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OBRAZ SENIORŮ A STÁŘÍ V ČESKÝCH MÉDIÍCH ANEB PŘISPÍVAJÍ 
MEDIÁLNÍ OBSAHY K VYTVÁŘENÍ VĚKOVĚ  

INKLUZIVNÍ SPOLEČNOSTI? 

Renáta SEDLÁKOVÁ 

Abstrakt 

Příspěvek se zamýšlí nad výsledky dvou analýz reprezentace stáří a seniorů v českých médiích jednak ve 
zpravodajství celoplošných deníků a hlavních zpravodajských relací a za druhé analýzy obrazů otištěných 
ve vybraných zájmových periodicích. Hledá odpověď na otázku, zda česká média fungují ve vztahu k se-
niorům jako nástroj jejich vyčleňování z mainstreamové společnosti, nebo zda prezentovanými obsahy 
přispívají k vytváření věkově inkluzivní společnosti a mezigenerační solidaritě. Dospívá k závěru, že tento 
potenciál médií není příliš využíván. 
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ÚVOD 

Západní civilizace prochází druhým demografickým přechodem a její populace stárne. 
S výrazným poklesem porodnosti, ke kterému došlo na počátku 90. let, a zároveň s prodlu-
žující se průměrnou délkou života se proměňuje i věkové složení české populace. Jestliže 
v roce 2005 tvořil podíl populace starší 65 let 14 % obyvatel České republiky, podle odhadů 
vzroste její podíl do roku 2030 asi o 10 %.1 Situace ve většině zemí Evropské unie je analo-
gická. Senioři se postupně stávají velmi významným segmentem společnosti, ale i cílovou 
skupinou orientace ekonomických subjektů a politických rozhodnutí. 

Demografické stárnutí se v České republice stalo tématem politického i mediálního dis-
kurzu, v posledních letech především ve spojení s diskusí o reformě důchodového systému. 
Výrazná většina české populace však tuto proměnu populační struktury vnímá negativně 
a s obavami. Podle výsledků reprezentativního výběrového šetření PPAII-ČR má česká ve-
řejnost jednak tendenci skutečný počet seniorů v populaci ČR nadhodnocovat (odhad podílu 
osob starších 65 let se nejčastěji pohybuje kolem 30 %), co je ale horší, tři čtvrtiny (72 %) 
populace považují nárůst počtu seniorů za špatný. Téměř sedmina dotázaných nahlíží na 
seniory jako na „překážku vývoje“, „společenskou přítěž“ a „nevýkonné absorbenty ekono-
mických zdrojů“ (PPAII-ČR, 2001). Sociologové proto upozorňují, že česká populace podlé-
há demografické panice2 spojené s veřejně artikulovanými obavami z budoucího vývoje spo-

                                                           
1 ČSÚ odhaduje počet osob ve věku 60+ na 29 %. 
2 Demografickou paniku charakterizuje: 1. tendence nadhodnocovat podíl osob vyššího věku ve společnosti; 

2. od toho odvozené obavy z budoucnosti; 3. podpora odlišného demografického vývoje a 4. tendence 
k negativnímu stereotypnímu vnímání starších osob a jejich diskriminace (např. Vidovićová – Rabušic, 2003). 



Renáta SEDLÁKOVÁ 
 

197 

lečnosti na základě její měnící se demografické struktury, v jejichž pozadí stojí představa, že 
prospěch národa je přímo závislý na jeho věkové struktuře, a tzv. mentalita nedostatku, 
předpokládající, že jakékoliv zvýhodnění jedné skupiny je zákonitě na škodu ostatním. Ta-
kováto nálada ve společnosti pak může vést k sociálnímu vylučování starších spoluobčanů 
a jejich diskriminaci. Stárnutí obyvatelstva má dopad nejen na mezigenerační vztahy, ale 
také na subjektivní prožívání stáří (Tuček, 2003, s. 43). Podle Rabušice (1995) západní spo-
lečnosti často nahlíží na seniory jako na problémové, neužitečné a fáze života po odchodu 
do důchodu je považována za dožívání. 

Postoje většinové populace k seniorům jsou kromě jiných faktorů ovlivňovány i působe-
ním médií, jež hrají ve společnostech pozdní doby klíčové činitele podílející se na sociální 
konstrukci reality a na socializaci všech generací. Jimi předkládané obrazy fungují jako in-
formační modely, které nám říkají, jaký je svět, v němž žijeme, a podle čeho se v něm orien-
tovat. I když fungování médií je založeno na předpokladu, že jimi zprostředkované obsahy 
jsou obrazem vnějšího fyzického světa, vše, co nám média předkládají, je určitou reprezen-
tací daných jevů, podílející se na jejich sociálním konstruování. Mediální obsahy navíc často 
vykazují vysokou míru stereotypičnosti zobrazování určitých témat i osob a skupin. Svými 
systematickými reprezentacemi však média vytvářejí normu určitých jevů, formují očeká-
vání adresovaná daným jedincům i jejich vlastní aspirace. Proto jsme se ve dvou šetřeních,3 
z jejichž zjištění budeme čerpat, zaměřili na otázku: jak současná média přistupují k tématu 
stáří? Především nás zajímalo, zda mediální obsahy přispívají k inkluzi spoluobčanů vyššího 
věku do české společnosti, či zda spíše nahrávají ageistickým postojům. 

