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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá tím, jak jsou staří lidé zobrazováni v médiích. Práce 

pomocí obrazové analýzy obsahu zkoumá pět magazínů pro seniory: Doba seniorů, Grand 

Genrace, Revue 50 plus, Spokojený domov a Vital Plus, ročník 2015. První část této práce 

představuje teoretické koncepty, které se váží k této problematice. Je zde definován 

koncept stáří, pojem senior a určeny hranice stáří podle různých autorů. Další kapitola 

definuje reprezentaci reality v médiích a popisuje rozdílnost mediální a sociální reality. 

V kapitole Reprezentace stáří v médiích představujeme závěry českých a zahraničních 

studií, ze kterých jsme čerpali nejen v teoretické části, ale i při tvorbě výzkumného plánu. 

Čtvrtá kapitola se věnuje stereotypům a mýtům spojeným se stářím, stárnutím a se 

seniory.  Součástí práce je samostatná obrazová analýza obsahu fotografií. Jejím 

předmětem jsou fotografie, na kterých jsou osoby nad 50 let. Tyto obrazy jsou 

analyzovány pomocí několika proměnných, které jsme si sestavili z českých a 

zahraničních výzkumů. Vycházíme především z české studie z roku 2007, jejíž výsledky 

pak porovnáváme s našimi.  Cílem výzkumu je odpovědět na výzkumné otázky, vytvořit 

obraz seniorů, kteří se v magazínech pro osoby nad 50 let vykytují, a sledování trendu 

vývoje zobrazování starších osob v českých médiích. V závěru této diplomové práce je 

vykreslen obraz seniorů, kteří se v magazínech vyskytují nejčastěji.   

 

Abstract 

This thesis deals with portrayal of elderly people in media. Thesis use a visual analysis 

of content to examine five Czech magazines for seniors: Doba seniorů, Grand Generace, 

Revue 50 plus, Spokojený domov and Vital Plus, year 2015. First part of the thesis 

explains theoretical concepts, which are related to this issue. It defines the concept of 

“oldness“, the term “senior“ and determines the limits of old age according to different 

authors. Next subchapter defines representation of reality in media and describes the 

difference between media reality and social reality. In the chapter Representation of old 

age in media we introduce the results of Czech and foreign studies, from which we have 

drawn not only in theory, but also in the preparation of our research plan. Fourth 

subchapter refers to stereotypes and myths about old age, ageing and seniors. Above that, 

the thesis also includes image analysis of photo content. Its main object are photographs 

with people over 50 years old. These images has are analyzed using several variables that 



 

 

 

 

we have created from Czech and foreign research. The data is mainly draw from the 

Czech study from 2007, whose results we compare with ours. The research was aiming 

to answer the research questions, make an image of seniors, who appear in „senior 

magazines“, and to observe the trend of representation of the elderly persons in Czech 

media. At the end of the thesis is portrayed the image of seniors, who are most often used 

in the magazines. 
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Úvod 

 

Stárnutí obyvatelstva je v západní společnosti již dlouhodobý trend. Podle 

demografických statistik česká populace stárne a do roku 2050 tady bude téměř o 10 % 

více osob starších 60 let než nyní1. A podobná je i situace v ostatních evropských zemích. 

Osoby nad 60 let se postupně stávají významnou skupinou společnosti, na kterou cílí 

nejen politika a marketing, ale také média. Senioři jsou totiž největšími konzumenty 

mediálních obsahů tradičních médií, od tištěných – časopisů a novin, přes rozhlas až po 

televizi. Částečně jde o generace, které při svém dospívání postupně zažily vznik či 

následný rozvoj těchto médií. Proto jsou zvyklí tyto tradiční mediální obsahy 

konzumovat. Dalším faktem je, že s důchodovým věkem přichází i více volného času, 

který vyplňují právě četbou, sledováním seriálů nebo poslechem rozhlasu. 

V předkládané diplomové práci se zaměříme na to, jak média seniory zobrazují. 

Chceme zjistit, zda nám média předkládají spíš fit modely a modelky ve věku 50 let nebo 

nemocné staříky a stařenky, kteří jsou osamoceni v domově pro seniory. Záměrně 

uvádíme dva protipóly, jak je možné seniory v médiích vídat. Často se tam ale neobjevují 

vůbec, což je podle našeho názoru ještě vážnější, než zkreslení reality. Cílem této 

diplomové práce je analýza obrazu seniorů v magazínech určeny pro jejich věkovou 

kategorii. V práci budeme pomocí obrazové analýzy obsahu rozebírat fotografie, na 

kterých se objevují osoby nad 50 let. Fotografie pochází z pěti celorepublikových 

magazínů pro seniory - Grand Generace, Spokojený domov, Revue 50 plus, Doba seniorů 

a Vital Plus. Na seniory budeme po celou dobu nahlížet jako na zajímavou a především 

heterogenní skupinu společnosti, která stále roste a stává se tak zajímavější cílovou 

skupinou. 

Diplomová práce se zaměří na vizuální obsah, protože se s ním v tištěných médiích 

setkáváme každý den. Fotografie mohou být zpravodajské, umělecké nebo třeba jen 

ilustrační. Fotografie byly vždy dokladem a zachycením reálného okamžiku. Každá 

fotografie nám zobrazuje nějakou realitu, kterou pokládáme za tu pravou a skutečnou. 

Stále více na nás obrazy působí z různých stran a s rozvojem sociálních sítí orientovaných 

na vizuální sdělení ještě více roste převaha našeho „čtení“ informací z obrazů nad čtením 

                                                           
1V roce 2015 bylo podle dat OSN v České republice 2 558 000 obyvatel starších 60 let, což je 24,3 % obyvatel ČR. 

V roce 2050 se má podíl zvýšit na 34,5 % (tj. 3 547 000 osob ve věku 60+). (Trávníček, 2017 s. 19) 
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textu. Podstatné ale je, že každý tyto informace čte jiným způsobem. 

Chceme popsat trend v zobrazování osob starších 50 let a zjistit, jaký obraz v českých 

magazínech pro seniory převažuje. Budeme přitom vycházet z několika zahraničních 

studií a z české studie Renáty Sedlákové z roku 2007. Problematika zobrazování seniorů 

v českých médiích byla nejvíce mapována na přelomu tisíciletí. Proto jsme se rozhodli 

navázat na tyto výzkumy a použít i některé zahraniční zdroje, abychom mohli vysledovat, 

zda se trend v zobrazování starších osob v českých médiích nějak mění. Jsme si vědomi, 

že vybraný vzorek je rozdílný, než jaký sledovali autoři a výzkumníci před námi. Přesto 

doufáme, že výsledky budou přínosné a přinesou nový pohled na toto téma. 

Pro snadnější orientaci popíšeme strukturu předkládané diplomové práce. 

V teoretické části hned na úvod vymezíme pojmy stáří a senior a zmíníme také rozdílné 

dělení hranic stáří. Pak se budeme věnovat teoretickým konceptům souvisejícím s médii. 

Popíšeme, jak probíhá reprezentace reality, a navážeme teorií o sociální konstrukci reality. 

Dále vysvětlíme mediální realitu a její specifika ve vizuálních materiálech. Následovat 

bude kapitola o reprezentaci seniorů v médiích, ve které popisujeme jednotlivé výzkumy, 

ze kterých budeme v naší práci vycházet. Na závěr teoretické části ještě zmíníme časté 

stereotypy a mýty spojené se stářím a stárnutím a také vysvětlíme, proč je dobré si na tyto 

„zjednodušující koncepty“ dávat pozor. 

Dříve než přistoupíme k samotnému výzkumu, v kapitole Metodologie popíšeme, 

jak budeme při výzkumu postupovat, definujeme výzkumný vzorek a výzkumnou 

jednotku. Součástí této kapitoly bude i operacionalizace pojmů a popis zkoumaných 

proměnných. Poté bude následovat ještě krátká kapitola věnovaná periodikům určeným 

seniorům, kde popíšeme vztah seniorů a médií, trh s časopisy a rozebereme jednotlivé 

časopisy, které jsme vybrali do našeho vzorku. 

V praktické části budeme postupně odpovídat na několik výzkumných otázek, které 

jsme si určili hned na začátku studie. Ptáme se na podíl počtu fotografií se seniory, na 

pohlaví a na etnickou rasu. Zajímat nás také bude aktivita seniorů, jejich role či profese a 

vzhled. Hlavním cílem je tedy analýza obrazu seniorů v magazínech pro seniory. 

Diplomová práce si neklade za cíl pokrýt toto téma celkově, chce spíše poukázat na to, 

jak média seniory zobrazují a jaký obraz seniorů převažuje. V závěru se pokusíme 

všechny výsledky výzkumu shrnout a vytvořit jednotný obraz typického seniora z tohoto 

druhu magazínů. 
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Teoretická část 

1 Stárnutí a stáří 

V první kapitole se budeme věnovat procesu stárnutí, trendu stárnutí společnosti a různým 

pohledům na něj. Definujeme stáří, tedy období, ke kterému stárnutí člověka směřuje. 

Dále vymezíme pojem senior a jeho rozdílnosti v chápání v českém prostředí a 

v zahraničí. S tím souvisí také klasifikace věku, která se napříč teorií často liší. Zmíníme 

tedy několik typů takového dělení. V závěru kapitoly zmíníme jev, který právě vyšší věk 

často doprovází tzv. ageismus. 

 

1.1 Stárnutí 

Stárnutí je celoživotní biologický proces. Ondrušová (2011) o něm hovoří jako o procesu 

všeobecném, ale přitom individuálním, jelikož každý jedinec stárne jinak. „Stárnoucího 

jedince postihují změny ve všech rovinách: biologické (tělesné změny organismu), 

psychické (např. zpomalení psychomotorického tempa a přijetí nové role) a sociální 

(vztahy se společností a postoje k okolí),“ (Ondrušová, 2011, s. 14). Při procesu stárnutí 

jsou důležité především právě psychologické aspekty stárnutí. I starší člověk musí mít 

stále důvod k životu a nesmí se zaměřovat pouze na minulost. Ondrušová cituje Eriksona 

(1999), který charakterizoval stupně zrání osobnosti. Podle něj je hlavním úkolem 

stárnoucích lidí „dosažení integrity, nalezení rovnováhy a získání moudrosti,“ 

(Ondrušová, 2011, s. 32). V tomto věku je důležité, aby senioři vnímali svůj život jako 

pozitivní dílo, které už ukončili, a byli tak schopni přijmout jeho konec. 

V současnosti převládá jakýsi pohled na staré lidi, jako na něco „bezcenného“, co 

už nemá smysl, a je „nám mladým, aktivním, produktivním, konkurenceschopným na krku, 

na obtíž,“ (Sak, 2012, s. 16). Takový pohled ale považujeme za chybný. Je třeba opustit 

stereotypy a předsudky a dívat se na stáří v širším kontextu vývoje člověka a civilizace 

(Sak, 2012, s. 16). Není to jen období degradace a úbytku sil, i tato fáze vývoje člověka 

má nepochybně také svou cenu (Ondrušová, 2011, s. 13). Starší lidé mají velkou zásobu 

zkušeností, zažili toho za svůj života hodně - nespočet změn, vlád, krizových situací. Své 

zážitky dokáží zužitkovat, vytvořit si nadhled a zobecnit získané zkušenosti 

(Sak, 2012, s. 21). 
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Podle Saka a Kolesárové (2012) není stárnutí společnosti jen dočasný výkyv, který 

by zapříčinila nějaká demografická vlna, jedná se o trvalou proměnu evropské 

společnosti. V České republice se jedná o výrazný fenomén, který je zapříčiněn 

prodlužováním délky života, poklesem plodnosti, poklesem kojenecké úmrtnosti a 

snižováním úmrtnosti celkově (Sak, 2012, s. 86). Za posledních padesát let se naděje na 

dožití prodloužila zhruba o deset let (Sak, 2012, s. 88). V České republice byla naděje na 

dožití v roce 2016 podle statistik Českého statistického úřadu u žen 82,1 let a u mužů 76,2 

let.2 Podle odhadů Organizace spojených národů se bude stárnutí české populace ještě 

prohlubovat. V roce 2015 bylo 24,8 % (2 637 000) osob starších 60 let a v roce 2050 se 

jejich podíl zvýší na 34,8 % (3 691 000).3 

Stárnutí společnosti evropské státy zaskočilo. Podle Saka (2012) je zastihlo 

nepřipravené, jak koncepčně, politicky, tak z hlediska společenskovědní sebereflexe. Ta 

je podle něj opožděná a nedostatečná, s čímž souhlasí, podle jeho výzkumu, i většina 

české populace (66 %) (Sak, 2012, s. 16).   

 

1.2 Stáří 

Stáří neboli senium je poslední vývojovou etapou v životě člověka (Ondrušová, 2011, s. 

16). Za důležitý ukazatel stáří je považován především kalendářní věk. Hranice stáří bývá 

určena mezi 60. a 65. rokem. V literatuře je zmiňován také pojem presenium, tedy období 

„přechodu do stáří“, tj. mezi 50 a 60 lety (Haškovcová, 2012, s. 148). Není ovšem 

jednoduché určit, kdy stáří přesně začíná. Ondrušová (2011) upozorňuje na to, že věk je 

sice jednoznačně vymezitelný, ale neříká nic o fyzickém stavu, pracovních schopnostech 

nebo třeba změnách sociálních rolí. Podobně i Stuart-Hamilton (1999) považuje 

kalendářní věk za nepřesnou míru. Nejde podle něj o „spolehlivý prediktor“ životního 

stavu jedince. 

Spektrum lidí nad 50 let je „pestré, mnohotvárné a složitější“ než u jiných generací 

(Reidl, 2012, s. 66). Nicméně v našem případě se při analýze obrazových materiálů 

budeme opírat také o kalendářní věk, pokud jsme tento údaj u fotografií nalezli. Pokud 

ne, řídíme se podle indikátorů ze studie Denise Lewisové, Katalin Medvedevové a 

                                                           
2Česká republika v číslech. Obyvatelstvo. [online] [cit. 2018-03-01] Dostupný z: https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-

republika-v-cislech-2017 
3Probabilistic Projection. Age 60 and above: Median and prediction intervals. [online] [cit. 2018-03-01] Dostupný z: 

https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Probabilistic/Population/ 
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Desiree Seponskiové – Awakeing to the desires of older women: Deconstructing ageism 

within fashion magazines (2011), které analyzovaly fotografie starších osob ve fashion 

magazínech a řídily se těmito kritérii: viditelná barva vlasů, tvar těla, vrásky. Na základě 

těchto indikátorů budeme věk zobrazených osob v této práci subjektivně odhadovat. 

 

1.3 Senior 

Senior je člověk, který je v završující životní fázi. Seniorem se člověk stává plynule, 

přechodem ze střední generace. Jedná se o kategorii jak sociologickou, tak biologickou 

(Sak, 2012, s. 25). Senior je často vnímán jako příslušník své generace. Generace 

chápeme jako „velké sociální skupiny, které spojují určité znaky, především sociálního 

charakteru,“ (Sak, 2012, s. 28). I když se generace seniorů může zdát poměrně stejnorodá, 

jedná se však o nevíce diferenciovanou skupinu lidí ve společnosti. Odlišují se například 

„věkem, zdravotním stavem, funkční zdatností, rodinnou situací a sociálním zázemím, 

ekonomickými podmínkami, vzděláním, životními zkušenostmi a hodnotovým systémem,“ 

(Ondrušová, 2011, s. 32). 

V angličtině má slovo senior jiný význam než v češtině. Používají ho jako 

protiklad ke slovu junior. Pojem je užíván především k rozlišení mladšího a staršího člena 

rodiny, a to i v případě, že ten starší člověk není až tak starý (Haškovcová, 2012, s. 148). 

Senior je v tomto pojetí chápan jako člověk s bohatými zkušenostmi či vážený člen 

společenství (Reidl, 2012, s. 67). V českém prostředí je význam slova poněkud negativní 

a starší lidé nechtějí být oslovováni jako senioři (Reidl, 2012, s. 68). Reidl (2012) ve své 

knize o marketingových tricích zmiňuje pár doporučení, jak s touto cílovou skupinou 

zacházet. Zaujalo nás především doporučení, které se týká citlivého oslovení. Slovo 

„senior“ je v tomto případě podle autora zapovězeno. „Starší lidé mají zájem o nabídky, 

které zvyšují jejich kompetence. Mají potřeby – přesně tak jako mladí. Chtějí cestovat, 

bavit se, dobře se stravovat, pěstovat záliby, zamilovávat se,“ uvádí Reidl (2012, s. 66). 

A co se vám tedy vybaví pod pojmem „senior“? Tuto otázku položili Sak a 

Kolesárová (2012) ve svém výzkumu při hledání identity seniorů podle vnímání české 

populace. Téměř polovina dotázaných (49 %) spojuje seniora se stářím (starý člověk), 40 

% dotázaných si představí důchodce – tedy člověka, který již nepracuje. Dalšími často 

zmiňovanými charakteristikami je role v rodině (babička, dědeček), zdravotní stav či 

volný čas. S pozitivními charakteristikami (moudrost, zkušenosti, nadhled) spojilo 
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identitu seniora jen 2 % populace (Sak, 2012, s. 26-27). V této práci budeme taktéž pro 

osoby, které v analýze sledujeme, užívat termín senior, ovšem s vědomím všech 

odlišností, které s sebou tento pojem nese. 

 

1.4 Klasifikace věku 

Věk určuje formálně určenou a lehce identifikovatelnou identitu seniora. Pokud nám 

někdo řekne, že je mu třeba šedesát let máme hned „jasno“. Haškovcová (2010) popisuje, 

že na základě určité vlastní představy ohodnotíme, zda daný člověk na svůj věk „vypadá“ 

či nikoli. Ovšem zatímco věk představují dvě číslice, například zdravotní stav, stav mysli 

nebo kondici nezjistíme jen „od pohledu“ (Sak, 2012, s. 25). Přesto je kalendářnímu věku 

přičítán velký význam, byl vždy nějak členěn a dobře vyhovuje administrativě. Mezi 

nejjednodušší dělení věku patří: dětství, dospělost a stáří, nebo také první věk, druhý věk 

a třetí věk. Třetí věk je v současnosti dělen na třetí a čtvrtý věk. Podle Haškovcové (2010) 

toto rozdělení lépe koresponduje s kategorií „mladých seniorů“ a s vyzrálým stářím (od 

75 let a výše). 

Klasifikaci věku občas zastiňuje běžná praxe, tj. za starého člověka je považován 

ten, kdo dosáhl penzijního věku (kolem 65 let) (Haškovcová, 2010, s. 20). Věk odchodu 

do penze se v evropských zemích liší, pohybuje se v intervalu od 57 až do 75 let (Sak, 

2012, s. 94). Lidé ale stárnou postupně, není vhodné, aby na současnou generaci 

„mladých seniorů“ byly uplatňovány „kritéria vyzrálého stáří“ (Haškovcová, 2010, s. 21). 

Hranice mezi jednotlivými obdobími jsou nezřetelné a čím dál častěji se používá funkční 

rozdělení 50+, 60+, 70+, 80+, 90+, ke kterému se přikláníme i my v našem výzkumu. 

 

Podle Světové zdravotnické organizace se období lidského věku od zralého věku dělí 

následujícím způsobem (Haškovcová, 2012, s. 99 – 100): 

- 45-59 let střední, nebo též zralý věk 

- 60-74 let, vyšší věk nebo rané stáří 

- 75-89 let, stařecký věk neboli senium, vlastní stáří 

- 90 a více let, dlouhověkost 

 

 

 

 



 

 

9 

 

Ondrušová (2011) zmiňuje i další členění, které bere ohled na demografický vývoj a 

zlepšování funkčního stavu seniorů: (Zavázalová a kol., 2001; Holmerová a kol., 2002) 

- 65 – 74 let mladí senioři 

- 75 – 84 let staří senioři 

- 85 a více let velmi staří senioři 

Kromě kalendářního věku lze hovořit i o věku biologickém a věku sociálním. Biologický 

věk vypovídá o celkovém stavu organismu člověka (tzn. hypotetické označení konkrétní 

míry involučních změn, ty mohou být ale způsobeny i nemocemi a ne stářím). Sociální 

věk naopak věnuje pozornost rolím, které jedinec ve společnosti zastává. I zde je za jeho 

počátek považován odchod do důchodu (Ondrušová, 2011, s. 17). 

Podle nás je důležité zmínit, že každý jedinec stárne jinak. Reidl (2012) popisuje 

různorodost této generace. Uvádí, že 50 neznamená vždy právě 50, 60 není hned 60 a 70 

není 70. Rozhodující by podle něj měl být spíše psychologický popis věkové skupiny, než 

věková definice. V souvislosti s tím nám vyvstávají dva pojmy feel-age, věk, na který se 

člověk cítí, a look-age, vzhled člověka. Podle Reidla (2012) tak může být například 70letá 

dáma považována za 50letou. Zde se setkáváme s problémem i při našem výzkumu. Určit 

věk bez znalosti skutečného věku shledáváme za velmi obtížné. Jsou tedy dvě možnosti 

- buď půjde o subjektivní tip výzkumníka, nebo budeme kategorizovat jako „nelze určit“. 

