaci.
Důkaz významnosti určitého jevu se odvozuje spíše z textových vztahů, opozic a
z kontextu než z počtu a vyváženosti referencí. Význam se v kvalitativní analýze
vyvozuje spíše na základě latentního obsahu, který je považován za významnější,
odmítá představu, že by všechny jednotky obsahu měly být považovány za rovnocenné.
Nepředpokládá, že autoři sdělení a jeho příjemci sdílí stejný základní systém významů.
Kvalitativní obsahová analýza se stejně jako ta kvantitativní zabývá výčtem
kategorií, které jsou součástí daného obsahu, ale důraz se poté neklade na kvantifikaci
výskytu jednotlivých kategorií, ale spíše na jejich explicitní a implicitní význam (Miller
a Brewer, 2003, s. 44).
Pro obsahovou analýzu je klíčová tvorba kategorií. Surynek a kol. (2001, s. 133)
navrhují následující zásady pro tvorbu kategorií. Kategorie lze stanovit až ve chvíli, kdy
se výzkumník důkladně seznámí se zkoumaným materiálem, je třeba je vytvořit na míru
danému problému. Každá jednotka obsahu musí být přiřazena do některé z kategorií, ty
ale zároveň mají být navržené tak, aby se vzájemně vylučovaly.
Kvalitativní obsahovou analýzu provedu pomocí metody otevřeného kódování.
Strauss a Corbin (1999, s. 43) ji definují následovně.
„Otevřené kódování je část analýzy, která se zabývá označováním a kategorizací
pojmů pomocí pečlivého studia údajů.“
Jako základ pro tuto metodu uvádějí konceptualizaci údajů definovanou jako
rozbor pozorovaného obsahu a přidělení jména, něčeho co bude reprezentovat tento jev,
každému případu, myšlence nebo události. Podobným jevům mohou být přidělena
stejná jména. Během výzkumu může vznikat velké množství pojmů, proto je další fází
Jednotlivé díly seriálu jsou dostupné zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10220228546-zivot-jeples/video.
6
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kategorizace. Kategorizace je definovaná jako seskupování pojmů, které se zdají
příslušet stejnému jevu. Jednotlivé kategorie poté mají jistý pojmový rozsah určující,
které skupiny pojmů neboli subkategorie do dané kategorie spadají. Pojmenování
kategorií provádí ve většině případů sám badatel. Proces otevřeného kódování ale vedle
objevování kategorií vede i k objevování jejich vlastností a dimenzí (Strauss a Corbin,
1999, s. 43–47).

Realizace
V mém případě sloužila kvalitativní obsahová analýza pouze pro základní
orientaci v tématu. Potřebovala jsem zjistit, jaká témata seriál akcentuje, jakým
způsobem a které postavy jsou nositeli daných témat. Seriál jsem dobře znala už
z vysílání České televize, pro potřeby analýzy jsem však zhlédla znovu všech 16 epizod.
Do tabulky jsem si poté zaznamenávala témata, která seriál zobrazil společně
s postavami, které byly jejich nositelem. Později jsem vytvořila nadřazené kategorie, do
kterých jsem vyznačené jevy zařadila. Kategorie jsem sama pojmenovala a posléze jsem
několik z nich vybrala jako vhodné pro následné rozhovory v rámci ohniskových
skupin. Kódovací archy jednotlivých dílů jsou součástí příloh (Příloha č. 1).7

2.2.2 Ohniskové skupiny
Východiska
„Ohniskové

skupiny

jsou

technika

výzkumu,

jež

shromažďuje

údaje

prostřednictvím skupinové interakce vzniklé v debatě na téma určené badatelem“
(Morgan, 2001, s. 17).
Až do 80. let 20. století měla metoda focus groups v rámci akademického
společenskovědního výzkumu marginální postavení. Miller a Brewer (2003, s. 120)
uvádějí, že od 40. let 20. století, kdy metodu aplikovali Robert K. Merton a Patricia L.
Kendall, se tato technika uplatňovala zejména pro výzkum trhu. V 80. letech 20. století
začínají společenskovědní badatelé metodu opět využívat ve větší míře, zejména po
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vydání knihy D. L. Morgana – Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu v
roce 1988 a 1997. Ačkoliv je tato technika užívána jako výzkumná metoda ve větší
míře, stále je v rámci kvalitativního výzkumu málo zastoupená.
Tato metoda je formou kvalitativního výzkumu. Podle Hendla (2008, s. 48) je
práce kvalitativního výzkumníka přirovnávána k detektivovi – vyhledává a analyzuje
jakékoliv informace, které poté přispívají k osvětlení výzkumných otázek, zároveň
provádí induktivní a deduktivní závěry. Seznamuje se s lidmi a pracuje v terénu, sběr
dat i jejich analýza probíhají v delším časovém úseku. Výzkumník vybírá místa
pozorování a jedince na základě svých úvah.
Morgan (2001, s. 13, 17) tvrdí, že ohniskové skupiny jsou především
skupinovým rozhovorem. Ten ovšem neprobíhá na bázi výměny otázek badatele a
odpovědí respondenta, ale spoléhá na interakci uvnitř skupiny, která je vyvolána tématy,
která předkládá badatel, obvykle zároveň moderátor. Tato metoda je založena na
skupinové interakci, díky které badatel získává údaje a vhledy, které by byly bez
skupinové interakce jen těžko dostupné. Ohnisko diskuze je určeno zájmem badatele,
ten určí ohnisko diskuze a údaje se poté shromažďují prostřednictvím skupinové
interakce.
„Tyto tzv. ohniskové skupiny je možné chápat ohniskovými ve dvojím smyslu.
Jednak je pozornost zaměřena na konkrétní segment populace, konkrétní cílovou
skupinu a jednak je ohnisko pozornosti specifikováno na relativně úzký okruh problémů
a pozornost je zaměřena na prozkoumání problému do hloubky spíše než do šířky“
(Surynek et al., 2001, s. 112–113).
Surynek a kol. dále rozebírají výhody a nevýhody skupinových rozhovorů vůči
rozhovorům individuálním. Jako výhodu vidí například efektivitu – za krátký časový
úsek shromáždí poměrně velké množství relevantních informací. Lze je objektivně
zaznamenat (například videokamerou), je tedy možné se ke zkoumání vrátit zpětně.
V rozhovorech jsou zachyceny interakce účastníků, skupina napomáhá tvořivému
myšlení, vznikají tak nové myšlenky, nápady a neobvyklá spojení. V neposlední řadě
můžeme sledovat skupinovou dynamiku – někteří účastníci mění svá stanoviska,
aktivitu a skupinové role.
Přílohy jsou v elektronické verzi práce nahrány jako zvláštní soubor, v tištěné verzi práce jsou nahrané
na přiloženém CD.
7
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Na druhou stranu skupiny bývají vytvořeny uměle a výše zmíněné skupinové
jevy se liší od toho, co probíhá v přirozených skupinách. Členové skupin mohou
nežádoucím způsobem ovlivňovat své mínění, vůdci mohou na svou stranu strhávat
jedince, jejichž názor není jednoznačný. Získat respondenty k tomuto typu výzkumu je
složitější a zároveň je tento proces nákladnější (Surynek et al., 2001, s. 113–114).
Ohniskové skupiny mohou být účinné v kombinaci s dalšími výzkumnými
technikami, často například s individuálními interview, zúčastněným pozorováním,
průzkumnými anketami nebo experimenty, ale výsledky výzkumu mohou obstát i samy
o sobě. Dnes již ohniskové skupiny nejsou omezeny na roli předběžného výzkumu, i
když i v něm jsou stejně jako jiné kvalitativní metody velmi platné (Morgan, 2001, s.
33–45).
Názory na ideální podobu výzkumu metodou ohniskových skupin se různí.
Miller a Brewer (2003, s. 121) udávají, že velikost jedné skupiny bývá typicky 6-10
osob, ale podle okolností se výzkumu může účastnit i o několik osob méně či více Pro
potřeby výzkumu se vytváří většinou několik různých skupin, obvykle 5-10. Ty jsou
sestaveny tak, aby v nich byli lidé stejného věku, pohlaví a stejně zájmově orientovaní,
hlavním kritériem výběru účastníků je však vždy cíl výzkumu (Surynek, et al., 2001, s.
112). Morgan (2001, s. 50) popisuje typické účastníky ohniskových skupin jako
homogenní skupinu lidí navzájem neznámých. Rozhovor bývá obvykle strukturovaný
s velkým zapojením moderátora, v jedné skupině je 6-10 účastníků a na jeden projekt se
organizuje 3-5 skupin. Zároveň však dodává, že tato kritéria nejsou žádným standardem
práce s touto metodou, ve skutečnosti jsou projekty, které splňují všechna daná kritéria,
vzácné.

Realizace
V rámci svého výzkumu jsem realizovala 7 ohniskových skupin s 2–8 účastníky.
Jsem si vědoma toho, že 2 účastníci jsou pro ohniskovou skupinu hraniční počet.
Provedla jsem proto o jeden rozhovor více, než jsem původně předpokládala, a tento se
přesto rozhodla zařadit, jelikož se i přes nízký počet účastníků mezi respondenty
podařilo vést plnohodnotnou diskuzi, jeden z respondentů byl navíc muž, jehož názory
pro mě byly obzvláště cenné. Celkem jsem tedy získala data od 33 osob, z toho od 30
žen a 3 mužů ve věku 62–93 let. Tato disproporce byla zapříčiněna zejména malým
počtem mužů v domovech i klubech seniorů. Všem seniorům byla přislíbena anonymita.
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Při interpretaci dat bylo nutné uvědomit si, že některé respondenty dělil věkový rozdíl
jedné generace. Zároveň bylo při komparaci skupin seniorů žijících v domovech seniorů
a skupin z klubů seniorů třeba brát v potaz, že většina starších respondentů žila právě
v domovech a většina mladších účastníků docházela do klubů. Složení skupin bylo spíše
homogenní – účastníci se ve většině případů v rámci skupin znali, což bylo dobré pro
vzájemnou důvěru a z toho plynoucí otevřenost v průběhu skupinové diskuze. Sběr dat
probíhal v březnu a dubnu roku 2015.
Respondenty jsem oproti předpokladu v tezích mé diplomové práce nedělila dle
pohlaví. Pro povahu výzkumu pohlaví nebylo zásadní, navíc bylo poměrně náročné
získat k výzkumu respondenty mužského pohlaví. Tři z ohniskových skupin byly
provedeny s lidmi, kteří žili v domovech seniorů, zbylé čtyři s lidmi, kteří v této
instituci nežijí, ale scházejí se v klubech seniorů. Instituce (domovy seniorů a kluby
seniorů) jsem v rámci Prahy a Středočeského kraje oslovovala náhodně, vybraná
zařízení byla jediná, která k rozhovorům svolila. Na konci každého rozhovoru účastníci
vyplnili krátký dotazník, ve kterém jsem se dotazovala na pohlaví, dosažené vzdělání,
věk a úroveň znalosti seriálu. Kompletní transkripce všech provedených rozhovorů je
součástí příloh (Přílohy č. 2–7).
Výběr respondentů byl dle možností jednotlivých zařízený realizován buď
místními pracovníky, nebo jsem ho prováděla já v rámci první informativní návštěvy
zahrnující představení celého projektu. Podmínkou účasti byl seniorský věk, pro mé
potřeby stanovený nárokem na pobírání starobního důchodu. V ideálním případě byli
respondenti také pravidelnými nebo občasnými diváky seriálu Život je ples. Ještě před
provedením výzkumu se ukázalo, že sehnat pro každou skupinu dostatečný počet
seniorů, kteří seriál sledovali, je téměř nemožné. Této situaci jsem tedy uzpůsobila této
průběh ohniskových skupin. Do scénáře každého sezení jsem přidala deskripci
zobrazení témat doplněnou fotografiemi z jednotlivých seriálových scén. Předchozí
znalost seriálu tedy nebyla pro výběr respondentů podmínkou.
Jednotlivá sezení jsem prováděla přímo v konkrétních institucích (domovy
seniorů, kluby seniorů). Průběh ohniskových skupin jsem nahrávala na diktafon,
případně i natáčela na kameru. Při transkripci jsem promluvy v rámci možností
přenášela do spisovného jazyka, stylisticky je upravila a očistila od dialektu a chyb ve
větné skladbě. K tomuto postupu se zpravidla přistupuje, když se badatel soustředí
především na obsahově-tematickou rovinu (Hendl, 2008, s. 208). Po dohodě
s pracovníky vybraných zařízení byla délka trvání jedné ohniskové skupiny stanovena
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přibližně na 1 hodinu. Rozhovory jsem moderovala přímo já, míra mého zapojení byla
spíše větší. Strukturovanější podobu rozhovorů společně s větší mírou zapojení
moderátora jsem zvolila s vědomím toho, že standardizovaný rozhovor zabezpečí, že
všechny skupiny budou o problémech diskutovat relativně srovnatelným způsobem.
Moderátorova angažovanost přispěje k tomu, že se skupina bude soustředit více na
problémy, které zajímají badatele (Morgan, 2001 s. 56).
Seznam respondentů
Skupina 1:
Domov seniorů
Mníšek pod Brdy, 20. 3. 2015
R1 žena, SŠ s maturitou, 79 let, seriál nesledovala
R2 žena, ZŠ, 93 let, seriál nesledovala
R3 žena, SŠ s maturitou, 91 let, seriál sledovala částečně

Skupina 2:
Domov seniorů
Lysá nad Labem, 28. 3. 2015
R4 žena, SŠ s maturitou, 70 let, seriál sledovala
R5 muž, SŠ bez maturity, 67 let, seriál nesledoval
R6 muž, SŠ s maturitou, 92 let, seriál nesledoval
R7 žena, ZŠ, 70 let, seriál sledovala částečně
R8 žena, ZŠ, 67 let, seriál nesledovala
R9 žena, ZŠ, 89 let, seriál nesledovala
R10 žena ZŠ, 84 let, seriál nesledovala
R11 žena, SŠ bez maturity, 90 let, seriál nesledovala

Skupina 3:
Domov seniorů
Chodov, Praha, 7. 4. 2015
R12 žena, SŠ bez maturity, 91 let, seriál nesledovala
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R13 žena, VŠ, 87 let, seriál nesledovala
R14 žena, SŠ bez maturity, 81 let, seriál nesledovala
R15 žena, 88 let, seriál sledovala částečně
R16 žena, SŠ s maturitou, nechtěla uvést, 88 let, seriál údajně nesledovala, ale některé
situace z něj znala
R17 žena, SŠ s maturitou, 86 let, seriál nesledovala
R18 žena, SŠ bez maturity, 88 let, seriál nesledovala
R19 žena, VŠ, 89 let, seriál nesledovala

Skupina 4:
Klub seniorů
Čakovice, Praha, 8. 4. 2015
R20 žena, SŠ s maturitou, 74 let, seriál sledovala částečně
R21 žena, ZŠ, 80 let, seriál nesledovala
R22 žena, SŠ s maturitou, 79 let, seriál sledovala částečně, žije v domě s pečovatelskou
službou
R23 žena, SŠ bez maturity, 70 let, seriál nesledovala
R24 žena, SŠ bez maturity, 82 let, seriál sledovala

Skupina 5:
Klub seniorů
Vinohrady, Praha 2, 20. 4. 2015
R25 žena, SŠ bez maturity, 62 let, seriál sledovala částečně
R26 žena, ZŠ, 83 let, seriál nesledovala
R27 údaje neposkytla, byla přítomná pouze v první části rozhovoru (příliš se
nevyjadřovala)
R28 žena, SŠ s maturitou, 82 let, seriál sledovala

Skupina 6:
Klub seniorů
Vysočany, Praha 9, 23. 4. 2015
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R29 žena, SŠ s maturitou, 79 let, seriál sledovala
R30 žena, SŠ bez maturity, 63 let, seriál sledovala
R31 žena, SŠ s maturitou, 62 let, seriál nesledovala
R32 žena, SŠ s maturitou, 65 let, seriál sledovala

