Příloha č. 1: Definice pojmů studie MML-TGI dle metodické
příručky agentury Median
Typologie podle životního stylu respondenta
MODERNÍ



mladí lidé ve věku nejčastěji mezi 15 a 25 lety



jsou z velké části svobodní a ţijí často ještě s rodiči



většina z nich studuje a mají tak spíše niţší příjmy



ţivot si rozhodně umí uţít, milují společnost, navazování nových kontaktů, akci
a rychlý ţivot



jsou otevření, ale zároveň umějí i naslouchat, jsou pro ně důleţité vztahy, jejich
chování je ale více citlivé, mohou být také méně průbojní



rádi si uţívají volný čas s přáteli, v současné době jej preferují před časem
stráveným s rodinou

NEZÁVISLÍ
 lidé mladšího a mladšího středního věku do 35 let


častěji ţijí sami – bez partnera, trvalý vztah s jedním partnerem pro ně není
prioritou



neudrţují těsné vztahy s rodinou, spíše se scházejí s přáteli a kamarády



manţelství povaţují spíše za přeţitek a nepřipisují velkou váţnost závazným
partnerským vztahům, vyhovuje jim volnost



netouţí po kariéře, práce pro ně rozhodně není ţivotním cílem, častěji mění
zaměstnání

AKČNÍ



lidé mladšího a mladšího středního věku



častěji vystudovali maturitní obor



od běţné populace se odlišují svým pestrým a aktivním ţivotem



jsou velice společenští, bez váhání se seznamují s novými lidmi a bez větších obtíţí
si zvykají v novém prostředí, vyhledávají změny



mají rádi kvalitu, za kterou si neváhají připlatit



v ţivotě jsou celkově spokojeni: spokojenost projevují jak v soukromém tak

pracovním ţivotě
VZDĚLANÍ



vzdělaní lidé (často s vysokoškolským diplomem) častěji mladšího a mladšího
středního věku



dosahují vyšších příjmů a mají také vyšší socioekonomický status



mezi jejich povahové rysy se řadí samostatnost a rozhodnost



nečiní jim problém prosadit svůj názor a rádi zkouší vlastní postupy



v zaměstnání tak obsazují častěji vedoucí pozice, více ve sférách, kde pracují
„hlavou“, jejich práce je pro ně důleţitá

PRORODINNÍ



tito lidé jsou nejčastěji věku mezi 30 a 45 lety



převáţná většina z nich ţije v manţelském svazku



vystudovali často střední školu



častěji se jedná o jedince s průměrným aţ podprůměrným socioekonomickým
statusem



snaţí se nakupovat rozumně a racionálně, orientují se spíše na praktičnost a niţší
cenu



osobní ţivot je pro ně důleţitější neţ ţivot pracovní, ale i přesto svoji práci
vykonávají zodpovědně



mezi jejich důleţité charakteristiky patří silná orientace na rodinu

KONZUMNÍ



lidé většinou staršího středního věku



dosahují spíše niţšího vzdělání



jejich socioekonomický status je také spíše niţší



při rozhodování dají více na své smysly a intuici neţ na rozum



jsou více ovlivnitelní reklamou a při nakupování jí snadno podléhají



jsou méně tolerantní k odlišným názorům druhých lidí



v oblasti financí jsou občas lehkomyslní, někteří připouští, ţe si půjčují peníze, aniţ
by jim to činilo starosti

INFORMOVANÍ



lidé starší 50 let, jejichţ socioekonomický status je častěji průměrný aţ
nadprůměrný



v práci jsou svědomití a zodpovědní, mají smysl pro povinnost, manuální práce je
těší



často jsou nároční na sebe i druhé, postarat se o rodinu si kladou jako ţivotní cíl



v ţivotě se chovají rozváţně, na věcech je zajímá jejich skutečná uţitná hodnota



aktivně si uţívají svůj volný čas

USEDLÍ



v tomto segmentu se nacházejí lidé starší padesáti let



mají niţší (často pouze základní) vzdělání



jsou spíše zdrţenliví a společnost více lidí nevyhledávají



příliš se nesnaţí o prosazení vlastního názoru



jejich názory i spotřební chování je spíše konzervativní, změny a novinky
nevyhledávají, při nakupování se nenechají ovlivnit reklamou