 

1.5 Ageismus 

Ageismus je projev averze, nepřátelství a agresivity vůči starým lidem. Pro tento pojem 

neexistuje český výraz (Haškovcová, 2010, s. 34). Dalo by se hovořit o projevu věkové 

diskriminace, které zdaleka necílí pouze na seniory, ale setkat se ní může i člověk před 

padesátkou, např. při hledání zaměstnání. Ageismus však není pouze jednosměrný (někdy 

si to o sobě myslí i staří lidé samotní). Haškovcová (2012) upozorňuje na fakt, že senioři 

jsou tímto chováním postiženi výrazně. Zabránit se mu snaží například postupy proti 

sociální exkluzi. 
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2 Mediální a sociální realita a její reprezentace 

V této kapitole vymezíme základní pojmy studia médií. Nejprve popíšeme, co jsou to 

média a jaký je jejich hlavní úkol. Pak pro přehlednost uvádíme dva základní typy 

komunikace. V další části se budeme věnovat problematice reprezentací a reprezentaci 

skutečnosti. Zmíníme také teorii sociální konstrukce reality a popíšeme realitu, která je 

zobrazovaná v médiích.   

 

2.1 Média 

Slovo médium může nabývat celé řady významů, ovšem v našem případě zůstaneme u 

nejpoužívanějšího významu slova - médium komunikační (Jirák, Köpplová, 2007, s. 16). 

Hlavním úkolem komunikačního média je tedy zprostředkování nějakého svědectví a 

sdělit jej těm, kteří „při tom nebyli“ (Jirák, Köpplová, 2007, s. 42). Lidé často používají 

slovo „média“, když referují o masových médiích. Masová média jsou neosobní, 

institucionalizované prostředky masové komunikace, skrze které jsou sdělení předávány 

publiku (Franklin et al., 2014, s. 143). Masová média podle Franklina et al. (2014) 

zahrnují rádio, televizi, noviny, pamflety, magazíny, knihy, filmy, reklamy, internetový 

obsah a hudbu. Média svým obsahem stále něco sdělují a každé takové sdělení, které 

média předávají příjemcům, nese nějaký význam. Tento význam je v textu konstruován  

jak podavatelem, tak příjemcem, pomocí znaků a konvencí. Podavatel do sdělení 

zakomponuje jistý návod na čtení, ovšem příjemce se podle něj nemusí řídit. (Burton, 

Jirák, 2001, s. 77). 

Užívání médií považujeme za typ sociální komunikace. V teorii médií rozlišujeme 

hned několik modelů komunikace. My zde ale přiblížíme pouze dva základní typy: 

 Přenosový model komunikace – někdo zformuluje sdělení a vyšle je k adresátovi, 

který jej úspěšně přijme. V tomto modelu je kladen důraz právě na přenos sdělení 

(Jirák, Köpplová, 2009, s. 25). 

 Konstitutivní model komunikace – také rituálový či kulturální. V tomto pojetí je 

komunikace „opakujícím se, ritualizovaným odkazem ke sdílenému sociálnímu a 

kulturnímu prostředí“, které se tímto odkazováním konstituuje (Jirák, Köpplová, 

2009, s. 25). 
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V případě přenosového modelu je představa komunikace jako mechanického procesu, 

který odděluje sdělení od světa kolem. Konstitutivní přístup naopak zohledňuje kulturu a 

společnost. Podle Jiráka a Köpplové (2009) klade důraz na skutečnost, že lidé sdílí 

významy, ještě než ke komunikaci dojde. Na základě toho pak vnímají významy jako 

součást (sociální) reality. 

 

2.2 Reprezentace reality 

Reprezentace je produkce nějakého významu pomocí „jazyka“. Tím ale nemyslíme jen 

mluvené či psané slovo, ale například právě obrazy, módu, hudbu nebo třeba dopravní 

značení. Podle Stuarta Halla (1997) je vše, co je schopno přenášet a vyjadřovat význam, 

jazyk. Tedy i vizuální obrazy. „Vizuální znaky a obrazy, i když se nenápadně podobají 

věcem, ke kterým odkazují, stále jsou to znaky, nesou význam a musí být interpretovány,“ 

(Hall, 1997, s. 19). Pojmem reprezentace reality chápeme určité přenesení informací 

například o nějakých událostech či sociálních skupinách. Reprezentace se snaží 

zpřítomnit, zobrazit či předvést svět příjemcům (Burton, Jirák, 2001, s. 186). A to je právě 

úkol komunikačních médií. 

Pojetí mediální reprezentace reality jsou různá – reflexivní nebo konstruktivistické. 

V případě reflexivního přístupu se na realitu díváme pozitivisticky. „Konvenční pohled 

spočíval v tom, že "věci" existují v hmotném a přirozeném světě; že jejich materiální nebo 

přirozené charakteristiky určují nebo tvoří je; a že mají zcela jasný význam, mimo to, jak 

jsou zastoupeny,“ (Hall, 1997, s. 5). Jazyk je v tomto případě považován za „zrcadlo“, 

které význam přesně odráží. Naopak konstruktivistický přístup hovoří o tom, že reality 

jsou konstruovány. Hall (1997) vysvětluje, že konstruktivisté nezpochybňují existenci 

„hmotného světa“, ale jazyk je jen konceptuální systém, kterým daný „hmotný svět“ 

popisujeme. Tento přístup ruší ostrou hranici mezi subjektivním a objektivním. O 

konstruktivistickém přístupu více v další podkapitole. 

 

2.3 Média a sociální konstrukce reality 

Sociální konstrukce reality je koncept Petera Bergera a Thomase Luckmana (1999), kteří 

popisují realitu jako realitu, která je vytvářena sociálně. Podle nich realitu sdílíme 

s ostatními lidmi ve společenství. Členy společnosti se stáváme v průběhu našeho života 

a spolu s ostatními podle této teorie realitu konstruujeme (Berger, Luckman, 1999, s. 128). 
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Mediální produkce se na sociální konstrukci reality podílí, ale zároveň ji i odráží. 

Neprezentují ale „přirozený“ svět, ale svět konstruovaný (Jirák, Köpplová, 2009, s. 291). 

Tato teorie podle Jiráka a Köpplové (2009) naznačuje, že žurnalistika vypovídá o 

společensky přijatelné podobě světa a je aktivní v konstruování sociálněpolitického 

prostředí, protože dává událostem výkladový rámec. Pokud bychom ale mluvili o 

skutečnosti, která je nám překládána, je dvojí – mediální skutečnost a sociální skutečnost. 

Mediální skutečnost je vše, co se objevilo v médiích, kdežto sociální skutečnost je 

představa světa, kterou nám nabízí společnost. Nicméně podstatné je, že obě tyto „reality“ 

jsou pouhým konstruktem, obě jsou neustále „vytvářené, potvrzované a opravované 

společenskou praxí, jsou podmíněny kulturně, historicky – jsou to vlastně sociálně určené 

konstrukce reality,“ (Jirák, Köpplová, 2007, s. 140). Mediální i sociální realita se 

navzájem doplňují a ovlivňují. Vytváří náš základ zkušenosti, se kterým se pak 

vztahujeme ke svému okolí. 

 

2.4 Mediální realita 

Média přináší lidem realitu, která se nachází za hranicemi jim známého světa, mimo jejich 

bezprostřední zkušenost. A hned na úvod je třeba pochopit, že jsou to právě média, která 

nám přináší „jednu z nejmocnějších reprezentací skutečnosti“, (Jirák, Köpplová, 2007, s. 

140). Především tehdy, když lidé nemají vlastní zkušenost (např. bližší kontakt se 

seniory), je podle Jiráka a Köpplové (2007) velmi pravděpodobné, že budou považovat 

za realitu to, co uvidí v médiích. Ovšem to, co vidí, není „zpřítomnění“ dané skupiny, ale 

pouze reprezentace určitých pohledů na danou skupinu. Tímto způsobem pak může 

docházet k stereotypizaci dané skupiny, protože díky médiím se opakovaně dostává 

k lidem zobrazení určitého typu osoby nebo skupiny. Tím nemyslíme, že média tyto 

stereotypy vytváří, ale přinejmenším je podporují či posilují a dodávají jim na 

věrohodnosti (Burton, Jirák, 2001, s. 193). O stereotypech ale více ve 4. kapitole. 

Piotr Sztompka (2007) popisuje, že naše vnímání je stále více zprostředkováváno 

obrazy. Vnímání vizuálních složek sdělení podle něj v dnešní době často zastupuje 

textovou složku. Aktuálně se setkáváme s masovým výskytem obrazů, které na nás působí 

ze všech stran. Tato nadměrná konzumace obrazů způsobuje, že se „díváme prizmatem 

obrazových stereotypů,“ (Sztompka, 2007, s. 13). Obrazy se nám jeví jako reálné, 

skutečnější než svět, který zobrazují. „Lidé získávají prostřednictvím fotografie o světě 
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(o umění, katastrofách i přírodních krásách) řadu poznatků a obvykle jsou zklamaní, 

překvapení a nevzrušení, když pak vidí skutečnost,“ (Sontagová, 2002, s. 150, In. 

Sztompka, 2007). Podstatné je si uvědomit, že naše vnímání obrazů je do jisté míry vždy 

subjektivní. Významy si tvoříme sami, protože obrazy vztahujeme k našim zkušenostem 

a vědění (Sztompka, 2007, s. 13). 
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3 Reprezentace stáří v médiích 

 

„Starší lidé nejsou pouze důchodci, vdovy a prarodiče, jsou to také rodiče, manželé, 

synové a dcery, sourozenci, širší příbuzní, fiktivní příbuzní, sexuální partneři, živitelé 

rodiny, „záporáci“ a oběti, moudří rádci, pečovatelé, ale také ti, co péči potřebují,“ 

(Stolleyová a Hill, 1996, s. 34). 

 

Mediální reprezentace stáří může přispět k začlenění osob vyššího věku do společnosti a 

zároveň může přispívat k mezigenerační solidaritě. Podle Sedlákové (2005) toho ale 

média málo využívají. „Zpravodajská média často na latentní rovině svých sdělení 

reprodukují stereotypy spojené se stářím a ukazují seniory jako závislé osoby, které 

mohou být zátěží rozvoje české společnosti,“ (Sedláková, 2005, s. 206). Andreas Reidl 

(2012) ve své knize zaměřené na marketing uvádí, že společenskou podobu stáří formují 

kromě jiného právě média. Například v reklamě se obraz stáří v posledních letech značně 

mění a v současnosti podle Reidla existují jen dva typy, které představují jen malou část 

reálných lidí ve vyšším věku – „chřadnoucí stařec, který vyžaduje péči“, a „dohněda 

opálený penzista na Mallorce“. Takovéto reprezentace seniorů jim spíše škodí, než že by 

jim pomohly začlenit se více do společnosti. Podle Sedlákové (2007) je nutné mít na 

paměti, že média mohou fungovat jako prostředky nálepkování, a kromě negativních 

stereotypů mohou vést k marginalizaci nebo i sociálnímu vylučování některých skupin. 

Zároveň ale poukazuje na nebezpečí vymizení seniorů z hledáčku médií. „Pokud ale 

seniory vyloučíme z mediálního pokrytí, zneviditelníme jejich životy a každodenní osudy, 

radosti i obtíže, postavíme je i ve skutečnosti do marginalizované, nevýhodné pozice,“ 

(Sedláková, 2007, s. 29). Naším úkolem proto bude zjistit, jak se tento trend vyvíjí, a to 

konkrétně v periodicích pro seniory. 

Součástí reprezentace nějaké skupiny či události v médiích je často obrazové 

sdělení, které je snazší a rychlejší pro vnímání. A dnešní čtenáři a uživatelé médií jim 

často dávají přednost před psaným textem (Sedláková, 2007, s. 3). Proto i my jsme se 

v této práci zaměřili pouze na obrazové materiály, které tvoří jakýsi obraz stáří. 
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3.1 Typické rysy mediální reprezentace seniorů 

V nadcházející podkapitole popíšeme studie, které přispěly k našemu výzkumu vždy 

nějakou dílčí částí. Především se jednalo o kategorie některých proměnných, které 

budeme v naší analýze sledovat i my. Naším úkolem je nyní tyto studie krátce představit 

a především popsat jejich závěrečná zjištění -  typické rysy mediální reprezentace seniorů. 

 

Výzkum Renaty Sedlákové (2007) 

V naší diplomové práci budeme vycházet především z výzkumu Renáty Sedlákové z roku 

2007, která provedla analýzu obrazu seniorů v různých periodikách. Celkem zkoumala 

40 různých titulů (1 výtisk z října 2006, 1 výtisk z dubna 2007). Vzorek byl sestaven z 

časopisů pro mládež, zájmových časopisů, časopisů pro ženy, lifestylových časopisů, 

publicistických či zpravodajských časopisů a časopisů společenských. Cílem analýzy 

byly fotografie, na kterých se nacházeli lidé starší 50 let. Kromě běžných fotografií, kde 

byl senior, autorka kódovala i reklamní sdělení se seniory, výsledky této analýzy ovšem 

oddělila. Výzkumná otázka zněla: Jaký obraz stáří vytvářejí česká periodika a jak vypadá 

„typický“ senior zobrazený na jejich stránkách. Sedláková analyzovala 949 fotografií 

zobrazující seniory. Věk osob se pokusila určit na základě chronologického věku 

zobrazené osoby (buď byla tato informace přímo v textu, nebo autorka věk dodatečně 

vyhledala), u čtvrtiny fotografií se jí ale nepovedlo identifikovat osobu. Dodatečně proto 

ještě odhadovala věk na základě působení člověka na čtenáře. I přestože toto určování 

považuje za subjektivní, ve studii autorce nešlo o přesné určení věku, ale spíše o 

zachycení obecného trendu, jaké osoby se v časopisech objevují. Sedláková se kromě 

věku zaměřila i na další proměnné: pohlaví, rasa, počet osob na fotografiích, role či 

profese dané osoby, její vzhled, zda má zobrazený/ zobrazená šedivé vlasy, velikost 

fotografie a zobrazení starších lidí (tj. stojící, sedící, detail, polocelek, celek). 

Závěry studie ukázaly, že řada časopisů seniory téměř úplně ignoruje. Objevili se 

častěji pouze ve společenských časopisech, především v těch bulvárních o životech 

celebrit (Květy, Rytmus života, Story), nebo v časopisech publicisticky zaměřených 

(Reflex, Instinkt). Nejčastěji jsou zobrazování lidé staršího středního věku (50 – 64 let), 

s vyšším věkem osob vyfocených na stránkách časopisů výrazně ubývá. Sedláková si také 

všimla výrazné disproporce v prezentaci starších žen a mužů. Starších mužů bylo na 

stránkách časopisů výrazně více – 763, zatímco žen jen 253. Přisoudila to profesní 
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analýze, kterou provedla v další části výzkumu. „Velmi zjednodušeně vyjádřeno, zatímco 

muž je aktivní, úspěšný, nejlépe stále atraktivně vyhlížející businessman, žena je jen 

stará…,“ (Sedláková, 2007, s. 12). Co se týče původu zobrazených osob, pouze na 24 

snímcích z 949 byly jiné osoby než běloši. Na většině snímků byli vyfoceni jednotlivci 

(536), na některých fotografiích byli dva a více lidé, ne vždy senioři. Fotografií pouze se 

seniory bylo celkem 618. Zajímavé je, že pouze na 29 snímcích byl zobrazen senior nebo 

seniorka spolu s mladým člověkem (dítětem nebo náctiletým). 

Nyní se zaměříme na dvě proměnné, ze kterých budeme vycházet i my v našem 

výzkumu, tj. role a profese seniora a vzhled seniora. V případě určení role či profese 

Sedláková vytvořila 26 různých kategorií, dle kterých pak zobrazené osoby kódovala. 

Z její analýzy vyšla profesní disproporce mezi seniory a seniorkami. U obou pohlaví bylo 

nejvíce osob herců/ hereček nebo zpěváků/ zpěvaček, druhá nejčastější skupina byli 

politici/ političky (zde už ale genderový nepoměr 120 mužů, 21 žen). Jelikož autorka na 

výsledky pohlíží jako na trend, v tomto případě je zřejmé, že tištěná média nejčastěji 

otiskují právě osoby veřejně známé. V ostatních případech je pro seniory takřka nemožné 

dostat se na stránky českých časopisů. Při určování vzhledu vycházela z toho, jak na ni 

daná osoba působila – zda se usmívala, jak byla upravená a oblečená. Na více než 

polovině snímků (54 %) byly osoby, které se usmívaly, byly elegantní a upravené. Tyto 

osoby podle autorky působily tak příjemně, že ani nevypadaly příliš staře. Sedláková 

v závěru uvádí, že z analýzy vyplývá, jak se časopisy vyhýbají prezentování negativních 

či nepříjemných zobrazení osob, aby neohrozili svou pozici na trhu. Opomíjí určitá témata 

a zobrazení osob, které by mohly vzbudit negativní ohlasy, a naopak podporují kult mládí. 

 

Výzkum Renaty Sedlákové (2005) 

Renáta Sedláková provedla dříve, v roce 2005, ještě jeden výzkum s názvem Obraz 

seniorů a stáří v českých médiích, ve kterém analyzovala česká zpravodajská média – 

deníky (Blesk, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, Právo) a hlavní 

zpravodajské relace (Události, Televizní noviny a Deník na Primě) publikované a 

odvysílané v roce 2004. Celkem se jednalo o analýzu 8000 sdělení, která byla následně 

analyzována pomocí kvantitativní obsahové analýzy a interpretativního čtení. Z výsledků 

vyplynulo, že obraz seniorů v českých médiích není příliš pozitivní a přispívá ke 

stereotypnímu vidění stáří. Sedláková (2005) tuto reprezentaci stáří popisuje jako 
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„nezajímavé až nepříjemné období života, které nepřináší příliš nového ani pozitivního, 

jen úbytek mentálních schopností, fyzických sil, přátel, peněz i zajímavých zážitků“. 

Aktivní senior věnující se koníčkům byl zobrazen jen výjimečně. V tomto výzkumu si 

autorka všimla i problematiky spojené s nejasnou hranicí stáří a s označením 

„senior/seniorka“ či „důchodce/důchodkyně“. Často tak byly pojmenovány ženy od 

šedesáti až do devadesáti let, přitom je mezi nimi i 30letý rozdíl, a podle Sedlákové to jen 

doráží novinářskou neznalost této problematiky. 

 

Výzkum Michaela Buchholze a Jacka Bynuma (1982) 

Dalším výzkumem, ze kterého budeme čerpat, je studie Michaela Buchholze a Jacka 

Bynuma z roku 1982, kteří provedli longitudinální výzkum deníků New York Times a 

Daily Oklahoman z let 1970 až 1978. V té době se podle autorů ještě jednalo o 

neprobádané pole vzhledem k mediální reprezentaci stáří a seniorů. Autoři pomocí 

obsahové analýzy zkoumali 1 703 článků. Ta ukázala, že staří lidé nejsou prezentováni až 

tak negativně, ale zároveň se této věkové skupině nedostává ve vybraném tisku 

dostatečného prostoru. Buchholz s Bynumem si položili tyto otázky: „Jaký souhrnný 

obraz starších vykresluje americký tisk? Rozeznávají se v novinách starší čtenáři, nebo 

jsou ti lidé v „zrcadle tisku“ cizinci? A říkají tyto obrazy přesně, co mají mladí lidé 

očekávat, až zestárnou, nebo se v tisku objevují jen extrémy strašidelné zchátralosti na 

jedné straně a pohádek o blaženosti na straně druhé?“, (Buchholz, Bynum, 1982, s. 83). 

Autoři zkoumali několik kategorií a to obraz seniorů (pozitivní/ neutrální/ negativní), role 

seniorů (aktivní/ neutrální/ pasivní) a téma článku (definovali problémové a 

bezproblémové kategorie témat). V našem výzkumu použijeme jejich určení pasivity či 

aktivity seniorů, které aplikujeme na osoby zobrazené na fotografiích. 

Z výsledků jejich studie vyplývá, že 56 % článků bylo klasifikováno jako 

neutrálních, asi 30 % pozitivních a jen 14 % negativních. Pokud se podíváme na aktivitu 

seniorů – u 44 % článků byla role seniorů aktivní, něco málo přes 29 % pasivní a zbylých 

25 % byla role neutrální. Zajímavá data přinesla kvalifikace témata článků. Autoři 

vycházeli ze zjištění sociálních gerontologů a jejich rozdělení témat spojených se stářím. 

„Bezproblémovým tématům“ se věnovalo 97 % článků (tj. věk, nekrology, politika, 

důchodové vyhlášky, výročí, aj.), naopak „problémová témata“ zahrnovala jen 3 % 

sdělení (tj. zdraví, důchod, bydlení, kriminalita, zaměstnanost, příjem, doprava a 
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demografické posuny) (Buchholz, Bynum, 1982, s. 86). Zde je jasný nepoměr mezi 

pokrytím aktuálních událostí a obecných trendů, které by neměla média opomínat. 