Skupina 7:
Klub seniorů
Vysočany, Praha 9, 16. 4. 2015
R29 žena, SŠ s maturitou, 79 let, seriál sledovala (totožná osoba jako R29 v rozhovoru
23. 4. z KS Vysočany)
R33 SŠ muž, bez maturity, 87 let, seriál sledoval

2.3 Analýza recepce prostřednictvím ohniskových skupin
Cílem interpretace získaného kvalitativního materiálu je smysluplně zachytit
komplexitu zkoumaných jevů a případů sociálního světa (Hendl, 2008, s. 223), svou
myšlenku dále rozvíjí.
„Při kvalitativní analýze a interpretaci jde o nenumerické organizování dat
s cílem odhalit témata, pravidelnosti, datové konfigurace, formy, kvality a vztahy.“
Mým cílem tedy bylo zpracovat data smysluplným a užitečným způsobem a
nalézt odpověď na položené výzkumné otázky.
Metoda ohniskových skupin byla v tomto výzkumu využita jako samostatná
výzkumná metoda, její analýza je tedy rozsáhlejší než v případě, kdy je používána jako
předběžná výzkumná technika. V rámci tohoto bádání jsem hledala odpovědi na předem
dané výzkumné otázky, tudíž jsem ke shromáždění dat používala strukturovanější
přístup, který jsem aplikovala i během analyzování získaných dat.
Průběh jednotlivých skupinových rozhovorů byl velmi podobný, z toho vyplývá,
že pojmenovával téměř totožná témata. V rámci každého rozhovoru jsem představila 3
velká témata – seniorský věk jako čas plnění dlouholetých přání a dalšího vzdělávání,
vztahy a stáří a stárnutí v domově seniorů, v závěrečné zprávě jsem je rozdělila na více
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konkrétnějších oblastí. Reakce jednotlivých skupin jsem sumarizovala s ohledem
na výzkumné otázky. Zvlášť jsem hodnotila odpovědi respondentů, kteří se účastnili
ohniskových skupin v domovech seniorů a v klubech pro seniory. Morgan (2001, s. 77)
upozorňuje, že je důležité uvědomit si, že ani jedinec ani skupina nepředstavují
oddělenou jednotku analýzy. Musíme hledat rovnováhu, která bude pamatovat a uznávat
vzájemné sebeovlivňování skupiny a jednotlivců.
K závěrečné analýze jsem poté použila 7 vybraných témat, která vzešla z mnou
provedené kvalitativní obsahové analýzy. To mi umožnilo výslednou interpretaci
strukturovat. Následné kódování jsem prováděla s vědomím těchto oblastí, ke kterým
jsem poté přiřazovala různé výpovědi respondentů.
V závěrečné zprávě bylo třeba vyhodnotit témata podle tří kritérií – kolik skupin
téma zmínilo, kolik lidí v rámci každé skupiny ho zmínilo a kolik energie či entuziasmu
téma mezi účastníky vyvolalo. Morgan (2001, s. 80) dále tvrdí, že nejlepším důkazem
toho, že si téma zaslouží být zdůrazněno, je tzv. koncept „validace od skupiny ke
skupině“8. Soustředila jsem se proto zejména na manifestní obsah skupinových diskuzí.
Pro podobu zprávy o výsledcích, neexistují žádná pevná a neměnná pravidla,
zvolená forma reflektovala dřívější rozhodnutí a podobu ohniskových skupin. Při psaní
zprávy o výsledcích výzkumu bylo třeba dodržet rovnováhu mezi přímými reakcemi
účastníků a sumarizací jejich diskuze (ibid., s. 81).

Validace od skupiny ke skupině pro jakékoliv téma znamená, že když se téma objeví, vyvolá
konzistentní úroveň energie mezi konzistentní proporcí účastníků napříč téměř všemi skupinami.
8
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3. Analytická část
3.1 Charakteristika seriálu a jeho témat obecně
Život je ples je šestnáctidílný seriál České televize, který byl vysílán na kanálu
ČT 1 v období 2. 1.– 23. 4. 2012. Tvůrci ho charakterizují jako rodinný seriál o
radostech i strastech v každém věku. Vypráví o vztazích mezi lidmi, o lásce, rodině,
dialogu mezi generacemi a o stárnutí. Jedná se o příběhy hrdinů různých generací,
největší důraz je však kladen na osudy klientů domova seniorů na malém městě.
Některé příběhové linie se dotýkají také jejich příbuzných a zaměstnanců, kteří o ně
pečují.

Autoři také tvrdí, že úskalí stáří je často popisováno s humorem a seriál

zobrazuje i témata lásky nebo smrti. Scénář napsala Irena Obermannová, režie se ujal
Petr Slavík. V seriálu se objevila řada známých herců, účinkují zde např.: Květa
Fialová, Dana Kolářová, Lenka Vlasáková, Vilma Cibulková, Jana Štěpánková, Alena
Vránová, Stanislav Zindulka, Jiří Krampol, Oldřich Vlach a další. Diváky pořad údajně
chtěl získat zejména specifickým zaměřením, skvělými hereckými výkony, poutavým
dějem, humorem, smyslem pro realitu a především lidskostí (Česká televize, 2011).
Hlavní dějová linie seriálu se odehrává v domově seniorů. Většina dějových
zápletek se týká přímo seniorů žijících v domově, případně jejich vrstevníků žijících
mimo toto zařízení. Vedlejší linie se zabývá osudy rodin pracovníků domova. Postupně
jsou zobrazeny životní útrapy a radosti všech postav, které se vzájemně proplétají. Já se
v následující podrobné deskripci zaměřím výhradně na dějové linie, které souvisí se
seriálovou generací seniorů.
Níže následuje stručný popis hlavních dějových linií vztažený k jednotlivým
hlavním postavám – seniorům, jež jsou nositeli děje:
Pan Požár (Radoslav Brzobohatý) – Je vážně nemocný a upoután na invalidní vozík.
Jeho syn měl nemanželského syna s ošetřovatelkou z domova seniorů, ale nikdy s nimi
nežil. Syn pana Požára však náhle umírá a celá rodina se snaží najít jeho závěť,
manželka zesnulého ze strachu, že něco odkázal nemanželskému synovi, a jeho otec
právě protože by si to přál. Pan Požár postupně navazuje velmi blízký vztah se
zmíněným vnukem. Prochází si domácím násilím a jako bývalý pilot sní o posledním
opravdovém letu. Po přesunu do domova seniorů uvažuje o ilegální eutanazii a v závěru
si k smrti pomáhá sám.
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Tramp (Jiří Krampol) – Je velmi vitální senior, který zatím žije mimo domov, kde
pracuje na vrátnici. Aktivně prosazuje práva seniorů v domově v oblasti sexu. Nachází
velké zalíbení v nové klientce Rozárce a postupně se snaží získat její náklonnost.
Rozárka (Daniela Kolářová) – Do domova se původně dostává pouze dočasně, ale již
brzy se ukazuje, že ji vlastní rodina zradila. Údajná rekonstrukce bytu je pouhou
záminkou pro její trvalé umístění do tohoto zařízení. Ostatním o své situaci lže a snaží
se tvrdit, že její rodině na ní záleží, postupně ale všem vyjevuje pravdu. Později zde
otvírá vlastní čajovnu, vyrovnává se se ztrátou kontaktu s milovanou vnučkou i se smrtí
vlastní dcery. V závěru opět zažívá radosti z nového vztahu.
Josefína (Iva Janžurová) – Její dcera pracuje v domově seniorů jako ošetřovatelka.
Společně s dcerou žijí v jedné domácnosti. Je velmi energická a pozitivně naladěná,
věčně bojuje s novými médii a internetem. Náklonnost jí vyjadřuje o mnoho let mladší
stážista z domova, kterého musí Josefína v projevech svých citů krotit.
Isabela (Jana Štěpánková) – Bývalá politická vězeňkyně strávila ve vězení velkou část
života poté, co ji někdo anonymně udal. Za dob komunismu přišla o svůj majetek a
později i o manžela. Vše ji poté vrátili v restitucích. Stále se snaží zjistit další informace
o své minulosti.
Rašková (Alena Vránová) – Duchem mladá seniorka je velmi zběhlá v práci s novými
médii i internetem. Pouští se do řady obchodních projektů – prodává kosmetiku, obuv,
točí reklamy. V domově je považována za osobu, která ví všechno a zároveň to ráda
každému poví.
Eda (Stanislav Zindulka) – Je příjemný a vitální senior, velký gentleman. Jeho syn je
rozvedený alkoholik. Eda má velmi dobrý vztah se svým vnukem, ale už ne se svou
bývalou snachou. Snaží se o svého vnuka bojovat.
Líza (Květa Fialová) – Příjemná a dobře naladěná stařenka, která však skrývá velké
tajemství. Má syna, se kterým už 30 let není v kontaktu. Svou vlastní chybou se o něj
v jeho dětství nedokázala postarat a on ho prožil v dětském domově. Líza potkává
novou lásku, má před svatbou, když vážně onemocní. Ke konci seriálu umírá, aniž by se
se synem setkala.
Bořek (Ladislav Trojan) – Vdovec, který žije sám, chybí mu však žena, která by mu
dělala společnost, vařila a pomáhala s domácností. Nakonec tuto ženu nachází v osobě
Lízy, která před svatbou umírá. Bořek poté navazuje vztah s jejím synem.
Bareš (Oldřich Vlach) – Bývalý člen komunistické strany je zapšklý a většinu času
nerudný. Právě kvůli své minulosti je často terčem výčitek od všech obyvatel domova.

32
Do Strany vstoupil jen kvůli svým dětem a nijak výrazně s režimem nespolupracoval.
Nikoho nemá. Později Isabele vyzradí, kdo ji tenkrát udal. V závěru nachází
zatoulaného psa, který se stává jeho nejlepším přítelem a pomáhá mu stát se
přívětivějším člověkem.

3.2 Tematická skladba seriálu
Z výše naznačeného děje je zřejmé, že se v seriálu akcentuje řada témat
rozprostřených po různých dějových liniích. Abych je uspořádala, provedla jsem
kvalitativní obsahovou analýzu všech 16 dílů seriálu. Zaměřila jsem se výhradně na
dějové linie, které se týkají stáří a stárnutí, jelikož právě stáří a stárnutí byl můj tzv.
senzitivní koncept9. Tím jsem získala seznam témat, která se v jednotlivých dílech
objevila. Tematika stáří a stárnutí je prostoupena celým seriálem a rozdělila jsem ji do
následujících kategorií a podkategorií, které považuji za stěžejní a relevantní. Na
základě zjištěných kategorií a podkategorií jsem provedla rozhovory v rámci
ohniskových skupin.

3.2.1 Seniorský věk jako čas plnění dlouholetých přání a dalšího
vzdělávání
První kategorie zobrazuje seniory jako osoby, které stále ještě baví žít a snít.
Chtějí držet krok se současným světem a svůj čas jsou ochotní investovat do vzdělávání.
Mnoho seriálových seniorů má svá přání, která si do konce života chtějí splnit, jelikož
každého z nich provází pocit, že se jejich čas na zemi krátí. Jedná se například o sen
pana Požára naposledy pilotovat letadlo. Isabela se snaží vypátrat, kdo stál kdysi za
jejím prozrazením Státní Bezpečnosti. Líza touží po usmíření se synem, se kterým již 30
let není v kontaktu. Všichni, kdo mohou, budují svůj vztah s vnoučaty.
Paní Rašková se vydává na dráhu úspěšné obchodnice, Líza rozjíždí byznys
v bazaru oblečení v domově, Rozárka zde otevírá svou malou čajovnu.
Do této kategorie patří i snaha seniorů o další vzdělávání či získávání dovedností
v jakémkoliv směru. V seriálu je toto téma nejčastěji zobrazeno ve vztahu starších lidí

Senzitivní koncept podle Blumera postrádá větší specifikaci vlastností a měřítek, to následně
neumožňuje uživateli přejít ke konkrétnímu případu a jeho relevantnímu obsahu. V přístupu
k empirickým datům místo toho všeobecně odkazuje a provází. Senzitivní koncept neradí, co vidět, ale
pouze naznačuje směr, kterým se dívat (Blumer, 1954).
9
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k novým médiím a technologiím (počítače, práce s internetem, mobilními telefony).
Senioři jsou v této oblasti většinou zobrazeni jako velmi negramotní, ale s touhou naučit
se s technologiemi zacházet, ač to často není jednoduché. Jejich poradci v této oblasti
jsou jak pracovníci domovů, tak jejich mladí přátelé či vnoučata. Lidé žijící v domovech
pro seniory mají jednodušší přístup k dalšímu vzdělávání, jelikož mají možnost
navštěvovat různé aktivity (například právě výuku práce na počítačích) přímo v místě
bydliště a může pro ně být snazší tyto dovednosti získat.

3.2.2 Odchod ze světa
V další kategorii jsou zobrazeny stinné stránky stáří, mezi které bohužel
neoddělitelně patří i různé neduhy jako nemoci či úmrtí blízkých osob. Myšlenky na
smrt či umírání jsou mezi seriálovými seniory všudypřítomné. Odchod ze života je
běžnější součástí života pro postavy žijící v domově seniorů, jelikož se s ní vzhledem
k okolnostem obvykle setkávají častěji než lidé žijící mimo tuto instituci.
Starší lidé se v seriálu musí vyrovnávat s tím, že je postupně opouštějí jejich
přátelé, manželé a manželky, někdy dokonce vlastní děti, což je pro ně často velmi
zdrcující. S blížící se vlastní smrtí jsou často srozuměni a dokáží o tomto tématu
vtipkovat. Ve své poslední životní etapě bývají opuštění.
V pozdějším věku řada hrdinů seriálu trpí určitými zdravotními obtížemi, které
ovlivňují jejich životy, ať už se jedná o problémy s tlakem, upoutání na invalidní vozík,
ztrátu schopnosti mluvit, problémy s prostatou, špatný zrak či vážná dlouhodobá i náhlá
onemocnění. Všechny postavy se s onemocněním vyrovnávají relativně dobře a berou
situaci pozitivně, jak je to jen možné. Dokud se myšlenky na umírání týkají pouze jich
samotných, dokáží to brát s humorem a nadhledem. Odchod ze světa jejich vrstevníků
přijímají výrazně snadněji, než odchod mladších členů rodiny či partnerů. Pozitivní
přístup mizí až ve chvíli, kdy je nemoc v životě omezuje zásadně, provází je velké
bolesti a nejsou žádné vyhlídky na zlepšení stavu. Pan Požár trpí v posledním stadiu
vážné nemoci velkými bolestmi, má pocit, že už v životě vše podstatné stihl a není
schopný si z něj brát už nic příjemného, jelikož to nemoc neumožňuje. Vyhlídky na
zlepšení neexistují. Žádá proto sestru v domově seniorů, aby ukončila jeho trápení a
podala mu více léků na spaní. Nakonec se léky předávkuje sám a podstoupí tak
sebevraždu. Postoje hrdinů seriálu k eutanazii se velmi různí.
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3.2.3 Vztahy vs. osamělost
Spokojené stáří velkou měrou závisí na vztazích, které si senioři během života
vybudovali. Ale i v důchodovém věku do životů seniorů vstupují noví lidé a vznikají
nová přátelství. Problematika vztahů se zde objevuje na několika různých úrovních.
Mnoho postav řeší vztahy k sobě samotnému a ke své minulosti. V některých případech
se jedná o spojitost s minulým režimem, ve kterém postavy zaujímaly různé role,
někteří s režimem spolupracovali, jiní šli proti němu, ale všichni byli svým
rozhodováním v životě zásadně ovlivněni a musí se s tím vyrovnávat. Senioři v seriálu
se také často cítí jako oběti či snadné terče (je možné je snadno podvést).
V další rovině je často zmiňován vztah k rodině a dětem. Velká část seniorů je
opuštěných, vlastní rodina už se o ně nezajímá, případně již ani žádnou rodinu nemají.
Někteří si nevybudovali (i vlastní vinou) dobrý vztah s dětmi a nejsou s nimi v kontaktu.
V některých situacích jim rodina neumožňuje ani vztah s vnoučaty, po kterém obvykle
obě strany velmi touží. Všeobecně tím senioři velmi trpí a usilují o vztahy s rodinou i
přáteli. To, jak seriáloví hrdinové budovali své vztahy během celého života, ovlivňuje
do velké míry jejich stáří.
Lidé žijící v domovech seniorů jsou častěji osamocení a častěji neudržují žádné
vztahy s rodinou. Pokud měl senior dobré rodinné vztahy a jeho rodina se o něj zajímala
a někdy ho navštívila či pozvala na večeři mimo domov, byl tento člověk ostatními
považován za velkého šťastlivce a musel se vyrovnat se závistí ostatních. Na druhou
stranu, některé z nich tato okolnost vedla k tomu, že ostatním o své rodinné situaci lhali
a snažili se popsat jim svou vybájenou situaci, aby nemuseli prezentovat nepříjemnou
pravdu. Některé z nich totiž rodina do domova seniorů umístila, aby se jich zbavila.