Dříve, než se budeme věnovat zjištěním těchto výzkumů, zastavme se nejprve krátce 
u teorie Druhého a jinakosti, neboť právě výsledkem působení těchto procesů může být so-
ciální exkluze vybraných jedinců či skupin. 

 
1 MÉDIA JAKO NÁSTROJ SOCIÁLNÍHO VYLUČOVÁNÍ 

Stereotypy fungují jako nástroje umisťování osob v rámci univerza. Podle Pickeringa, 
který toto téma rozebírá v knize Stereotyping (2001), se tak vždy děje z privilegované per-
spektivy. Analogicky probíhá proces vymezování jinakosti/označování jiným (othering). 
Označit někoho za Jiného/Druhého4 je klasifikujícím, hodnotícím pojmenováním. Jinakost 
je konstruována jako odchylka od toho, co je považováno za důležité, bezpečné, normální 
a konvenční. Vymezování jinakosti je strategií exkluze, prováděné v zájmu unifikace kolek-
tivní identity. Pokouší se oddělit privilegované a vzdálit je od podřízeného Druhého. Umís-
tit jej na periferii a vymezit mu tak místo, kam podle těch, která jej definují, náleží. Jeho 
identita je závislá na odlišnosti, vnímané jako jinakost. Tak je zajišťována symbolická důležitost 
tomu, co bylo sociálně vyloučeno a projektováno do druhého zvenčí (Pickering, 2001, s. 49).  

Pickering se snaží ukázat, co z hlediska politiky reprezentace znamená Druhý pro ty, 
kteří jej zobrazují. Výpovědi o těch Druhých totiž nevypovídají primárně o „nich“, ale pře-

                                                           
3 Šetření byla realizována v rámci projektu Společnost přátelská všem generacím Diakonie ČCE a Walmark, a. s.; 

viz http://www.spvg.cz. 
4 V této práci jsou pojmy Jiný a Druhý používány jako synonyma. 
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devším o „nás“, neboť předpokládaná odlišnost, kterou reprezentují, zároveň poskytuje vy-
světlení „nás samých“ (2001, s. 55). V porovnání s teorií stereotypu má koncept Druhého 
širší záběr, neboť svoji pozornost soustředí nejen na objekt označování, ale také na jeho sub-
jekt, který zakotvuje ve strukturách moci. Zdůrazňuje tak nejen nutnou přítomnost toho, 
kdo označuje a definuje odlišnost, ale také mocenskou nerovnost jejich pozic. Označovaní 
jsou v nerovném vztahu vůči těm, kteří označení provádějí a zaujímají ve společnosti privi-
legované pozice. Sami sebe mohou definovat jako subjekt v opozici k Druhým, které tak 
utváří jako odlišné a tím zároveň znovu reprodukují tuto nerovnost. Tak jsou skupiny mar-
ginalizovány na základě nerovnosti: rasové, etnické, genderové či věkové, jež jsou stvrzová-
ny, legitimizovány a udržovány ideologickými konstrukcemi odlišnosti, stojícími v pozadí. 
Aby toto rozdělení nabylo zdání platnosti, pravdivosti, stálosti a univerzálnosti, musí být 
neustále znovu propracováváno a opakováno, a přitom působit skrytě. Proces označování 
jinakosti získává na efektivitě především skrze naturalizaci odlišnosti, kterou vytváří. Pří-
kladem je vysvětlování ženské jinakosti odlišnou anatomií žen. Sociálně definované rozdíly 
jsou naturalizovány a pojímány jako samozřejmé a přirozené, což maskuje a zneviditelňuje 
stereotypizování jako původce tohoto procesu. 

„Druhý je vždy konstruován jako objekt za účelem zisku subjektu, který má objektivizovaného Druhého 
zapotřebí, aby dosáhl dokonalé sebedefinice […] Jinakost existuje, aby podřídila své objekty a přiřadila je 
do jejich ‚přirozeného‘ prostoru na příkaz těch, kdo takto rekonstituují sami sebe jako subjekty,“ píše Pic-
kering (2001, s. 71). 

Vzniká zde opozice mezi „mnou/námi“ a „jimi“, zakotvená na vymezení mezi „já/my“ 
a „ne-já“/„ne-my“, která z těch druhých činí „je“. Vedle stereotypizovaných obrazů jinakos-
ti: kulturní odlišnosti, ženskosti, černošství či stáří tak vzniká i stejně stereotypně pokřivený 
diskurz bělošství nebo mládí. Proces stereotypizování a označování jinakosti je dvousečnou 
zbraní, která dopadá na obě zaangažované strany. Omezuje i ty, kteří stereotypy vytvářejí, 
přijímají a dále rozšiřují. Podle Pickeringa „stereotypizování nabízí nejen důkaz jejich pros-
toty v hodnocení Druhých, ale také ochuzuje kulturní zdroje, skrze něž jsou udržovány je-
jich vlastní identity“ (2001, s. 74). V tomto smyslu je obraz mého já/našeho my ve výsledku 
taktéž stereotypizovaný, stejně jako reprezentace používaná k označení Druhých.  