V závěru studie autoři navrhují spolupráci sociálních gerontologů a novinářů. „Reportéři 

a editoři by se měli učit o problémech starších a nacházet způsoby, jak o nich informovat. 

[…]Pokud budou novináři a sociální gerontologové spolupracovat, mladí i starší se dozví 

víc o jedinečných problémech, kterým stáří čelí, a zapojí se tak do hledání jejich řešení,“ 

(Buchholz, Bynum, 1982, s. 87). 

 

Výzkum Kathy Stolleyové a Archieho Hilla (1996) 

Poslední studii, kterou zmíníme, je práce Kathy Stolleyové a Archieho Hilla (1996), která 

sice nezkoumala mediální obsahy, ale fotografie v učebnicích pro studenty sociologie na 

vysokých školách ve Spojených státech. Naši pozornost upoutala především kategorizace 

volnočasových aktivit, kterou chceme použít i v našem výzkumu. Autoři pomocí 

obsahové analýzy zkoumali 27 různých amerických učebnic o manželství a rodině, 

vydaných v letech 1988 až 1993, a vizuální obrazy v nich. Kódovali každou fotografii, 

kde byl nejméně jeden starší člověk, a hledali tyto aspekty: jejich lokace (kapitola o 

starších, nebo kdekoli v textu), aktivity starších (používali témata, která postupně vyvstala 

z kódování) a určení pohlaví a rasy u kódované osoby (Stolleyová, Hill, 1996, s. 38). 

Hlavním cílem bylo zjistit, zda jsou starší lidé prezentováni jako „rozmanitá skupina 

s širokým spektrem zkušeností a zájmů“, nebo jsou spojováni pouze s „tématy spojenými 

se stářím“. 

Celý vzorek tvořilo 2306 fotografií, z nichž 204 zobrazovalo starší osoby (celkem 

395 starších osob). Pokud se podíváme podrobněji na výsledky studie, nejčastěji byli 

senioři zobrazeni při volnočasových aktivitách (jedna čtvrtina fotografií), pak 

následovaly fotografie zobrazující romanci, rodinné fotografie, pak fotografie zachycující 

nějaký okamžik (tzv. momentky) a portréty jednotlivců. „Přestože jsou starší zobrazeni 

jako truchlící vdovy nebo jako nemocní či postižení, častěji jsou zobrazeni způsobem, 

který zdůrazňuje generační či rodinnou spojitost a pozitivní zobrazení, než negativní 

stereotypy,“ (Stolleyová, Hill, 1996, s. 41). Co se týče pohlaví a rasy zkoumaných osob, 

téměř dvě třetiny jsou bílé ženy. Toto zjištění ukazuje dominanci starších žen 

v učebnicových textech. Podobně tomu bylo i v případě určení rasy - 88 % byli běloši, 

jen 21 osob byl černoch nebo černoška a 23 bylo kódováno jako „jiní“. Pokud bychom 
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z toho chtěli vyvodit výsledný obraz typického seniora, jednalo by se o bílou ženu, která 

se nejčastěji věnuje volnočasovým aktivitám, jako jsou bowling, hraní karet nebo jízda 

na kole (Stolleyová, Hill, 1996, s. 41). Tento výzkum naznačil, že ustupuje negativní 

obraz stáří, ovšem senioři jsou stále prezentování stereotypně a spíše v pozadí. Přestože 

jsou na fotografiích často aktivní senioři, stále chybí rozmanitost genderu a ras. Podle 

autorů je právě vzdělání jedním z řešení, jak by se dalo ovládat negativní vnímání starších. 
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4 Stereotypy a mýty v médích 

Jak jsme dříve uvedli, média nejsou přímo tvůrci stereotypů, ale přispívají k jejich 

důvěryhodnosti a do jisté míry je podporují. V souvislosti se seniory se v literatuře často 

setkáváme se zmínkami o stereotypech či mýtech o starších lidech. V této kapitole nám 

bude nápomocná studie Toma Robinsona, Boba Gustafsona a Marka Popoviche z roku 

2008 s názvem Perceptions of Negative Stereotypes of Older People in Magazine 

Advertisements, kteří se ve svém výzkumu věnovali negativním stereotypům spojeným 

se stářím a stárnutím. I jejich myšlenky a závěry použijeme v této teoretické části. 

 

4.1 Stereotypy 

Stereotypy jsou „zjednodušenou reprezentací nějakého lidského projevu, rysu či 

postoje,“ (Burton, Jirák, 2001, s. 188). Taková reprezentace může být nejen 

zjednodušená, ale i neověřitelná a zobecňující. Zjednodušené rysy jsou zveličovány, a 

proto jsou stereotypy typické tím, že mají výrazné detaily. Přehnané domněnky 

generalizují jedince ze skupin a tyto skupiny homogenizují. Franklin (2014) upozorňuje 

na to, že tím, že o stereotypech hovoříme jako o přehánějících, znamená pravdivost jejich 

jádra. Stereotyp vlastně nese hodnotový soud, který pak lidé sdílí. „Jejich funkcí je také 

racionalizace našeho chování a ospravedlnění našich činů,“ (Franklin, 2014, s. 254). 

Robinson et al. (2008) ve své studii uvádí, že stereotypy pramení z nedostatku informací 

či dezinformací o jedinci nebo o skupině. Zároveň popisuje stereotypy jako schémata, 

podle kterých kategorizujeme například ostatní lidi a tyto kategorie pak použijeme ve 

vyvození závěrů o těchto lidech. V průběhu života pak tato schémata upravujeme a 

měníme podle našich zkušeností a znalostí. „Pokud je člověk vystaven určitému 

mediálnímu stereotypu, a jeho reálné zkušenosti daný stereotyp nevylučují, pak bude 

schéma stále udržováno,“ (Robinson et al., 2008, s. 237).  To ovšem nemusí mít nezbytně 

negativní následky. Podle Jiráka a Köpplové (2007) jsou stereotypy součástí sociální 

konstrukce reality a mohou například pomáhat s orientací ve světě nebo mohou 

mezigeneračně přenášet nějaké poznání. Ovšem jejich druhá stránka je jejich schopnost 

vytvářet předsudky vůči lidem nebo skupinám a to, že „reprezentují mocenské vztahy, 

napětí a konflikty, které jsou za nimi skryty,“ (Jirák, Köpplová, 2007, s. 145). 
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4.2 Média a stereotypy 

Je nezpochybnitelné, že média přispívají k šíření stereotypů, ovšem nejsou tím, kdo je 

vytváří. Konstruují se v každodenním životě jako opakovaná reprezentace toho stejného. 

V souvislosti s médii se se stereotypy nejčastěji setkáváme při mediálním zobrazení 

menšin nebo cizinců. „Zvláště národní, etnické, třídní a rodové (genderové) stereotypy a 

také stereotypy týkající se sociálně deviantních skupin, vytvářené dominující většinou ve 

společnosti, jsou velmi silné,“ (Jirák, Köpplová, 2007, s. 145).  Jirák a Köpplová (2009) 

označují stereotyp za konotát daného sdělení, tj. druhotný význam. Pokud si vezmeme 

například fotografii, jedna rovina je to, „co vidíme“ – tedy jakýsi zjevný obsah sdělení. 

Ovšem stejně tak může fotografie obsahovat i další rovinu, v našem případě např. 

hodnotící soud o jedinci nebo skupině, a právě to označujeme za stereotypy. 

 

4.2.1 Stereotypy a mýty o stáří a starých lidech 

Negativním stereotypům o starších lidech se ve své studii věnoval Robinson et al. (2008), 

který za jejich hlavní cíl považuje ponížení a zesměšnění starších osob. „Kromě známých 

stereotypů se domnívají, že starší lidé jsou senilní, zapomnětliví, jejich osobnost je více 

strnulá, jsou často v depresi, osamělí, izolovaní, a jejich dospělé děti je opustily nebo je 

daly do pečovatelských domovů,“ (Robinson et al., 2008, s. 234). Tom Robinson, Bob 

Gustafson a Mark Popovich (2008) se ve svém výzkumu zaměřili na reklamy 

s negativním stereotypním zobrazením starších lidí, které nechali ohodnotit dvěma 

skupinami lidí – staršími osobami (55 a více let) a vysokoškolskými studenty. 

V teoretické části použili závěry studie Noseka et al. (2002), kteří došli k zjištění, že 

stereotypy o seniorech jsou dokonce více negativní, než stereotypy o stáří nebo genderu. 

Robinson et al. (2008) pomocí rozhovorů zjišťovali, jak obě skupiny vnímají negativní 

obrazy starších lidí, a které z těchto negativních obrazů v reklamách považují za urážlivé 

a které naopak za neškodné. 

Závěry studie ukazují, že si mladí lidé uvědomují zobrazované stereotypy, které 

jsou využívány k zobrazení starších lidí, a zároveň také rozumí jejich škodlivosti pro 

seniory. Negativní zobrazení seniorů bylo použito i v případech, kdy byla reklama cílena 

přímo na ně, ovšem nejvíce nevhodné zobrazení starších osob bylo v reklamách pro mladé 

publikum. Podle Robinsona et al. (2008) to posiluje stereotypy a chybné domněnky, které 

jsou se stářím spojovány. „Pokud se (mediálnímu) průmyslu nezdaří řešit použití 
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stereotypů o starších lidech, riskuje odcizení rapidně rostoucího staršího publika a 

odrazování mladších konzumentů,“ (Robinson et al., 2008, s. 249). 

Teoretička stárnutí Helena Haškovcová (2010) ve své knize uvádí několik mýtů 

spojených se stářím a prezentuje některé rysy, které se zakořenily i v naší společnosti. 

Koncept mýtu rozvinul Roland Barthes ve své knize Mytologie. Mýtus vysvětluje jako 

„znak, který na sebe bere (často ideologické) hodnoty společnosti a dělá je neutrálním“ 

(Franklin, 2014, s. 157). Franklin (2014) popisuje, že z hlediska sémiotické teorie jsou 

mýty „konotace, které se tváří jako denotace“. Uvádí příklad, kdy asociujeme například 

červené růže a romanci, maskulinitu se sílou a atletickou postavou nebo dobrý vzhled 

s úspěchem. Mýty podle něj jsou „sociální konstrukce reprodukované v diskurzu a 

diskurzem,“ (Franklin, 2014, s. 157). Mýty o stáří jsou podle Haškovcové (2010) tyto: 

 

- Mýtus falešných představ – Představa, že si starý člověk dělá nárok hlavně na 

ekonomické a materiální zajištění. 

- Mýtus zjednodušené demografie – Představa, že se člověk stává starým v den 

odchodu do důchodu. „Staří lidé jsou zkrátka všichni důchodci“. 

- Mýtus homogenity – Představa, že je stáří stále stejné, homogenní. 

- Mýtus neužitečného času – Představa, že jsou důchodci neužiteční. Ten, kdo „nic 

nedělá“, také „nic neznamená“. 

- Mýtus ignorance – Názory starších nás nezajímají, a pokud je vyslechneme, 

nebereme je vážně nebo je ignorujeme. 

- Mýtus schematismu a automatismu – Představa seniora, jako někoho, kdo nic 

neví, nemyslí. Jako by starším lidem z letitých profesních i životních zkušeností 

zbylo jen nepotřebné schéma automatických funkcí. 

- Mýtus o úbytku sexu – Představa, že je stáří asexuální. 

- Mýtus o lékařích – Představa, že všechny problémy starých lidí vyřeší medicína, 

tedy především příslušný a k tomu odpovědný lékař. Spoléhání na „zázračnou“ 

moc lékařů. 
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- Mýtus o panu Alzheimerovi – Různé vtipy a historky. Například chápání sklerózy 

jako charakteristického projevu stáří, či ekvivalentu. „Zapomnětlivý, „senilní“ a 

svým způsobem „roztomilý stařík“ je přece oblíbenou komickou figurkou, s níž se 

lze běžně setkat v televizi, na plátnech kin a v soudobé beletrii,“ (Haškovcová, 

2010, s. 45). 

- Mýtus o chudobě seniorů – Představa, že jsou všichni senioři „chudí“. 

Mýty a stereotypy mají vliv na naše vnímání nějaké skupiny, ale i na vnímání sebe sama. 

Výše zmíněné mýty o starších lidech jsou vesměs negativní a v kombinaci netvoří zrovna 

ideální představu o stáří. Podle Robinsona et al. (2008) z výzkumu vyplývá, že jedinci, 

kteří se považovali za cíl negativní mediální stereotypizace, se cítili ponížení a snížilo se 

jim sebevědomí. Toto negativní nálepkování ovlivňuje, jak se staří lidé cítí, ale i to, jak je 

vnímají například mladí lidé a jakou představu si o stáří tvoří. „Mladí studenti mají 

negativní pohled na stárnutí, především si myslí, že starší lidé jsou méně sexuálně aktivní, 

mají více fyzických omezení, méně síly, více peněz než ostatní, a že vláda by měla o starší 

lidi pečovat. Studenti věří, že starší lidé jsou méně produktivní, pomalejší v adaptaci na 

změnu, mají méně nezávislosti a jsou méně optimističtí,“ (Robinson et al., 2008, s. 237). 

Podle Haškovcové (2010) existuje velký rozdíl mezi tím, jak se ke starým lidem chováme, 

a tím, jak víme, že bychom se měli chovat. Popisuje také, že není snadné tyto ve 

společnosti zakořeněné představy úplně vymýtit, protože každý mýtus nese „zrnka 

pravdy“. Jediným způsobem se jeví destabilizace těchto mýtů a představ tím, že se 

„budeme zajímat o heterogenitu postojů, potřeb, názorů a přání starých lidí,“ 

(Haškovcová, 2010, s. 47). 
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Praktická část 

5 Metodologie 

Cíle práce 

Cílem diplomové práce je analýza obrazu seniorů v časopisech pro ně určené. Zaměříme 

se na zmapování tohoto jevu v celorepublikových médiích, které jsou určeny právě lidem 

nad 50 let. Jako vhodnou metodu jsme zvolili kvantitativní obsahovou analýzu, jejíž 

pomocí zkoumáme určité jevy, rysy, znaky a procesy s nimi spojené. Konkrétně se v této 

práci bude jednat o obsahovou analýzu obrazového materiálu ve vybraných časopisech 

(tj. fotografií). Hovoříme tedy o obrazové analýze obsahu. Budeme při ní vycházet 

z komparativního přístupu, tj. do jaké míry se obraz liší od reality. Při popisu výzkumné 

metody vycházíme z knihy Renaty Sedlákové – Výzkum médií: Nejužívanější metody a 

techniky (2014), ale informace přímo o obrazové analýze obsahu budeme čerpat z díla 

Gillian Roseové - Visual Methodologies: An introduction to Researching with Visual 

Materials (2012). 

V této diplomové práci půjde především o zachycení trendu, jak se obraz seniorů 

v českém prostředí v průběhu let mění. Proto také vycházíme ze straších studií, na které 

tímto výzkumem navazujeme. Zajímá nás především, jak si lidé nad 50 let stojí 

v zobrazení médii a to konkrétně v časopisech určeným seniorům. V tom je tato práce 

ojedinělá, jelikož je první, která zkoumá tuto věkovou skupinu v tomto druhu magazínů. 

Podrobněji se v naší analýze zaměříme na věk zobrazovaných, na jejich pohlaví a etickou 

rasu. Nevynecháme ani jejich aktivitu a činnosti, které na fotografiích provozují. Zajímá 

nás také jejich role či profese a podrobněji se podíváme i na jejich vzhled. Takto bychom 

chtěli dospět k ucelenému obrazu, který nám o seniorech tento druh časopisů vykresluje. 

 

Výzkumná metoda 

Obsahová analýza je řazena mezi tradiční postupy analýzy dokumentů. Sedláková (2014) 

uvádí, že jejím hlavním cílem je vypovídat o velkých souborech dat, když chceme „získat 

širší přehled o pokrytí daného tématu v mediální krajině, zjišťovat dlouhodobé trendy 

v mediálním zobrazování určitých jevů či skupin nebo komparovat jejich reprezentace 

v různých typech médií“. Za otce této techniky je považován americký sociolog a sociální 
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psycholog Bernard Berelson4, který ji v 50. letech 20. století vymezil jako „kvantitativní, 

systematický a objektivní popis zjevného obsahu komunikace“, (Sedláková, 2014, s. 291). 

Ovšem použití obsahové analýzy sahá až do 19. století. 

Na rozdíl od kvalitativních analýz je obsahová analýza velmi strukturovaná, 

s důrazem na přesný postup a pravidla. Získaná data mají standardizovaný charakter, 

vyjadřují frekvenci slov či v našem případě obrazů, a zpracovávají se pomocí 

statistických analýz. Z obsahové analýzy tedy vyplyne kvantitativní popis výskytu 

sledovaných jevů/ rysů (Sedláková, 2014, s. 295). Její výhodou je silná orientace na 

opakovatelnost a platnost. 

 

V současné době růstu produkce obsahů, především těch vizuálních se ke slovu opět 

dostávají kvantitativní metody užívané v minulosti. Podle Roseové (2012) je to právě 

obsahová analýza, která dokáže zkoumat „obrovské množství vizuálních obrazů“. 

Zároveň je také způsobem pochopení symbolických vlastností textů (obrazů), které 

existují v nějakém kontextu a zároveň k němu odkazují (Roseová, 2012, s. 85). 

Čtyři kroky obsahové analýzy podle Roseové (2012): 

1. Najděte své obrazy 

2. Navrhněte kategorie pro kódování 

3. Kódování obrazů 

4. Analýza výsledků 

Sedláková (2014) popisuje metodu Gillian Roseové jako diskursivní analýzu obrazu a 

klade důraz na rozčlenění zkoumaných objektů do menších celků, identifikaci klíčových 

prvků a kódování. Analýza v tomto případě znamená hledání souvislostí mezi klíčovými 

prvky. Dále jsme postupovali podle výše uvedených kroků – určili jsme výzkumný vzorek 

a navrhli kategorie pro kódování (proměnné). 

 

Výzkumný vzorek  

Co se týče výběru vhodného vzorku, zvolili jsme tzv. synchronní postup, při kterém 

budeme studovat více objektů za kratší časové období a vzájemně je porovnáme. Při 

                                                           
4Bernard Berelson metodologicky ukotvil obsahovou analýzu ve své práci Content Analysis in Communication 

Research (Sedláková, 2014 s. 291). 
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analýze používáme shodné parametry, stejné vymezení času, podobné objekty, stejné cíle 

a kritéria. Výzkumný vzorek se skládá z vybraných periodik pro seniory, které vyšly 

v roce 2015. Výběrový soubor se skládá pouze z celorepublikových magazínů, 

vynecháme tedy regionální časopisy. Do vzorku jsme zahrnuli měsíčník Grand Generace, 

čtvrtletník Vital Plus, dvouměsíčník Spokojený domov, měsíčník Doba seniorů a 

měsíčník Revue 50plus. Podrobně o všech periodicích v další kapitole. 

Výzkumnou jednotkou je fotografie, na které je zobrazen senior, seniorka či osoba 

starší 50 let. Hned na úvod je nutno podotknout, že určovat věk pouhým odhadem je velmi 

těžké. Pokud nebyl věk osoby u fotografie přímo napsán, museli jsme si při kódování 

všímat určitých rysů (např. šedé vlasy, vrásky, styl oblékání, tvar těla…), které byly při 

odhadu věku nápomocné. Tady jsme se inspirovali prací Denise Lewisové, Katalin 

Medvedevové a Desiree Seponskiové – Awakeing to the desires of older women: 

Deconstructing ageism within fashion magazines (2011), které analyzovaly fotografie 

starších osob ve fashion magazínech. Při výběru jsme vyloučili nevhodné fotografie, tj. 

reklamy, kreslené obrázky a pak další různé reprodukce otištěné v časopisech (např. 

přebaly knih, reprodukce obrazů, otisk novin). Dalším významným kritériem při výběru 

výzkumné jednotky byla velikost fotografie. Určili jsme si při kódování 3 velikosti: 1 

sloupec, 2 sloupce a 3 sloupce. Obrazy menší než jeden sloupec byly vyřazeny, jelikož 

by bylo obtížné je kódovat. 

 

Výzkumný problém 

Výzkumný plán vychází z několika studií, jak českých, tak zahraničních. Čerpali jsme 

z nich především dílčí výzkumné otázky a vycházeli jsme z nich i při tvorbě a přípravě 

kódovacího manuálu. Částečně jsme využili výzkum Renaty Sedlákové - Analýza obrazu 

seniorů z roku 2007, odkud jsme využili kategorizaci některých proměnných, které 

budeme při analýze sledovat. Autorka se mediální reprezentaci seniorů věnovala v letech 

2005 – 2008. Naše práce má sledovat vývoje či trend, přestože se jedná o jiný výzkumný 

vzorek. Sedláková analyzovala fotografie se seniory ve 40 různých časopisech 

(např. lifestylové, zájmové, pro ženy, pro mládež, aj.). Zaměřila se na obraz stáří 

v českých periodikách, přičemž do svého výzkumu zahrnula i reklamní obrazové 

materiály. My naopak nahlédneme pouze do českých magazínů pro seniory a reklamní 

obrazové materiály úplně vynecháme. V předposlední kapitole porovnáme výsledky 
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jejího výzkumu s výsledky naší analýzy. 