3.2.4 Druhý život
Láska má mnoho podob a ani život starších lidí se bez ní neobejde, starší lidé
potřebují životního partnera pravděpodobně naléhavěji než kdykoliv jindy během
života. Většina postav zobrazující seniory v seriálu již přišla o své polovičky, to jim ale
nemusí bránit v hledání a nalezení dalších partnerů. Ať už jsou jejich pohnutky
jakékoliv, zamilovanost a milostné vztahy nejsou ani v pokročilém věku tabu. Bořek
narovinu přiznává, že hledá někoho, kdo by mu pomohl s domácností a uvařil, ale
zároveň někoho, o koho by se on mohl postarat tak, jak byl zvyklý se svou nebožkou
ženou. Nachází takto Lízu, se kterou plánuje dokonce svatbu. Rozárka s Trampem
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k sobě postupem času také objevují náklonnost a získávají tak osobu, která se o druhého
postará v nemoci, bude společností na výletě do přírody a bude vždy oporou. Josefína se
dokonce musí vypořádat s projevovanou náklonností o mnoho let mladšího absolventa
psychologie Bena. V seriálu se objevuje i zmínka o milostném životě seniorů, která
zahrnuje narážky na jejich sexuální život. Ukazuje se, že i ve stáří mají lidé zájem o
aktivní milostný život a sex pro ně není minulostí. Vzhledem k tomu, že většina
seriálových seniorů nemá partnera, se však spíše jedná o vyjádření určitého postoje, ne
o popis aktuálního stavu. Na druhou stranu někteří také přiznávají, že již desítky let
nezažili obyčejné pohlazení či polibek.

3.2.5 Stáří a stárnutí v domově seniorů
Se životem v této instituci se pojí dvě specifické podkategorie. Jedná se o
důstojnost a svobodu, které k plnohodnotnému životu potřebují i senioři žijící
v domovech seniorů, a o nejistotu, která podzim života provází.
Důstojnost a svoboda
Důstojnost i svoboda jsou opět témata, která se v určitých scénách týkají i
seniorů žijících ve vlastní domácnosti, v domově seniorů však jsou diskutována o
poznání častěji. Paní ředitelka seriálového domova na seniory občas nahlíží jako na
nesvéprávné a neschopné osoby. Nedovoluje jim mít vlastní trezor na cennosti
s odůvodněním, že by stejně ztratili klíče, stáří považuje za ošklivé a nevidí v něm
krásu. Pracovníci domova často nerespektují, že i když vážně nemocní lidé hůře
komunikují, stále je vnímají. Obyvatelé domovů jsou často omezováni na své svobodě
(paní ředitelka jim nepovoluje výlety přes noc apod.) Obyvatelé domova si občas stěžují
na nedostatek soukromí (své pokoje sdílí často s ostatními seniory).
Rodiny samotné své starší příbuzné do domova umisťují někdy i bez jejich
vědomí či souhlasu, Rozárka podepsala souhlas se svým trvalým umístěním do domova,
aniž by tušila, co podepisuje, protože své rodině důvěřovala.

Nejistota
Obyvatelstvo domova seniorů není stálé. Lidé domov po dlouhých i náhlých
nemocích opouštějí a po nich přichází klienti noví. Z nemožnosti vybrat si své
spolubydlící či sousedy pramení velká nejistota. Nikdy nevědí, kdo bude příští člověk,
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který s nimi bude sdílet dům či pokoj. Nedá se ani určit, kterému z jejich spolubydlících
se přitíží příště. Klienti domova pro seniory si zároveň nemohou vybírat personál ani
vedení, ať už se jedná o neoblíbenou ředitelku či mladou a výstřední sociální pracovnici.
V domově seniorů je rovněž složité udržet si tajemství či pravdu o vlastním
životě. Informace se zde samovolně rozšiřují, v některých případech i ty lživé.

3.3 Recepční analýza
Tato kapitola je věnována recepční analýze zvolených témat seriálu. Jak už jsem
zmínila v kapitole 2.3, kódování dat získaných v rozhovorech se seniory jsem prováděla
na základě znalosti témat vzešlých z kvalitativní obsahové analýzy. Umožnilo mi to
strukturovat rozhovory i celou analýzu. Výpovědi z rozhovorů jsem poté přiřazovala
k předem známým tématům.

3.3.1 Senioři, televize a seriály v obecné rovině
V úvodu své analýzy stručně nastíním, jakou roli v životech respondentů hraje
televizor a seriály obecně. Již v teoretické části práce jsem uvedla, že televize je pevnou
a stěžejní součástí životního stylu současné generace seniorů (Haškovcová, 2012, s. 19).
Toto tvrzení vyplynulo i z rozhovorů, které jsem provedla. Záliba ve sledování televize
prolíná obě skupiny seniorů. Liší se zejména přístupem k televizorům, část seniorů a
seniorek žijící v domovech seniorů často označuje společný televizor jako zdroj hádek a
nepohody mezi spolubydlícími.
R4: A když někdy řeknu: „Tam je dneska hezký film“, nemám šanci. Všichni koukají na
Novu.
R5: U nás na patře se zase kvůli programu perou.
R4: No, tak jako…
R5: Doslova se perou.
(Skupina 2, 28. 3. 2015, Lysá nad Labem)
Pokud člověk nebydlí na pokoji sám a nevlastní svůj osobní televizor, je
odkázán na vkus ostatních a volba programu pak záleží na preferencích více lidí, což
podle výpovědí vede k frustraci. Dle jedné z respondentek je to také důvod toho, proč
tolik z přítomných seniorů neznalo seriál Život je ples, Českou televizi je složité si u
nich v domově prosadit.
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R3: Já mám své oblíbence toho tlouštíka Big Bena a pak Komisaře Rexe.
M:10 Takže spíše detektivky?
R3: Ne, to jsou jediné detektivky, které můžu, protože je tam jednak ten pejsek, a pak ten
tlouštík i ta jeho maminka jsou rozkošní. To jsou jediné dva seriály, které sleduju.
R2: Já seriály ne, já mám ráda přírodu, já poslouchám Dvojku a Zoom. Beru všechno o
přírodě a o zvířatech. Seriály jsem opustila. To jsme si říkali s jedním pánem, že dřívější
seriály, jako třeba Nemocnice na kraji města, něco řekly, ale tyto seriály mě nezajímají.
Končím.
R1: První seriál, na který jsem se dívala, když jsem byla v důchodu, tak byl Dallas, ale
podruhé už bych to vidět nechtěla. Dallas se mi líbil a doma jsem ještě sledovala
Ordinaci v růžové zahradě a teď, co jsem tady, už to vůbec nesleduju.
M: Takže už ani nekoukáte na televizi?
R1: Na televizi koukám. Vy nekoukáte na Šlágr, ale já si vybírám, neříkám, že je
všechno dobré, ale tam mi dodají dobrou náladu. Ráno vstávám při muzice, dechovka
mi nevadí, někdo ji odmítá, ale já ne. Můj bratranec XY11 byl zpěvák.
(Skupina 1, 20. 3. 2015, Mníšek pod Brdy)
Podle účastníků diskuze v domovech seniorů nejčastěji sledují Novu a Šlágr,
zmiňují i kanály ČT 2 a ZOOM, sledování kanálu Šlágr je dokonce hodnocené jako
zdroj dobré nálady. Když jmenují oblíbené seriály, jedná se spíše o starší díla (Komisař
Rex, Big Ben, Dallas nebo Nemocnice na kraji města), ve větší míře preferují také
pořady o zvířatech a přírodě a zprávy. Seriály však pravidelně nesledují, dnešní seriály
jim už údajně nic neříkají. Jedinou výjimku v tomto ohledu tvoří seriál Ordinace
v Růžové zahradě, kterou jmenovitě zmiňují obě kategorie seniorů. Záliba ve starších
seriálech pravděpodobně souvisí s vzpomínkami, které se k nim vážou. Nové seriály je
mohou utvrzovat v pocitu, že novému světu již nerozumí (Haškovcová, 2012). Naopak
v pořady o přírodě a zvířatech žádné problémy s porozuměním nepřináší.
Obliba sledování seriálů u seniorů, kteří nežijí v domovech pro seniory, značně
kolísá, někteří tvrdí, že je sledují často, jiní vůbec. Respondentky zmiňují navíc
sledování vědomostních soutěží a seriál Ulice. Domovy i kluby také v rámci svých
programů promítají různé filmy či seriály, což je podle jejich hodnocení velmi oblíbená
aktivita, která je podporuje v další vzájemné diskuzi.
Nikdo z účastníků však ke sledování mediálních obsahů nevyužívá internet. Pro
lidi v domovech seniorů je sledování televize podstatnou součástí života, sdílení
televizoru však hodnotí velmi problematicky. Současná seriálová tvorba se jich spíše
nedotýká. Naopak samostatně žijící senioři se o televizor nedělí a sami si volí program
10
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ke sledování. Televizní obrazovka je pro ně méně důležitou součástí života a častěji
nachází oblibu v současných televizních seriálech.

3.3.2 Seniorský věk jako čas plnění snů
Z dat získaných v rámci předchozího bádání jsem zjistila, že jedno z hlavních
témat seriálu ukazuje seniory jako osoby, které stále mají své velké i menší sny, přání a
cíle a postupně nacházejí sílu k tomu je realizovat.
M: (…) Je to dobře, že to tvůrci pojali takhle?
R25: Je to krásné, protože i my se takhle snažíme.
R26: Určitě, žijí, dál žijí a žijí.
M: Takže s tím souhlasíte, to si myslíte, že je dobře, že diváci uvidí.
R25: Jako určitě, určitě, že vidí, že prostě i ti staří lidé dovedou žít. A ty sny si dovedou
splnit.
R26: Určitě.
(Skupina 5, 20. 4. 2015, Praha)
R19: V každém případě by měli mít sny, protože stáří není konec života. To není konec
života, jenom se nesmí připomínat, že jsi tady odtud dotud, to se nesmí. Podle mého.
(Skupina 3, 7. 4. 2015, Praha)
R21: No, jasně, protože každý bojuje, že jo.
(Skupina 4, 8. 4. 2015, Praha)
Všichni respondenti, kteří se k tomuto tématu vyjádřili, plně souhlasili s tím, že
je dobře, když jsou senioři vykresleni jako lidé, kteří stále mají energii a nějaké cíle
před sebou. Vymezili se vůči pojetí seniora jako někoho, kdo jen pasivně čeká na svou
poslední hodinku. Seriálové pojetí tedy oslovilo všechny bez výjimky. Kladně hodnotili
zahrnutí tématu do scénáře i jeho uchopení.
Rozdíly mezi skupinami starších lidí žijících v domovech pro seniory a mimo ně
se objevovaly zejména ve vykreslení jejich osobních snů. Pouze několik osob (napříč
skupinami) uvedlo, že již žádné cíle nemají.
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R2: Já mám jediné přání – klid v rodině. Hodné děti mám a tady se vyžívám, děvčata,
mně to tady stačí. Asi už zatvrdám, asi už blbnu, ale mně to stačí. Co už můžeme chtít,
letos mi bude 94.
(…)
R2: My jsme ještě plné elánu, akorát nás vozí.
R3: Ale my dvě (R3 a R2) tu musíme žít nejméně do 150 let, protože máme spoustu vlny,
kterou musíme zpracovat.
(Skupina 1, 20. 3. 2015, Mníšek pod Brdy)
Pokud někdo uvedl, že už žádné cíle nemá, většinou dodával, že jeho jediným
přáním jsou dobré vztahy v rodině nebo poklidné dožití či bezbolestná smrt. Dvě
respondentky také uvedly, že jejich velkým přáním bylo dostat se do domova seniorů,
což už se jim splnilo a dávaly to tak za příklad velkého snu, který si může člověk splnit
v pozdním věku. Někteří tvrdili, že nyní už žijí jen z krásných vzpomínek. Pouze dvě
ženy měly pocit, že už jsou s cíli u konce. Jedna z nich vysvětlovala náhlý nezájem o
budoucnost bolestnou ztrátou manžela. Možné odlišnosti mezi seniory, kteří uvedli, že
mají sny a těmi, kteří nemají, může být i v uchopení tohoto tvrzení. Někteří rozumí
snům a cílům pouze jako velkým projektům, jiní i jako každodenním maličkostem, které
jsou stále reálné.
Navzdory obecné shodě, že i k vyššímu věku patří sny a nové cíle, lidé
z domovů pro seniory opakovaně upozorňovali na jistý rozpor mezi jejich situací a
seriálovou realitou. Jejich sny byly většinou prostší a založené na aktuálním zdravotním
stavu. Tato skutečnost zřejmě souvisí s tím, že v domovech seniorů i podle věkové
struktury mých respondentů žijí lidé starší, než je tomu v seriálovém zpracování. Jejich
zdravotní stav je výrazně horší a jejich hendikepy závažnější. Tato situace má poté
významný vliv na podobu jejich konkrétních snů, přání a cílů. Senioři tvrdili, že vždy je
třeba najít si něco, k čemu se mohou upnout a cítit se potřební.
R3: Záviděla jsem zrovna tady Milušce (R2), že pořád plete a háčkuje a já nic nemůžu.
(po mozkové příhodě a následném ochrnutí ruky) Nakonec se mi to splnilo – háčkuju a
moje výrobky se dokonce i prodávaly. Mám ještě jedno velké přání, to se mi ale už nikdy
nesplní – podívat se do Národního divadla. Ale včera jsem jela alespoň kolem.
M: Proč by se to nemohlo splnit?
R1: To by se mohlo splnit.
R3: To těžko.
(Skupina 1, 20. 3. 2015, Mníšek pod Brdy)