Podle Halla (1999, s. 259) fungují označování, vylučování a klasifikování jako nástroje 
vykonávání symbolické moci, skrze které se odehrává ritualizovaný proces sociální exkluze. 
Jedná se o vytlačení za (popřípadě na) okraj, vyčlenění toho nedůležitého, z hlediska kul-
turní normy druhořadého a zároveň potenciálně nebezpečného. Mareš (2000) považuje pro-
ces sociálního vylučování za univerzální kulturní mechanismus. Společnost, respektive ti, 
kteří zastávají významné mocenské pozice, jej využívají jako nástroj sociální kontroly uplat-
ňované vůči všem, kteří nejsou dostatečně konformní a mohli by narušovat stabilitu a usta-
vený řád. Sociální vyloučení tak slouží k utužování soudržnosti vlastní skupiny, k formová-
ní a obnovování její identity. Funguje jako mechanismus vytyčující hranice mezi námi 
a Druhými, mezi námi a „cizími“. Jak tvrdí Marada (2000), v moderní společnosti již nejde 
o to, ke které náležíte třídě, ale zda jste tak zvaně in nebo out integrované společnosti. Skrze 
prezentované obrazy se nositeli symbolického vyloučení stávají média, jež se podílejí na 
definování sociálně přijatelného a nepřijatelného, normálního a patologického, našeho 
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a odlišného/jiného. Média fungují nejen jako prostředky nálepkování a vylučování, ale i jako 
významní šiřitelé těchto vyloučení. Takové sociální vylučování se může odehrávat napří-
klad skrze fenomén morální paniky, popsaný v sedmdesátých letech 20. století Cohenem. 

Stereotypy Druhých tedy nemají primárně sloužit k poškozování konkrétních jedinců, ale 
jsou nástrojem, jak deklarovat, jací jsme my. Marginalizace těch, vůči nimž se vymezujeme, je 
z tohoto pohledu spíše nezamýšleným důsledkem snahy o naší sebedefinici. Druhý je zde vyu-
žíván jako nástroj poznání sebe sama a stvrzování určitých představ o sobě, které se odehrávají 
jeho symbolickým vyloučením legitimizovaným vztahy moci. Moc zde nabývá symbolické 
podoby a projevuje se v režimu reprezentace, jež nám dává možnost ovlivnit, jak bude Druhý 
reprezentován (Hall, 1997, s. 259). Druhý je symbolicky vytvářen jako méněcenný, podřadný 
a podřízený, tak, aby napomáhal posilovat postavení a sebepojetí osob ve společnosti dominu-
jících. Pickering ukazuje, že Druhý je pouze jménem a typem. Nemá žádnou minulost, která 
by předcházela jeho konstrukci, ale vzniká a stává se reálným primárně prostřednictvím jazy-
ka, jenž jej konstruuje a reprezentuje. Podobně i důsledky stereotypizování, vzory sociální 
exkluze a inkluze jsou rozšiřovány znaky a jazykem, diskurzem a reprezentacemi. Celý proces 
začíná používáním hanlivých pojmenování (například buzeranti, děvky, senilové) k označení 
skupin považovaných za odlišné a pokračuje propracováváním a ospravedlňováním takto 
ustavené, předsudečně vnímané a posuzované, odlišnosti a symbolické vzdálenosti. Pickering 
mluví o klíčových praktikách politiky reprezentace: moci vybírat, uspořádávat a upřednostňo-
vat určité předpoklady a představy o různých Druhých tím, že něco zdůrazníme a něco jiného 
potlačíme. Tak dochází k jejich dramatizaci, idealizaci, démonizaci nebo marginalizaci, neboť 
je jim vyčleněn pouze omezený prostor a připsán zúžený negativní veřejný image (Pickering, 
2001, s. xiii). Součástí takového vymezování Druhých je i taktika jejich přehlížení, tedy situa-
ce, kdy o nich nemluvíme, čímž je zároveň odsuzujeme k neexistenci. 

Hartley (in Campbell, 1995) v souvislosti s podreprezentací menšin v médiích mluví 
o mýtu marginality. Tento způsob reprezentace přehlíží složitost života menšinových ko-
munit a upřednostňuje události z majoritní společnosti. Umísťuje menšiny mimo hlavní 
proud společnosti, na okraj, který je zobrazen jako nerelevantní a periferní, případně rušivý 
až ohrožující. Nedostatečné pokrytí života minorit může vést ke zkresleným představám 
veřejnosti o jejich životě a přispívat tak k vyčleňování dané skupiny z mainstreamové spo-
lečnosti. Ale, jak upozorňuje Raichová (2001), ani vzrůstající mediální prezentace menšin 
neznamená automaticky jejich pochopení. Zvýšená pozornost médií totiž může pro menši-
nu znamenat negativní reprezentaci, neboť záleží na tom, jaké události jsou vybírány a me-
diovány. Množství pozornosti (času či prostoru) tedy není dostatečným kritériem pro po-
souzení mediální reprezentace určitého jevu, důležitý je obsah předkládaných sdělení.  
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Takovými mediálně marginalizovanými mohou být v české společnosti i senioři.5 Socio-
logové mluví o věkové segregaci, která nastává ve chvíli, kdy ve společnosti dochází k reál-
nému či symbolickému oddělení jednotlivých věkových skupin. To s sebou nese nebezpečí 
generačních konfliktů a narušení solidarity společnosti. Sociální segregace do extrémně vě-
kově homogenních skupin ovlivňují život, vývoj a stárnutí nejen těch starších, ale všech 
členů společnosti. K určité věkové segregaci však dochází již s nástupem modernity: odděle-
ním sféry práce a rodiny, institucionalizací vzdělávacího systému, příklonem k nukleární 
a neolokální formě rodiny apod. V době pozdní modernity tráví jedinci velkou část dne 
v oddělených a věkově relativně homogenních skupinách, což se stává překážkou jejich vzá-
jemných interakcí a poznávání, které nahrávají stereotypnímu vnímání, nepochopení, age-
istickým postojům6 a diskriminujícímu jednání. 