snaţí se neutrácet, kvalitní a draţší zboţí si nemohou dovolit



ţijí jiţ většinou sami nebo s partnerem

Segmentace podle životní role
Praktická segmentace odráţející reálnou podobu lidí a reflektující jejich status a potřeby.
V kaţdém stadiu ţivota se člověk nachází v různých rolích. Tyto role definují, v jaké
společnosti se bude jedinec pohybovat, jakou nese zodpovědnost, jaká je jeho ekonomická
aktivita, jaké potřeby mu pro ţivot vznikají. S postupem času se jeho role proměňují,
a proměna má vliv na jeho uvaţování a chování, na vytyčení ţivotních priorit, na jeho
postoje ke společnosti, sobě i rodině a jeho postoji k práci. Kaţdá nová role s sebou nese
i proměnu potřeb, změnu nároků na produkty, sluţby, kulturu, společenské aktivity
a trávení volného času.
Čím diferencuje:


věkem, který s sebou nese ţivotní zkušenosti



ekonomickou aktivitou, která podstatně určuje moţnosti uspokojování potřeb



pozicí v rodině, která definuje širší zapojení jedince, zvýšenou zodpovědnost
a nároky na spotřebu



vztahem k dětem, který předurčuje trávení volného času a prostoru pro sebe¨

Studenti
Pohlaví:

muţi i ţeny

Věk:

mladí (15 - 29 let)

Vzdělání:

zatím spíše niţší

Práce:

studenti

Rodina:

svobodní, bezdětní, ţijí u rodičů

Náš příběh – Studenti:
Jsme otevření a společenští. Uţíváme si ţivota a zábavy, nevadí nám být středem
pozornosti a často si nebereme servítky a říkáme to, co si myslíme.
Ve svém věku jsme flexibilní a nemáme problém se přizpůsobovat změnám. Rádi
zkoušíme něco nového. Ţivot je pro nás jeden velký experiment.
Při nákupu se příliš neřídíme rozumem, ale zkrátka si kupujeme, co se nám líbí. Líbí se
nám, kdyţ zboţí pěkně vypadá a tak se občas necháme ovlivnit pěkným obalem.
Záleţí nám na tom, jak vypadáme a tak se o svůj vzhled náleţitě staráme. I kdyţ ještě
nevyděláváme, nějaké ty finance na maličkosti, díky kterým vypadáme originálně a někdy
i výstředně, vţdy dáme nějak dohromady. V šatníku máme opravdu dost kousků a naše
kosmetika zabírá pěkný prostor v koupelně.
Jelikoţ ještě nemáme stálý příjem, a nemůţeme si tak dovolit klást důraz na kvalitu zboţí,
potěší nás nákup i drobností, který je často spontánní, aniţ bychom je právě nutně
potřebovali. Oblečení kupujeme rádi (a za přispění rodičů i kvalitní), ale nákup potravin?
Jedna velká nuda! Moc neřešíme co je zdravé či nezdravé a tak se nebráníme ani
sladkostem a rychlému občerstvení.
Ještě nás tolik netíţí pocit zodpovědnosti. Například ve finanční oblasti necháváme
důleţitá rozhodnutí spíše na rodičích, se kterými stále bydlíme. Co se týče našich vlastních

peněz, to uţ je jiná kapitola. To si nákupy umíme uţít.
I přesto, ţe se zdá, ţe ţivot je pro nás jedna velká jízda, jsou pro nás v současné době
důleţitá také naše studia a jejich dokončení. Ať se nám to líbí nebo ne, přípravě do školy
se musíme věnovat i ve svém volném čase. Předpokládáme, ţe mít dobré vzdělání je jeden
z pilířů jak se stát v budoucnu úspěšnými.
Uţíváme si bezstarostného ţivota, který je plný zábavy s přáteli, se kterými trávíme
většinu volného času. Občas nás napadne udělat něco bláznivého. S kamarády jsme
v kontaktu rozhodně raději neţ s rodinou. Doma nás čekají domácí práce a ty jsou pro nás
stále velká otrava. To si raději dáme sluchátka na uši a posloucháme hudbu nebo zmizíme
do kina.
Láká nás cestování, zejména po zahraničních zemích. Nebráníme se cestování na vlastní
pěst a třeba jen s batohem na zádech. Chceme poznávat nové lidi i místa a zaţít
dobrodruţství. Hlavně nezůstávat doma a nejlépe ani na Slovensku.
Uţ si neumíme představit náš ţivot bez moderní techniky, na internetu jsme jako doma.
Bez mobilní komunikace nemůţeme existovat. A ţe lidé dříve fungovali bez sociálních
sítí? To uţ vůbec nechápeme.