40
Respondenti v domovech seniorů byli ve většině případů limitováni určitým
hendikepem, téměř všichni využívali k pohybu invalidní vozík. Jejich přáním tedy
běžně nebylo otevírat bazary či čajovny jako v seriálu, ale spíše navštívit Národní
divadlo, zotavit se po úrazu nebo se ještě jednou podívat na nějaké konkrétní místo. Ale
našla se i paní, která v domově seniorů pracovala s přítelkyní na velkém spirituálním
projektu hudby z tibetských misek. Senioři žijící ve společných domovech si v žádném
případě nechtěli připustit, že něco už definitivně není možné.
Sny seniorů žijících mimo domovy seniorů se ve svém charakteru odlišují.
R33: Takhle – já bych řekl, že když člověk intenzivně pracuje s tím, že jsme byli v té
době těch 40 let, tak že jsme opravdu intenzivně pracovali, tak člověk měl takový cíl
toho naplnění, až prostě budu v tom důchodu, tak že si splním ty určité své sny, které
jsem nemohl plnit v tom zatížení. (…) Takhle, důchodce si říká, že až bude v důchodu,
bude mít moc času, ale to není vůbec pravda. (smích)
(Skupina 7, 16. 4. 2015, Praha)
R30: Seniorský věk je fajn, já ho vidím konečně jako určité období svobody, protože já
můžu konečně dělat, co chci. Ale zase bych řekla, že se to řídí podle toho, co chci a na
co v tom seniorském věku mám. A kdo si nemohl pořídit nějaké finanční zásoby nebo
nemá někoho, kdo by ho v tom seniorském věku dotoval, tak se to tím opravdu hodně
zkrouhne. Já bych měla plánů moc, ale ty peníze nejsou a nemám komu říct.
R31: No, já bych s tím souhlasila, že je to, oni říkají, že důchod je zlatý věk a můžete si
opravdu, pokavaď máte zdraví, tak si můžete ty plány a ty sny, které jste nemohla
realizovat v době, kdy člověk chodil do zaměstnání, ale je tady opravdu to velké „ale“,
že jsme teďka taková ta skupina, kdy ty finance opravdu, i když pracuje, tak nemáte
možnost tolik si našetřit, abyste si potom v tom důchodu mohla ty svoje plány opravdu
realizovat, si myslím.
(Skupina 6, 23. 4. 2015, Praha)
Respondenti z klubů seniorů často uváděli, že během pracovního procesu nebyl
čas plnit si velká přání a že se na důchod těšili právě jako na prostor pro jejich naplnění.
Objevil se ale i naprostý protipól v ženě, která se do důchodu těšila jako na prostor pro
zasloužený odpočinek, i když připustila, že nějaké sny má, ale nic pro jejich splnění
nedělá. Oproti lidem z domovů seniorů, jejich snům nebrání zdravotní obtíže, ale spíše
nedostatek financí. V charakteristice svých snů nejsou konkrétní, ale je zřejmé, že se
odlišují od přání předešlé skupiny. V rámci rozhovorů zazněla i kritika seriálového
zpracování.
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R29: Když tam bude někdo, kdo celý život žil pasivně, tak se tam určitě zrovna teď
nezapojí do nějakého aktivního plnění snů a tam byli všichni zřejmě intelektuálně na
výši podle toho seriálu, takže jsem už předtím říkala, že to bylo trošku růžové, ten seriál.
(Skupina 6, 23. 4. 2015, Praha)
R5: Ten svůj životní sen může mít třeba jeden z dvaceti nebo padesáti, kdo je ještě
schopný takhle přemýšlet. Jo, hodně lidí je takových, že nevědí, čí jsou.
(Skupina 2, 28. 3. 2015, Lysá nad Labem)
U části respondentů kritika vycházela z odlišných představ o fungování domovů
pro seniory.
R32: Já bych řekla, že v tomhle mi přišel ten seriál přibarvený, protože normálně
v domově důchodců takové možnosti nejsou. (…) A že tam těm lidem chybí ta náplň,
která v tom seriálu byla.
(Skupina 6, 23. 4. 2015, Praha)
Kritika seriálového zpracování se objevila zejména ve skupině číslo 6,
respondentky zde kvitovaly zobrazení seniorů jako lidí, kteří stále mají pro co žít, ale
zpochybnily, že by to tak ve skutečnosti mohlo opravdu vypadat a seriálové pojetí tak
označily na základě jejich osobních zkušeností za zidealizované.
I přes patrné odlišnosti mezi vlastními pocity každého z účastníků rozhovorů a
přes možné zpochybnění reálnosti daného zobrazení všichni seriálové zobrazení
nadšeně schvalovali. Není pro ně tedy podstatné, zda tvůrci téma uchopili způsobem,
který vidí senioři jako skutečnou realitu v domovech pro seniory, jako důležitější se jeví
skutečnost, že diváci seriálu mohli seniory vidět jako aktivní osoby plné života, ačkoliv
moji respondenti si na základě zkušeností byli vědomi, že to tak všichni starší lidé
(někdy ani oni sami) nepociťují.

3.3.3 Senioři vs. nové technologie a další vzdělávání
Vztah seniorů k novým technologiím a vzdělávání byl dalším tématem, které
vzešlo z předchozí analýzy seriálu. V provedených rozhovorech vzbudilo velký ohlas a
bylo vidět, že v životech dnešních seniorů je problematikou, která opravdu rezonuje u
obou zkoumaných skupin. Seriálové zobrazení ukázalo seniory jako osoby, které novým
médiím příliš nerozumí, ale mají velkou vůli učit se s nimi zacházet. V seriálovém
domově seniorů dokonce měli pravidelný počítačový kroužek a učebnu. Průvodci
seniorů ve světě nových médií nejčastěji byli pracovníci domova a rodina, zejména
vnoučata.
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Všechny zúčastněné seniory způsob, jakým tvůrci téma uchopili, potěšil.
V domovech seniorů se rozhovory týkající se vzdělávání dotýkaly zejména nových
technologií. Svůj přístup k novým médiím ale senioři hodnotili poměrně sebekriticky
v obou zkoumaných skupinách.
R3: Tak já jsem technický antitalent neboli technický blbeček, (smích) takže mně to nic
neříká. Já bych se to neuměla vůbec naučit, ale někdy bych i chtěla, ale není příležitost.
(Skupina 1, 20. 3. 2015, Mníšek pod Brdy)
Svých technických nedostatků si tedy byli vědomi, oblast nových médií
považovali za velkou vědu a velmi se podceňovali. Na druhou stranu mobilní telefon
hrál podstatnou roli v životě každého z nich a život bez něj si neuměli představit. Stejně
jako seriáloví hrdinové ani oni nenahlíželi nová média s opovržením a vyjadřovali
jakousi touhu po poznání, ačkoliv měli pochybnosti o vlastních schopnostech. Dvě ženy
v domově seniorů se dokonce přiznaly, že by si někdy na internetu něco rády vyhledaly
a hodilo by se jim to k luštění křížovek. Převažovala u nich však obava z neznámého a
z toho plynoucí nezájem. Někteří tedy demonstrovali stejný přístup, který byl zřetelný
v seriálu, ale zkušenost s organizovanou výukou na počítačích či existence počítačové
místnosti nebyly součástí reality v domovech seniorů.
R1: To ne, ale po tom (po počítačové místnosti) ani netoužím. (smích)
(…)
R3: Já bych řekla, že je to utopie.
R2: Asi strach z toho není, ale spíš nezájem.
R1: No, já nevím, třeba to někde není utopie. (…)
(Skupina 1, 20. 3. 2015, Mníšek pod Brdy)
R29: Je to, no, já nevím, já jsem v domově důchodců nikdy nebyla, tak já jsem vám už
tam říkala, (při pozvání k výzkumu) že to bylo hodně zidealizováno. Tak jako je
zidealizovaná Nemocnice na kraji města, protože si myslím, že to tak není všude, ale
pokud je, tak je to báječné a navíc, pokud tam jdou ještě lidé, dokud jim to myslí, pokud
tam nejdou lidé ještě postižení senilitou a alzheimerem, že jo. Tak pak je to báječné, ale
jako pokud to tak někde je, tak je to určitě dobře.
(Skupina 7, 16. 4. 2015, Praha)
Z více výpovědí vyplynulo, že podobnou počítačovou místnost nikdo
z účastníků v žádném domově seniorů neviděl, avšak zároveň nikdo nedokázal s jistotou
říct, jak je to v jiných zařízeních. Toto zobrazení tedy přijímali s vědomím, že se liší od
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skutečnosti, kterou znali (měli-li nějakou), ale jen v několika případech ho označili za
zidealizovaný obraz, ve většině případů své výpovědi omezili na konstatování, že
v domovech, které znají, počítačovou místnost nemají. Obyvatelé domovů pro seniory
na sobě sice často pracovali v rámci místních programů (cvičení paměti, ergo dílna,
zpěv, tanec a další), ale přiznávali, že kroužek počítačů v žádném z navštívených
domovů není. Dodávali však, že oni samotní by o něj nestáli. Jeden respondent situaci
vysvětloval tím, že o počítačový kroužek by nebyl takový zájem jako o činnosti, které
lidé prováděli celý život a chtěli se v nich zdokonalit nebo si je zopakovat (vaření,
pečení, háčkování, pletení). Tento zmíněný nezájem mohl plynout i z toho, že
respondenti v domovech seniorů během svého produktivního života s počítačem do
styku nepřišli.
R2: Já když jsem ještě byla v zaměstnání, tak počítače začaly, můj vedoucí říkal:
„Nebudeme mít žádnou kartotéku, ale počítače.“ A já jsem si říkala: „Už abych byla
v důchodu.“ Taky jsem se dočkala, že jsem vypadla dřív. (smích) (…)
(Skupina 1, 20. 3. 2015, Mníšek pod Brdy)
Někteří respondenti byli vzhledem ke svému věku v době výzkumu v důchodu
už více než 30 let, v produktivním věku se tedy s novými technologiemi neměli šanci
setkat v žádné formě. Naopak seriáloví hrdinové působili jako skupina průměrně o
generaci mladší. Mezi respondenty se v jedné skupině našel ale i muž, který dokazoval,
že i přes absenci počítačové místnosti, se v této oblasti může v domově seniorů
vzdělávat. Byl však jediným respondentem, který v domově seniorů vlastnil svůj osobní
počítač. Ostatní tvrdili, že pokud by něco v této oblasti potřebovali, pracovníci domova
nebo dokonce pan ředitel by vždy rádi pomohli.
R5: Ne že by to bylo jako tam jako nějaká speciální učebna, to ne, ale pan ředitel chce,
abychom měli k těmhle médiím přístup, a dokonce mně před dvěma roky zařídil kurz
tady v knihovně a zařídil, aby mě tam vozili, protože bych se tam jinak nedostal. Takže
ten zájem jako z vedení tady je.
R11: Tak ono tady mezi námi je hodně takových, kteří by potřebovali spíš opatrovatelku
pro sebe samotné, my tady nejsme všichni asi takoví, jako to asi bylo v tom filmu. (…) A
to myšlení normální, víte, tady je hodně takových, kteří to myšlení takové normální
nemají. (…)
(Skupina 2, 28. 3. 2015, Lysá nad Labem)
Již tyto výpovědi dávají situaci v domovech seniorů do kontextu se zdravotními
problémy. Jak jsem zmínila v minulé kapitole, senioři v domovech seniorů, které jsem
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navštívila, byli objektivně starší než seriáloví hrdinové a většina z nich trpěla jistým
hendikepem. Toto je oproti seniorům v klubech seniorů i seriálovým hrdinům hlavní
odlišnost. Jejich vzdělávání v rámci nových technologií je podmíněno dobrým
zdravotním stavem, pouhá vůle nestačí. Tento fakt seriál nijak neakcentoval.
R13: Mně to například nejde kvůli zdravotnímu stavu. Já si myslím, že budu… (je
přerušená sociální pracovnicí)
SP12: Vám to nejde kvůli zdravotnímu stavu a vy kdybyste viděla, vás by to bavilo?
R15: Určitě. To já už bych to určitě uměla.
SP: Že jo.
R15: Vnuci, ti jsou báječní a pomohli by, je to holt jediné přání a velká tužba.
(Skupina 3, 7. 4. 2015, Praha)
R19: (…) Nás nikdo v ničem nebrzdí. Jenom zdraví.
(Skupina 3, 7. 4. 2015, Praha)
R12: Ale já se snažím, chci se právě, jak říkáte, učit, ale hlava mi to nedovoluje. Za
chviličku nevím. Anebo na to sáhnu a ono mi tam skočí něco jiného nebo do tašky… Já
už nevím, co s ním, protože se objeví něco jiného než tenhle… Jsem hrozná.
(Skupina 3, 7. 4. 2015, Praha)
Představa lidí, kteří žijí v domovech seniorů a zároveň jsou schopni plně
využívat nová média, přišla účastníkům rozhovoru z domovů seniorů jako málo
uvěřitelná, ale zobrazení je nijak nepohoršovalo. Podle výpovědi jedné z žen jí nevadilo,
že seriál nepracoval se zdravotním omezením seniorů, ale na druhou stranu by ji
nevadilo, ani kdyby s tím pracoval. Opět se ukázala vděčnost za uchopení tématu stáří
v jakékoliv podobě. Jedna respondentka z klubu seniorů však měla pocit, že možnost
práce s novými médii závisí více na vůli každého než na jeho zdravotních schopnostech.
R25: Já bych řekla, že spíš jako ti senioři, kteří nemůžou, to vzdají. Že prostě spíš
nechtějí. Jo, nevím, neznám zase tolik seniorů, kteří by jako chtěli a nemají tu možnost.
Já si říkám, že ta možnost se vždycky najde.
(Skupina 5, 20. 4. 2015, Praha)
Nastínila tak možnost, ve které v první řadě záleží na přístupu, motivaci a vůli
každého seniora. Většina seniorů nehledě na místo, kde žijí, ve vztahu k počítačům a
internetu zůstává věčnými obdivovateli lidí, kteří tato média ovládají.
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Zkratku „SP“ budu v celé práci používat pro označení sociálních pracovníků.
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R2: Já jsem spíš jen obdivovatel, jestli už jsi skončila. (obrací se k R3) Já to obdivuju.
Teď jsem byla u doktora, pan doktor tady psal a tady mačkal tu myš. (smích) Já to
obdivuju. Já jsem ťukala na stroji, a co nevytluču, to by mě nebavilo. (smích)
(Skupina 1, 20. 3. 2015, Mníšek pod Brdy)
Fascinaci pokrokem respondenti často uváděli ve vztahu k lékařům, vnoučatům
a vrstevníkům, kteří s novými technologiemi umějí zacházet. Vztahu seniorů a jejich
lékařů se seriál nevěnoval, ačkoliv senioři je a zdravotnická zařízení v rozhovorech do
svých rozprav zahrnovali velmi často, v některých případech podobně jako některé
rodinné příslušníky.
Všichni senioři však mají zkušenosti s mobilními telefony. Pro starší lidi se
stávají okamžitým spojením s rodinou. Toto spojení je pro ně velmi vzácné nezávisle na
tom, zda žijí v domovech pro seniory, nebo mimo ně.
R22: No, tak když mám mobil a nebo když mám počítač, tak si myslím, že jsem
propojená s celým světem, že všechno patří mně, no. (smích)
(Skupina 4, 8. 4. 2015, Praha)
Díky mobilním telefonům mohou respondenti udržovat pravidelný kontakt
s rodinnými příslušníky a cítit se v bezpečí. Označují ho za nutnost. Jedna
z respondentek v domově seniorů dokonce vypověděla, že mobilní telefon už jí
zachránil život. Dle výpovědí jim často nahrazuje osobní kontakt s rodinou. Toto
zobrazení ale seriál také příliš neakcentoval.
R8: Učit se s tím mobilem.
M: Jo? To je podle vás aktuální?
R8: To je aktuální. To moc neumím.
M: Neumíte, ale je to tak, že byste chtěla, neuzavíráte se.
R8: Chtěla bych, dovolám se, ale neumím psát esemesky, přijímat zprávy. (ostatní
pokyvují) Ten mobil je tady důležitý.
(Skupina 2, 28. 3. 2015, Lysá nad Labem)
Ačkoliv to pro mnoho respondentů není snadné, díky pomoci rodiny se mobilní
telefony učí používat. Vnoučata a děti v rámci jejich zkušeností vystupují ve stejné roli
jako v seriálu, stávají se tedy učiteli svých prarodičů.
Situace u starších lidí z klubů seniorů se částečně odlišovala. Z jejich zkušeností
vyplynulo, že mnoho z nich absolvovalo nebo navštěvovalo podobné počítačové kurzy,
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jako jsou ty v seriálu. Všeobecně si při vzdělávání na počítačových kurzech často
připadají hloupě a nazývají se „učedníčky“. Z jejich výpovědí jsem vyvodila, že
seriálové uchopení vzdělávání seniorů se mnohem více podobá tomu, které se realizuje
mimo domovy seniorů. Usoudila jsem tak na základě existence počítačové učebny, věku
a zdravotního stavu účastníků kurzu, přičemž senioři samotní se o kurzech vyjadřovali
podobným způsobem jako seriáloví hrdinové. Výuka se jim zdála rychlá, příliš složitá a
odborná, mnoha věcem nerozuměli, neznali počítačovou terminologii. Seriál tedy věrně
zobrazil realitu počítačového kroužku tak, jak ho senioři v klubech seniorů znají. E-mail
někteří z nich používají jako komunikační kanál pro rozmluvy s lékaři, přáteli z klubu
seniorů nebo v zahraničí. Senioři v klubech seniorů se navíc vzdělávají v oblasti jazyků
či ve hře na klavír. Jedna respondentka vyjádřila také vážný zájem o studium univerzity
třetího věku. Mnoho z nich využívalo počítač už v rámci svého předchozího zaměstnání.
Několik seniorek v klubech seniorů vypovědělo, že v jejich přístupu k novým médiím
hraje roli jejich manžel.
R30: Já mám manžela, tak nemusím mít počítačové znalosti. To je nejideálnější. (smích)
(Skupina 6, 23. 4. 2015, Praha)
R29: (…) Ale tvrdím o sobě, že jsem antitechnický talent, teda talent, jsem na to
antitalent, a protože jsem měla doma nadměrně technicky založeného manžela, tak jsem
to celý život nepotřebovala, 54 let jsem žila s partnerem, který všechno uměl. Proč bych
se něco učila já.(…)
(Skupina 7, 16. 4. 2015, Praha)
Ženy v klubech seniorů ještě často žily se svým partnerem a v rámci rodin měly
rozdělené role. Nová média spadala do kompetencí manželů a ženy je začínaly řešit
teprve po smrti manžela, které se v mnoha ohledech obávaly. Vyjádřily myšlenku, že
vědomosti a zkušenosti člověk získával, když byl mladý, ve stáří se může vzdělávat, ale
určité věci je třeba se naučit jako mladý.
Když shrnu mé poznatky z této oblasti, tak z výzkumu vyplynulo, že situace
zobrazená v seriálu (existence počítačové místnosti a kurzu, do které se aktivně zapojuje
většina seniorů, kteří to s novými technologiemi zatím příliš neumí), není v souladu se
zkušeností respondentů. Odpovídá spíše situaci na počítačových kurzech v klubech
seniorů.
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R25: Někdo řekne: „K tomu mě nedostaneš.“(…) Ale jsou lidi, kteří nad tím postojí a
řeknou si: „To by nemuselo být špatné.“ A prostě jako začnou fungovat, zkusí to a
najednou se jim to zalíbí a dobré. Takže jako mají mailové adresy, teď si mailují mezi
sebou, že jo. (…)
(Skupina 5, 20. 4. 2015, Praha)
Přístup seniorů k novým médiím se dle provedených rozhovorů liší na základě
věku, zdravotního stavu, přístupu k novým médiím, vůli, motivaci a životnímu postoji,
ale vždy byl velmi individuální a odvíjel se od řady různých okolností. Všichni
zúčastnění senioři opět vyjádřili velké sympatie k vykreslení seniorů jako aktivních
osob, které se dále chtějí vzdělávat i za předpokladu, že to jejich zkušenosti i
představám o realitě v domovech seniorů odporuje. Vyvodila jsem z toho, že ani sami
senioři v tomto případě v mediální fikci neupřednostňují zobrazení seniorů a stáří tak,
jak ho znají. Preferují spíše zobrazení stáří v redukované formě skupiny aktivních a
relativně zdravých seniorů, kterou diváci sledují na její úsměvné cestě za pronikáním do
problematiky nových technologií. Demonstraci stinných stránek stáří nepovažovali
v tomto případě za nutnou.