Stáří je přitom, stejně jako jiné fenomény, sociálním konstruktem, a je tedy nutné odli-
šovat stáří ve své biologické podobě a stáří jako společenskou konvenci, která se liší společ-
nost od společnosti. Významy, které jsou mu připisovány, jsou závislé a navázané na celo-
společenských diskurz. Stáří zpravidla bývá chápáno na ose stáří – mládí, která má charakter 
binární opozice. Stáří se tak stává negací mladosti, zdraví, radosti, životní aktivity, fyzických 
sil či mentální svěžesti. Je spojováno s řadou stereotypů, především s nemocí, nemohoucnos-
tí, závislostí, neaktivitou a ošklivostí. Proto máme tendenci na staré lidi nahlížet jako na 
nesoběstačné osoby, jejichž příspěvek ke společnosti je minimální a naopak se stávají eko-
nomickou zátěží (Tošnerová, 2002). „K obrazu stáří, ke shrbené postavě a vráskám ve tváři, 
se připojuje představa nemoci, bolesti a utrpení. A protože nerozlišujeme, protože neznáme 
a nevíme, přijímáme tento obraz s odporem,“ píše Haškovcová (1989, s. 26). Jakékoli genera-
lizace, které jsou charakteristickým rysem stereotypu, jsou nepřesné a senioři patří mezi 
nejvíce heterogenní, věkově definovanou společenskou skupinu. Není tedy ani pravdou, že 
stáří není takové, jak tyto stereotypy tvrdí, ale není takové vždy a u všech seniorů. Podívej-
me se proto, jak jsou v médiích reprezentovány osoby vyššího věku, skrze jaké události, 
v jakých kontextech a imagech. 

 
2 REPREZENTACE STÁŘÍ A SENIORŮ VE ZPRAVODAJSTVÍ ČESKÝCH MÉDIÍ 

V roce 2005 byla provedena analýza mediální prezentace seniorů, stárnutí a stáří v čes-
kých zpravodajských médiích. Byly zkoumány celoplošné deníky Blesk, Hospodářské novi-

                                                           
5 Vymezení hranice stáří je obtížné a různé subjekty používají odlišnou klasifikaci. Zpravidla se aktuálně 

pohybuje mezi 60. – 65. rokem chronologického/biologického věku jedince. Světová zdravotnická organizace 
odlišuje období raného stáří, které spadá do 60 – 74 let, vlastní stáří v období 75 – 89 let a starší osoby 
klasifikuje jako dlouhověké. Vnímání osoby jako staré či starší je podmíněno kulturně, genderově i věkově 
(mladší ročníky stanovují hranici stáří níže než lidé vyššího věku). Češi považují za starého především člověka, 
který jako starý vypadá (roli přitom hraje především fyzický zdravotní stav, věk, ztráta duševní svěžesti či 
autonomie) (Vidovićová – Rabušic, 2003). 

6 Vidovićová definuje ageismus jako „ideologii založenou na sdíleném přesvědčení o kvalitativní nerovnosti 
jednotlivých fází lidského životního cyklu, manifestovaná skrze proces systematické, symbolické i reálné 
stereotypizace a diskriminace osob a skupin na základě jejich chronologického věku a/nebo na jejich 
příslušnosti k určité kohortě/generaci“ (2007, s. 44). 
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ny, Lidové noviny, Mladá fronta Dnes a Právo a hlavní zpravodajské relace ČT1 – Události, 
Novy – Televizní noviny a Primy – Deník publikované a odvysílané v roce 2004 (podrobněji 
Vidovićová – Sedláková, 2005). Celkem bylo zpracováno asi 8000 zpravodajských sdělení 
vybraných na základě klíčových slov (senior, senioři, seniorský, penze, penzista, důchod, 
důchodce, důchodkyně, stáří, starý, stařenka, stařeček, babička, dědeček); avšak televizní 
materiály byly analyzovány pouze z přepisů, tedy bez jejich obrazové složky. Výzkumný 
soubor byl zpracován pomocí kvantitativní obsahové analýzy a kvalitativní metody inter-
pretativního čtení (Kronick, 1997). 

Základní zjištění tohoto monitoringu jsou následující. Jednotlivá média se vzájemně 
značně liší co do pozornosti, kterou zkoumaným tématům věnují. V tištěných médiích bylo 
téma nejčastěji zastoupeno na stránkách MF Dnes (72 % analyzovaných sdělení), následo-
vané s velkým odstupem deníkem Blesk (13 %). Situace mezi televizními relacemi byla vy-
rovnanější, nejvíce se tématu věnovala komerční televize Nova (39 %), nejméně hlavní 
zpravodajská relace České televize (29 %). 