Nezávislí mladí
Pohlaví:

muţi i ţeny (mírně více)

Věk:

20 - 29 let

Vzdělání:

maturita

Práce:

zaměstnanci

Rodina:

svobodní, bezdětní, ţijí sami, v páru nebo u rodičů

Náš příběh – Nezávislí mladí:
Jelikoţ jsme svobodní a ještě nemáme děti, máme moţnost si uţívat naší nezávislosti.
Větší ţivotní změny nás teprve čekají, ale jsme flexibilní, neobáváme se jich. Naopak
máme rádi, kdyţ se něco děje.
Vykročili jsme uţ do pracovního života, a tak disponujeme finančními prostředky, které si
umíme náleţitě uţít. Můţeme si dovolit sledovat kvalitu zboţí a podle toho se při

nakupování rozhodovat.
V práci se snaţíme být rozhodní a samostatní. Záleţí nám na tom, stát se úspěšnými.
Chystáme se něco dokázat a vybudovat si kariéru. Ale klidně si dovedeme představit, ţe
místo po nějaké době změníme. Jsou pro nás důleţité materiální hodnoty, chceme mít auto,
jezdit na pěknou dovolenou a mít pěkné věci.
Vyuţíváme moderní technologie, internet je samozřejmou součástí našeho kaţdodenního
ţivota. Vyţíváme ho i na nákupy. Na sociálních sítích jsme jako ryba ve vodě.
A moderními přístroji chceme mít také vybavenou domácnost.
Rádi se líbíme a tak sledujeme co je momentálně in. Oblečení, které vyhledáváme, by
mělo být kvalitní, moderní a značkové. Za kvalitu jsme ochotni si připlatit. Chceme
vypadat atraktivně a originálně, ale zároveň naše zaměstnání častěji vyţaduje, abychom
byli spíše elegantní a seriózní. Dobrou kondici si udrţujeme sportem a cvičením.
Nechce se nám trávit čas doma, na to budeme mít čas v pozdějším věku. Starosti
o domácnost a domácí práce pro nás nejsou prioritou, pokud potřebujeme něco opravit,
sami se do toho příliš nehrneme. A místo vaření doma si rádi zajdeme do restaurace. Také
tušíme, ţe současné bydlení pro nás za pár let nebude dostačující. Nebojíme se ale příliš
půjček a úvěrů, v dnešní době to prostě jinak nejde, a tak si s tím zatím nelámeme hlavu.
Máme rádi společenský ţivot. Volný čas trávíme s přáteli, navštěvujeme různé akce,
seznamujeme se s novými lidmi. Rádi zajdeme do hospody, abychom probrali naše
kaţdodenní starosti. Uţíváme si ţivota a chceme zaţívat legraci a zábavu. Plníme si sny
a skrytá přání. Momentálně ţijeme pro to, abychom se bavili. Doma umíme ale také
lenošit, třeba u pěkného filmu nebo posloucháme hudbu.

Singles
Pohlaví:

muţi a ţeny

Věk:

30 - 59 let, většina 30 - 39 let

Vzdělání:

mix

Práce:

zaměstnanci, podnikatelé i nezaměstnaní

Rodina:

bez dětí, ţijí sami, někteří ještě u rodičů

Náš příběh – Singles:
Jsme lidé v nejlepších letech a nechceme se moc vázat. Jak v rámci rodinných vztahů, tak
ani v těch partnerských. Rádi trávíme čas s přáteli nějakou zábavou. Samoty se nebojíme
a nevadí nám trávit volno klidně i jen díváním na televizi.
V práci trávíme hodně času, je pro nás důleţitá. Někdy i na úkor osobního ţivota.
Protoţe nemáme rodinu, nemáme moc důvodů se o sebe bát. Zkoušíme nové věci a jsme
neohroţení. Ale nedá se říct, ţe bychom s naším ţivotem byli stoprocentně spokojení.
Zajímáme se o novinky, experimentujeme. Rádi vyzkoušíme nové produkty a značky.
Jsme otevření alternativním ţivotním stylům, někteří z nás jsou vegetariáni, nebo zapálení
ekologové, jiné baví exotika.
Kvůli práci musíme chodit dobře oblečeni, ale jinak nám sedí mladistvý styl oblečení.
Co se týká financí, neděláme si příliš starostí o budoucnost, bez problémů si vezmeme
půjčku. Víme, ţe peníze nejsou v ţivotě to nejdůleţitější.
I kdyţ si do bytu rádi koupíme něco nového, abychom ho trochu vylepšili, nijak to
nepřeháníme. Stejně doma hlavně jen přespáváme, a tak prostě není vţdy uklizeno. Péče
o domácnost ani vaření není naše silná stránka. To radši zajdeme posedět a popít s přáteli.
Alkohol nám chutná a bez problémů si za něj připlatíme. Přiznáváme, ţe zdravá strava
můţe být dobrá. Postarat se o sebe musíme ale sami, takţe nepohrdneme ani rychlým
občerstvením. Pokud se přemůţeme a vyrazíme na nákup, nechybí nám v košíku hotová
jídla.
Na dovolenou vyrazíme třeba na vlastní pěst, spíš mimo civilizaci.
Máme rádi moderní věci a vyuţíváme moderní technologie.