Dále vycházíme ze studie Michaela Buchholze a Jacka Bynuma – Newspaper 

Presentation of America’s Aged: A Content Analysis of Image and Role (1982), kteří jako 

první provedli obsahovou analýzu článků v amerických denících a ptali se: Jaký obraz 

starších vykresluje americký tisk. I přestože se nevěnují přímo fotografiím, ale textům, 

inspirovali jsme se v jejich výzkumu určením aktivity, tedy zda jsou senioři na 

fotografiích aktivní nebo spíše pasivní. Ze studie Stolleyové a Hilla – Presentations of 

the Elderly in Textbooks on Marriage and Family (1996) jsme také čerpali při určení 

tématu fotografie, nebo chceme-li aktivit, které starší osoby na fotografiích provozují (ať 

už jde o práci nebo o volný čas).  A v neposlední řadě jsme v teoretické části, v kapitole 

o stereotypech, využili závěry studie autorů Robinsona, Gustafsona a Popoviche – 

Perceptions of Negative Stereotypes of Older People in Magazine Advertisements: 

Comparing the Perceptions of Older Adults and College Students (2008). 

 

Kódovací manuál 

Hned na úvod jsme určili výzkumné otázky, na které se pokusíme v závěru diplomové 

práce odpovědět. Při jejich tvorbě jsme se inspirovali studiemi, které jsou popsány výše. 

 

VO1: Kolik fotografií starších osob se vyskytuje ve vybraných periodikách pro seniory? 

VO2: Jaké pohlaví starších osob ve vybraných magazínech převažuje? 

VO3: Která etnická rasa je v zobrazení starších osob častější? 

VO4: Jaké aktivity starší lidé na fotografiích provozují? 

VO5: Jakou roli či profesi zastávají zobrazovaní senioři? 

VO6: Jak je prezentován vzhled starších osob v magazínech pro seniory? 

 

K zodpovězení výzkumných otázek nám poslouží šestnáct proměnných. V tabulce č. 1 je 

jejich přehled, formát a hodnoty, kterých proměnná při kódování nabývá. 
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Tabulka č. 1: Celkový přehled kódovaných proměnných 

Název proměnné Formát proměnné Hodnoty 

Počet fotografií číslo ×× 

Počet fotografií se seniory číslo ×× 

Typ fotografie kód 1-3 

Počet osob na fotografiích se seniory číslo ×× 

Počet seniorů na fotografii číslo ×× 

Zdroj  kód 1-7 

Pohlaví kód 1-3 

Etnická rasa kód 1-6 

Výskyt kód 1-3 

Věk kód 1-6 

Typ obrazu kód 1-2 

Aktivita kód 1-3 

Téma fotografie kód 1-9 

Role či profese seniora kód 1-25 

Vzhled seniora kód 1-17 

Velikost fotografie kód 1-3 

 

Základní proměnnou je počet fotografií. Jedná se o celkový počet fotografií v jednom 

čísle daného periodika. Nejprve bylo nutné určit, které fotografie jsou a nejsou pro náš 

výzkum relevantní. Mezi vhodné fotografie jsme zařadili pouze redakční obsah, tedy 

fotografie u článků. Do celkového součtu zahrnujeme i hlavní fotografii na titulní straně. 

Pokud se nějaký obraz objevil v jednom časopise víckrát, počítáme fotografii pouze 

jednou. Irelevantní fotografie jsou reklamy, selfpromo vizuály, dopisy čtenářů, kreslené 

obrázky, komiksové obrázky, soutěže, ořezané fotografie věcí (např. květiny, reklamní 

předměty,…), přebaly knih, přebaly DVD/CD, print-screeny počítačové obrazovky, 

reprodukce obrazů, otisky novin. Nekódujeme ani dobové fotografie, pouze ty aktuálnější 

(byť černobílé). Důležitá v tomto případě je i velikost fotografie. Obrazy menší než jeden 

sloupec byly vyřazeny, jelikož byly tak malé, že je nebylo možné kódovat. 

Další proměnnou je počet fotografií se seniory, tedy pouze obrazy, kde je osoba 

nebo osoby starší 50 let. K rozeznání starších osob, bez znalosti jejich věku, jsme použili 
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poznávací indikátory ze studie Denise Lewisové, Katalin Medvedevové a Desiree 

Seponskiové – Awakeing to the desires of older women: Deconstructing ageism within 

fashion magazines (2011), a to viditelnou barvu vlasů, tvar těla, vrásky. Jejich zastoupení 

v obrazových materiálech pak určíme jako procentuální podíl z celkového počtu 

fotografií. 

 

Kategorie typ fotografie určuje, zda jde o jednoduchou fotografii či koláž, složenou z více 

fotografií najednou. Ve druhém případě jsme pak fotografie oddělili a kódovali každou 

zvlášť. 

 

Na fotografiích se často objevují senioři s osobami mladšími 50 let, případně ve velkých 

skupinách. Proto jsme vytvořili další dvě proměnné - počet osob na fotografiích se 

seniory a počet starších osob na fotografii. V prvním případě se jedná o celkový počet 

lidí na fotografii včetně seniora/ seniorky/ seniorů. Pokud šlo o více lidí, kteří nebyli na 

fotografii zobrazeni tak, aby bylo vidět na každého, do součtu jsme zahrnuli pouze osoby, 

u kterých bylo možné započítat jejich celou zobrazenou hlavu. U takových jedinců je 

podle našeho úsudku možné určit alespoň některé proměnné, na rozdíl od osob, na které 

nejde vidět vůbec. Ve druhém případě jsme se zaměřili pouze na součet osob starších 50 

let. V mnoha případech šlo o velké skupiny jedinců, které nebylo možné spočítat (např. 

turistická skupina, publikum, dav, aj.). Pracovně jsme si je rozdělili na dva typy – skupina 

starších osob a skupina lidí různého věku. Takový druh fotografie jsme kódovali jako 

skupiny lidí, u kterých nelze určit všechny ostatní proměnné. Ve výsledcích tyto skupiny 

analyzujeme zvlášť. 

 

Zdroj fotografií jsme určovali podle popisku u fotografie nebo u článku. Pomůže nám 

rozklíčovat původ fotografií v časopisech pro seniory. Určili jsme sedm kategorií – 1 

redakce (redakční materiál, fotografie poslané do redakce přispěvatelem či autorem 

článku, archiv redakce), 2 – agentura (agenturní fotografie, často ilustrační záběry), 3 – 

archiv dotazovaného, 4 – fotografie čtenářů, 5 – www (internetové zdroje), 6 – jiné 

(televizní, rozhlasové, divadelní a jiné archivy), 7 – neurčeno. 
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Pomocí proměnné pohlaví dokážeme zodpovědět druhou výzkumnou otázku: Které 

pohlaví v zobrazení starších osob převažuje? Rozdělíme tedy zobrazené dle genderu a 

vyjádříme jej kvantitativně. Indikátory v tomto případě jsou 1 - muž, 2 - žena, 3 - nelze 

určit. 

 

Další z otázek nám zodpoví proměnná etnická rasa. Podobně to ve své studii zkoumali i 

Sedláková (2007) a Stolleyová a Hill (1996), kteří určení rasy přikládali velký vliv. Proto 

i my jsme do analýzy tuto otázku zahrnuli, jen jsme upravili kategorie na českou, či 

chcete-li evropskou společnost. Určili jsme tyto kategorie: 1 - běloch, 2 - černoch, 3 - 

Rom, 4 - Asiat, 5 - jiné, 6 - nelze určit. 

 

Výskyt starších osob na fotografiích nám pomáhá určit prostředí, ve kterém se mohou 

běžně pohybovat. Rozlišujeme 1 – interiér (doma, v domově pro seniory, v práci, 

v nemocnici,…), 2 – exteriér (v přírodě, v parku, na zahradě, ve městě,…), 3 – nelze určit. 

 

Důležitou roli v našem výzkumu hraje věk zobrazovaných osob. V tomto případě jsme 

vycházeli z faktických informací o věku (např. v textu u fotografií, v popiscích u 

fotografií,…). Pokud se informace v textu neobjevila, věk jsme odhadovali pomoci 

některých rysů – barva vlasů, tvar těla, vrásky. Proměnné jsme rozdělili po desetiletých 

obdobích, 1 - 50+ (50-60 let), 2 - 60+ (60 – 70let), 3 - 70+ (70 – 80let), 4 - 80+ (80 – 

90let), 5 - 90+ (90 a více let), 6 - nelze určit. Pomocí této kategorie kvantitativně 

vyjádříme zastoupení určitých věkových skupin v obrazových materiálech. 

 

Typ obrazu je další proměnnou, která nám pomůže rozdělit fotografie na dvě dílčí skupiny 

1 – obraz přirozený nebo 2 - obraz aranžovaný. Přirozený obraz odkazuje na fotografie, 

na kterých jsou lidé zobrazeni přirozeně, při běžné činnosti, většinou nic netušící, že jsou 

snímáni fotoaparátem. V případě obrazu aranžovaného se zobrazení lidé dívají tzv. „do 

objektivu“, ví o tom, že jsou foceni, a často bývají právě naaranžováni. 

 

Další dvě proměnné souvisí s aktivitou seniorů na fotografiích. V prvním případě jsme 

určovali tuto aktivitu, tedy, zda jsou starší lidé 1 – aktivní, 2 – pasivní, nebo 3 – nelze 

určit. Aktivní jedinci jsou zobrazeni při provozování nějaké aktivity (v pohybu, na 
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společenské události, pracující, …), pasivní naopak sedící či ležící. S aktivitou je spojeno 

i téma fotografie. I v tomto případě navážeme na studii Stolleyové a Hilla (1996) a 

pokusíme se zjistit nejčastější aktivity, se kterými jsou senioři, skrze fotografie 

v časopisech, spojováni. V tomto případě jsme převzali některé kategorie, např. 1 – volný 

čas, 2 – romance, 3 – práce, 4 – rodinné foto, 5 – interakce s vnoučaty, 6 – téma smrti, 7 

– zdraví. Vynechali jsme dvě kategorie z jejich výzkumu, které se v obrazech v českých 

periodicích nevyskytovaly – „rodinné večeře/ obědy“, „momentky“ a „jiné“, a přidali 

jsme dvě vlastní kategorie, tj. 8 – sport a 9 – nelze určit. Pomocí těchto kategorií 

odpovíme na výzkumnou otázku: Jaké aktivity starší lidé na fotografiích provozují? 

 

Roli nebo profesi seniorů ve své studii určovala také Renáta Sedláková (2007). Zde 

využijeme jejích indikátorů navržených profesí a rolí. Některé rozšíříme, jiné vynecháme 

(např. vrah/ trestaný/ obžalovaný, bezdomovec), jelikož se v našich materiálech 

nenacházejí. 

 

Tabulka č. 2: Role či profese seniora 

 Zobrazený je … Zobrazená je … 

1 herec, zpěvák herečka, zpěvačka 

2 politik politička 

3 umělec (architekt, spisovatel, fotograf, hudebník, dirigent, 

malíř, režisér) 

umělkyně  

4 ilustrační snímek ilustrační snímek 

5 podnikatel podnikatelka 

6 vědec vědkyně 

7 novinář / autor textu, snímku, televizní komentátor/ 

moderátor, rozhlasový hlasatel 

novinářka / autorka textu, snímku 

8 psycholog, psychiatr psycholožka, psychiatrička 

9 lékař lékařka 

10 policista/voják policistka/ vojačka 

11 ředitel, prezident organizace, předseda organizace ředitelka, prezidentka organizace 

12 odborník odbornice 

13 pracující pracující 

14 otec / tchán / dědeček matka / tchyně / babička 

15 domorodec domorodka 

16 cestovatel / dobrodruh cestovatelka / dobrodružka 

17 významný senior významná seniorka 

18 členové rodiny členka rodiny 

19 právník právnička 

20 sportovec sportovkyně 

21 kněz kněžka 

22 partner/manžel známé ženy partnerka / manželka známého muže 

23 důchodce, muž v penzi důchodkyně, žena v penzi 

24 jiné jiné 

25 neurčeno neurčeno 
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Od Sedlákové (2007), přejmeme i indikátory pro určení vzhledu starších osob 

zobrazených na fotografiích. Její kategorizaci jsme si upravili podle svých potřeb, 

vytvořili jsme jakousi osu od pozitivních zobrazení k negativním. Některé kategorie jsme 

vyloučili pro jejich nejasné vymezení (např. nevýrazný, v pohodě, nic moc, senilní, bába, 

dědeček). Naopak jsme přidali dvě vlastní kategorie – 8 - neutrální výraz a vzhled, 7 - 

milý dědeček/ milá babička. Při kódování se budeme snažit zhodnotit vzhled zobrazených 

osob, přičemž budeme vycházet z toho, jak jsou upraveni, učesáni, oblečeni a především, 

jaký mají výraz ve tváři (zda se smějí, či nikoli). 

 

Tabulka č. 3: Vzhled seniora 

1 plný života, aktivní 

2 pozitivní, příjemný 

3 elegantní, má šmrnc 

4 mladý (moderní, drží s dobou) 

5 seriózní, důvěryhodný 

6 moudrý/ moudrá 

7 milý dědeček, babička 

8 neutrální výraz a vzhled 

9 podivín / podivínka, neupravený 

10 morous 

11 strojený vzhled 

12 vážný, přísný, zamyšlený 

13 starý / stará 

14 negativní, nepříjemný 

15 nemocný, nemohoucí 

16 mrtvola 

17 nelze určit 

 

Poslední proměnnou je velikost fotografie. Jelikož se v časopisech objevují často i 

fotografie velmi malé, které nešlo kódovat, rozhodli jsme se zařadit i tento technický 

prvek. Velikosti kódujeme podle sloupců, tedy podle šířky fotografie. Obrazy menší než 

jeden sloupec nekódujeme vůbec, dále dělíme 1- 1 sloupec, 2 – 2 sloupce, 3 – 3 sloupce.  
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6 Periodika pro seniory 

Tato kapitola je rozdělena na několik částí. V první části se budeme věnovat vztahu 

seniorů k médiím. Dále se podíváme na český trh s časopisy, poté se v něm pokusíme 

určit místo, které zaujímají právě časopisy pro lidi nad 50 let. Na závěr vybrané časopisy 

pro seniory popíšeme. Přitom nám bude nápomocná bakalářská práce Denisy Mannové 

z roku 2009, která provedla rozbor časopisů pro seniory. My se o podobný rozbor 

pokusíme také. Jak jsme už uvedli, výzkum je zaměřen na zobrazení seniorů v roce 2015 

v periodikách pro seniory (tj. základním souborem jsou periodika). Vybrali jsme vzorek 

pěti časopisů, ve kterých jsme se zaměřili pouze na obrazový materiál, tj. fotografie. 

Výběr byl omezen na časopisy s celorepublikovou působností, vynechali jsme tedy 

regionální časopisy. V tabulce č. 6 je přehled těchto periodik a základní informace, např. 

periodicita, kdo časopis vydává, sídlo redakce, náklad, čtenost a počet stran. 

 

6.1 Senioři a média 

Podle Jiřího Trávníčka (2017), pokud jde o čtení, máme co do činění s „tahouny české 

populace“. Starší generaci dělí podle dominantního média té doby, tedy na rozhlasovou a 

televizní generaci. Rozhlasová generace (65 a více let) je generace s největším rozpětím 

a ve skutečnosti se spíše jedná o dílčí generační vlny. „Ta nejstarší stihla své formovací 

období ještě před válkou nebo na hraně třicátých a čtyřicátých let 20. století, nejmladší 

zasahují do šedesátých let,“ uvádí Trávníček (2017, s. 65). Tito lidé vyrůstali v době, kdy 

převažovaly noviny, časopisy a rozhlas. Nejstarší z nich zažili protektorátní restrikce 

médií, ti později narození zase restrikce poúnorové a z této doby si pamatují média jako 

nástroj propagandy, kterému nelze plně důvěřovat. Na druhé straně ale Trávníček (2017) 

hovoří o posvátné úctě k psanému a mluvenému slovu, obzvláště mezi méně vzdělanými. 

Televizní generace (od 45 do 64 let) vyrůstala v době postupného zdomácňování televize 

a její nastupující dominance mezi médii. Pokud se zaměříme na její vztah k časopisům, 

Trávníček (2017) vzpomíná na fronty, které se na časopisy stály. „Aby mohl člověk získat 

předplatné, musel někdo jiný předplatné zrušit. Proto se třeba Mladý svět, Melodie či 

100+1 půjčovaly kolegům v práci, vždy na několik dní, aby mohly kolovat dál,“ popisuje 

tehdejší praxi Jiří Trávníček (2017). A dodnes je tato generace v četbě časopisů lehce nad 

průměrem české společnosti. I uvnitř této generace ale sledujeme jisté rozdělení, a to, že 

starší část (55 – 64 let) více čte než ta mladší (45 – 54 let). Trávníček (2017) to připisuje 
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faktu, že penzijní věk čtení zesiluje. 

Tabulka č. 4: Mediální aktivity podle věku5 

 čtení 

knih 

čtení 

časopisů 

sledování 

televize 

poslech 

rozhlasu 

sledování 

videa 

poslech 

audia 

práce s 

internetem 

sociální 

sítě 

rozhlasová 48 30 177 107 10 8 27 5 

televizní 30 30 144 90 23 22 69 12 

počítačová 28 24 124 82 29 36 103 31 

internetová 32 19 105 53 44 69 121 67 

 

6.2 Trh s časopisy 

V této podkapitole krátce popíšeme, jak jsou časopisy ukotveny v českých zákonech a 

vymezíme také jejich dělení. Hlavním zákonem, který se věnuje tisku je Tiskový zákon 

(zákon č. 46/2000 Sb.), který za periodický tisk považuje noviny, časopisy a jiné tiskoviny 

vydávané se stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a ve stejné grafické 

úpravě nejméně dvakrát za rok. Časopisy jsou tedy periodický tisk, který je často zaměřen 

na určitou cílovou skupinu. Mohou být ale také děleny podle obsahu, periodicity nebo 

geograficky. V případě zaměření na cílovou skupinu se dělení řídí i podle demografických 

kritérií, jako jsou věk, pohlaví, příjmy, vzdělání, národnost, životní styl, víra, atd. Tato 

kritéria jistým způsobem „stratifikují trh“ a podle nich dělíme časopisy na dětské, pro 

ženy, pro dívky, pro muže, pro maminky, pro lékaře, pro křesťany, pro seniory, aj. 

Při rozdělení podle obsahového zaměření jde často o zájmy a koníčky konkrétního 

člověka. Na základě toho dělíme např. zájmové časopisy (o vaření, rybaření, myslivosti, 

šití, apod.), společenské či lifestylové časopisy, časopisy psychologické, literární, 

populárně-vědecké, zpravodajské aj. Pokud budeme časopisy segmentovat podle 

periodicity, přihlížíme na jejich dobu vydávání – týdeník, měsíčník, dvouměsíčník, 

čtvrtletník, občasník. A na závěr chceme zmínit rozdělení dle geografických faktorů – 

regionální časopisy, krajské časopisy a celostátní časopisy. 

 

6.3 Časopisy pro seniory 

Na počátku našeho výzkumu jsme si určili výzkumný vzorek složený z časopisů pro 

seniory. Ty ovšem není snadné ve velkém množství periodik nalézt. V Rejstříku periodik 

Ministerstva kultury ČR jsme je pod heslem „senior“ či pod jiným klíčovým slovem 

nenašli. Spadají totiž do kategorie Další tiskoviny pro veřejnost. Stejně tak i na webových 

                                                           
5 Data z Národní knihovny ČR a z Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Trávníček, 2017, s. 44). 
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stránkách Unie vydavatelů, ani zde nebyl filtr senior, který by nám počáteční hledání 

usnadnil. Až s podivem jsme přijali toto zjištění, když z předchozí podkapitoly víme, že 

právě senioři tvoří největší čtenářskou základnu. 

Podle Denisy Mannové (2009), která ve své bakalářské práci prováděla rozbor 

několika periodik pro seniory, jsou tyto časopisy jakousi kombinací společenských 

časopisů a časopisů o životním stylu. Zaměřují se na známé osobnosti, zdraví seniorů, 

psychologii, vztahy v rodině, ale také se snaží ukázat aktivní život, který má seniorům 

stále co nabídnout (kulturní akce, sporty, spolková činnost, aj.). Mannová (2009) uvádí, 

že v českém prostředí jsou časopisy pro seniory pouze v rukou tuzemských vlastníků a 

nejsou mutací žádného zahraničního periodika. Stejně tak je to i v případě našeho 

výzkumného vzorku. 