Tabulka 1 Tematický kontext analyzovaných sdělení o stáří a seniorech 

novinová sdělení televizní příspěvky 

ekonomika 34 % kriminalita 38 % 

kriminalita 28 % politická ekonomie 28 % 

story 8 % tragédie 12 % 

kultura 8 % životní příběh 9 % 

sociální práce 7 % kultura 2 % 

zdravotnictví 4 % sociální práce 6 % 

demografie 2 % zdravotnictví 2 % 

politika 2 % demografie 1 % 

bydlení 1 % – – 

jiné 6 % jiné 1 % 

  
Zkoumané tituly a relace nejčastěji informovaly o stáří a seniorech v kontextu kriminali-

ty a sdělení z politicko-ekonomické oblasti. Události z oblasti kultury, historie, sociální sféry 
či sportu apod. byly mezi zkoumanými mediálními obsahy zastoupeny pouze okrajově (tvo-
řily přibližně pětinu všech sdělení), stejně jako informace z každodenního života starší ge-
nerace. Řada prezentovaných událostí přitom byla pro mediální pokrytí vybrána právě pro-
to, že jejími aktéry byly osoby vyššího věku. Informace o chronologickém věku aktéra jsou 
často v rámci jedné zprávy multiplikovány („osmašedesátiletá důchodkyně“, „pětašedesátile-
tý ekonom v penzi“) a děje se tak i tehdy, když věk nemá přímou spojitost s událostí a ne-
přináší ke zprávě žádnou novou informaci. Jako by právě věk aktéra byl faktorem, který 
zvyšuje přitažlivost události a činí ji publikováníhodnou. Právě události, které jsou někdy 
neobvyklé či dokonce bizarní, mají výrazně větší šanci získat pozornost médií. Mezi prezen-
tovanými sděleními překvapuje množství informací o ztracených, zatoulaných či oloupe-
ných jedincích, kteří jsou příliš důvěřiví a stávají se oběťmi vychytralých zlodějů či neukáz-
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něných řidičů. Výsledný mediální obraz není k seniorům příliš příznivý a spíše přispívá ke 
stereotypní představě stáří jako nezajímavého až nepříjemného období života, které nepři-
náší příliš nového ani pozitivního, jen úbytek mentálních schopností, fyzických sil, přátel, 
peněz i zajímavých zážitků. Přitom jen malá část sdělení dává prostor zástupcům seniorů 
prezentované události komentovat. 

Ačkoli ageistické obraty, až na výjimky, v médiích nejsou přítomny, zpravodajství často 
seniory vykresluje jako naivní oběti současného světa, „stařenky“ a „dědečky“, které už 
v životě příliš mnoho nečeká. Jejich každodennost zpravidla není zajímavá a pouze ve výji-
mečných případech mají nějakého koníčka nebo jim jejich zdravotní stav umožňuje věnovat 
se zajímavým činnostem, případně jsou schopni využívat nové technologie. Zjednodušeně 
vyjádřeno: aktivní senior je něco výjimečného, a proto je mu potřeba věnovat zvláštní po-
zornost. Z mediálních sdělení často implicitně vyplývá, že senioři jsou nemocní, nemohou-
cí, nesoběstační a dětinští a je potřeba je hlídat. Ve zprávách tak zaznívá tzv. elderspeek 7 ve 
spojení s patronizingem, tedy opatrovnickou pozicí, již je potřeba vzhledem k seniorům za-
ujmout, podobně jako k dětem, protože jsou stejně závislí.  

Zprávy o rozhodnutích politiků a ekonomů v souvislosti s diskusí o připravované důcho-
dové reformě pak naznačují, že stárnutí populace může narušit budoucí vývoj celé společ-
nosti, neboť zvyšující se náklady na důchody mohou mít negativní dopad na ekonomickou 
stabilitu České republiky. V souladu se současným trendem zezábavňování zpravodajských 
sdělení a snahou o zvýšení jejich atraktivity, a tak i čtenosti a sledovanosti, většina médií 
(včetně těch, která se označují za seriózní) používá při informování o většině zmíněných 
témat bulvárního jazyka a obratů, jejichž cílem je především zvýšit dramatičnost sdělení 
a zároveň celé zpravodajství odlehčit. 

Uveřejněná sdělení nejsou ve svém vyznění neutrální. K jejich hodnotícímu vychýlení 
dochází i na rovině jazyka při výběru konkrétních označení a pojmenování. Řada použitých 
označení má spíše dramatizující či odlehčující charakter, než aby zvyšovala informační 
hodnotu zprávy. Výrazy babička, dědeček jsou užívány i v případech, kdy se nejedná o vy-
jádření generačního vztahu. Ukazuje se, že v médiích neexistuje přesnější věková hranice, 
od kdy je aktér takto označován. Pojmenováním stařenka či důchodkyně může být identifi-
kována žena ve věku šedesáti let i přes devadesát. Věk je přitom sociálně konstruovanou 
kategorií a i v teoretickém diskurzu existuje řada různých vymezení, jak označit určité vě-
kové skupiny. Používání těchto pojmenování v médiích však odráží naprosté nepovědomí 
novinářů o této problematice. Neboť, jak tvrdí odbornice na sociologii věku Lucie Vidovićo-
vá, mezi osobou, která právě vstoupila do důchodu a jedincem o 17 let starším, je stejný roz-
díl jako mezi novorozencem a Britney Spears na vrcholu kariéry. Proto, možná více než 
např. ve střední fázi života, je v případě seniorů potřeba diferencovat. Česká zpravodajská 
média tak ale nečiní. 