Mladí rodiče
Pohlaví:

muţi i ţeny

Věk:

30 - 49 let, většina 30 - 39 let

Vzdělání:

středoškolské

Práce:

pracující, pětina ţen na mateřské

Rodina:

manţelé, partneři s mladšími dětmi

Náš příběh – Mladí rodiče:
Vstoupili jsme do manţelství nebo ţijeme v páru a naším hlavním posláním je mít děti,
vychovávat je a rozvíjet naše kořeny dál.

Rodinu jsme chtěli a tuto fázi ţivota

podstupujeme rádi a dobrovolně. Radovánky a volnost z doby, kdy jsme je ještě neměli,
jsme vyměnili za trochu více usedlosti a starostí. Děti jsou naše všechno a tomu se výrazně
přizpůsobil náš ţivotní styl.
Stranou šli i naši kamarádi, na které prostě nezbývá čas. V této fázi ţivota nás v hospodě
a na večírcích najdete málokdy.
Máme plné ruce práce, najednou je nás v rodině více a navíc jsou na nás naši
nejmilovanější závislí.
Naše hodnoty se s příchodem dětí podstatně mění. Ne my ale ony jsou na prvním místě.
Rodina a láska je to, co chceme co nejpečlivěji střeţit. Ani zdraví a spokojenost v ţivotě
pro nás nejsou prázdná slova.
Rodinu a výchovu vůbec bereme velmi váţně. Odsuzujeme volné a frivolní vztahy. Záleţí
nám na kvalitě vzdělání dětí. Od partnera čekáme podporu a nasazení v péči o děti.
Pracovní ambice nás ještě neopustily a řada z nás i nadále pracuje na sobě a svém
prosazení v práci. Díky dětem si ale také víc uvědomujeme, ţe je občas potřebné být
uţitečný druhým.
Přejeme si mít především štěstí a uţ kvůli dětem se snaţíme, abychom byli zabezpečená
rodina. Vnímáme jako důleţité mít peníze. Uvědomujeme si potřebu některých věcí, a tak
asi nejvíce ze všech segmentů touţíme právě teď po dobrém bydlení či autě. Přejeme si
jisté a dobře placené zaměstnání. Z dluhů máme trochu respekt.
Máme spíše hlouběji do kapsy a tak hodně šetříme. Rádi nakupujeme ve slevě a lákají nás
výhodné nabídky. Šetříme i s energiemi a vodou. Nejsme laxní k našemu prostředí
a snaţíme se recyklovat.
Móda nás zajímá, ale nepřeháníme to. Od módních výstřelků jsme se přesunuli

k praktickému a vkusnému oblečení.
Věnujeme se ale hodně péči o domov, je to pro nás nejdůležitější místo pro život.
A kromě zařizování si domov i rádi uklízíme a celkově o něj dost pečujeme. Kuchyň je pro
nás nejdůleţitější místnost, hodně vaříme a snaţíme se jíst zdravě.
Máme pozitivní vztah k technice a tak není divu, ţe se v našem volném čase objevují
i chvilky strávené u počítače a na internetu. Online svět bereme přirozeně jako součást
ţivota.