Na českém trhu existuje hned několik magazínů pro seniory a to jak celostátních, 

tak regionálních (Olomoucký senior, Brněnský senior). My jsme se v našem výzkumu 

zaměřili ale pouze na ty celorepublikové. Socioložka Helena Haškovcová (2010) hodnotí 

existenci těchto periodik velmi kladně. Upozorňuje ale na fakt, že by tato periodika měla 

být doplněna tak, aby se „problematika stárnutí a stáří stala integrální součástí všech 

médií,“ (Haškovcová, 2010, s. 52). 

Námi sledované časopisy mají stejný formát (velikost A4), liší se ale v kvalitě 

papíru, fotografií, ba i v barevnosti. Časopis Spokojený domov se jako jediný vymyká. Je 

tištěn na obyčejném papíře, v černobílém provedení, a tím pádem i fotografie jsou 

černobílé a někdy těžko rozeznatelné. Menší kvalita fotografií byla i u časopisu Doba 

seniorů, v tomto případě často převládala kvantita nad kvalitou (tzn. z jedné „akce“ třeba 

i 10 fotografií). Naopak velmi kvalitní fotografie i papír má časopis Vital Plus. 
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6.4 Zkoumaná periodika a jejich rozbor 

Tabulka č. 5: Zkoumané časopisy6 

Název Periodicita Zkoumaná 

vydání 

Ročník Sídlo 

redakce 

Vydavatelství Náklad  Počet 

stran 

Doba 

seniorů 

Měsíčník 117 2015 Praha Rada seniorů 

ČR 

10 000 32 

Grand 

Generace 

Měsíčník 98 2015 Praha Grand Prince 

Media 

- 44 

Revue 50 

plus 

Měsíčník 109 2015 Praha Altera Media 20 000 40 

Spokojený 

domov 

Dvouměsíčník 6 2015 Mladá 

Boleslav 

Spokojený 

domov o.p.s. 

1 200 10 

Vital Plus Čtvrtletník 4 2015 Praha Elpida plus 

o.p.s. 

17 000 69 

 

6.4.1 Doba seniorů 

Časopis Doba seniorů vychází od roku 2005. Jeho motto je: První noviny českých seniorů. 

Vydává jej Rada seniorů České republiky a je spolufinancován z prostředků Ministerstva 

pro místní rozvoj. Časopis má 32 stran a je to měsíčník. V našem výzkumu chybí číslo 

3., jelikož jsme povinný výtisk nenalezli v Národní knihovně. V roce 2015 vycházel 

v nákladu 10 000 výtisků. Časopis by se dal zařadit do společenských. Jeho formát je A4, 

vychází barevně. Fotografie jsou barevné, ale často velmi malé a obtížné na kódování 

(tzn. asi 1 sloupec, fotografie menší než 1 sloupec jsme do našeho výzkumu nezahrnuli 

vůbec). Co se obsahu týče, časopis se poměrně silně orientuje na činnost Rady seniorů 

ČR a nijak se netají svou politickou orientací (např. na fotografiích schůze zástupců Rady 

seniorů a představiteli ČSSD). 

Mezi rubriky patří rozhovor s osobností na titulní straně, většinou se jednalo o 

umělce nebo politiky (např. herečka Eva Hrušková, politička Alena Gajdůšková, dirigent 

Václav Hybš, zpěvák Karel Štědrý, aj.). Na úvod má vždy sloupek či úvodní slovo 

předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes. Ten se objevoval téměř v každém analyzovaném 

čísle. A pokud se konalo nějaké zasedání či významné setkání nebo jednání rady, patřily 

                                                           
6 Zkoumaná data doplněná z tiráže časopisů, webových stránek časopisů či z interních informací z redakce. Všechny 

zdroje jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 
7 V Národní knihovně chyběl výtisk časopisu Doba seniorů č. 3. 
8 Dva výtisky časopisu Grand Generace byly dvojčísla (1-2; 7-8). Poslední výtisk č. 12 v Národní knihovně chyběl. 
9 Dva výtisky časopis Revue 50 plus byly dvojčísla (1-2; 7-8). 
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mu první strany časopisu. Velký prostor je věnovaný lidem, chcete-li seniorům, kteří se 

aktivně zapojují do akcí Rady seniorů. V každém čísle najdeme velké množství právě 

těchto autorských či redakčních materiálů. Nechybí ani články o zdraví, zajímavosti či 

zajímavé osobnosti (nejen ty známé) nebo nekrology. Obsah je opravdu silně orientován 

na dění kolem seniorů a jejich aktivit. Časopis má vlastní internetové stránky - 

www.rscr.cz/doba-senioru. 

 

6.4.2 Grand Generace 

Grand Generace je časopis, který se sám charakterizuje jako společenský. V databázi 

periodického tisku MK ČR byl evidován od roku 2013. Tamtéž jsme nalezli údaj, že jeho 

vydávání bylo ukončeno na konci roku 2015. Časopis vydávala společnost Grand Princ 

Media, a.s. a jednalo se o měsíčník (dvakrát za rok vyšlo dvojčíslo leden-únor, červenec-

srpen). Sám se popisoval jako „časopis nejen pro ty, kteří překročili padesátku“ a dále, 

že je vhodný pro ty, „kteří stále chtějí žít aktivně a zajímají se o svůj zdravotní stav, životní 

styl, mají zájem se vzdělávat, cestovat a poznávat nové trendy a zajímavosti ze všech 

oblastí“. Časopis měl 44 stran a jeho cena byla v roce 2015 19,90 korun. 

Velikost časopisu je cca A4, má kvalitní papír i fotografie. Pokud se podíváme na 

obsah, neliší se od běžných společenských časopisů. Rubrika Rozhovor s osobností 

časopis otevírá (fotografie je na titulní straně) a stejně jako v případě Doby seniorů jde 

většinou o známé osobnosti či umělce. Na úvod je editorial šéfredaktora, později 

šéfredaktorky. A pak následují pravidelné rubriky – o zdraví, články o zajímavostech, o 

financích, poradna nebo soutěže. Nechybí ani tipy na knihy, hudbu nebo filmy. Zaujala 

nás také rubrika Důchodci v zahraničí. V tomto časopise najdeme méně obsahu od čtenářů 

či ze života seniorů. Značná část je ale věnována reklamám, kterým se v našem výzkumu 

vůbec nevěnujeme. Internetové stránky jsme nenalezli. 

 

6.4.3 Revue 50plus 

Dalším analyzovaným periodikem je měsíčník Revue 50plus. Sám o sobě tvrdí, že je to 

„magazín pro zvídavé seniory“ nebo také „společenský, informační a vzdělávací měsíčník 

pro ženy i muže nad 50 let“. Od roku 2005 je distribuován po celé České republice 

v nákladu 20 000 kusů. Tento časopis vydává Altera Media s.r.o. a jeho rozsah je cca 40 

stran. Cena byla v roce 2015 49 Kč, a pro předplatitele 45 Kč. Na svých webových 

http://www.rscr.cz/doba-senioru
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stránkách uvádí seznam prodejních míst a knihoven, kde je možné časopis najít. 

Po grafické stránce je časopis na vysoké úrovni – lesklý papír i kvalitní fotografie. 

Obsah tvoří opět úvodní rozhovor s osobností (fotografie na titulní straně), většinou jde 

o osoby právě 50+. Přináší témata vzdělávání, zdraví, kulturní aktuality, seriál Miloně 

Čepelky, dotazník pro nějakou osobnost, reportáže nebo rozhovory s cestovateli, 

fotografy nebo dobrodruhy. Opět je zde méně obsahu od čtenářů, ale i tak se zde nějaký 

najde – fotografie z domovů pro seniory, od studentů Univerzit Třetího věku, atd. 

Magazín má i své webové stránky - www.seniorrevue.cz. 

 

6.4.4 Spokojený domov 

Spokojený domov je vydáván evidován od roku 2010. Jeho předchůdce nesl název 

Spokojený senior (r. 2009). Časopis vydává Spokojený domov o.p.s. a jeho motto zní: 

„snadnější život nejen ve stáří a nemoci“. Spokojený domov o.p.s. je společnost 

poskytující terénní sociální služby pro seniory a zdravotně postižené. Tento dvouměsíčník 

má oproti ostatním podstatně menší rozsah, cca 10 stran. Časopis bychom mohli zařadit 

opět mezi společenské magazíny. Co se týče ceny, časopis je distribuován zdarma. V roce 

2015 byl jeho náklad 1 200 výtisků. Náklady na něj jsou 15 Kč (v roce 2015) a jsou 

hrazeny inzerenty. Časopis deklaruje, že veškeré zisky z inzerce putují na podporu 

sociálních služeb, které společnost Spokojený domov o.p.s. poskytuje. 

Forma časopisu je jednodušší než u ostatních analyzovaných periodik. Časopis je 

na obyčejném papíře. Fotografie jsou černobílé, malé a ne příliš kvalitní. Pokud se 

podíváme na obsah, časopis se orientuje na aktivity kolem Spokojeného domova. Opět 

zde najdeme i rozhovory, pozvánky, reportáže z různých akcí. Rozhovory nejsou pouze 

se známými osobnostmi, ale například s 94letou seniorkou či handicapovaným chlapcem, 

který hraje na housle. Přináší také praktické informace z různých oblastí (zdravotní, 

sociální, aj,) a články či fotografie od čtenářů. Webové stránky Spokojeného domova 

jsou: www.spokojeny-domov.cz/casopis. 

 

6.4.5 Vital Plus 

Čtvrtletník Vital Plus s podnázvem „Nejčtenější časopis pro seniory“ vychází od roku 

2007. Vydavatelem je nadační fond Elpida. Ze všech zkoumaných periodik má největší 

rozsah, cca 70 stran. Časopis je možné si předplatit nebo koupit ve volném prodeji za 

http://www.seniorrevue.cz/
http://www.spokojeny-domov.cz/casopis
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69 Kč za číslo. Obsahově je tento čtvrtletník zaměřen čistě na seniory – vede s nimi 

rozhovory, řeší pro ně důležitá témata (historie, kultura, zdraví, vaření, bydlení). Časopis 

je opět velikost A4 a z analyzovaných periodik má nejkvalitnější papír, styl i velké 

profesionální fotografie. Internetové stránky časopisu jsou www.vitalplus.org. 
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7 Analýza fotografií se seniory 

V této části práce popíšeme všechny zkoumané proměnné, které jsme během obsahové 

analýzy fotografií v časopisech pro seniory sledovali. Hlavním cílem diplomové práce je 

provést analýzu fotografií seniorů v časopisech pro seniory a vytvořit obraz, jak jsou 

senioři v tomto druhu periodik zobrazováni. Předmětem výzkumu jsou tedy fotografie se 

seniory. V každé podkapitole se zároveň pokusíme pomocí obsahové analýzy obrazu 

odpovědět na otázky, které jsme si určili na začátku výzkumu: 

- VO1: Kolik fotografií starších osob se vyskytuje ve vybraných periodikách pro 

seniory? 

- VO2: Jaké pohlaví starších osob ve vybraných magazínech převažuje? 

- VO3: Která etnická rasa je v zobrazení starších osob častější? 

- VO4: Jaké aktivity starší lidé na fotografiích provozují? 

- VO5: Jakou roli či profesi zastávají zobrazovaní senioři? 

- VO6: Jak je prezentován vzhled starších osob v magazínech pro seniory? 

V závěru data vztáhneme k výsledkům českých a zahraničních studií, ze kterých jsme 

vycházeli, a jsou popsány v podkapitole Typické rysy mediální reprezentace seniorů. 

 

VO1: Kolik fotografií starších osob se vyskytuje ve vybraných periodikách 

pro seniory? 

 

Graf č. 1: Počet fotografií 
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Graf č. 2: Zastoupení pohlaví seniorů na fotografiích v periodicích pro seniory 

 

 

Z grafu č. 1 vyplývá, že fotografií se seniory bylo v časopisech pro seniory v roce 2015 

něco málo přes třetinu (744 snímků) z celkového počtu fotografií (2103 snímků). V pěti 

zkoumaných časopisech se rozdělení fotografií značně lišilo. V Době seniorů a v Revue 

50 plus bylo fotografií seniorů nejvíce (Doba seniorů – 553 snímků; Revue 50 plus – 555 

snímků). V časopise Grand Generace jsme našli celkem 150 fotografií se seniory. 103 

fotografií, kde byli zobrazeni senioři, se nacházelo ve čtvrtletníku Vital Plus. Nejméně 

snímků bylo ve Spokojeném domově (jen 52). V grafu č. 2 vidíme i rozdělení prezentace 

seniorů podle pohlaví v jednotlivých časopisech. Toto téma budeme rozebírat až v další 

podkapitole věnované druhé výzkumné otázce, která se na pohlaví zobrazených seniorů 

ptá. V tuto chvíli se spokojíme s výčtem fotografií v analyzovaných periodicích v tabulce 

č. 6. 
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Tabulka č. 6: Počet osob na fotografiích 

 Jednotlivci  Skupiny Celkem 

Počet osob na fotografii 1559 (92,2 %) 132 (7,8 %) 1691 

Počet seniorů na fotografii 1320 (93,4 %) 93 (6,6 %) 1413 

 

Senioři byli nejčastěji zobrazováni jako jednotlivci sami na snímku. V případech, kdy byl 

v časopise otištěn například rozhovor se známou osobností, bylo fotografií jedné osoby 

v daném čísle i více než jedna. Někdy to byly celé série fotografií (3 a více fotografií 

s toutéž osobou) (Obr. č. 1). S tímto postupem jsme se setkali téměř v každém periodiku, 

nejméně byly série fotografií v časopise Spokojený domov, tam se objevila pouze 1×. 

Dále následovaly snímky menších skupin osob, kde bylo možné jednotlivé postavy 

rozeznat a na fotografii je spočítat. Při šifrování osob na fotografiích ze začátku vyvstal 

problém s kódováním velkých skupin lidí. Každého člověka jsme kódovali v případě, že 

šla vidět jeho celá hlava, a tímto způsobem jej „započítali“ do našeho vzorku. V četných 

případech ale bylo na fotografii tolik osob, že nebylo možné všechny osoby správně 

spočítat (např. nebylo na fotografii vidět celou postavu či celou hlavu) a následně sledovat 

další proměnné. Rozhodli jsme se proto vytvořit kategorii „skupina“. V našem výzkumu 

se setkáváme se dvěma typy skupin – skupina osob různého věku, z nichž jen někteří jsou 

senioři (tyto seniory jsme pak kódovali zvlášť), a skupina seniorů (Obr. č. 2). Z dat 

vyplývá, že v časopisech pro seniory významně převažují fotografie jednotlivců (1559, 

tj. 92,2 %), zbylých 7,8 % (132) tvoří snímky skupin složených z osob různého věku, 

přičemž je tam vždy minimálně jeden senior. Podobně na tom jsou i fotografie, které 

zobrazují pouze seniory. I zde bylo 93,4 % (1320) fotografií pouze s jednotlivci, a 6,6 % 

(93) se skupinami seniorů. Z této tabulky vyplývá, že celkem budeme analyzovat 

1413 položek, které jsme během výzkumu kódovali. 

 

Shrnutí VO1: 

Ve vybraných periodicích pro seniory se vyskytuje 35 % fotografií se seniory, což je o 

něco více než třetina z celkového počtu. Výsledky analýzy ukazují, že se zastoupení 

fotografií se seniory v magazínech značně lišilo, což ale bylo do jisté míry dáno i typem 

periodika. V měsíčnících (Doba seniorů, Revue 50 plus, Grand Generace) bylo po součtu 

jistě více fotografií, než například v časopise, které vychází jednou za čtvrt roku (Vital 

Plus). Ovšem čtvrtletník Vital Plus (103 fotografií) si vedl v porovnání docela dobře, 
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téměř dotáhl časopis Grand Generace (150 fotografií), co do počtu fotek. Grand Generace 

hodně zaostával za Dobou seniorů (553 fotografií) a Revue 50 plus (555 fotografií). Vital 

Plus v počtu snímků se seniory předběhl i dvouměsíčník Spokojený domov (52 

fotografií), ovšem je třeba brát v úvahu jejich rozsah – Spokojený domov má v průměru 

jen 10 stran, kdežto Vital Plus téměř 70. A na fotografiích byli z 93,4 % nejčastěji 

jednotlivci, osoby nad 50 let. Zbylých 6,6 % tvořily skupiny, kterým se budeme 

podrobněji věnovat na konci této kapitoly. 

 

Ostatní zkoumané kategorie 

Dříve, než přejdeme k odpovědi na druhou výzkumnou otázku, popíšeme ještě další 

zkoumané kategorie, které jsme do našeho výzkumu zahrnuli. Jsou to typ fotografie, zdroj 

fotografie, velikost fotografie, typ obrazu, výskyt a věk. V kategorii typ fotografie jsme 

určovali, zda jde o jednoduchou fotografii či koláž, složenou z více fotografií najednou. 

V námi vybraném vzorku jsme našli 5 koláží. V každé z těchto koláží bylo začleněno více 

fotek (Obr. č. 3). Většina fotografií (99,3 %) ale byly jednotlivé fotografie. 

 

Tabulka č. 7: Zdroj fotografie 

Redakce 463 (62,2 %) 

Agentura 31 (4,2 %) 

Archiv dotazovaného 117 (15,7 %) 

Fotografie čtenářů 5 (0,7 %) 

WWW 2 (0,3 %) 

Jiné 51 (6,9 %) 

neurčeno 75 (10 %) 

 

Zdroj či původ fotografií jsme určovali podle popisku u článku nebo přímo u 

analyzovaného snímku. Ve většině případů šlo o redakční obsah (62,2 %). Snímky byly 

pořízené buď přímo redaktory, nebo dopisovatelem redakce. Počítali jsme sem materiály 

z redakčního archivu. Dalším nejčastějším zdrojem byl archiv dotazovaného (15,7 %). 

Nejčastěji jsme se s touto kategorií setkali například u fotografií ze soukromých archivů 

veřejně známých osob, které tak doplnily například rozhovor nebo také fotografie z cest 

od cestovatelů. 124 fotografií (10 %) nemělo v popisku uveden zdroj, proto spadají do 

kategorie neurčeno. Kategorie „jiné“ v sobě zahrnuje například snímky z jiných archivů 

(např. z divadelního, z televizního, z rozhlasového aj.) a spadalo sem 6,9 % snímků. 
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Snímky pocházející z agentur tvořily celkem 4,2 % a jednalo se především o ilustrační 

snímky k různým tématům (nejčastěji to bylo téma zdraví) (Obr. č. 4). Pouhých 0,7 % 

fotografií pocházelo od čtenářů. V tomto případě bylo naše očekávání vyšší, ale na druhou 

stranu jde o redakce, které jsou často v kontaktu s různými seniorskými spolky či akcemi, 

proto je pochopitelné, že si většinu vizuálních materiálů pořizují samy. A poslední 

kategorií byly obrazy z internetových stránek (0,3 %). 

 

Tabulka č. 8: Velikost fotografie 

Velikost fotografie  

1 sloupec 417 (56 %) 

2 sloupce 215 (29 %) 

3 sloupce 112 (15 %) 

 

Kategorii velikost fotografie jsme určovali, abychom vyřadili vizuály menší než 1 

sloupec. Takovéto fotografie jsme vůbec nezapočetli do našich celkových součtů. 

Z těchto technických informací jsme vytvořili alespoň přehledovou tabulku. Nejčastěji se 

v periodikách pro seniory objevovaly fotografie o velikosti 1 sloupce (cca 8 cm), a to 

celkem v 417 případech (56 %). Snímky o velikosti dvou sloupců se vyskytovaly v 215 

případech (29 %) a fotky o velikosti 3 sloupců ve 112 případech (15 %), nejčastěji šlo o 

titulní strany vybraných periodik (Obr. č. 5). Pouze časopis Spokojený domov neměl 

jednu fotografii přes celou titulní stranu (Obr. č. 6). 

 

Graf č. 3: Typ obrazu 
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Pokud se podíváme blíž na typ obrazu, při analýze fotografií jsme rozlišovali dvě 

kategorie – obraz přirozený, kdy je objekt focen přirozeně, tzn. v přirozené situaci a 

nedívá se přímo do objektivu fotoaparátu, a obraz aranžovaný, v tomto případě focená 

osoba ví, že je fotografována, a dívá se do objektivu. Toto rozlišení vyvstalo při výzkumu, 

kdy jsme potřebovali jasně odlišit fotografie, které jsou „nahrané“ či „naaranžované“ a 

přirozené. Graf č. 3 ukazuje, že téměř tři čtvrtiny tvořily fotografie přirozené (67 %). 

Domníváme se, že to vyplývá ze zaměření časopisů, kdy starší publikum žádá spíše 

reálnější obsah a obrazy, než třeba časopisy lifestylové, které se často skládají především 

z naaranžovaných fotografií celebrit či z agenturních ilustračních fotek. Aranžované 

fotografie se ve zkoumaných časopisech objevily ve 33 %. 