 

                                                           
7 Jedná se o způsob, jakým někteří lidé mluví s osobami vyššího věku a který připomíná způsob, jakým se mluví 

s malými dětmi (Stuart-Hamilton, 1999). 
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3 OBRAZOVÁ PREZENTACE SENIORŮ VE VYBRANÝCH TIŠTĚNÝCH PERIO-
DICÍCH  

Společnosti pozdní doby mají tendenci preferovat obrazové sdělení před psaným a ko-
munikovat význam skrze publikované image, protože jejich vnímání je zpravidla rychlejší. 
Proto jsme se v druhé studii, která měla spíše charakter pilotáže, zaměřili na obrazové re-
prezentace stáří a seniorů. Stejně jako zpravodajské obsahy, také obrazová část sdělení pro-
chází selekcí a její výsledek se podílí na výsledné konstrukci mediální reality. Jaké obrazy 
jsou tedy používány pro reprezentaci stáří v českých periodicích?  

Základní výzkumnou technikou výzkumu byla obsahová analýza, kterou prošla dvě vydání 
40 náhodně vybraných titulů.8 Studie záměrně volila heterogenní soubor zkoumaných perio-
dik různého zaměření a orientovaných na odlišné cílové skupiny, i když to s sebou nese znač-
ná omezení co do možnosti sumarizace jejích výsledků. Přesto nám poskytuje určitý vhled do 
obrazové reprezentace stáří v českých periodicích. V rámci studie byly zpracovány všechny 
obrázky, které zachycovaly osoby starší 50 let.9 (Podrobněji viz Sedláková, 2007) 

V analyzovaných výtiscích bylo otištěno 949 fotografií zobrazujících osoby starší 50 let. 
Podobně jako ve zpravodajských titulech, i zde jsme odhalili výrazné disproporce v množ-
ství prostoru, který seniorům jednotlivé tituly věnovaly. V některých periodicích nemají 
obrazy seniorů žádné místo. K takovým nepatří pouze lifestylové magazíny, ale i některé 
časopisy určené ženám a také periodika pro mládež. Jako kdyby stáří neexistovalo nebo 
kdyby cílová skupina měla zůstat ušetřena informací o jeho existenci. Touto podreprezenta-
cí je však seniorům zároveň ubírán jejich význam a dochází k jejich marginalizaci. Tím, že 
druhého označíme a pojmenujeme, jej zároveň definujeme a vymezuje mu jeho místo 
v rámci univerza, neboť se tak vždy děje z určité privilegované perspektivy a s určitou hod-
notící optikou, tvrdí Pickering (2001). V hierarchizovaných společnostech nikdy nemají 
všichni stejnou možnost vyjadřovat se o těch druhých nebo jejich hlas nemá stejnou váhu. 
Osoby vyššího věku zpravidla patří k těm, které mají k hlavním komunikačním i rozhodo-
vacím kanálům ve společnosti omezený přístup a jejich hlasy jsou proto méně slyšet.  

                                                           
8 Analyzována byla vydání z října 2006 a dubna 2007. Protože vydávání časopisu Men’s Health bylo zastaveno 

v prosinci 2006, bylo celkem zkoumáno 79 výtisků. 
9 Nebylo v našich možnostech analyzovat všechna otištěná obrazová sdělení a zároveň jsme potřebovali 

srovnání, jak často jsou zobrazovány osoby nižšího než důchodového věku, proto jsme se rozhodli pro věkovou 
hranici 50 let chronologického věku zobrazených osob. Pokud informace o věku nebyla uvedena v periodiku, 
byla vyhledána prostřednictvím internetu. 
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Tabulka 2 Počet vyobrazení seniorů ve zkoumaných periodicích 

název periodika celkem z toho reklamní sdělení 
1 Květy 88 5 
2 Rytmus života 85 3 
3 Týden 80 4 
4 Story 72 0 
5 Reflex 62 5 
6 Instinkt 52 3 
7 MFplus 52 4 
8 Šťastný Jim 41 0 
9 Vlasta 38 6 
10 21. století 34 0 
11 Koktejl 25 5 
12 Marianne 25 6 
13 Katka 24 4 
14 Svět ženy 24 5 
15 Blesk Hobby 23 3 
16 Style 23 0 
17 ForMen 21 4 
18 Harper’s Bazar 21 4 
19 Esquire 19 2 
20 Zdraví 18 6 
21 100+1 15 1 
22 CarAuto 12 0 
23 Elle 12 3 
24 RedHot 10 1 
25 Paní domu 9 3 
26 Žena a život 8 0 
27 Maminka 7 0 
28 Men’s Health 7 2 
29 Top Gear 6 1 
30 Juicy 5 2 
31 Top dívky 5 0 
32 Yellow 5 1 
33 Puls 4 3 
34 Sweet 17 4 0 
35 Cosmogirl 3 0 
36 Joy 3 0 
37 Cosmopolitan 2 0 
38 Náš útulný byt 2 0 
39 Praktická žena 2 1 
40 ABC 1 0 

 
Necelou desetinu (87) vyobrazení tvořila reklamní sdělení, jež byla analyzována samo-

statně. Na zbývajících 862 snímcích bylo zobrazeno 1016 seniorů ve věku 50 až 102 let. Ta-
bulka č. 3 ukazuje nejen výraznou disproporci v počtu otištěných imagů žen a mužů, ale 
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také ukazuje, jak množství prezentovaných imagů výrazně klesá se stoupajícím věkem zob-
razované osoby. 