3.3.4 Umění odpouštět, umění zapomínat
Z výsledků kvalitativní obsahové analýzy jednotlivých dílů seriálu vzešla
obsáhlá kategorie zahrnující různé formy vztahů. Z této podkategorie vznikly tři zvláštní
podkategorie (vztahy k sobě samému a ke své minulosti, rodinné vztahy vs. osamění a
vztahy milostné), aby bylo téma pro seniory v rámci rozhovorů uchopitelnější. V této
kapitole analyzuji výpovědi týkající se podkategorie zabývající se lidskou minulostí a
vztahům k sobě samému. V seriálu to bylo zobrazeno zejména ve spojitosti
s komunistickým režimem, rolemi, které obyvatelé domova seniorů v této době zaujali,
a tím, jak je to ovlivňovalo o mnoho let později.
R20: Odpustíte, ale nezapomenete.
(Skupina 4, 8. 4. 2015, Praha)
Tento výrok nejlépe shrnuje převažující názor respondentů. Všichni dotázaní
senioři měli pocit, že prožívání životních událostí a následné odpouštění či zapomínání
je zcela individuální. Někteří připustili, že někdy lidé zapomenout mohou, že to čas
vymaže, ale ve většině případů měli pocit, že ačkoliv dojde k odpuštění, nikdo
nezapomene. Tento přístup se shoduje se seriálovým zobrazením. Každá ze
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seriálových postav se se svou situací také vyrovnávala různými způsoby, avšak
zapomenout bylo téměř nemožné. Obyvatelé domovů pro seniory byli v této části
rozhovoru méně otevření, se seriálovým zpracováním projevili spokojenost, ale tato
dějová linie pro ně nebyla nikterak stěžejní ani zajímavá. V klubech seniorů vyvolala
tato podkategorie více ohlasu.
R25: Jako já bych řekla, že tady tohle tady nefunguje. Tady u nás jako prostě ne, no, ale
v tom seriálu je to hezké, že to ukážou, že prostě i ty vztahy se jako takhle můžou
vyhrotit.
R26: Poškodit se.
(Skupina 5, 20. 4. 2015, Praha)
Zpracování důsledků problematických vztahů v průběhu života senioři ocenili.
Ačkoliv to nekorespondovalo se situací v jejich klubu, tušili, že podobné situace
v životě existují a oceňovali jakousi edukační funkci seriálu. Během našich rozprav
několikrát upozornili na to, že na seriál by se měla dívat zejména mladší generace, aby
věděla, jaké to ve stáří je a zvýšila tak svůj zájem o stáří a staré lidi obecně. Připustili
také, že mnoho lidí v seniorském věku má nějakou svou „třináctou komnatu“, kterou
chtějí nechat uzamčenou a často na ni chtějí dokonce sami zapomenout. Zmínili také
faktory, které seniorům mohou pomoci zapomínat.
R30: Když je to právě ten šťastnější senior, který třeba v tom důchodu má peníze, má
rodinu má přítele, manžela, má peníze, aby cestoval, má chatu, má auto, tak se na tyhle
nepříjemné minulosti dá docela, ne pořád, ale občas nebo docela dobře zapomínat.
Jestliže nic takového neexistuje a ten senior žije dokonce třeba i sám, tak se vám to honí
hlavou ve dne v noci. Ať děláte všechno možné, byť by to byla jen procházka venku, aby
tedy ten člověk byl někde jinde mimo to, takže určitě se minulost prolíná dál i do toho…
(…)
(Skupina 6, 23. 4. 2015, Praha)
Z výše zmíněného úryvku vyplývá, že typický obyvatel domova seniorů má
podle některých respondentů z klubů seniorů hodně času přemýšlet o minulosti a proces
zapomínání je poté složitější stejně jako uchování případné „třinácté komnaty“
nedotčené. Jedna respondentka vyjádřila názor ohledně myšlenek osamělých starých lidí
v domovech seniorů. Tvrdila, že případné přerušení kontaktu mezi seniory a jejich
rodinou může vést k přemýšlení o tom, co v životě a výchově mohli udělat lépe. Její
výrok tak už předem počítá se stereotypem opuštěného seniora v domově seniorů,

49
kterému se věnuji v další kapitole. Její úvaha dále pokračovala představou jí samé
v domově seniorů.
R30: No, toho já se trošičku bojím, jo, takhle kdybych se… Mě to samozřejmě čeká
nějaký domov důchodců a bojím se tam těchto lidských vztahů, protože mlčet mezi sebou
s těmi lidmi nemůžete a povídat znamená odhalovat, i když člověk leckdy nechce, tak
odhalí víc, než chce. A tady třeba může dojít na ty výčitky, jak říkáš: „Buď zticha, ty jsi
tamhle to.“ Nebo já říkám – všichni lidé na světě se znají, ale nevědí o tom, takže
vždycky narazíte na někoho, kdo zná vás nebo někoho z rodiny a tak dále nebo se
potkáte v New Yorku a toho se tam trošku bojím a to tam asi tedy také v tom seriálu bylo
hezké samozřejmě otevřené, jak…
(Skupina 6, 23. 4. 2015, Praha)
Ve své promluvě tak respondentka odhalila svou vlastní obavu z možného
budoucího života v domově seniorů. Věrně tak popsala seriálovou realitu a následně její
zpracování ohodnotila kladně.
Všichni dotázaní tedy se seriálovým pojetím souzněli. Ačkoliv tvrdili, že
důsledky životních rozhodnutí mohou být patrné i ve stáří, většinou dodávali, že je to
velmi individuální. Přesto oceňovali, že se tvůrci seriálu rozhodli ukázat právě ty
situace, které měly přesah až do důchodového věku. Seriál tak pro ně na jednu stranu
byl zajímavější, na druhou stranu také oceňovali jeho možnou osvětovou funkci mezi
diváky. Tematika se dotýkala obzvláště starších lidí v klubech seniorů, kteří v některých
případech vyjadřovali obavu týkající se jejich případné budoucnosti v domově pro
seniory.

3.3.5 Rodinné vztahy vs. osamění
Druhá podkategorie nadřazené kategorie vztahů se dotýká vztahů rodinných a
uvádí je do souvislostí s pocitem samoty, který stáří typicky provází. Rodinné vztahy
jsou pro seriálové i dotazované seniory ústředním tématem v jejich životech, proto se
jim v každém rozhovoru věnovalo poměrně hodně času. Obyvatelé domova seniorů byli
v seriálu představeni jako skupina víceméně opuštěných lidí, kteří ve většině případů
kontakt s rodinou neudržovali, ačkoliv o něj moc stáli. Ukázalo se, že zejména pro starší
lidi žijící v domovech seniorů bylo toto téma rozhovoru obzvláště atraktivní a všichni se
chtěli podělit o popis své rodinné situace. Relevanci této kategorie potvrdil i fakt, že
dějová linie popisující „odložení“ Daniely Kolářové do domova seniorů byla několika
respondenty spontánně připomenuta, zanechala v nich tedy hluboký dojem. Byla to
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dějová linie, kterou si se seriálem nejvíce spojovali a pamatovali si ji dobře i několik let
po odvysílání.
Mezi respondenty v domovech seniorů se nenašel žádný, který by se označil za
osamělého. Z výpovědí ale vyplynulo, že touha po kontaktu s rodinou byla velká a byla
v harmonii se seriálovým zpracováním. Jedna seniorka během rozhovoru potvrdila, že
odhlašování obědů v domovech seniorů bývá spojeno s velkou závistí, často totiž
znamená, že senior jde na oběd s rodinou. Pouze jedna respondentka uvedla, že s ní
dcery nekomunikují. Ostatní senioři v kontaktu s rodinou byli, dvě respondentky již
žádnou rodinu neměly, ale stýkaly se s přáteli a byly vděčné, že v domově mohou být.
SP: Chodí, já si myslím, že každá z vás, co tady teď sedíte, tak za každou z vás někdo
chodí, ne?
R13: Chodí.
R19: Až moc. (smích)
SP: Že jo.
R19: Člověk je unavený…
SP: Někdy z těch návštěv.
R19: Ano.
(Skupina 3, 7. 4. 2015, Praha)
Několik respondentů dokonce zmínilo, že návštěv mají až příliš. Z výpovědí
bylo možné vyčíst příčiny, které stály za přesunem respondentů do domovů seniorů.
Z rozhovorů vyplynulo, že v mnoha případech byl domov seniorů právě prevencí před
případným osaměním, které by po smrti manžela či přátel v místě bydliště, po
přestěhování přátel či ve společném bydlení s pracující rodinou pravděpodobně nastalo.
K přesunu do domova seniorů v mnoha případech docházelo za nesouhlasu jejich
rodinných příslušníků. Dnes už však údajně jejich rodinám dokázali, že jsou tam
spokojení.
Ačkoliv dotázaní senioři měli vesměs pozitivní zkušenosti, sami dodávali, že
osobně znají lidi, kteří se jako osamělí cítí, i osoby, které rodina do domova seniorů
„odložila“ jako Danielu Kolářovou v seriálu. Respondenti však o těchto osobách
hovořili s jistými pochybnostmi. Někteří senioři vypověděli, že vědí, že domovy pro
seniory mají mezi lidmi obecně negativní obraz.
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R16: Fakt je to, že je to vžito z minula, že na tyhle domovy se kouká nějak s odstupem,
že si lidé, kteří prostě neměli možnost do toho domova nahlédnout, tak že si vůbec
nedokážou představit, jak se tady žije, jo. (…)
(Skupina 3, 7. 4. 2015, Praha)
Starší lidé v domovech seniorů si dle výpovědí jsou vědomi toho, že běžní lidé si
nejsou schopni představit, jak vypadá realita života v této instituci. Přesto se vůči
seriálovému zobrazení opuštěných seniorů nijak zásadně nevymezili. Hodnotili ho jako
smutné a hrozivé, ale nijak jim nevadilo, že odporuje realitě, jak ji sami znají. Seriál
vnímali spíše jako fikci a neuvažovali o tom, že právě toto zobrazení seniorů může
napomáhat zmíněnému negativnímu obrazu v myslích ostatních lidí. Sami seriál stále
nahlíželi pouze v roli diváků, kteří nad seriálovými hrdiny vyjadřovali lítost.
M: Ono to nevadí, mně spíš jde jenom o to, co si myslíte o tom zobrazení obyvatel
domova jako někoho, kdy ty vztahy vůbec nemá nebo minimálně.
R5: Že je to prostě velice smutné, nepříjemné, nenormální.
M: Ale s tím zobrazením problém nemáte?
R5: O mě se starají, jezdí za mnou, takže nemám.
(Skupina 2, 28. 3. 2015, Lysá nad Labem)
R2: No, já si myslím, že si každý může sáhnout do svého svědomí. Jak to má s rodinou
on.
(…)
R3: Taky jak se choval dřív ke své rodině a ke svým přátelům nebo blízkým.
(Skupina 1, 20. 3. 2015, Mníšek pod Brdy)
Seriálové zobrazení domovů pro seniory jako míst plných osamělých starších
lidí respondentům z domovů seniorů nevadil ani vzhledem k tomu, že sami byli
spokojení a zmíněné problémy nesdíleli. Toto zobrazení naopak viděli jako příležitost,
aby diváci zpytovali svědomí. Jako palčivější problém seniorů vyplynula spíše
roztroušenost rodinných členů po celém světě, kterou seriál nikterak neakcentuje.
R3: No, moje vztahy k mojí rodině jsou vynikající. Jenom kdyby ty moje vnučky ještě
byly trošku blíž.
M: Jo, že bydlí daleko?
R3: Jedna bydlí na východním Slovensku a jedna v Šanghaji.
(…)
R2: Já mám také výborné vztahy, jednoho bratrance bych také měla ráda blízko, je
v Austrálii.
R1: Jak to každý má daleko. (smích)
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(…)
R1: No já si taky nemůžu stěžovat. Zrovna teď v neděli půjdeme tady do Lískovky na
oběd s příbuznými, ta starší vnučka odlétá 4. do Portorika, ona tam má manžela a
druhá byla v Kalifornii, takže… (hluboký smích R2)
M: Myslíte si, že tohle se týká seniorů obecně, že mají tu rodinu daleko, že je to větší
problém?
R1: Obecně asi ne, ale je to…
R3: Je to časté.
(Skupina 1, 20. 3. 2015, Mníšek pod Brdy)
Toto poté potvrdili i další senioři, i když se často jednalo pouze o vzdálenosti
v rámci České republiky.
V klubech pro seniory se situace částečně lišila. Se zobrazením seniorů jako
opuštěných a osamocených osob vyjadřovala většina z respondentů velmi silný souhlas.
Měli pocit, že přesně toto zobrazení odráží realitu a je třeba ho divákům předložit. Podle
starších lidí z klubů seniorů je třeba, aby se na podobný seriál dívali zejména mladí lidé.
Panoval mezi nimi pocit, že stáří je mladým lidem na obtíž.
R23: Víte, co vám řeknu. My to můžeme pochopit, ale na tohle by se měli dívat mladí, ne
my. Je to tak.
R20: Protože my jsme pro ty mladé na obtíž, že jo.
R23: Ano.
R20: On je starý, ale že za dvacet let bude tak starý, že jo, nikomu to nezůstane stát.
(R22 souhlasí) Bude to ubíhat stejně. Jestli je chudý nebo bohatý.
(Skupina 4, 8. 4. 2015, Praha)
Senioři tedy považovali tento seriál jako vhodný prostředek k osvětě mladých
lidí ve vztahu ke svým starším členům rodiny a sami se vůči mladší generaci důrazně
vymezovali. To také vysvětlilo, proč jim zobrazení opuštěných starých lidí v domovech
seniorů nevadí.
R23: Určitě. (odpověď na otázku, zda si myslí, že to tak opravdu v domovech seniorů
je)
R20: Já si myslím, že horší než tady to, v životě je to horší než ten seriál.
M: Takže vám jako divákům to přijde v pořádku, že tam ukázali i tu….
R23: Pravdu.
(Skupina 4, 8. 4. 2015, Praha)
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M: Takže myslíte, že to v tom seriálu, že to z vaší zkušenosti tak může být, že opravdu
jsou ti lidi opuštění.
R25: Určitě. Je to tak, je to tak.
R28: A ve skutečnosti je to tak taky.
(Skupina 5, 20. 4. 2015, Praha)
R32: Já si myslím, že všude jsou hodní a špatní lidé a že tam prostě byl výběr všech
druhů lidí a že to tam muselo být, protože jinak by to bylo zkreslené, no. Že tam někdo ty
stařečky odstrčí, no, někdo nemůže, tak je tam dá a někdo zas nikoho nemá, tak tam
jsou, no, to je život.
(Skupina 6, 23. 4. 2015, Praha)
R33: No, takhle já když vezmu moje zkušenosti s domovem důchodců – stává se to tam,
že tam přijde člověk, který je absolutně opuštěný.
(…)
R33: A mám dojem, že v tom seriálu to bylo trochu přehnané. (R29 souhlasí) Protože
mám dojem, že když se ten člověk chce začlenit, tak vždycky najde nějakou spřízněnou
duši, která mu prostě pomůže. Tak takhle.
(Skupina 7, 16. 4. 2015, Praha)