 

Graf č. 4: Výskyt seniorů na fotografiích 

 

 

Dále jsme se pokusili zjistit nejčastější výskyt seniorů na fotografiích, tedy místo, kde 

jsou senioři na časopisových snímcích nejčastěji zobrazeni. Tato kategorie do jisté míry 

souvisí s aktivitou seniorů a tématem fotografií, kterým se budeme věnovat až dále. Na 

tomto místě nám postačí přehled, zda se starší lidé nacházejí častěji v interiéru (tj. doma, 

v domově důchodců, v práci, v nemocnici, aj.) nebo v exteriéru (tj. v přírodě, v parku, na 

zahradě, ve městě, aj.). Podle grafu č. 4 se senioři z 64 % na fotografiích nacházeli 

nejčastěji v interiérech. 29 % snímků pocházelo z exteriérů a 7 % případů si výzkumník 

nebyl jistý, kde se osoba nachází, a tyto fotografie proto spadají do kategorie „nelze určit“. 

Během výzkumu jsme měli možnost setkat se s různými prostředími, do kterých byli 

senioři zasazování, např. plavecký bazén, koncertní síň, divadelní hlediště i jeviště, 

laboratoř, kancelář. 
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Graf č. 5: Věkové složení seniorů na fotografiích 

 

 

Tabulka č. 9: Rozdělení věkových skupin podle pohlaví 

  50+ 60+ 70+ 80+ 90+  Nelze určit Celkem 

Muži 145 402 98 37 6 30 718 

Ženy 99 330 86 22 9 55 601 

Neurčeno 0 7 5 0 0 82 94 

Celkem 244 739 189 59 15 167 1413 

 

Jak jsme uvedli v metodologické části, věk osob jsme určovali na základě indikátorů ze 

studie Denise Lewisové, Katalin Medvedevové a Desiree Seponskiové – Awakeing to the 

desires of older women: Deconstructing ageism within fashion magazines (2011) -  

viditelná barva vlasů, tvar těla, vrásky. Sedláková (2007) považuje odhadování věku za 

subjektivní, ovšem v jejím výzkumu převažovaly osoby veřejně známé, tzv. celebrity, u 

kterých byl věk často uveden, v případě našeho výzkumu ovšem převažují, jak později 

uvidíme, běžní lidé. U takových osob ve velké míře údaj o jejich přesném věku chyběl, 

proto jsme se přiklonili k odhadu věku, podobně jako to učinili Lewisová et al. (2011). 

Cílem této práce není přesné určení věku, ale spíše odhadnutí trendu, jaké osoby média 

tohoto typu nejčastěji zobrazují. Graf č. 5 ukazuje věkové složení seniorů na 

analyzovaných fotografiích. Největší skupinu tvořili senioři 60+, celkem se jednalo o 739 

osob, které tvořily více než polovinu zkoumaných fotografií (52 %). Na druhém místě 

byly osoby, kterým jsme odhadli věk 50+. Tato skupina tvořila 17 % z celku. Další věková 

skupina, která se v časopisech pro seniory nejčastěji objevovala, byli senioři 70+ (14 %). 

Senioři, jejichž věk jsme odhadli na 80+ či 90+, se v analyzovaných materiálech nacházeli 
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méně. Seniorů ve věku 80+ bylo 59 (5 %) a seniorů ve věku 90+ pouze 15 (1 %). U 167 

seniorů nešlo určit ani odhadnout věk, jelikož jim nešlo vidět do obličeje, byli zezadu, 

z boku, atd. Ti tvořili 12 % z celkového součtu. V tabulce č. 9 je popsáno věkové složení 

i s ohledem na pohlaví. Ve všech věkových kategoriích „vedli“ muži, pouze ve skupině 

90+ převažovaly ženy. To odůvodňujeme i tím, že ženy se dožívají vyššího věku než 

muži. Ovšem celkově to může působit tak, že muži jsou značně v převaze a dožívají se 

vyššího věku než ženy, což ale podle demografických statistik neplatí. 

 

Souhrnné shrnutí výsledků analýzy doplňujících proměnných, které jsme do 

výzkumu zařadili (typ fotografie, zdroj fotografie, velikost fotografie, typ obrazu, 

výskyt, věk): 

Většinu zkoumaných fotografií tvořily jednotlivé fotografie (99,3 %), zbytek (0,7 %) byly 

koláže (tzn. fotografie složené z více snímků najednou). Většina fotografií (62,2 %) 

pocházela z redakce či z redakčního archivu, 15,7 % byly fotografie od dotazovaných 

(tzn. od osob, se kterými vedla redakce rozhovory, nebo byly snímky doplněním článku). 

Pak jsme analyzovali také fotografie pocházející z jiných archivů (např. z divadelního, 

z televizního, z rozhlasového aj.), které tvořily 6,9 %, a fotografie z agentur 4,2 %. Jen 

0,7 % snímků bylo pořízeno čtenáři a posláno do redakce. Tady jsme očekávali vyšší 

podíl, jelikož jsme předpokládali bližší kontakt cílové skupiny a tohoto druhu magazínů. 

Na druhou stranu musíme podotknout, že redakce v tomto ohledu mají poměrně dobré 

pokrytí akcí pro seniory, často jsou jejich dopisovatelé přímo ze seniorských klubů nebo 

jiných spolků sdružující osoby nad 50 let. Proto se v časopisech často vyskytují fotografie 

přirozené a troufáme si říct i „reálné“. Jen 0, 3 % snímků bylo z internetových zdrojů, což 

podle nás dokazuje spíše klasickou práci redaktorů, kteří dávají přednost vlastním či 

ověřeným zdrojům, než internetovému prostředí. Zároveň nás ale překvapilo, že u 10 % 

snímků nebyl uveden zdroj, v tomto ohledu je co napravovat. Pokud se podíváme na 

velikost fotografií, nejčastější byly malé fotografie o velikosti 1 sloupec (56 %), po nich 

pak 29 % dvousloupcové a 15 % třísloupcové fotografie. Dále jsme určovali 

„přirozenost“ osob na fotografiích a dospěli jsme k výsledku, že 67 % snímků bylo 

přirozených a 33 % aranžovaných. Podle našeho názoru to odpovídá orientaci vybraných 

periodik na osoby starší 50 let, které přirozenost více ocení, a nemusí se tak setkávat jen 

s „uměle“ naaranžovanými seniory, kteří svým vzhledem často popírají svůj skutečný 
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věk. Zajímalo nás také prostředí, kde se senioři na fotografiích vyskytovali. Analýza dat 

ukázala, že většina snímků (64 %) byla pořízena někde v interiéru. Tento výsledek může 

do jisté míry podporovat představu seniorů, kteří jen sedí a sledují televizi nebo jsou 

„zavření“ v domově důchodců. Je ale třeba si uvědomit, že do interiérů jsme zařadili i 

takové prostory jako jsou divadelní sály, přednáškové místnosti na univerzitách třetího 

věku, plavecké bazény, tělocvičny nebo restaurace. Proto musíme být opatrní při 

hodnocení těchto výsledků. Fotografií z exteriérů bylo méně, celkem 29 %, i to, ale podle 

nás není zanedbatelný výsledek. Jako poslední shrneme výsledky analýzy věkových 

skupin. Více než polovina osob byla ve věku 60+ (52 %), což by podle nás mohlo 

odpovídat věku, který také označujeme jako rané stáří, a právě s tímto obdobím se 

nejčastěji váže i odchod do důchodu. Osoby 50+ se v našem výzkumu objevili v 17 %, 

což je téměř jedna pětina zobrazených. Jde tedy o poměrně významný ukazatel, který 

podle nás značí podporu „mladých seniorů“, kteří dobře vypadají a jsou aktivní. Dále ale 

bohužel platí, čím vyšší věk, tím nižší zastoupení ve vizuálech českých magazínů pro 

seniory (70+ - 14 %, 80+ - 4 %, 90+ - 1 %). Co se týče pohlaví zobrazovaných, ve všech 

věkových skupinách převažovali muži, co do počtu osob. Žen bylo více jen v kategorii 

90+. 

 

VO2: Jaké pohlaví starších osob ve vybraných magazínech převažuje? 

 

Graf č. 6: Zobrazené osoby podle pohlaví 
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Pohlaví zobrazených seniorů zkoumala ve své studii Sedláková (2007) i Stolleyová 

s Hillem (1996). Z grafu č. 6 vyplývá, že na snímcích převažují muži, byli na 718 

fotografiích (51 %), naopak žen je o 11 % méně. Z našeho pohledu nejde zase o tak 

markantní rozdíl. Pohlaví nešlo určit v 94 případech (7 %). V grafu č. 2 vidíme i snahu o 

vyrovnanost zobrazení jednotlivých pohlaví v periodikách. Nejlépe na tom byl časopis 

Spokojený domov, který měl stejný počet jak mužů, tak žen na svých stánkách. Dobře si 

vedl i měsíčník Revue 50 plus, který měl ve svých vizuálních materiálech jen o 1 muže 

navíc. V počtu žen a mužů se o tolik nelišil ani časopis Grand Generace (80 mužů, 66 

žen). O 26 zobrazených žen méně než mužů bylo ve čtvrtletníku Vital Plus. Největší rozdíl 

jsme odhalili v Době seniorů, kde bylo o 78 mužů více než žen. Pokud bychom měli ale 

zhodnotit všechny periodika a zodpovědět výzkumnou otázku, v časopisech převažují 

jednoznačně muži, ovšem nejde ale o výrazné rozdíly. Časopisy se snaží prezentovat 

gender rovnoměrně a vyrovnaně a můžeme říct, že to některým poměrně dobře daří. 

 

Shrnutí VO2: 

Ve vybraných magazínech pro seniory převažují muži (51 %). Žen bylo celkem 42 %, což 

podle našeho názoru není až takový výrazný rozdíl. Z dat vyplývá, že se v celku časopisy 

pro seniory snaží o vyrovnanou reprezentaci genderu. Velmi překvapivě dva z nich, 

Revue 50 plus a Spokojený domov, dokonce dosáhly téměř totožného zastoupení obou 

pohlaví. 

 

VO3: Která etnická rasa je v zobrazení starších osob častější? 

Tabulka č. 10: Zobrazené osoby dle etnické rasy 

 běloch černoch Rom Asiat Jiná rasa neurčeno celkem 

Počet osob 1269 (89,8 %) 3 (0,2 %) 7 (0,5 %) 2 (0,1 %) 8 (0,6 %) 124 (8,8 %) 1413 

 

U této výzkumné otázky jsme vycházeli ze studie Sedlákové (2007), tak z výzkumu 

Stolleyové a Hilla (1996). Stejnou otázku jsme zahrnuli i do našeho výzkumu, aby byl 

obraz seniorů v časopisech kompletní. Při rozlišení proměnných jsme vycházeli z českého 

či evropského složení společnosti. Určili jsme tyto kategorie: 1 - běloch, 2 - černoch, 3 - 

Rom, 4 - Asiat, 5 - jiné, 6 - nelze určit. Z tabulky č. 10 vyplývá, že téměř 90 % 

zobrazených osob na fotografiích byli běloši. Do výzkumu jsme ale zahrnuli i jiné rasy, 
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abychom zmapovali současnou situaci. Osm zobrazených osob spadalo do kategorie 

„jiné“, jelikož se nehodili do žádné námi určené kategorie. Jednalo se o dva Nepálce, dva 

Indonésany, jeden senior byl z Mexika, a pak osoby z Blízkého východu (Arabové). 

V několika případech se jednalo o fotografie cestovatelů, kteří fotili domorodce 

(Obr. č. 7). Na fotografiích jsme dále rozeznali 7 Romů (0,5 %), 3 černochy (0,2 %) a 

2 Asiaty (0,1 %). Nejedná se o žádné významné výsledky, značí to pouze jediné, a to, že 

česká periodika pro seniory téměř nevěnují pozornost zobrazení osob jiné barvy pleti či 

jiného původu a rasy. 

 

Shrnutí VO3: 

V zobrazení starších osob jsou na fotografiích nejčastěji běloši (89, 8 %). Ostatním lidem 

jiné barvy pleti je v magazínech pro seniory věnován velmi malý prostor až žádný prostor 

a číselné výsledky jsou téměř zanedbatelné. 

 

VO4: Jaké aktivity starší lidé na fotografiích provozují? 

Graf č. 7: Aktivita seniorů na fotografiích 
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Graf č. 8: Téma fotografie 

 

 

Tabulka č. 11: Téma fotografie v závislosti na pohlaví zobrazené osoby 

 Volný 

čas 

Romance Práce Rodinné 

foto 

Interakce s 

vnoučaty 

Téma 

smrti 

Zdraví Sport Nelze 

určit 

Muži 297 3 200 5 4 0 7 56 146 

Ženy 336 3 92 6 16 1 4 77 66 

Celkem 633 6 292 11 20 1 11 133 212 

 

Tady vycházíme z kategorizace podle Stolleyové a Hilla (1996) a pokusíme se zjistit 

nejčastější aktivity, se kterými jsou senioři spojováni. Z jejich studie jsme převzali některé 

kategorie, např. 1 – volný čas, 2 – romance, 3 – práce, 4 – rodinné foto, 5 – interakce 

s vnoučaty, 6 – téma smrti, 7 – zdraví. Tento klíč jsme ale ještě dále upravili podle našich 

potřeb a přidali jsme dvě vlastní proměnné, tj. 8 – sport a 9 – nelze určit. Podle studie 

Buchholze a Bynuma (1982) jsme zkoumali nejdříve aktivitu či pasivitu osob na 

fotografiích. Z grafu č. 7 lze vyčíst, že 66 % starších osob bylo na fotografiích aktivních. 

Znamená to, že fotoaparát je zachytil při nějaké činnosti, při pohybu nebo třeba pracující. 

Pasivních seniorů bylo na stránkách časopisů celkem 29 %. Označili jsme tak osoby, které 
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seděly a nevykonávaly další činnost, např. ruční práce, hraní karet, práce, aj., a osoby, 

které ležely. Pouze v 5 % případů jsme si nebyli jistí a kategorizovali tyto seniory do 

skupiny „nelze určit“. Vidíme zde jasnou převahu aktivních starších jednotlivců, kteří jen 

„nesedí v koutě“. 

Témat fotografie jsme určovali hned několik, nejvíc se ovšem staří lidé na 

fotografiích věnovali volnočasovým aktivitám. Z 50 % jsou na snímcích lidé, kteří žijí 

aktivně a různým způsobem vyplňují svůj volný čas. Pak následují další dvě velké 

skupiny témat fotografií se seniory – práce (21 %) a sport (10 %). Podle našeho úsudku 

jde o témata, která by možná se seniory spojilo jen velmi málo lidí, tím spíše nás tyto 

výsledky překvapily. Čtyři témata získala po 1 % - interakce s vnoučaty (20 fotek), 

rodinné foto (11 fotek), zdraví (11 fotek) a romance (6 fotek). Jen jeden snímek se věnoval 

tématu smrti (0 %), jinak je smrt z časopisů úplně vyloučena a odsunuta na okraj 

společnosti. Je považována za něco, co neexistuje a co se netýká stárnutí. Tabulka č. 11 

popisuje témata fotografií v závislosti na pohlaví zobrazené osoby a je podrobnější než 

graf č. 8. Vynechali jsme z ní pouze osoby, u nichž nám nešlo určit pohlaví. Podle této 

tabulky ženy vévodí hned několika tématům. Oproti mužům (297) se ženy věnovaly více 

volnočasovým aktivitám (336). Stejně tak sportu, interakci s dětmi a byly častěji i na 

rodinných fotografiích. Sportující muži se objevili na 56 snímcích, ženy na 77. Tento 

výsledek je skutečně překvapující (Obr. č. 8). Celkem šestnáct žen bylo na fotografiích 

zachyceno při interakci s vnoučaty (případně s dětmi), muži pouze 4. V případě rodinných 

fotografií se nejednalo o takový rozdíl, ovšem ženy i tak vedly – muži se objevili na 5 

rodinných fotografiích, ženy na 6. Muži naopak ovládli téma práce, na fotografiích jich 

pracovalo celkem 200 (žen jen 92). Z těchto výsledků je zřejmé, že muži jsou častěji 

zachyceni v pracovním prostředí a pracující. Nejde tedy o osoby v důchodu, kteří by si 

užívali jen volna. Více mužů než žen se objevilo také na snímcích věnujících se tématu 

zdraví, celkem se jednalo o 7 fotografií zobrazujících muže a 4 snímky zobrazující ženy. 

Stejný počet fotografií s tématikou romance vlastně vysvětlujeme tím, že se v časopisech 

nacházely celkem jen na 3 fotografiích žena s mužem v romantické či chcete-li intimní 

situaci (Obr. č. 9). Naopak téma smrti jsme našli jen na 1 fotografii, ženy ležící bezvládně 

na zemi (Obr. č. 10). Poměrně značnou část tvořily fotografie, u kterých nešlo 

jednoznačně určit téma fotografie dle námi určených kategorií, takových fotografií jsme 

při analýze objevili 213, což je 15 % z celkového vzorku. Z analýzy tedy vyplývá, že 
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senioři jsou na fotografiích nejčastěji aktivní a věnují se volnočasovým aktivitám. 

 

Shrnutí VO4: 

Starší lidé na fotografiích nejčastěji provozují volnočasové aktivity (50 %). Nepatří tam 

ale sporty, které jsme kódovali zvlášť. Druhou nejčastější aktivitou zobrazených osob nad 

50 let byla práce (21 %). Pak následovaly právě sportovní aktivity (10 %). Jen tyto první 

tři kategorie naznačují, že senioři jsou v magazínech pro seniory poměrně aktivní, věnují 

se svým koníčkům a zálibám. Stejný výsledek nám vyšel i v určení aktivity seniorů, kdy 

jsme rozeznávali, zda jsou na fotografiích aktivní nebo pasivní. Výsledky ukázaly, že 66 

% osob je na fotografiích aktivních, tito lidé vykonávají nějakou činnost, stojí, sportují, 

hýbou se. Nemusíme si vždy představovat běhající sedmdesátileté babičky a dědečky, do 

těchto kategorií patří i senioři, kteří hrají na hudební nástroj, vaří, čtou nebo pracují na 

zahradě. Nemusí jít zrovna o fyzicky náročné aktivity, důležité je, že „něco dělají“. 

 

VO5: Jakou roli či profesi zastávají zobrazovaní senioři? 

 

Graf č. 9: Role či profese seniora na fotografii 
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Tabulka č. 12: Role a profese žen a mužů (dle četnosti) 

Zobrazení muži:  Zobrazené ženy:  

neurčeno 241 neurčeno 289 

herec, zpěvák 102 důchodkyně, žena v penzi 105 

umělec (architekt, spisovatel, 

fotograf, hudebník, dirigent, malíř, 

režisér) 

79 herečka, zpěvačka 83 

důchodce, muž v penzi 43 ilustrační snímek 32 

odborník 36 politička 22 

novinář/ autor textu, snímku, 

televizní komentátor/ moderátor, 

rozhlasový hlasatel 

35 umělkyně  14 

politik 34 jiné 13 

ilustrační snímek 27 významná seniorka 10 

ředitel, prezident organizace, 

předseda organizace 

26 odbornice 8 

sportovec 15 pracující 7 

jiné 15 matka / tchyně / babička 5 

lékař 11 novinářka/ autorka textu, snímku 4 

podnikatel 10 ředitelka, prezidentka organizace 4 

pracující 10 sportovkyně 2 

cestovatel / dobrodruh 10 Partnerka/ manželka známého 

muže 

2 

kněz 6 lékařka 1 

významný senior 5 podnikatelka 0 

policista/voják 4 vědkyně 0 

domorodec 4 psycholožka, psychiatrička 0 

vědec 2 policistka/ vojačka 0 

otec / tchán / dědeček 2 domorodka 0 

Partner/ manžel známé ženy 1 cestovatelka / dobrodružka 0 

psycholog, psychiatr 0 členka rodiny 0 

členové rodiny 0 právnička 0 

právník 0 kněžka 0 

Celkem 718 Celkem 601 

 

Renáta Sedláková (2007) ve svém výzkumu navrhla indikátory navržených profesí a rolí. 

Některé pojmy jsme rozšířili, aby nám lépe vyhovovaly našemu vzorku (např. „novinář/ 

autor textu“ jsme rozšířili o profese televizní komentátor, rozhlasový hlasatel, moderátor). 

Naopak některé kategorie jsme úplně vynechali (např. vrah/ trestaný/ obžalovaný, 

bezdomovec).  Z grafu č. 9 vyplývá, že nebylo pro výzkumníka snadné vždy profesi či 

roli seniora určit. Z naší analýzy tedy největší část tvoří osoby, u kterých tuto proměnnou 

nešlo určit, tj. celkem 605 osob (z toho 289 žen, 241 mužů a 75 lidí, u kterých jsme 

nerozeznali pohlaví). Bylo to dáno především tím, že ve všech případech šlo o neznámé 

osoby nebo u fotografie chyběl popisek. Při určování této kategorie jsme museli pracovat 
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právě i s texty u snímků, kde se kromě informací o věku zobrazené osoby často uváděla 

i jeho či její profesi. Nejčastějším povoláním byl herec/ herečka nebo zpěvák/ zpěvačka. 