Tabulka 3 Počet otištěných vyobrazení podle věku a pohlaví osoby 

věková skupina muži ženy celkem celkem v % 
50 – 54 143 85 228 22 
55 – 59 193 56 249 25 
60 – 64 158 38 196 19 
65 – 69 118 23 141 14 
70 – 74 70 13 83 8 
75 – 79 45 18 63 6 
80 – 84 25 12 37 4 
85 – 89 5 1 6 1 

90+ 6 7 13 1 
celkem 763 253 1016 100 

 
Dvě třetiny analyzovaných imagů zachytily osoby staršího středního věku (50 – 64 let), 

pouze pětina zobrazených byla starší 70 let. Počet zobrazení seniorů s jejich vzrůstajícím 
věkem výrazně klesá a image osob starších 80 let jsou v médiích zcela výjimečné, což je zce-
la v rozporu s jejich narůstajícím podílem v populacích západních států. Z hlediska pohlaví 
je mediální reprezentace seniorské populace značně vychýlená na stranu mužů, jejichž 
snímky převažují v poměru 3:1. Ačkoli sociální vědy mluví o feminizaci stáří, ve zkouma-
ných periodicích byly ženy vyššího věku zobrazovány zcela výjimečně. Pouze v případě, že 
dosáhnou opravdu vysokého věku (90 let) je jim médii opět věnována větší pozornost. 
Mužům média poskytují nejen výrazně více prostoru, ale především se tak děje v naprosto 
odlišném kontextu. Zásadní odlišnost je zřejmá z typové a profesní analýzy zobrazených 
seniorů a seniorek. 

Mezi zobrazenými dominovali osoby ze showbussinessu,10 v případě žen tvořily herečky 
a zpěvačky celou polovinu prezentovaných seniorek (u mužů 37 %), a politici (120 osob) 
a političky (21 osob). Ostatní profese byly vzhledem k celkovému počtu obrazových materiá-
lů zastoupeny spíše okrajově. Zatímco mezi muži převažovali obrazy podnikatelů, profesio-
nálů a odborníků na různá témata (vědci, lékaři, vojáci, právníci), v ženské kategorii tyto 
profese nebyly zastoupeny téměř vůbec. Seniorky byly spíše zobrazeny jako ženy vykonáva-
jící zajímavou práci (návrhářka, režisérka), ženy, které dosáhly vysokého věku či jiného 
ocenění, a partnerky slavných mužů.11 Překvapivě ženy nebyly častěji zobrazovány ani 
v rolích matek, babiček či sester, zaznamenali jsme jen 6 takových snímků. 

V rámci šetření jsme se dále pokusili analyzovat, jak zobrazené osoby působí. Základním 
vodítkem nám bylo, zda se osoba usmívala či ne, zda byla učesána a jak byla oblečena. Ač-

                                                           
10 U většiny vyobrazení bylo uvedeno jméno zobrazené osoby; na více než polovině byly zachyceny obecně 

známé osoby. 
11 Je-li v médiích zobrazen pár, kde je obecně známější žena, nejčastěji herečka s partnerem, jež ji doprovází ve 

společnosti, je muž označen svojí profesí (např. podnikatel); pokud je zobrazen známý muž v doprovodu ženy 
(např. politik), ta je označena jako jeho partnerka, často není uvedeno ani její celé jméno. 
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koli toto hodnocení bylo nepochybně subjektivní, opět nám šlo především o zachycení 
obecného trendu v zobrazování seniorů. Ukázalo se, že z celkového pohledu jsou otištěné 
image seniorů velmi pozitivní. Nadpoloviční většina (54 %) snímků zobrazovala jedince, 
kteří působili příjemně, byli upravení i elegantní a často se smáli. Ačkoli senioři na někte-
rých snímcích mají viditelné známky stáří (šedivé vlasy či vrásky), zároveň mají veselé, živé 
oči, což jejich celkovému výrazu dodává pozitivní vyznění. Zároveň je ale nutno připome-
nout, jak velkou část zobrazených tvořily celebrity, jejichž fotografie jsou zpravidla před 
publikováním digitálně upravovány a retušovány. V kontextu kultu mládí, kterému česká 
společnost podléhá, a propagace antiagingové péče nejsou vrásky, jako jeden ze základních 
atributů stáří, v módě, a tím spíše se jim snaží bránit veřejností sledované celebrity. Jen ne-
celá desetina snímků zobrazovala osoby, které nevypadaly dobře, byly neupravené nebo 
nemocné či jinak postižené. Image, které by byly pohledu čtenáře výslovně nepříjemné, 
jsou otiskovány zcela výjimečně.12 