Respondenti z klubů seniorů totiž věřili, že dané zobrazení je pravdivé a zcela
souznělo s jejich představou situace v domově seniorů. Navíc pro ně bylo žádoucí, aby
ostatní diváci, zejména ti mladí, mohli vidět, co se ve stáří může stát člověku, který
dobře nepečoval o své rodinné vztahy. Jedna respondentka ale vyjádřila domněnku, že
dnešní mladí lidé se na takový seriál dívat nebudou. Pouze jeden účastník rozhovoru
připustil, že ačkoliv z jeho zkušenosti opuštění lidé v domovech seniorů jsou, dle jeho
mínění není složité v této instituci najít blízkého člověka, který částečně může vyvážit
bolest, které může nedostatečný kontakt s rodinou působit.
Tito respondenti také často zmiňovali, že dnešní mladí lidé již nemají čas, musejí
hodně pracovat, aby si vydělali na živobytí, nemají tedy ani čas na své starší příbuzné
ani na řádnou péči o své děti. Tento fakt senioři v několika skupinách velmi kritizovali a
srovnávali s dobou, kdy oni byli dětmi. Svou promluvu o současné mladé generaci
zakončili prohlášením, že byla jiná doba a že v budoucnu se pravděpodobně vztahy
mladých lidí ke starším ještě zhorší. Nad tím několik z nich vyjádřilo obavy. Seriál jim
tedy zřejmě připodobnil situaci, která může v budoucnu i jejich realitou.
V každé skupině v klubech seniorů respondenti zmínili vztah rodiny a seniorů
v kontextu finančního obohacování na důchodcích, tato spojitost se však neobjevila ani
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v jednom z rozhovorů provedených v domovech seniorů. Ve dvou skupinách dokonce
zmínili vražedné útoky vnuků na prarodiče.
R20: No, tak jak kdo, že jo. Někdo za těmi rodiči chodí a někdo se na ně vykašle úplně,
někdo tam jde akorát, když děda nebo babička bere důchod, že jo, no. A nejsou schopní
ani přinést dva pomeranče, že jo, ale čekají na čtyři tisíce, no, tak ono je to těžké. Ale já
říkám, to je v rodině a to je ve výchově.
(Skupina 4, 8. 4. 2015, Praha)
R29: V tom ten domov důchodců nemůže ze mě nic změnit, protože ty vztahy si tam ti
lidé nesou s sebou. Ty vztahy nezačnou tím, že jsou rodiče v domově důchodců, a pokud
je tam tedy děti dají, proto aby z nich tahaly peníze, nebo já nevím, tak je z nich tahaly
celý život. To není, že teda teď konečně budu chudou babičku ještě obírat. Tak ji asi
obíraly i dřív. To prostě jsou vztahy, s těmi vztahy už tam lidé přišli.
(Skupina 6, 23. 4. 2015, Praha)
Výše citované výroky se v různých zněních objevily ve všech rozhovorech
provedených v klubech seniorů. Je tedy vidět, že stereotyp seniora zneužívaného vlastní
rodinou za účelem obohacení je hojně rozšířený. V seriálu se ale neobjevil. Přesto je
v představách seniorů, kteří nežijí v domovech seniorů, zakořeněný obraz opuštěného
seniora, případně seniora, za kterým rodina chodí účelově pro jeho peníze. Na druhou
stranu naprosto všichni dotazovaní připustili, že vztahy rodiny se nijak nemění
s příchodem člověka do domova důchodců, vztahy každého jedince se podle nich budují
celý život. Chování rodiny k seniorům je poté vyústěním předchozí výchovy.
R29: No, ty špatné vztahy tam musí být dávno, dávno, dávno předtím, než ti lidé jdou do
toho domova, takže to je jenom pokračování daného, tak. (…)
(Skupina 7, 16. 4. 2015, Praha)
R33: (…) Pokud ta rodina má určitou kontinuitu a je stmelená, jo, tak se tohle nestává.
Ale tam kde prostě už od mládí je ta diference mezi rodiči a dětmi, tak prostě pak se
projeví i v těch následných letech, no.
(Skupina 7, 16. 4. 2015, Praha)
Tento názor akcentovali naprosto všichni, kteří se k tématu vyjádřili. Jinými
slovy tedy také potvrdili, že existence opuštěných seniorů je dílem vinou samotných
seniorů. Tato perspektiva by se dala vztáhnout i na několik seriálových obyvatelů
domova pro seniory, není však možné ji paušalizovat. Jedna respondentka z klubu
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seniorů vyjádřila myšlenku, podle které starší lidé po nástupu do domova seniorů mají
zvýšenou potřebu rodinného kontaktu.
R32: Já si myslím, že ta touha po těch dětech a po těch lidech, aby tam chodili, v tom
domově zesílí.
R30: Určitě.
R32: Protože tím, jak je to prostředí i trochu negativní, protože ti lidé vlastně žijí mezi
stářím a bezmocností, tak vlastně ta rodina je pro ně takový záchytný ostrov, no.
(Skupina 6, 23. 4. 2015, Praha)
Toto vysvětlení mohlo částečně objasňovat, proč se někteří senioři v domově
seniorů náhle cítili opuštění, ačkoliv v předchozím životě byla jejich rodinná situace
stejná. Až s příchodem do domova seniorů mohla však narůst jejich touha po kontaktu
s rodinou.
V rámci podkategorie rodinných vztahů vs. osamění analýza recepce tedy
odhalila, že pocit samoty a opuštěnosti se dle výpovědí netýká pouze osob žijících v
domovech pro seniory, stejně opuštěně se dle respondentů cítí i někteří návštěvníci
klubů pro seniory. Ukázalo se, že tento jev patří ke zcela standardním projevům stáří,
není možné ho přiřazovat typicky k domovům pro seniory. Ty naopak dle zkušeností
respondentů mohou jistý pocit samoty eliminovat a sloužit jako prevence před
odloučením. Podle výpovědí respondentů, kteří nemají osobní zkušenost s domovy
seniorů (nežijí tam nebo tam pravidelně nenavštěvují své přátele či rodinné příslušníky),
je však obraz obyvatel domovů pro seniory ve většině případů v souladu se seriálovým
zpracováním, tedy senioři v domovech seniorů jsou typicky osamocení lidé, jejichž
rodina morálně selhala, když je do domova umístila či tento krok schválila. V průběhu
rozhovorů však i respondenti z klubů seniorů postupně přiznávali, že se tato situace
zřejmě netýká tak velké části seniorů, nacházeli příklady seniorů, kteří nejsou opuštění,
a sami začali schvalovat některé pohnutky, které i člověka z dobře fungující rodiny
zavedou do domova pro seniory. Přesto trvali na tom, že by seriálovému zpracování nic
nevytkli. Jednotně respondenti vystupovali také ve věci vztahů s vnoučaty, které byly
pro ně i pro seriálové hrdiny stejně zásadní a plné radosti.
Nikoho z respondentů tedy zobrazení lidí žijících v domovech seniorů jako
opuštěných osob toužících po kontaktu s rodinou nijak nepohoršilo. Všichni účastníci
výzkumu bez ohledu na to, zda se realita dle jejich mínění od té seriálové liší, nebo ne,
preferovali tento způsob zobrazení osob v zařízení pro seniory. Měli pocit, že toto
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zobrazení rozhodně není v žádném ohledu lživé a chtěli, aby obzvláště mladší diváci
dostali prostor k zamyšlení a viděli, jaké stáří může být. Obyvatelé domovů pro seniory
seriálové zpracování přijímali kladně, protože věděli, že se nejedná o jejich situaci a
návštěvníci klubů pro seniory ho přijímali kladně, protože se sami podobné situace
obávali a chtěli, aby tato problematika byla součástí veřejné debaty.

3.3.6 Druhý život aneb láska kvete v každém věku
Poslední podkategorie patřící do kategorie vztahů se týká milostných vztahů
seniorů. Z kvalitativní obsahové analýzy vyplynula jako jedna z oblastí, která je pro děj
seriálu zásadní. V seriálu bylo téma ukázáno zejména formou dvou vztahů mezi seniory,
které vznikly až v pokročilém věku. Jeden z nich byl založen na vzájemné potřebě o
někoho se starat a ten druhý byl klasickou demonstrací zamilovanosti. Jeden z aktérů
v těchto vztazích byl herec Ladislav Trojan, který byl respondentkami hodnocený jako
„krásný chlap“, pozitivní vztah k hercům měl poté vliv i na vnímání seriálového
zpracování. Výpovědi, které se vztahovaly k tomuto tématu, měly všechny společné
motto. V šesti ze sedmi rozhovorů zazněla fráze „láska kvete v každém věku“, čímž
dotázaní senioři vztahy v pokročilém věku obhajovali.
R33: Ale takhle – když ti lidé v tom kolektivu opravdu žijí, tak určité takové jiskry
přeskakují, s tím se nedá nic dělat. Pořád jsme ještě lidi, dokud nám ten mozek prostě
nevypoví, jo, nebo něco takového, tak pořád ještě máme určité takové ty ne, neřekl bych
cíle, ale pořád takové jako myšlenky na tyhle příjemnější stránky života.
(Skupina 7, 16. 4. 2015, Praha)
Jednomyslné schválení tematiky milostných vztahů v domově seniorů je možné
vysvětlit na základě výše uvedeného tvrzení jednoho respondenta. Myšlenky na tyto
„příjemnější stránky života“ zobrazují seriálové hrdiny jako „normální lidi“, kteří jsou
zcela v pořádku a chovají se přirozeně. Jedna respondentka také uvedla, že tyto vztahy
mohou seniorům pomáhat překonávat případný pocit osamění, kterým v domovech
seniorů mohou trpět. Výše zmíněný výrok do jisté míry obhájil i poměrně častou
frekvenci výskytu těchto vztahů. V šesti rozhovorech ze sedmi respondenti vypravovali
alespoň jeden romantický příběh seniorů z jejich okolí. Mezi těmito příběhy se objevila
vypravování s motivem obou seriálových vztahů, tedy pár, který hledal někoho, o koho
se může starat, stejně tak jako klasický partnerský vztah.
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R29: Já si myslím, že je jim přáno, je jim přáno, no. Je jim přáno. Je to hezké, ono to
pak už nejsou ani vztahy milostné jako prostě potřeba někoho mít vedle sebe. Já bych
třeba měla, teď mluvím akademicky, já bych nechtěla, aby se někdo staral o mě, mně by
vyhovovalo, kdybych měla někoho, o koho bych se já postarala. Já mám pocit, že já
bych nepotřebovala nějakou oporu, ale někoho o koho bych se mohla starat já. O mě je
zatím ze všech stran staráno. A přeci jenom když jsem byla vdaná, tak jsem se o něco
tady v té domácnosti, v té rodině musela starat, o děti, pořád bylo něco. Takže já si
neumím představit, že bych prahla po milostném vztahu, ale zase akademicky, spíš bych
byla ráda, kdybych se o někoho mohla starat. I když si vedle sebe neumím nikoho
představit. Tak.
(Skupina 7, 16. 4. 2015, Praha)
Oba seriálové vztahy tedy byly pro respondenty popsány věrně a částečně také
ukazovaly jejich vlastní tužby, tím je činily reálnými a ubezpečovaly respondenty o
tom, že jejich tužba není ničím zvláštní. V rozhovorech se ale přesto část respondentů
svěřila, že oni sami si žádný milostný vztah u své osoby představit neumějí.
R15: Já nevím, jak kdo, ale mně to nehrozí. (smích) Já už jsem taková protivná baba.
(Skupina 3, 7. 4. 2015, Praha)
R20: No, říkám, samota je hrozná, když přijde na člověka, a tam s ním prostě žije v tom
domově, okoukne si ho, no tak proč ne, no. Tak. Já nevím, já bych to třeba nedokázala
nebo… Ale člověk nemůže říct: „Nikdy neříkej nikdy.“
(…)
R20: Nikdo neví, co nás čeká. Dneska jsem sama a za deset let můžu mít dědka. (smích
M)
(Skupina 4, 8. 4. 2015, Praha)
Ačkoliv si senioři napříč skupinami často neuměli představit sebe samotné v roli
zamilovaného seniora, mnoho z nich by po spřízněné duši toužilo, a proto je pro ně toto
zobrazení atraktivní. Z vlastní zkušenosti věděli, že se nejedná o raritu, to v nich mohlo
probouzet naději na to, že je to ještě v životě může potkat. Dle zkušenosti ale nejsou
vztahy mezi seniory demonstrovány tak veřejně, svou náklonnost v domovech seniorů
někdy raději tají. Po skončení jednoho z rozhovorů v domově seniorů za mnou přišla
jedna respondentka a sama se mi přiznala, že s jedním z účastníkům podobně šťastný
příběh prožívá, před skupinou o tom však mluvit nechtěla.
Téma zamilovanosti a milostných vztahů bylo tedy všem respondentům důvěrně
známé z jejich okolí a v televizním seriálu je vůbec nepřekvapilo, naopak je potěšilo a
považovali ho za přirozenou součást jejich životů, na kterou mají nárok i senioři.
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R9: Je. (dobře, že seriál ukázal milostné vztahy seniorů) (souhlasně pokyvuje) To je
krásné, když se tady najdou dva lidi a rozumí si.
R4: Láska kvete v každém věku.
(Skupina 2, 28. 3. 2015, Lysá nad Labem)
R28: No, já si myslím, že je to krásné. Ono, jak se říká, láska kvete v každém věku.
Takže když pak vlastně na tom konci toho života najdou ti lidé k sobě vzájemně úctu, jo,
tak můžou být šťastní. Ale musí v sobě tu úctu mít. No jistě, no.
(Skupina 5, 20. 4. 2015, Praha)
Zobrazení lásky ve všech evokovalo ryze pozitivní pocity, v rámci této
podkategorie se nevyskytují žádné zásadní rozdíly mezi výpověďmi skupiny starších
lidí z domovů pro seniory a skupiny lidí z klubů pro seniory. Všichni respondenti velmi
ocenili zařazení těchto dějových linií do seriálu a zároveň i jejich zpracování.
R24: Ale v tom seriálu to bylo hezké, to bylo to povyražení právě. Ty dva vztahy tam.
No.
M: No, mě to také zaujalo.
R24: To opravdu bylo hezké. A naopak ti mladí, tam nebylo nic zvláštního. Ti mladí, jak
tam byli z té Anglie, ti si nerozuměli, ti lidé.
M: No, to je pravda
R24: To bylo úplně jinak.
M: To je pravda, tohle vám přišlo opravdové, že to na vás působilo opravdově.
R24: No, to víte, že jo. Tamto ne.
(Skupina 4, 8. 4. 2015, Praha)
Oproti seriálovému zobrazení milostných vztahů mezi mladými lidmi, vnímali
respondenti vztah seniorů jako upřímný a opravdový. Opět se zde objevil názor hovořící
o tom, že starší generace má někdy problém té mladší porozumět, vztahy mezi seniory
jim tedy připadali srozumitelné a snadno pochopitelné, byly jim bližší.
Seriálové vztahy po poměrně krátké době dospěly k žádosti o ruku. Pouze
v jedné skupině osob z klubu seniorů respondentky toto zobrazení zpochybnily. Zbylých
šest skupin přijalo žádost o ruku v domově seniorů automaticky bez výhrad jako běžnou
součást podobných vztahů.
R22: V seriálu je to úplně normální. (žádost o ruku)
R20: No jistě.
(Skupina 4, 8. 4. 2015, Praha)
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Pouze respondentky ve skupině 6 měly jiný názor.
R31: Odsud posud. To už bych řekla, já bych řekla takové to souznění těch lidí, že se
sejdou, že si hezky povídají, že je to příjemné na tu duši, a že se ráno vzbudíte a těšíte se
na někoho, že ho tedy při té snídani uvidíte, ale že by to šlo až do tohohle extrému.
Záleží na té věkové hranici, no. Jestli…
(Skupina 6, 23. 4. 2015, Praha)
Pro vdavky by v případě vztahu v domově seniorů měly pochopení jen v případě
nějakých opodstatněných důvodů, jakým je například náboženské vyznání. Seriálové
zobrazení jim nikterak nevadilo, pouze je zarazilo a přišlo jim zbytečné. Rozdíl v
názoru této skupiny s ostatními skupinami mohl být způsobený tím, že se věkovým
průměrem jednalo o nejmladší skupinu, kde větší část respondentek stále žila se svým
partnerem.
Hlavní nesoulad, který respondenti spatřovali mezi svou zkušeností a seriálovým
zpracováním, spočíval v tom, že seriálová žádost o ruku nevzbudila žádné pochybnosti
u jejich okolí. Účastníci výzkumu v romantických příbězích z jejich okolí často
zmiňovali strach aktérů z reakce rodiny na svatbu v pozdním věku či nesouhlas rodiny
se svatbou, který byl často způsobem starostí o dědictví, nebo svatbu za účelem
finančního obohacení (po smrti nového manžela žena získá větší vdovský důchod).
Vzhledem k tomu, že zmínění aktéři seriálových milostných vztahů žádné vztahy
s rodinou neměli, bylo logické, že rodina do plánovaných sňatků zasahovat nemohla.
V souvislosti s milostnými vztahy v domovech seniorů bylo třeba upozornit na
fakt, že mužů v těchto zařízeních žije výrazná menšina, což s sebou nese svá specifika.
R31: Já na to můžu reagovat, protože moje kolegyně má tatínka taky v penzionu a on se
tam vlastně už třikrát seznámil s paní, vždycky mu jedna umřela, tak tam trošku truchlil
a už má třetí, jo. A on je prostě takový společenský a tak jako, jo. Já si myslím, že je to i
na takovou tu pohodu. Tam v těch domovech je hodně žen, a jestli je tam mužský, tak si
ho hledí a nadbíhají a tak si jako myslím, že to může být hezké. Takové jako – někdo mi
je příjemný, tam už se neodehrává nic, žádný sex, nic takového, že jo. Ale je tam takové
to pouto, ten chlap s tou ženou a já si myslím, že to může být moc hezké.
(Skupina 6, 23. 4. 2015, Praha)
Podle výpovědí respondentů by tedy pro muže v domově seniorů mělo být
snadné získat přízeň žen. V seriálovém pojetí však ženy mužům nenadbíhaly a platil zde
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klasický model, ve kterém jsou ženy dobývány muži. Respondenti vůči tomuto pojetí
nic nenamítali, ačkoliv si většina byla vědoma reality v domovech seniorů. Vztahy byly
v myslích respondentů zbaveny sexu a tělesné projevy lásky omezeny na držení za ruku
či políbení. V seriálu tvůrci nechali tento rozměr zmíněných milostných vztahů
nezodpovězený. K žádnému rozporu zde tedy nedošlo.
Podkategorie milostných vztahů v domovech seniorů mezi respondenty obecně
mnoho rozporů nepřinesla. Respondenti se většinou shodli, že je dobře, že toto téma
bylo v rámci scénáře seriálu zahrnuto. Celé pojetí jim bylo velmi sympatické, protože
zobrazovalo situace, které znají z vlastní zkušenosti, a vzbuzovalo v nich ryze pozitivní
emoce. Seriáloví senioři se také díky tomuto zobrazení svým prožíváním přiblížili
chování očekávanému u mladých lidí.