Téměř v každém časopise se objevovaly známé osobnosti, či celebrity, kterým většinou 

patřily nejen titulní strany, ale i značný prostor uvnitř periodika. Pokud redakce 

s dotyčným či dotyčnou vedla i rozhovor, doplňovala jej často série fotografií s tímto 

člověkem. Proto je tato kategorie tak obsáhlá, bylo v ní celkem 185 osob, z toho 102 

mužů a 83 žen. Když byli v textu lidé popisováni jako senioři/důchodci, zařadili jsme je 

do kategorie se stejným názvem – „senior /muž v penzi“ nebo „seniorka/ žena v penzi“. 

Periodika pro seniory často ukazují život „obyčejných“ lidí a souhrnně o nich mluví, jako 

o seniorech nebo jako o důchodcích (Obr. č. 11). Nejvíce v této kategorii bylo žen (105), 

mužů o polovinu méně (43). Další významnou skupinou byli umělci/umělkyně, pro 

zjednodušení jsme do ní zařadili celou plejádu uměleckých profesí – např. architekty, 

spisovatele, malíře, sochaře, režiséry, fotografy, ale i hudebníky nebo dirigenty, a do této 

kategorie spadalo 94 osob s výraznou převahou mužů (79 mužů a 14 žen, 1 neurčen). I 

časopisy pro seniory využívaly na svých stránkách ilustrační fotografie, během výzkumu 

jsme na nich analyzovali asi 60 osob (27 mužů, 32 žen, 1 neurčen). Z celkového počtu 

fotografií to ale netvoří nijak výrazné číslo. Na tomto místě bychom mohli ocenit, že se 

redakce těchto časopisů snaží využívat vlastní vizuálních materiálů a agenturní fotografie 

se v nich nachází jen minimálně. Nedokládají totiž o skutečném životě, problémech či 

radostech seniorů ani zdaleka tolik, co originální fotografie. Na fotografiích dále byli i 

politici, skupinu tvořilo celkem 56 osob (34 mužů a 22 žen). V tomto případě se rozdíl 

mezi muži a ženami až tolik neliší. Naopak značný nepoměr byl v případě odborníků, 

muži byli jako odborníci zobrazeni 36×, ale žen jen 8. Na 39 fotografiích byli analyzováni 

novináři či autoři textu/ snímku, tuto skupinu jsme dále rozšířili o jiná povolání 

z mediálního prostředí například o televizní komentátory, rozhlasové hlasatele a 

moderátory. I v tomto případě převažovali muži (35 mužů a pouze 4 ženy). Do kategorie 

ředitel/ ředitelka jsme přidali ještě další 2 profese, které se také týkají vedoucí pozice 

v nějaké společnosti nebo organizaci, a to prezident organizace a předseda organizace, i 

zde bylo více mužů (26 mužů a jen 4 ženy). Celkem 28 osob jsme zařadili do kategorie 

„jiné“, patřily tam profese či role, které Sedláková ve svém výzkumu vynechala. V našem 

výzkumu jsme narazili například na tyto profese - průvodce, kastelán, učitel, sběratel 

nebo člen organizace. Jako „jiné“ jsme označili 15 mužů a 13 žen. Sedmnáct osob jsme 
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identifikovali jako sportovec/ sportovkyně (15 mužů, 2 ženy) a pracující (10 mužů, 7 

žen). V případě sportovců, či lépe řečeno bývalých sportovců, převažují v obrázcích muži, 

pokud se podíváme na statistiku pracujících, jsou počty více vyrovnané. Na 15 

fotografiích jsme identifikovali významné seniory nebo seniorky, v tomto případě 

převažovaly ženy (10 žen, 5 mužů). Lékaři byli na 12 fotografiích, z toho 11× muži. Ženu 

– lékařku jsme identifikovali jen na jednom snímku. Deset mužů bylo zároveň označeno 

jako podnikatel a cestovatel. V těchto profesích či rolích ženy úplně chyběly. Pokud se 

zaměříme na roli dědeček (otec/ tchán) nebo babička (matka/ tchýně), spočítali jsme 5 

žen a 2 muže. Dále jsme v materiálech našli 6 kněžích (šlo pouze o muže). Vždy 4 muže 

jsme identifikovali jako policisty/ vojáky a domorodce, ani v těchto kategoriích nebyla 

žádná žena. Jen 1 muže patřil do kategorie partner/ manžel známé ženy, ženy byly jako 

partnerky nebo manželky známých mužů zobrazeny jen 2. Další 2 muži byli vědci, 

vědkyně jsme v materiálech nenašli vůbec. Úplně chybělo zastoupení těchto profesí či 

rolí – psycholog/ psycholožka, člen rodiny/ členka rodiny, právník/ právnička. 

Pokud se podíváme na tabulku č. 12, která nám ilustruje role a profese žen a mužů, 

jsou zde seřazeny proměnné od nejpočetnější až po ty, které ve vizuálních materiálech 

časopisů úplně chyběly. U mužů je to těchto nejčastějších pět profesí nebo rolí - herec/ 

zpěvák (102), umělec (79), důchodce/ muž v penzi (43), odborník (36) a novinář nebo 

autor textu (35). Pětice nejčastějších profesí nebo rolí u žen byla úplně jiná – důchodkyně/ 

žena v penzi (105), herečka/  zpěvačka (83), žena na ilustračním snímku (32), politička 

(22) a umělkyně (14). Profese a role se u mužů a žen značně liší, společné mají kategorie 

herec/ herečka, umělec/ umělkyně a důchodce/ důchodkyně, ale i přesto jsou čísla značně 

odlišná. Muži jsou ve všech kategoriích zastoupeni častěji a více než ženy. Ty jsou 

v daném věku v časopisech pro seniory primárně popisovány jako „důchodkyně“. 

V deseti proměnných se ženy neumístily vůbec (podnikatelka, vědkyně, psycholožka, 

policistka, domorodka, cestovatelka, členka rodiny, právnička, kněžka). Naopak muži 

vůbec nebyli jen ve třech kategoriích rolí a profesí (psycholog, člen rodiny, právník). 

Nejvíce seniorů (v jedné kategorii) jsme identifikovali v kategorii „neurčeno“, z těchto 

výsledků vyplývá, že se v periodicích pro seniory objevují ze 43 % obyčejní starší lidé, 

kteří nemají specifické profese nebo role. 
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Shrnutí VO5: 

Zobrazení senioři v námi zkoumaných magazínech jsou nejčastěji nejmenované osoby, 

bez zvláštní role či povolání (43 %), to znamená osoby, které nespadají do žádné z našich 

kategorií, a proto byly v kategorii „neurčeno“. Domníváme se, že to do jisté míry vyplývá 

ze zaměření těchto magazínů na danou věkovou skupinu. Starší lidé by mohli zobrazení 

svých vrstevníků více ocenit a navozuje to také pocit jakési „blízkosti“ daného periodika, 

že je možné, že se tam objeví jednou i čtenáři. Druhou nejčastější skupinou byly osoby 

veřejně známé (13 %), tedy herci, herečky, zpěváci a zpěvačky. Celebrity ovládly titulní 

stranu, hlavní rozhovor i přední strany časopisů. Magazíny tak dozajista lákají ke koupi, 

využívají známosti jejich tváří a zvučnosti jejich jmen. Třetí nejčastější kategorií byli 

fotografie s osobami označenými jako „muž nebo žena v penzi“ a „důchodce/ 

důchodkyně“ (12 %). Jak vyplývá z teoretické části, starší lidé nemají oslovení senior či 

důchodce příliš v lásce, přesto byla tato označení u všech 12 % fotografií použita, přičemž 

ženy byly jako „důchodkyně“ popisovány 2krát více než muži. 

 

VO6: Jak je prezentován vzhled starších osob v magazínech pro seniory? 

 

Graf č. 10: Škála vnímání vzhledu seniorů 

 

 

Poslední výzkumná otázka se ptá na prezentaci vzhledu starších osob. Zajímá nás 

především trend v zobrazování seniorů, zda převažují mladě vypadající šedesátníci nebo 

nemohoucí starci. I v této otázce jsme přejali indikátory určení vzhledu od Renaty 

Sedlákové (2007). Na úvod jsme upravili některé kategorie a vytvořili jsme si pomyslnou 

škálu od pozitivního zobrazení až po negativní. Některé její kategorie jsme vyloučili 
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úplně, nebylo nám totiž jasný jejich obsah, a jak bychom takové osoby určovali (např. 

v pohodě, nic moc, senilní), a následně jsme doplnili škálu o další 2 kategorie – 

8 - neutrální výraz a vzhled, 7 - milý dědeček/ milá babička. Škála v grafu č. 10 nám 

ukazuje vnímání seniorů podle jednotlivých indikátorů. Jako pozitivní jsme označili tyto 

indikátory vzhledu – aktivní/ plný života, pozitivní/ příjemný, elegantní/ má šmrnc, 

mladý/ moderní/ drží s dobou, seriózní/ důvěryhodný, moudrý a milý dědeček/ milá 

babička. Skupinu, kterou označujeme jako neutrální vzhled, určoval jeden indikátor, tj. 

neutrální vzhled a výraz. Negativní vzhled seniorů nám určily indikátory – 

podivín/neupravený, morous, strojený vzhled, vážný/ přísný/ zamyšlený, starý, negativní, 

nemocný/ nemohoucí a mrtvola. Poslední část na škále popisuje osoby, jejichž vzhled 

nešel z nějakých důvodů určit, a proto spadají do kategorie „nelze určit“. Takových osob 

jsme ve všech časopisech pro seniory našli 172. Na škále vidíme převahu součtu 

pozitivních indikátorů (795 osob), což značí, že jsou starší lidé na fotografiích převážně 

aktivní, pozitivní a mile vypadající lidé. Téměř stejně jsou na tom neutrální (230 osob) a 

negativní zobrazení (216 osob). 

 

Graf č. 11: Vzhled zobrazených seniorů na fotografiích 
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Tabulka č. 13: Vzhled zobrazených osob podle pohlaví 

 Muži Ženy 

Aktivní/ Plný života 120 166 

Pozitivní/ příjemný 129 105 

Elegantní/ má šmrnc 97 65 

Mladý (moderní, drží s dobou) 20 25 

Seriózní/ důvěryhodný 12 1 

Moudrý/ moudrá 14 1 

Milý dědeček/ milá babička 14 8 

Neutrální vzhled a výraz 135 93 

Podivín/ neupravený 14 2 

Morous 6 2 

Strojený vzhled 4 5 

Vážný/ přísný/ zamyšlený 69 18 

Starý/ stará 29 29 

Negativní/ nepříjemný 5 5 

Nemocný/ nemohoucí 5 19 

Mrtvola 0 0 

Nelze určit 45 57 

 

Pokud bychom měli seřadit jednotlivé kategorie od nejčetnější po nejméně častou, 

ilustruje nám je graf č. 11. Vidíme, že nejčastěji byli senioři na snímcích aktivní a plní 

života (303 osob) následováni osobami příjemně vypadajícími a pozitivními (234). 230 

osob na nás působilo jako „neutrální“, co se týče vzhledu i výrazu v obličeji. Další velkou 

skupinu tvoří lidé, u kterých nešlo z různých důvodů určit jejich vzhled (např. člověk byl 

zobrazen z dálky, nebylo mu/jí vidět do obličeje, aj.), ty jsme označili jako „nelze určit“. 

S elegantně oblečenými seniory jsme se v časopisech setkávali často, ať už šlo o známé 

osobnosti nebo obyčejné publikum v divadle, a vyplývá z toho, že i starší lidé dbají na 

svůj vzhled a mají šmrnc (163 osob). V 83 případech jsme se setkali s lidmi, kteří byli 

vážní, bez úsměvu a jakoby zamyšlení. Podle indikátoru Sedlákové „starý/ stará“ jsme 

označovali osoby, které na nás působili staře a bez života, celkem jsme jich analyzovali 

61, naopak méně bylo osob v kategorii „mladý/mladá“ (45), tj. lidé, kteří na nás působili 

moderně a mladistvě. Dvacet pět osob jsme podle vzhledu zařadili jako nemocné nebo 

nemohoucí. Milé dědečky a milé babičky jsme identifikovali v 22 případech. Ostatní 

kategorie byly pod 20 – podivín/ka (16), moudrý/ moudrá (15), seriózní/ důvěryhodný 

(13), negativní/ nepříjemný nebo nepříjemná (10), strojený vzhled (9), morous (8). Pouze 

jedna kategorie neměla žádného zástupce – indikátor „mrtvola“ se v časopisech pro 
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seniory neobjevila vůbec. Pro úplné doplnění ještě popíšeme tabulku č. 8, která se 

zaměřuje na vzhled seniorů podle jejich pohlaví. Ženy byly nejčastěji zobrazovány jako 

aktivní/ plné života (166) a pozitivní či příjemné (105). U 93 žen jsme jejich vzhled a 

výraz kódovali jako „neutrální“. Další kategorie už se kolem stovky nepohybovaly. 65 

žen na nás působilo elegantně a stylově, a ne vždy se jednalo jen o upravené herečky a 

zpěvačky, jak by někoho jistě napadlo. Kategorie vzhledu „stará“ (29) a „mladá“ (25) 

byly u žen poměrně vyrovnané. Nemocně vypadající ženy jsme identifikovali v 19 

případech. 18 žen bylo na fotografiích zamyšlených, vážných nebo přísně vypadajících. 

Další indikátory už se nevyskytovaly ani v 10 případech, jednalo se o kategorie  milá 

babička (8), negativní/ nepříjemná žena (5), strojený vzhled (5), neupravená žena či 

podivínka (2), žena, která působí jako morous (2), seriózní či důvěryhodná (1) a moudře 

vypadající žena (1). Celkem u 57 žen nám nešlo přesně určit jejich vzhled, a proto spadaly 

do kategorie „nelze určit“. U mužů naopak převažoval neutrální vzhled a výraz (135 

osob). Stejně jako u žen ale byly početné tyto kategorie – pozitivní/ příjemný (129), 

aktivní/ plný života (120) a elegantní/ má šmrnc (97). Vyplývá z toho, že muži byli 

zobrazeni častěji jako elegantní a příjemní, ale méně aktivní než ženy. Oproti ženám bylo 

3krát více mužů kódováno jako „vážný, přísný, zamyšlený“, naopak úplně stejného počtu 

obě pohlaví dospěla v kategorii „starý/ stará“ (29). V tabulce č. 13 si můžeme také 

všimnout kategorií, kde bylo vždy více mužů než žen, byť jen o desítku – moudrý (14), 

milý dědeček (14), neupravený podivín (14) a muž, který vypadá seriózně a důvěryhodně 

(12). V těchto případech bylo žen jen do desítky. Oproti ženám bylo o 5 mužů méně 

identifikováno jako „mladý, moderní a držící s dobou“ (20). Dále 6 mužů jsme označili 

jako „morousy“, 5 jako „negativní či nepříjemný“ (stejně jako žen). Pouze 5 mužů na nás 

působilo nemocně či nemohoucí (o 14 méně než žen) a 4 muži působili strojeně. 

Shrnutí VO6: 

Starší osoby jsou v magazínech pro seniory podle vzhledu nejčastěji prezentováni jako 

aktivní a plní života (21, 4 %). To může do jisté míry souviset s propagací aktivního stáří, 

zobrazováním aktivních osob, které mají plno sil a užívají si život „jako zamlada“. 

Druhou nejčastější kategorií byli lidé, kteří vypadali pozitivně a příjemně (16,6 %). Třetí 

kategorií na pomyslném žebříčku jsou osoby, které na nás působily svým vzhledem 

neutrálně (16,3 %), ani pozitivně, ani negativně. Oceňujeme tady snahu i o zobrazení 

běžných lidí, kteří nemusí být stále dokonale oblečeni a s úsměvem na rtech. 
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Analýza skupin 

V poslední části této kapitoly se budeme věnovat skupinám. Jak jsme dříve zmínili, 

vyčlenili jsme v našem výzkumu dva typy skupin: 

1. Skupiny, které zahrnují jak osoby mladší 50 let, tak seniory 50+. 

2. Skupiny, které tvoří pouze senioři ve věku 50 a více let. 

Graf č. 12: Celkový počet fotografií skupin 

 

Tabulka č. 14: Určení proměnných u fotografií skupin seniorů 

Proměnné: Počet fotografií se seniory 

Výskyt skupiny:  

Interiér 49 

Exteriér 44 

Nelze určit 0 

Typ obrazu:  

Přirozený 86 

Aranžovaný 7 

Aktivita:  

Aktivní 59 

Pasivní 33 

Nelze určit 1 
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Graf č. 13: Téma fotografie u fotografií skupin seniorů 

 
 

V našem vzorku bylo celkem 132 skupin osob, 93 skupin z toho bylo pouze se seniory. 

Z dat vyplývá, že 39 fotografií skupin bylo věkově „smíšených“, tedy osoby všech 

věkových skupin včetně seniorů. Jak ukazuje graf č. 12, z celkového počtu fotografií, 

tvoří fotografie skupin téměř jednu pětinu (18 %). U těchto skupin nešlo popsat veškeré 

proměnné, které jsme si určili pro analýzu jednotlivců. Zaměříme se proto jen na ty hlavní 

prvky, které jsme u skupin byli schopni určit, a tyto prvky popíšeme pouze u skupin 

seniorů. Jelikož senioři, kteří byli na fotografiích ve skupině s mladšími osobami, byli 

analyzováni zvlášť jako jednotlivci, protože je bylo možné spočítat. U skupin seniorů 

tedy budeme analyzovat výskyt skupiny (interiér/ exteriér), typ obrazu (přirozený/ 

aranžovaný), aktivita (aktivní/ pasivní) a téma skupinové fotografie. Tabulka č. 14 

popisuje určení tří proměnných u fotografií skupin seniorů. Pokud se podíváme na výskyt 

těchto seniorů na snímcích, bylo to mezi interiérem a exteriérem velmi vyrovnané. Ale 

přesto ve 49 případech byli senioři někde uvnitř v interiéru, u méně skupin (44) byla 

fotografie pořízena venku v přírodě. Typ obrazu byl s jednoznačnou převahou přirozený 

(v 86 případech), pouze 7 fotografií skupin seniorů byla naaranžovaných. Což podle nás 

hovoří o přirozenosti setkávání starších lidí, kteří byli na většině snímků zachyceni 

nevědomky a při přirozené činnosti. S tím souvisí i aktivita skupin seniorů na fotografiích. 

Na 59 fotografiích byli tito senioři aktivní, jedna třetina byla pasivní (tj. sedící, ležící) a 

pouze u jedné fotografie jsme si nebyli aktivitou jistí, a proto jsme kódovali jako „nelze 

určit“. Poslední proměnná, kterou jsme u skupin seniorů sledovali, bylo téma fotografie. 

Z grafu č. 13 vyplývá, že jsme při kódování narazili pouze na čtyři kategorie – volný čas 
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(72 snímků), sport (17 snímků), práce (3 snímky) a v jednom případe „nelze určit“. Data 

jasně vypovídají opět o převaze aktivit volného času – turistika, výlety, kulturní akce, 

divadlo, koncerty, apod. Pouze ve třech případech se jednalo o pracovní schůze, kde 

figurovaly skupiny osob starších 50 let. 

 

Shrnutí analýzy skupin: 

Skupiny tvořily celkem 18 % z celkového počtu, z toho bylo 13 % jen skupin složených 

ze seniorů. Tito senioři se nejčastěji vyskytovali v interiéru (53 %), fotografie působily 

přirozeně (92 %) a 63 % skupin bylo aktivních. Podobně jako u jednotlivců i u skupin 

seniorů byl nejčastějším tématem fotografie volný čas (78 %). 
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8 Srovnání výsledků  

V této části bychom chtěli krátce porovnat výsledky naší obsahové analýzy a výsledky 

obsahové analýzy, kterou v roce 2007 provedla Renata Sedláková. Tato komparace je pro 

nás pouze jakýmsi znázorněním trendu. Uvědomujeme si, že nejde o stejný vzorek, proto 

spolu výsledná data nemůžeme srovnávat dopodrobna. Ovšem v České republice zatím 

nedošlo k rozsáhlejšímu výzkumu, který by tuto problematiku podrobněji sledoval, proto 

jsme si vybrali právě studii Sedlákové, ze které jsme čerpali jak v určení proměnných pro 

naši obsahovou analýzu, tak nyní, v určení vývoje této problematiky. V její Analýze 

obrazu seniorů a stáří ve vybraných periodicích zkoumala fotografie, které pocházely 

z vybraného vzorku 40 periodik. Tento vzorek byl široce zaměřen na celou škálu periodik, 

u kterých se liší nejen zaměření, ale i cílová skupina. Celkem tedy zkoumala 949 

fotografií osob starších 50 let (87 z toho byla reklamní sdělení), na kterých bylo 521 

různých osob (celkem 1 016 osob). Pokud šlo o veřejně známé osobnosti (herce, zpěváky, 

politiky, aj.) počítala i četnost zobrazení jednotlivých osob. V našem případě jsme si 

vybrali vzorek pěti časopisů pro seniory z roku 2015, zkoumali jsme tedy celkem 40 

výtisků těchto periodik. V našem případě šlo o 744 fotografií, na kterých se objevila jedna 

osoba nebo více osob starších 50 let (celkem 1320 jednotlivců a 93 skupin seniorů). Na 

rozdíl od Sedlákové jsme nezkoumali četnost zobrazení jednotlivých známých osob. 