Za zmínku stojí, že více než polovina (54 %) zobrazených měla šedivé vlasy, a to i v nej-
mladší posuzované věkové skupině (padesátníků). Šedivé vlasy měla necelá třetina (31 %) zobra-
zených žen a dvě třetiny (66 %) mužů. Především muži s šedivými vlasy se v poslední době ob-
jevují v reklamních sděleních např. na luxusní pánské vůně. Podle názoru Vidovićové se tak 
projevuje nový trend, který lze označit jako grey is sexy. Šedivé vlasy tak ztrácejí svůj stigmatizu-
jící rys a naopak se stávají nejen přijatelnými, ale i znakem zkušenosti, spojené s neklesající akti-
vitou, výkonností, a tedy i přitažlivostí.13 V oblasti marketingu se pro tuto cílovou skupinu 
seniorů prosazuje označení silver generation, které nemá reflektovat jen barvu jejich vlasů, 
ale především značný ekonomický potenciál. 

Z celkového pohledu působí řada publikovaných snímků umělým dojmem, neboť se jed-
ná o záběry pořízené agenturami, které standardizované fotografie prodávají médiím v po-
době tzv. photobanek. Na těchto vyobrazeních jsou zachyceni modelové a modelky,14 nikoli 
reprezentanti běžné populace. Mezi otištěnými snímky byla přibližně desetina, která zobra-
zovala řadové seniory z české populace. Setkat se v periodicích s fotografií osoby, která by 
vám připomínala vaši babičku nebo staršího souseda je velmi neobvyklé. Jako by v médiích 
nebyl prostor pro obrazy stáří, které by byly opřené o mimomediální svět. 

 
ZÁVĚR  

Vraťme se na závěr k naší úvodní otázce, která se zajímala o to, zda mediální reprezenta-
ce stáří přispívá k začleňování osob vyššího věku do české populace a k její mezigenerační 
solidaritě. 

Domníváme se, že tento potenciál médií není příliš využíván. Naopak zpravodajská mé-
dia často na latentní rovině svých sdělení reprodukují stereotypy spojené se stářím a ukazují 
seniory jako závislé osoby, které mohou být zátěží rozvoje české společnosti. V reklamních 
sděleních, kterým jsme se v tomto textu nevěnovali, jsou stereotypní obrazy stáří využívány 

                                                           
12 Za určitou výjimku lze považovat sérii snímků mrtvých těl důstojníků SS otištěnou v Reflexu. 
13 Viz např. reklama na parfém Ambré (Esquire, 2007, č. 5, s. 117). 
14 V reklamních sděleních jsou používány výhradně obrazy tohoto charakteru. 
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otevřeněji a je otázkou, do jaké míry se jedná o přijatelnou nadsázku a do jaké míry jsou 
podobná sdělení funkční. To jsou otázky pro další šetření. 

Obrazová reprezentace seniorů v tištěných periodicích vyznívá vzhledem ke stáří pozi-
tivněji než zpravodajský diskurz. Senioři zachyceni na snímcích zpravidla vypadají příjemně 
a často se usmívají. Ale s přítomností více generací se na snímcích setkáváme jen zcela výji-
mečně. Ačkoli téměř polovina snímků zachytila více než jednu osobu, pouze ve 29 přípa-
dech stáli před objektivem fotoaparátu senioři společně s dětmi, náctiletými nebo adolescen-
ty. Toto zjištění je v kontextu české společnosti nepochybně překvapující, neboť každoden-
nost střední generace byla v druhé polovině 20. století charakterizován tzv. sandwichovým 
efektem. To znamená, že se výrazně podílela na fungování časně zakládaných rodin svých 
dětí a zároveň se starala o své stárnoucí rodiče. Jejich přispění mladým spočívalo nejen ve 
finanční podpoře, ale právě v péči o vnoučata a jejich hlídání. Navíc výzkumy ukazují, že 
trend podpory rodin svých dětí od Sametové revoluce z české společnosti zcela nevymizel. 
Obrazy prarodičů s vnoučaty se však na stránkách českých periodik téměř nevyskytují. Tato 
absence propojení různých generací může být ve svých sociálních důsledcích nepříznivá, 
neboť narušuje integritu celé společnosti, jak jsme nastínili v úvodní teoretické části. Pro 
řadu médií totiž stále platí, že seniorskou populaci ve svých obsazích přehlížejí a tím přispí-
vají k její marginalizaci v celé společnosti. 
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Images of Elderly People and Old Age in the Czech Media – Do Media Contribute to the Age-inclusive  
Society? 

Abstract 

The historically unprecedented ageing of the Czech population evokes a huge challenge for our society 
and all major social actors gradually centre their attention on it. Media – as the main transmitters of in-
formation in societies of late modernity and actors in the social construction of reality – play a major role 
in the signification of the old age and ageing. This article discuses results of two researches of representa-
tion of elderly people and old age in the Czech meda. The main question is: do media behave as actors of 
social exclusion of old people from majority society or do they contribute to the age-inclusive society and 
intergenerational solidarity? Basic findings show that inclusive potential of the media is not used thoroug-
hly. 
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