3.3.7 Život v domově seniorů – důstojnost, svoboda a nejistota
Poslední kategorie, v rámci které budu analyzovat recepci seniorů, vzešla
z předchozího šetření rozdělená na dvě podkategorie. Kategorie specifik života
v domově seniorů je v seriálu ukázána v rámci podkategorie důstojnosti a svobody
obyvatel domova, která je demonstrována zejména konzervativní ředitelkou domova
seniorů, která stáří považuje za nevkusné a nevidí na něm nic krásného. Ke klientům
domova se chová nedůstojně a často je omezuje na svobodě. Druhá podkategorie je
spojená s všudypřítomnou nejistotou, která je demonstrována zejména ve vztahu
k ostatním spoluobyvatelům a spolubydlícím na pokoji či s pochybností, kdo budou
pracovníci domova kolem vás.
Většina starších lidí mi v rámci rozhovorů v domovech seniorů opět připomněla,
že mnoho z nich požádalo o pobyt v domově seniorů samo, případně urgovali rodinu
k rychlému zařízení, ačkoliv rodina s jejich rozhodnutím často nesouhlasila. Nad
možností žít v této instituci tak většinou vyjadřovali vděčnost. Všeobecně se dá říci, že
ve všech domovech seniorů respondenti měli velmi dobrý vztah s pracovníky zařízení.
Oproti seriálovému zpracování nikdo z dotázaných v domovech pro seniory neměl
žádný problém s ředitelem vlastní instituce, ve dvou zařízeních se spíše vztah k řediteli
blížil jeho adoraci, ve třetím zařízení ředitelku osobně neznali, ale žádný problém ve
vztahu k její osobě nevyslovili.
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R5: (…) jinak jak vy jste vykreslila tu paní ředitelku, tak náš pan ředitel vydal takovou
reklamní brožurku o domově a tam je Goethův veršík: „Krásní mladí lidé jsou hříčkou
přírody, ale staří lidé jsou umělecká díla.“
R4: To je hezké.
R5: V tom bych viděl ten přístup toho ředitele oproti té ředitelce v tom seriálu, v tom co
říká.
(Skupina 2, 28. 3. 2015, Lysá nad Labem)
Zobrazení seriálové ředitelky v nich vzbudilo velmi negativní emoce, protože
její obraz se zásadně lišil od toho, co si s touto rolí ve skutečném domově z vlastní
zkušenosti spojovali. Tento rozdíl byl však natolik zásadní, že ředitelka ze seriálového
domova pro ně nebyla reálnou a brali ji zcela jako fikční postavu, která činila seriál
zajímavějším. Poprvé v rámci provedených rozhovorů vyjádřili obavu nad seriálovým
zpracováním a možností negativně ovlivnit obraz domovů důchodců v myslích diváků.
R1: No, že by neměla být tou ředitelkou, rozhodně.
M: Takže myslíte, že v divácích by to také mohlo vyvolat nějaký…
R1: No, určitě, určitě, když to vidí, jak s nimi zachází, tak tam nebudou chtít jít.
(Skupina 1, 20. 3. 2015, Mníšek pod Brdy)
R5: No, můžou z toho mít samozřejmě strach.
(Skupina 2, 28. 3. 2015, Lysá nad Labem)
V rámci promluv týkajících se zobrazení ředitelky domova seniorů respondenti
poprvé připustili přesah mediální fikce do utváření reality diváků. Měli pocit, že
podobné zobrazení může diváky ovlivnit v jejich rozhodování, zda by sami do podobné
instituce byli ochotni jít. Oni samotní opět spíše vystupovali v roli diváků a bylo jim líto
seriálových hrdinů, chování seriálové ředitelky považovali za nepřípustné. Jedna
z respondentek seriál sledovala před jejím příchodem do domova seniorů a připustila, že
seriál měl na její představu o domově seniorů vliv.
R4: Na mě ten seriál působil tehdy velice emotivně, a to jsem vůbec nevěděla, že půjdu
do domova důchodců. A když jsem přišla sem, tak jsem byla velice zklamaná, jsem tady
půl roku a pořád zklamaná jsem.
(Skupina 2, 28. 3. 2015, Lysá nad Labem)
Tato respondentka v podstatě jako jediná vyjadřovala svou nespokojenost
s životem v domově seniorů. Na základě sledování seriálu získala dojem, že v domově
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seniorů vládnou mezi obyvateli dobré vztahy a existuje jistá komunita aktivních seniorů
podobně jako v seriálu. To se bohužel nepotvrdilo. Špatné vztahy v domově pro seniory
však potvrdili pouze respondenti z jedné skupiny, zde to ale byl velmi často zmiňovaný
rozpor se seriálovým zpracováním.
R5: Ještě k tomu, co říkala tady paní, (R4) dřív do domova důchodců chodili třeba lidé,
kteří skončili těsně v zaměstnání a šli do domova, tak ti lidé byli schopní, chodili třeba
hrabat listí, kdežto teď je trend, aby lidé zůstávali co nejvíce doma, a sem vlastně chodí
lidé, kteří už nemohou být doma, nejsou schopní se o sebe postarat. No, a z toho potom
vzniká i ten problém, že ti lidé si mezi sebou nerozumí, každý prosazuje jenom to svoje a
hašteří se a už to prostě není takové, jako kdyby člověk žil v té většinové společnosti, už
jsou tady ty problémy…
(Skupina 2, 28. 3. 2015, Lysá nad Labem)
Respondenti v tomto domově seniorů tak zpochybnili složení obyvatel
seriálového domova seniorů. Oproti seriálovému zpracování, které se věnovalo zejména
jedné aktivní skupině relativně zdravých seniorů, u nich v domově zkušenost s podobně
fungující komunitou nemají. Rozdílné zdravotní obtíže a úrovně samostatnosti s sebou
podle nich přinášejí větší spory. V ostatních domovech dotázaných seniorů však dle
výpovědí vládla příjemná atmosféra a vztahy nebyly tak napjaté jako zařízení
respondentů s problémovými vztahy mezi obyvateli, ačkoliv složení obyvatel bylo dle
mého mínění ve všech třech navštívených domovech pro seniory obdobné. Respondenti
z tohoto domova měli pocit, že by sledování seriálu mohlo dát dobrý příklad jejich
spolubydlícím. Fakt, že seriál příliš nepostihuje například takzvané ležící pacienty, kteří
jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko, respondentům nevadil a rozuměli tomu vzhledem
k zásadám žánru, kterým tento seriál je.
R5: Jako televizní záležitost to nemůže úplně postihnout, protože je potřeba, aby to bylo
zábavné, musí to mít nějaký děj a třeba ta vrstva těch ležících, to by zase patřilo do
nějakého jiného seriálu, kde se řeší problémy právě těch, kteří jsou ležící a třeba také
trpí tím osaměním a tak dále.
(Skupina 2, 28. 3. 2015, Lysá nad Labem)
Respondenti tedy od seriálu nutně neočekávali komplexní deskripci reality, zcela
přirozeně přijímali úzké zaměření tvůrců pouze na určitou část obyvatel a nepopisovali
to jako nedostatek. Obyvatelé domovů pro seniory se se seriálovým zpracováním
neztotožňovali, jejich důstojnost ani svoboda dle jejich výpovědí nijak poškozována
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není. Ve vztahu k nejistotě však připouštěli, že spolubydlícího si stejně jako v seriálu
vybírat nemohou. Problémy mezi spolubydlícími byly podle nich zcela běžné, ale rychle
a efektivně řešené. Poměrně velká část z nich žila v jednolůžkových pokojích, kde tato
obava odpadala. Pocit nejistoty se tedy v jejich výpovědích neobjevoval. Spojovali ho
spíše se situací, která by nastala, kdyby v domově seniorů nebyli.
V otázce soukromí a možnosti udržet si tajemství se ve všech skupinách shodli,
že role „drbny“ v seriálu podle respondentů bravurně ztvárněná Alenou Vránovou je
přítomná v každém zařízení a její zařazení do scénáře bylo podle nich logické. V této
oblasti se také zcela shodli s respondenty z klubů seniorů, kteří přítomnost tohoto typu
postavy hodnotili rovněž kladně, protože i z jejich zkušenosti se takoví lidé vyskytují
v každém kolektivu.
R3: My tu o všech všechno víme.
M: A to je taky jedna věc, že všechno víte.
R3: Všechno o sobě víme.
R1: A když to nevím, tak to aspoň nezapomenu. (smích)
(Skupina 1, 20. 3. 2015, Mníšek pod Brdy)
R24: Ale zase byla zábavná
M: No, byla zábavná.
R24: Ta Vránová. Zase tam byl takový rozruch s ní. No, to bylo docela fajn.
(Skupina 4, 8. 4. 2015, Praha)
Se ztrátou soukromí není dle dotázaných snadné se vyrovnat, ale tento problém
není možné označit jako problém domovů pro seniory, tito lidé podle nich existují
všude. Naopak role Aleny Vránové pro ně byla příjemným zpestřením a zdrojem
zábavy. Její role na dotázané působila kladně, přestože ztráta soukromí jimi byla
hodnocena jako zásadní problém.
Respondenti z klubů seniorů seriálové pojetí ředitelky domova nehodnotili tak
negativně jako respondenti z domovů seniorů. Jako problematický klasifikovali fakt, že
ředitelka nemá ráda svou práci. Na pozici v takové instituci by podle nich měla být jiná
osoba. Ale mnoho z diskutovaných kroků, které seriálová ředitelka domova podnikla,
schvalovali. Upozorňovali na jistou zodpovědnost, kterou taková funkce obnáší. Tato
zodpovědnost byla dle jejich názorů nadřazená důstojnosti a svobodě obyvatel domova
seniorů, některým z jejích rozhodnutí tedy zcela rozuměli, ačkoliv by v jejím jednání
uvítali více lidskosti.
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R30: Oni ji pak vyměnili, což udělali dobře a tím se to vyřešilo, no. Já byla spokojená.
(Skupina 6, 23. 4. 2015, Praha)