Pokud se podíváme na věk zobrazených starších osob vzhledem k jejich pohlaví, 

v naší obsahové analýze bylo nejvíce osob v kategorii 60+ (51 %), naopak u Sedlákové 

převažují jedinci ve věku 50 - 59 let (47 %). Důvodem bude nejspíš zaměření časopisů, 

zatímco my jsme zkoumali časopisy přímo zaměřené na starší generaci, Sedláková se 

zaměřila na časopisy pro různé cílové skupiny, ve kterých se podle ní senioři stávají 

„neviditelnými“. V našem výzkumu tvořily osoby nad 50 let 17 %, což je téměř jedna 

pětina osob. Tito „mladší senioři“ v našem vzorku jistě zaujímají významné druhé místo, 

ale nijak nevyčnívají. Osoby ve skutečně důchodovém věku, tj. 60 – 69 let, se ve výzkumu 

Sedlákové objevili ve 33 %. Sedmdesátníci jsou podle naší komparace zobrazováni velmi 

podobně jako v roce 2007. Výsledek našich dat ukazuje zobrazení lidí 70+ ve 13 %, 

Sedláková spočítala celkem 14 %. Velmi kuriózní nám ale přišly následující výsledky 

zobrazení starších seniorů (tj. ve věku 80+ a 90+). V našem vzorku jsme odhadli 5 % 

osob věk 80+, a pouze 1 % osob starších 90 let. K úplně stejným výsledkům dospěla i 

Renata Sedláková (osoby 80-89 let – 5 %, osoby 90 a více let – 1 %). To podporuje 
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tvrzení, že s vyšším věkem klesá zobrazení seniorů v médiích, a podle těchto výsledků 

vidíme, že tento trend stále pokračuje. V našem případě ještě chybělo 12 % osob, u 

kterých jsme si nebyli jejich věkem jistí, a proto jsme od odhadu věku upustili. I při těchto 

srovnáních je třeba brát v potaz fakt, že u obou výzkumů byl věk zobrazených osob buď 

vyčten z popisku fotografie, nebo případně odhadnut podle určitých kritérií. Nejde 

v tomto případě o úplně přesné výsledky, ovšem podle nás nejsou ani zanedbatelné. 

Co se týče pohlaví a rasy seniorů v magazínech, i zde jsou výsledky při srovnání 

podobné. Sedláková ve svém výzkumu analyzovala 763 mužů a jen 253 žen a pouze 24 

fotografií zobrazovalo osoby jiné rasy, než bělochy. V našem výzkumu byl poměr žen a 

mužů vyrovnanější, tj. 718 mužů a 601 žen. S určením etnické rasy to i v naší analýze 

bylo podobné, z 1413 osob bylo 89,8 % bělochů, jen 20 lidí mělo jinou barvu pleti. Z toho 

plyne, že v českých magazínech stále nejsou prezentovány jiné osoby než běloši. 

V reprezentaci starších osob stále vévodí muži, přestože rozdíl v zobrazení mužů a žen 

nebyl v našem výzkumu až tak markantní, ženy jsou nadále v menšině. Tento fakt 

neodpovídá demografickému vývoji, kdy se starší ženy dožívají vyššího věku než muži. 

Sedláková to ve své analýze odůvodňuje tak, že muži jsou často zobrazováni v úplně 

jiném kontextu – v jiných rolích a profesích. Souvisí to s tvrzením, že „muž s věkem zraje, 

kdežto žena prostě stárne,“ (Vidovićová, 2007, In. Sedláková, 2007, s. 12). 

Při určení rolí a profesí seniorů ve výzkumu z roku 2007 převažovaly osoby ze 

showbusinessu. U žen to byla polovina z celkového počtu a u mužů 37 %. V našem 

výzkumu byly tzv. celebrity (herci, herečky, zpěváci a zpěvačky) až na druhém místě. 

V časopisech pro seniory jednoznačně převažují obyčejní lidé, kteří nemají žádnou 

specifickou roli nebo profesi. Výzkum z roku 2007 analyzoval celou škálu periodik, které 

byly různého zaměření (např. pro mládež, zájmové, pro ženy, lifestylové, publicistické/ 

zpravodajské a společenské). V některých z nich se senioři neobjevili téměř vůbec 

(např. Cosmopolitan, Maminka, Praktická žena, Žena a život), ale naopak společenským 

časopisům fotky a články o životě celebrit vévodí. Podle Sedlákové jsou tištěná média 

spíše zaměřena právě na osoby veřejně činné nebo jinak známé. V jejím výzkumu se 

vyskytlo jen 24 osob z řadové populace. Druhou nejčastější kategorií byli politici a 

političky (120 mužů a 21 žen) a třetí umělci a umělkyně (65 mužů a 20 žen). Naopak 

v našem výzkumu byly na třetím místě osoby v textu označené jako „důchodce/ 

důchodkyně“ nebo „muž v penzi/ žena v penzi“ (105 žen a 43 mužů). V tomto případě 
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jsou porovnání jednoznačně pouze ilustrační, protože zde jde vidět rozdílnost výběru 

vzorku v obou výzkumech, který nelze přehlédnout. 

Jako poslední bychom chtěli srovnat výsledky analýzy vzhledu jednotlivých 

zobrazených osob. Stejně jako Sedláková, jsme se jen snažili zhodnotit dojem ze 

zobrazených seniorů a nezastíráme, že toto hodnocení bylo do jisté míry subjektivní. 

Přesto se ale pokusíme vyčíst shrnující charakteristiku zobrazených seniorů. Sedláková 

zjistila, že převažují osoby, které působí pozitivním dojmem (54 %), a stejně tak tomu 

bylo i v našem případě. Téměř polovina fotografií spadala do pozitivních kategorií (56,2 

%) – aktivní, příjemní, elegantně oblečený, moudře a zároveň mladě vypadající senior je 

v časopisech častěji než ti, kteří působili neupraveně, nepříjemně, zamračeně anebo 

nemocně a staře. Takoví lidé se v časopisech, které zkoumala Renata Sedláková, objevili 

jen v jedné pětině. My jsme zařadili i kategorii „neutrální vzhled nebo výraz“, kde bylo 

16,3 % zobrazených osob. Toto číslo je pro náš výzkum také významné, jelikož jsme našli 

většinu „obyčejných“ seniorů, kteří i normálně vypadají. Ne příliš šťastně a upraveně, ale 

ani ne nemocně a odkázáni na kolečkové křeslo. 15,3 % seniorů na fotografiích patřilo 

do kategorií, které byly spíše negativní. Potvrzuje to do jisté míry tvrzení Sedlákové, která 

uvedla, že obrazy, které by byly pro čtenáře nepříjemné, jsou zobrazovány jen výjimečně. 

Uvědomujeme si, že časopisy zkrátka prodávají i fotografie uvnitř a závisí tedy i na tom, 

co, respektive koho, zobrazují a jakým způsobem. Proto převažují senioři, kterým je přes 

60 let a kteří na svůj věk ani nevypadají. Jsou aktivní, mají šmrnc a stále se usmívají. 
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Závěr 

Tato diplomová práce zkoumala pomocí obrazové analýzy obsahu fotografie s osobami 

nad 50 let v časopisech pro seniory. Hlavním cílem bylo zjistit, jaký je současný obraz 

seniorů, který v těchto magazínech předkládají svým čtenářům. Na počátku výzkumu 

jsme si stanovili výzkumný vzorek pěti magazínů pro seniory z roku 2015. Analyzovali 

jsme měsíčník Doba seniorů (553 fotografií), měsíčník Grand Generace (150 fotografií), 

měsíčník Revue 50 plus (555 fotografií), dvouměsíčník Spokojený domov (52 fotografií) 

a čtvrtletník Vital Plus (103 fotografií). Navázali jsme na řadu studií, jak českých, tak 

zahraničních, odkud jsme čerpali pro vytvoření našeho kódovacího manuálu. Chtěli jsme 

tak postihnout vývoj v zobrazování starších osob v médiích a zjistit, zda se reprezentace 

seniorů v médiích mění a pokud ano, tak jakým směrem. 

První výzkumná otázka se vztahovala k množství, či chceme-li k podílu fotografií 

se seniory. Celkem jsme ve zkoumaných časopisech spočítali 35 % takových snímků. Na 

snímcích bylo zobrazeno celkem 1320 seniorů a 93 skupin seniorů. Více než polovina 

zobrazených osoby byla ve věku 60+ (52 %), z hlediska definic stáří se jednalo o osoby 

v důchodovém věku. U časopisů, které cílí přímo na publikum v tomto věku, bychom 

čekali jejich větší zastoupení, ovšem i tak to hodnotíme jako příznivý výsledek. Druhá 

výzkumná otázka se týkala pohlaví seniorů na fotografiích. Zjistili jsme, že 51 % tvoří 

muži a 42 % ženy. Přestože je mužů na fotografiích více, data ukazují snahu magazínů o 

vyrovnanou prezentaci genderu. Například Revue 50 plus a Spokojený domov dosáhly 

téměř stejný počet zastoupení obou pohlaví. Třetí otázka se ptala na nejčastější etnickou 

rasu seniorů. Z dat vyplynulo, že 89,8 % osob byli běloši, což dokládá, že české magazíny 

nedávají téměř žádný prostor lidem jiné barvy pleti. 

Výzkumná otázka č. 4 byla zaměřena na nejčastější aktivity seniorů na 

fotografiích. Analýza ukázala, že 66 % starších osob bylo na fotografiích nějak aktivních. 

A podle naší analýzy tématu fotografie se polovina zobrazených věnuje volnočasovým 

aktivitám (např. návštěvě divadla, koncertu, přednášky nebo společenské akce, cestování, 

turistice, ručním pracím, pečení, vaření, aj.). Převažují tedy aktivní senioři, kteří vyplňují 

různými aktivitami svůj volný čas. Volnočasovým aktivitám vévodí ženy. Na druhém 

místě byli senioři vyfoceni při práci (21 %), zde naopak vedou muži. Pracujících mužů 

nad 50 let bylo o polovinu více než žen. Dále nás zajímala role nebo profese seniorů na 

fotografiích. Zjistili jsme, že v časopisech pro seniory převažují obyčejní lidé bez 
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specifické role nebo profese (43 %). Podle nás je to důkaz, že se tyto magazíny zaměřují 

na běžné seniory, a tím vlastně na své čtenáře. Do jisté míry jde podle nás o navození 

pocitu blízkosti a ztotožnění s publikem. Jako poslední jsme se ptali na vzhled osob nad 

50 let na těchto fotografiích. Nejčastěji byli prezentováni jako aktivní lidé, plní života 

(21,4 %), následováni lidmi vypadajícími pozitivně a příjemně (16,6 %). Domníváme se, 

že může jít o propagaci aktivního stáří s cílem motivovat čtenáře, aby měli chuť být sami 

aktivní. 

Pokud bychom měli shrnout nejčastější obraz seniora, byl by to muž, běloch, ve 

věku 60 – 69 let, který nemá žádnou specifickou profesi. Na snímku je aktivní, věnuje se 

volnočasovým aktivitám a na čtenáře působí pozitivně a plný života. Dalo by se říct, že 

vypadá mladší než ve skutečnosti je. Podle dalších zkoumaných kategorií je tento muž 

vyfocen v interiéru a přirozeně (tj. při přirozené činnosti). Snímek pochází z redakce a je 

velký 1 sloupec. 

Námi vytvořený souhrnný obraz zdůrazňuje muže v určitém věku, přesto ale dobře 

víme, že vyššího věku se dožívají ženy, a že žen – seniorek - je více než mužů. Tento klam 

stále přetrvává a s ním i trend, čím vyšší věk, tím menší šance na zobrazení v médiích. 

Lidé ve věku 70+ se v i v periodicích pro seniory objevují velmi málo (jen 19 %). 

Uznáváme, že ne vždy jsme mohli věk odhadnout bez chybičky, jak už to tak bývá look-

age může být odlišný od feel-age. Jinými slovy - někdo vypadá mladě, jiný se zase mladý 

cítí. Ale trváme na tom, že starší lidé tvoří významný podíl společnosti, mají zkušenosti 

a neměli by být přehlíženi. V žádném případě to ale není jednotvárná skupina lidí. 

Musíme si uvědomit, že mezi šedesátiletým a devadesátiletým člověkem je rozdíl třicet 

let života, proto je nelze dávat do „jednoho pytle“. Jedná se o úplně jiné generace. 

Problém je i s označením „senior/ seniorka“. Nikdo nechce být mezi ostatními popisován 

jako „senior“, „důchodce“ nebo „starý člověk“, přesto česká média velmi ráda tato 

označení používají a nerozlišují ani věkové nuance. Jako důchodkyni popisují ženu v 60, 

ale zároveň i ženu na sklonku života. 

Reflexe stárnutí v médiích je špatná, média v této oblasti ztrácí a pracují 

nedostatečně. Důležité je mít stále na mysli, že média pouze konstruují nějakou realitu – 

mediální realitu. Nebezpečné především je, když lidé považují za realitu pouze to, co vidí 

v médiích. Zde může finální obraz typického seniora, který vyvstal z naší analýzy, působit 

poněkud jednostranně a pozitivně. Pokud se zaměříme na stereotypy, jak jsme je popsali 
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v teoretické části, z analyzovaných dat nám nevyplynuly žádné výsledky, které by 

podporovaly negativní stereotypy o seniorech. Možná bychom nějaké našli, pokud 

bychom se zaměřili na reklamní materiály, které jsme v našem výzkumu úplně vynechali. 

To se teď ale můžeme pouze domnívat. 

Při porovnání s výzkumem Renaty Sedlákové z roku 2007 je trend tedy takový, 

že jsou stále více vidět muži než ženy, a stále také platí, že převažují hezcí a aktivní lidé 

nad těmi nemocnými a nemohoucími. V reprezentaci chybí i rozmanitost genderu a úplně 

chybí různost etnických ras. Zároveň pokračuje trend v zobrazování osob ve zralém věku 

nebo v raném stáří. To nám napovídá, že obraz seniorů není kompletní a je třeba se nad 

tím více zamyslet. S rostoucím stárnutím společnosti to může časem znamenat značný 

problém. Souhlasíme se závěry zmíněných výzkumů, že média hrají jen svou roli na trhu, 

a proto jdou nepříjemné a nehezké obrázky stranou, aby média neohrozili své místo na 

trhu. Souhlasíme také s tím, že by se novináři měli o tuto problematiku více zajímat a 

nebát se poradit s odborníky, obzvlášť když referují o problémech seniorů. Zároveň by se 

měli také vyhnout škodlivým stereotypům a naučit se dívat na starší jako na různorodou 

skupinu a s respektem.  
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Summary 

In the diploma thesis, was used a visual analysis of the photo content for research Czech 

magazines for seniors. The main aim was to find, how looks current portrayal of the 

seniors in those magazines, which they submit to their readers. At the beginning authors 

chose a sample of five Czech senior magazines from 2015 – Doba seniorů (monthly, 553 

photos), Grand Generace (monthly, 150 photos), Revue 50 plus (monthly, 555 photos), 

Spokojený domov (bimonthly, 52 photos) and Vital Plus (quarterly, 103 photos). Authors 

have followed a number of studies, both Czech and foreign, to create a coding manual. 

First of all, authors asked about the share of photos with the seniors of the total number 

of photos. We found 35 % of images of seniors. In fact, we expected more, but we value 

it positively. More than half of those people were aged 60+ (52 % photos). Than authors 

asked about gender of seniors. The data show, that 51 % were men and 42 % were women. 

Although, there are more men, the data show the attempt to have a balanced presentation 

of both sexes. Our third question concerned ethnic race. Almost 90 % of seniors presented 

were white people, which shows that Czech magazines do not provide sufficient coverage 

of people with different skin color. 

Thesis has also focused on most common activities of seniors. Analysis shows, 

that 66 % of them were somehow active. In the first place were leisure activities (e.g. 

visiting theatre or concert, traveling, taking a lecture or cooking). Leisure activities were 

made by half of old people and they are dominated by women. Authors were also 

interested in roles and professions of seniors and we found that 43 % are common people 

without any specific role or profession. According to our opinion, it is a proof that those 

magazines target their readers (also ordinary seniors). Our last question was about the 

appearance of seniors. Most often they were presented as active people, full of life (21,4 

%), followed by positive and pleasant people (16,6 %). Authors suppose, it could be active 

aging promotion with aim to motivate people to be like seniors on the photos. In 

conclusion, most common picture image of typical senior will be an ordinary white men 

about 60 years old, who is active, doing leisure-time hobbies and looks positive. We could 

say, he looks younger than he really is.  

The portrayal, which we have created, highlights men at a certain age, 

nevertheless we know, that older women live longer than men and they are more in total. 

This illusion still remains as same as trend the higher age, the less likely to be represent 
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in the media. People aged 70 and over are very few in the magazines (only 19 %). Authors 

strongly believe that old people make a significant part of the society, they have 

experiences and they should not be overlooked. In presenting seniors we have to aware 

that this is not a homogeneous group of people. It is necessary to realize, that between 

woman in 60‘ and woman in 90‘ is thirty years apart and so these are completely different 

generations. 

Reflection of aging in the media is not sufficient and the media work poorly in 

this area. Final portrayal of typical senior can act unilaterally and positively. That suggest 

that the image of seniors is incomplete. It could be problem for people who take those 

media as the main source of information – they believe what they see. But it could be 

even bigger problem with increasing number of older people in the society and around 

the world. Authors strongly agree with conclusions of other studies that for media is the 

main role their economic role. They play their role in the market and therefore all 

unpleasant images are removed so as not to endanger their position on the market. Authors 

are sure that journalists should be more interested in this issue when they write or speak 

about it and should not be afraid to consult it with experts. At the same time, they should 

avoid harmful stereotypes and they should learn to look respectfully at elders as a 

heterogeneous group of people. 
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Obr. č. 1: Série 6 fotografií s Jiřím Suchým (Vital Plus 3/2015) 

 

 
 

Obr. č. 2: Skupiny seniorů 

 
(Zdroj: Doba seniorů 11/2015) 



 

 

 

 

 
(Zdroj: Grand Generace 9/2015) 

 
(Zdroj: Revue 50 plus 4/2015) 

 
(Zdroj: Spokojený domov 5/2015) 

 

 



 

 

 

 

 
(Zdroj: Vital Plus 2/2015) 

 

Obr. č. 3: Příklady koláží (1. Doba seniorů 1/2015, 2. Grand Generace 1-2/2015, 3. Doba seniorů 

7/2015) 

 

 
 



 

 

 

 

Obr. č. 4: Ilustrační fotografie s tématikou zdraví 

 
(Zdroj: 1. Revue 50 plus 5/2015, 2. Revue 50 plus 6/2015) 

 
(Zdroj: Revue 50 plus 9/2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Obr. č. 5: Titulní strany časopisů s fotografiemi o velikosti 3 sloupce 

 

 
(Zdroj: 1. Doba seniorů 1/2015, 2. Grand Generace 1/2015, 3. Revue 50 plus 1-2/2015, 3. Vital Plus 2/2015) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Obr. č. 6: Titulní strana časopisu Spokojený domov (číslo 1, ročník 2015) 

 
 

Obr. č. 7: Senioři domorodci 

(Zdroj: Revue 50 plus 1/2015) 



 

 

 

 

 
(Zdroj: Revue 50 plus 4/2015) 

 

Obr. č. 8: Ženy nad 50 let při sportu 

 
(Zdroj: Doba seniorů 4/2015) 



 

 

 

 

 
(Zdroj: Revue 50 plus 6/2015) 

 (Zdroj: Vital Plus 2/2015) 

 

Obr. č. 9: Téma fotografie – romance 

¨ 
(Zdroj: 1. Doba seniorů 5/2015, 2. Doba seniorů 10/2015) 



 

 

 

 

 
(Zdroj: Revue 50 plus 10/2015) 

 

Obr. č. 10: Téma fotografie – smrt (vzhled seniora – mrtvola) 

 
(Zdroj: Grand Generace 5/2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Obr. č. 11: Senioři na fotografiích 

 
(Zdroj: Doba seniorů 6/2015) 

 
(Zdroj: Revue 50 plus 11/2015) 

 

 

 

 

 