Dostatečným zadostiučiněním pro diváky bylo její seriálové odvolání z funkce,
ve chvíli, kdy se ukázaly její finanční podvody. Negativitu této role tedy účastníci klubů
seniorů vnímali na jiné úrovni než obyvatelé domovů seniorů. Oproti obyvatelům
domovů seniorů ji respondenti z klubů seniorů hodnotili na pomezí pozitivního a
negativního charakteru a nehodnotili její existenci jako nereálnou. Odvolání ředitelky
jako potrestání „zla“ je však plně uspokojilo.
M: Takže na vás jako na divákovi to zobrazení té ředitelky nezanechalo nějaký špatný
dojem? Jako…
R29: No, ani dobrý, ani špatný prostě.
R33: Tak. Něco mezi tím.
R29: Asi tak. Byly věci, kdy si člověk řekl: „To bys nemusela.“ A pak byly věci, kdy si
člověk řekl: „A jo, (nesrozumitelné).“ Asi jako všude.
M: Tak to jo. Takže to ve vás nezanechalo nějaký pocit, že domovy – to je hrůza, jak je
to tady zobrazené, to…
R29: Určitě ne, vždyť tam všechno klapalo, tam bylo všechno v pořádku.
(Skupina 7, 16. 4. 2015, Praha)
Respondenti z klubů seniorů měli často pocit, že v seriálovém domově seniorů
vše fungovalo tak, jak by mělo. Oproti respondentům z domovů seniorů nesdíleli tak
silný pocit, že seriál může utvářet obraz domovů seniorů v myslích diváků a měnit tak
jejich postoj. Tvrdili, že jejich postoj v mnohem větší míře utváří jejich osobní
zkušenost. Část z nich uvedla, že vedle seriálového zobrazení znají osobně i jiné
domovy seniorů, kde podobná ředitelka nefiguruje, k určitému ovlivnění mínění však
zhlédnutím mediální fikce údajně docházet může.
Tito respondenti také uvedli, že ztráta soukromí a nejistota jsou pro ně
v kontextu života v domově seniorů zcela relevantní pojmy.
R25: Jako určitě tohle zobrazili dobře, je fakt že člověk si k sobě nemůže vybrat člověka,
že jo.
(Skupina 5, 20. 4. 2015, Praha)
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R29: Ono také lidé v pokročilém věku, aby se sžívali a zvykali na sebe a to nejde
bezkonfliktně.
R31: Nejde.
R29: To nejde, protože ten život každého nějak zformoval, to na sebe samozřejmě…
(Skupina 6, 23. 4. 2015, Praha)
Soužití různých lidí na pokojích vnímali respondenti z klubů seniorů poměrně
osudově. Zmiňovali různé problémy, které mohly nastat a v seriálu nastávaly. Podobně
jako v seriálu viděli spíše negativa takového soužití a měli pocit, že to je pro seniory
v domovech problematické. Sdíleli tedy stejný názor, který byl zobrazený v seriálu.
Seniory v domově vnímali spíše jako mladší generaci seniorů, ale nepozastavovali se
nad tím. Jedna z respondentek potvrdila, že při sledování tohoto seriálu měla pocit, že je
to možné, že je to reálné, přestože to pro ni nebyla předtucha nejlepší budoucnosti. Jiná
respondentka však celou kategorii i seriál zhodnotila jako velmi zidealizovaný produkt.
Vnímání seriálu jako celku tedy bylo značně individuální.
R29: Ne, já mám pocit, že to bylo celé zidealizované. Prostě celé, celé, celé to bylo
zidealizované a navíc říkám, tenkrát se říkalo, že to vymysleli, protože nemají role pro
starší herce, tak že je soustředili do toho seriálu. No, bylo to úsměvné, ale něco na tom
bylo.
R29: A byly to výborné herecké výkony. A prostě celé to prostředí, to bydlení, ta péče, to
že tam byly teda ty různé zájmové skupiny, ty vztahy jednotlivců, skupin, to mi
připadalo, že bylo zidealizované, že život je trošičku šedivější. (R33 souhlasí) Ale bylo
to hezké jako podívaná, proč ne. Dobře se na to koukalo. (R33 souhlasí) A když člověk
už byl pokročilého věku, tak se při tom cítil dobře.
(Skupina 7, 16. 4. 2015, Praha)
Tento výrok hodnotím jako charakteristický pro celou analýzu příjmu tohoto
seriálu seniory. Respondenti si byli často vědomi nesouladu mezi realitou a seriálovým
zobrazením, přesto ve většině případů hodnotili zpracování tématu a jeho zahrnutí
kladně. Velmi kladně hodnotili to, že seriál akcentoval neobvyklé téma stáří a stárnutí
v domově seniorů a přáli by si, aby toto zobrazení našlo své diváky mezi mladší
generací. Pro respondenty seriál sloužil jako hezká podívaná, při které se cítili dobře.
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Závěr
Hlavní otázkou mého recepčního výzkumu bylo to, jak senioři vnímají seriál
Život je ples. V rámci mého výzkumného šetření jsem realizovala 7 sezení ve formě
ohniskových skupin, 3 z nich se uskutečnily mezi staršími lidmi žijícími v domovech
seniorů, 4 z nich mezi staršími lidmi scházejícími se v klubech seniorů. V průběhu
skupinového sezení senioři vyjadřovali své názory na seriálové zpracování šesti oblastí,
které vyplynuly z kvalitativní obsahové analýzy seriálu (senioři a sny, přání a cíle;
senioři, nové technologie a vzdělávání; vztahy k sobě samým a k minulosti; rodinné
vztahy vs. osamění; milostné vztahy a specifika života v domově seniorů).
Respondenti v domovech seniorů byli často o generaci starší, než byli seriáloví
představitelé obyvatel zobrazeného domova seniorů. Ti byli věkově blíže spíše
k respondentům z klubů seniorů, i když mezi oběma skupinami dotázaných seniorů se
našly výjimky. Podstatné pro odlišení obou skupin seniorů bylo mnohem výraznější
zapojení seniorů z klubů v běžném sociálním životě. Z výpovědí respondentů lze
usuzovat, že seriál artificiálně skloubil dvě značně odlišné sociální situace a reality
(domov seniorů vs. seniorský klub). Tento nesoulad poté stál za řadou odlišností v
recepci mezi skupinami seniorů z domovů a z klubů. Senioři v seriálu tedy svým
ztvárněním odpovídali spíše realitě, kterou znají současní návštěvníci klubů seniorů.
Tyto rozdíly spočívaly zejména v pojetí zdravotního stavu, úrovně samostatnosti či
náplně volného času seniorů.
Všichni dotázaní senioři vyjádřili velké nadšení nad seriálem zabývajícím se
problematikou stáří a stárnutí. Respondenti z domovů seniorů seriál často neznali,
odůvodňovali to tím, že při společném sledování televizních obsahů v domovech
seniorů je náročné prosadit si program České televize, která seriál vysílala, protože
většina obyvatel pravidelně preferuje jiné kanály.
Během našich rozhovorů ale senioři z klubů seniorů několikrát upozornili, že
diváky seriálu by měla být zejména mladší generace, aby si lépe uměla představit, jaké
stáří je, a zvýšila tak svůj zájem o stáří a staré lidi. Vymezením se vůči mladým lidem a
označením pro respondenty nepříjemných scén (většinou se jednalo o zobrazení
osamělých seniorů) za scény vhodné pro osvětu mladé generace vyjadřovali respondenti
z klubů seniorů obavu nad svou budoucností.
Seriálové zobrazení témat týkajících se snů, přání a cílů a témat zahrnujících
seniory a nové technologie vzbudilo velmi kladné ohlasy. Respondentům z domovů
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seniorů v tomto případě nikterak nevadilo, že seriálová realita se dle jejich výpovědí
zásadně liší od reality, jak ji osobně znají. Pro respondenty z obou skupin bylo
podstatnější, že seniory tvůrci seriálu ukázali jako aktivní osoby plné života. Při
zobrazení seniorů v kontextu, který v respondentech vzbuzoval kladné emoce, se
zásadní odlišnosti mezi oběma skupinami neprojevovaly, jelikož srovnávání seriálového
ztvárnění s vlastní realitou či představou respondentů bylo v tomto případě upozaděno.
Seriálové zobrazení seniorů v domovech jako osamělých osob bez kontaktu
s rodinou a zároveň vykreslení ředitelky této instituce jako člověka, který nemá rád
seniory, vnímaly obě skupiny respondentů jiným způsobem. Senioři z klubů spatřovali
jistý rozpor v tom, že sami život v domovech většinou nahlíží stereotypně – podobně
jako tvůrci v seriálu – zároveň ale měli tendenci seriál kriticky reflektovat a připouštět,
že to v domovech seniorů možná vypadá jinak. Pro respondenty z domovů seniorů bylo
zobrazení seriálové ředitelky tak vzdálené od jejich zkušenosti, že ji nepovažovali za
reálnou a vnímali ji jako ryze fikční postavu, která činí seriál zajímavějším. Stejné to
bylo v případě seriálových osamělých seniorů, jejichž zobrazení přišlo respondentům z
domovů smutné a hrozivé, ale bylo pro ně pouze fikcí, kterou sledovali v roli diváků a
nespojovali si ji s realitou v domovech pro seniory. V případě zobrazení seriálové
ředitelky respondenti z domovů seniorů připustili možné nebezpečí přesahu mediální
fikce do konstrukce reality diváků, které by se projevilo v jejich strachu strávit závěr
života v domově seniorů. U žádného jiného tématu nikdo z respondentů takový přesah
nepřipustil.
Zobrazení milostných vztahů v seriálu senioři přivítali a jeho zpracování
hodnotili jako velmi uvěřitelné. Tyto vztahy mezi obyvateli domova dle výpovědí také
částečně demonstrovaly jejich vlastní tužby. Většina respondentů již neměla životního
partnera. Seriálové zpracování tedy zobrazovalo jejich vlastní sny a tím je činilo
reálnými a přirozenými. Respondenti tak popsali jednu z rolí populární kultury, kterou
zmínila například Ien Ang (1985) ve studii věnované recepci seriálu Dallas, kde se jako
jeden z důvodů úspěchu seriálu ukázalo to, že jeho diváci na jednu stranu mohli „utéct“
do zidealizovaného světa seriálových hrdinů (finančně zajištěných lidí obklopených
luxusem), zároveň ale seriál nebyl vytržen z jejich sociální reality, protože hrdinové
Dallasu (stejně jako u seriálu Život je ples) v osobních vztazích prožívali stejná životní
dilemata jako diváci.
Výzkum ovšem odhalil také to, že některá témata, vnímána seniory jako palčivá,
seriál nepostihl (buď vůbec, nebo se jim věnoval jen nedostatečně). Jednalo se zejména
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o problém roztroušenosti rodinných členů po celém světě, který narušuje ideál
„semknutosti“ rodiny. Zmíněna ale byla také role mobilního telefonu v životě seniora
(ve smyslu mobilu jako „spojovače“ seniora s okolním světem) nebo perspektiva vztahu
seniorů a lékařů.
Ve většině případů tedy zpracování seriálových témat souznělo s vnímáním
respondentů výzkumu. Zpracování i uchopení jednotlivých témat respondenti hodnotili
spíše kladně, rozdíly v recepci mezi skupinou seniorů z domovů a skupinou seniorů
z klubů byly patrné zejména v tom, že respondenti z domovů seniorů porovnávali
mediální fikci se svou reálnou skutečností, zatímco respondenti z klubů seniorů
hodnotili spíše na základě vlastních představ, které byly často plné stereotypů. Svůj vliv
měl i velký věkový odstup obou skupin. Nicméně i tak spíše malé rozdíly ve vnímání
zobrazení témat mezi jednotlivými seniory nebo skupinami v rámci dvou hlavních
skupin seniorů z domovů a klubů seniorů tak byly spíše vzácné.
Ačkoliv respondenti někdy připouštěli, že seriálové zpracování domova seniorů
bylo zidealizované, na závěr se shodli, že seriál pro ně byl hezká podívaná, při které
jako senioři měli dobrý pocit.
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Summary
The main question of my reception research was how seniors perceive TV series
“Život je ples”. The scope of my work consisted of 7 focus groups, 3 of them were
organised with old people living in retirement homes and other 4 organized with clients
of senior clubs. Through the method of focus groups I gathered the seniors' views on
how the series represented six topics, that stood out from qualitative content analysis of
the TV series (seniors and dreams, wishes and their goals; seniors, new technologies
and education; relationships to ourselves and to the past; family relations vs. loneliness,
love affairs and specifics of life in a retirement home).
Respondents from retirement homes were usually a generation older than the
series' characters. The TV series' characters were closer to the clients of the senior
clubs, even though there were some exceptions on both sides. The important
distinguishing of the groups were the connection of the people from senior clubs to
everyday social life. We can say that the series actually artificially merged together two
significantly different social situations and realities (retirement homes vs. senior clubs).
This incompatibility then caused many differences in perception by the groups from
retirement homes and senior clubs. Seniors in the series were described more like the
clients of the senior clubs in reality. This differences lied especially in viewing their
health state, level of independence or free time activities.
All the interviewed seniors expressed enthusiasm in the fact that there is a TV
series, where the problems of old age and aging are the main topics. Respondents from
retirement homes usually did not know the series. They argued that it is difficult to
enforce watching the Czech Television channel, where the series was broadcasted, due
to the preferences of other clients of the institution to watch other channels.
During the interviews seniors from the clubs pointed out that the series should be
watched especially by the younger generation for the reasons of better empathy and
imaging, how it is to be old and to call their attention to older people and ageing.
Through delimitation against younger people and designating uncomfortable scenes for
seniors (usually representation of lonely elders) as scenes suitable for raising awareness
among younger generations, they expressed concerns about their own future.
The series' presentation of the topics regarding dreams, wishes and goals and
topics concerning new technologies attracted a very positive evaluation. Respondents
from retirement homes were not upset about the fact that the series' reality is diverging
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significantly from the reality as they see it. For both groups it was more important that
old people are presented as active persons full of live. Displaying seniors in context, that
brought out positive emotions within respondents, caused little to no differences
between the perception of the situations by the two groups, as the confrontation of the
series' reality and respondent's reality or their apprehensions was deemphasized in this
case.
The series demonstration of seniors as lonely people without any contact with
their family and its demonstration of the headmaster of the institution as a person, who
dislikes seniors, was perceived by both groups differently. Old people from senior clubs
saw a little contradiction in viewing retirement homes stereotypically themselves – as
well as creators of the TV series – but at the same time were critical towards the TV
show and admitted that the reality in the retirement homes looks otherwise. For clients
of retirement homes the character of the headmaster was so far from their experience
that they did not consider it real at all. Instead they perceived it as pure fiction that
makes the series more appealing. The same result had the series' presentation of lonely
elders in the retirement homes, that respondents found sad and terrifying, but again just
a fiction viewed from the point of a spectator and made no connection with the reality in
their retirement homes was made. In the case of series' headmaster respondents admitted
possible danger of constructing reality of viewers through media fiction that would
perpetuate as a fear to spend end of the life in a retirement home. No other topic made
any respondent admit this kind of overlap.
Representation of love affairs by the series was by the seniors welcomed and it
was reviewed as very believable. These relations between the series' home residents also
reflected their own real desires. Most of the respondents already did not have a life
partner. Series' presentation shown their own wishes and dreams and made them real
and natural. Respondents therefore described one role of popular culture, that was
mentioned for example by Ien Ang (1985) in the study of reception of series Dallas,
where was discovered that one of the reasons of series' success was the spectator's
opportunity to “escape” to an idealized world of series' representatives (financially
secure people surrounded by luxury), but at the same time the viewer was not torn out
of his/her social reality, as the characters of Dallas (the same way as characters of Život
je ples) had to go through the same troubles and problems as the audience.
This research also uncovered that some topics, that are viewed by the
respondents as pressing, series did not present (either not enough or not at all). It was
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especially an issue of family members spread across the globe which breaks the ideal of
tight family. There was also mentioned the role of a cell phone in a life of a senior (in
the role of “a connector” with the outside world) or a perspective of a relation of a
senior and a doctor.
In most cases the perception by the respondents correlated with the series'
presentation of the researched topics. The presentation of the topics by the series was
rated mostly positive by the respondents. Differences between the two groups were that
the retirement home seniors confronted the medial fiction with their reality, whereas the
clients of the senior clubs compared the fiction with their imagination of a retirement
home, which were usually full of stereotypes. The age difference of the groups also
played a role. Even so rather a small differences in perception of the presentation of the
topics between individual seniors or groups within the two main groups (retirement
homes vs. senior clubs) were negligible.
Although respondents sometimes admitted that series' presentation of a
retirement home was idealized, at the end, they agreed that the series was enjoyable for
them and they as seniors had a good time watching it.
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