Zralí rodiče
Pohlaví:

muţi i ţeny

Věk:

30 - 49 let, většina 40 - 49 let

Vzdělání:

středoškolské

Práce:

zaměstnanci

Rodina:

manţelé, čtvrtina rozvedených, starší děti

Náš příběh – Zralí rodiče:
Máme starší děti, které se stávají postupně samostatnými a na nás méně závislými. Stále
neseme tíhu ţivitelů, a samozřejmě máme maximální zodpovědnost za dobré prospívání
rodiny. Na rozdíl od mladších rodičů se můţeme – alespoň trochu - rozhlíţet po svém
okolí a věnovat se i jiným věcem, neţ dětem. Společenský ţivot se ale pro nás koncentruje
hlavně na kontakt s přáteli, které jsme dřív trochu zanedbávali.
Něco jsme proţili a nasbírali řadu zkušeností. Pojem celoţivotní moudrost uţ nám říká
i něco jiného neţ jen vzorečky z matematiky. Dostatek ţivotních zkušeností nám dává větší
sílu prosazovat naše názory a potřeby. Jsme vyrovnaní a chceme udrţovat dobré vztahy
s okolím. Také umíme přiloţit nezištně ruku k dílu a přispět dobré věci. Umíme ocenit,
kdyţ si nás lidé váţí. A kdo by nechtěl být oblíbený? Jsme uţ dlouho ve vztahu a tak
nabývá na významu, jak se nám daří být spokojení v intimním a partnerském ţivotě. Občas
sklouzáváme k momentům vyhoření a někteří z nás jiţ neshody vyřešili radikálně
odloučením nebo rozvodem. Dlouhé roky péče o druhé nám vzalo energii a plíţivě

vnímáme, ţe máme deficity právě v péči o sebe. Snaţíme se realizovat své sny v kariéře,
ale uţ s menším nasazením, jak tomu bylo ještě před narozením dětí.
Pro zajištění šťastného a spokojeného ţivota blízkých děláme maximum. I proto chceme
stabilizovat naše finanční zázemí a touţíme po zvýšení ţivotní úrovně. Chceme mít dobrá
auta, vyřešenou bytovou situaci a jezdit na pěkné dovolené, ať uţ doma či do zahraničí, ale
hlavně s rodinou. V přístupu k penězům máme trochu konzervativnější přístup, snaţíme
se šetřit, chceme se vyvarovat dluhům a důvěřujeme hlavně velkým bankám.
Co se týká nás samotných, ještě stále ale sebe upozaďujeme na úkor rodiny. V umění
odpočívat máme také rezervy. Ale uvědomujeme si, ţe je důleţité být fit a začíná nás
zajímat zdraví. A protoţe stárneme, z aktivních sportovců se postupně přesouváme
k pasivním pozorovatelům.
Hodně času nám zabírá péče o domov, věnujeme se úklidu, nákupům a vaření. Děti jsou
větší a hladovější. Nakupujeme hodně, ale snaţíme se při tom také něco ušetřit, to se
inspirujeme, kde se dá. Snaţíme se také jíst zdravě, pro rodinu a děti vyvařujeme. Občas
se věnujeme zahrádkaření, kutilství nebo ručním pracím.
Váţíme si kvalitních výrobků. Techniku bereme za uţitečného pomocníka a pro některé
z nás je to i koníček.
Upravený vzhled a kvalita oblečení jsou pro nás víc neţ módní výstřelky. A dobrou
a čistou obuv bereme jako základ.

Prázdné hnízdo
Pohlaví:

muţi i ţeny (mírně více)

Věk:

50 - 69 let, většina 50 – 59 let

Vzdělání:

mix

Práce:

většina stále ekonomicky aktivní

Rodina:

manţelé, partneři, často rozvedení či ovdovělí

Náš příběh – Prázdné hnízdo:
Náš přístup k ţivotu je jiţ klidnější a také opatrnější, vyhledáváme jistotu a pohodlí. To
platí jak o našem osobním, tak profesním ţivotě.
Vyhýbáme se riskantním situacím a jsme zastánci tradičních hodnot a zvyků. Snaţíme se
být uţiteční a milí k lidem, neboť vztahy ve společnosti se obecně zhoršují.
Děti s námi uţ nebydlí, ale stále jsou pro nás to nejdůleţitější. Chceme být s našimi
nejbliţšími, jak jen to jde.
Práce je pro nás stále důleţitá a jsme v ní víceméně spokojeni. Oceňujeme právě jistotu
pracovního poměru a zaměstnání jiţ neplánujeme měnit. Jsme zodpovědní.
Jelikoţ své zaměstnání jiţ zvládáme s přehledem, realizujeme se především v naší
domácnosti. Naše rodina a domácnost jsou naším hlavním koníčkem. Těší nás, kdyţ jsme
soběstační, především co se týče zvelebování a oprav v domácnosti, ale také například
v pěstování vlastní ovoce a zeleniny.
Jsme opatrní, co se týče financí, snaţíme se vyvarovat dluhů a důvěřujeme pouze
osvědčeným finančním institucím.
Domov je pro nás místo, kde rádi trávíme volný čas (a někdy i dovolenou) a proto to
chceme mít doma hezké. Vlastně jsme s naším bydlením spokojení. Jsme zruční, a tak
spoustu věci v domácnosti zvládneme sami. Byli jsme doma vedeni, abychom si sami byli
schopni udělat hodně věcí. Zahrádkaření nám dělá radost.
Péče o zevnějšek uţ pro nás není takovou prioritou jako kdysi, vyhovuje nám skromný
nenápadný styl, jen ţádné moderní výstřelky. Našimi prioritami jsou nízká cena
a praktičnost, značkové oblečení nás neoslovuje. Nejradši máme klasiku a stačí nám
vlastně jen pár kousků oblečení.
Kdyţ nakupujeme, zajímá nás hlavně uţitná hodnota zboţí a druh zboţí, značka je pro nás
i u ostatních výrobků druhořadá. Na nákup vyráţíme se seznamem v ruce. V jídle nejsme
vybíraví, vaříme typickou domácí kuchyni. Konzumujeme vlastní ovoce a zeleninu.
Moderní technologie uţ nejsou pro nás, s počítačem a internetem příliš „nevycházíme“.
Někdy máme trochu obavy o vývoj dnešní společnosti. Zdá se nám, ţe morálka upadá
a vztahy jsou příliš uvolněné a rok od roku se zhoršují.

SILVER AGE
Pohlaví:

muţi i ţeny

Věk:

nad 50 let, většina 60 - 69 let

Vzdělání:

spíše niţší

Práce:

v důchodu

Rodina:

manţelé, část jiţ sama

Náš příběh – SILVER AGE:
V průběhu let jsme přešli do důchodového reţimu. Aktivně pracuje uţ jen desetina z nás.
Tato změna nám dopřála nové moţnosti. Máme najednou více času, který věnujeme sami
sobě, ale i péči o nové rodinné přírůstky. Zbývá nám ještě dost sil, a protoţe se umíme
v celkové spotřebě uskromnit, můţeme si dopřát jinde. Nebo rozmazlovat vnoučata.
Jsme čím dál tím víc konzervativnější a po nějaké dominanci uţ netouţíme. Vyznáváme
celoţivotní moudro a můţeme si dovolit být častěji přímočaří a ve svém projevu k okolí
i upřímnější. Nejdůleţitější je pro nás rodina a samozřejmě dobré zdraví. Svému lékaři
plně důvěřujeme.
Přestali jsme se honit za technickými novinkami, nakonec v tomto směru nám mírně ujíţdí
vlak. Jsme generací, která se narodila v „jiné“ době. V tomto směru jsou pro nás referenční
skupinou naše děti a někdy uţ i vnoučata. Ať se jiţ jedná o nákup mobilu či nastavení
připojení. A také nás s novinkami učí pracovat.
S penězi umíme vyjít. Chceme mít finanční jistotu a odmítáme dluhy a půjčky.
Více času věnujeme návratu ke koníčkům. Pro většinu z nás to znamená pobyt na
zahrádce a vylepšování vlastního domova. Nejde ale o velké investice, je to kaţdodenní
zábava a radost. Míváme vybavenou dílnu. My, co máme moţnost se věnovat zahrádce, si
pěstujeme zeleninu do kuchyně. Na fyzickou práci jsme zvyklí a jsme rádi, ţe nám na ni
stačí ještě síly.
Vyznáváme tradice, a je nám blízká lidová kultura a zvyky. Dáváme přednost domácím
výrobkům a surovinám, věříme lokálním potravinám. V jídle nejsme vybíraví. Spíše

střídmí a snaţíme se i na jídle šetřit. Pokud vaříme, pak spíš klasickou kuchyni. Pijeme
obyčejnou vodu, klidně i kohoutkovou. Kuchyň vnímáme jako hlavní místo v bytě.
U oblečení je nejdůleţitější praktičnost a pohodlnost. A také skromnost a nenápadnost.
Moc toho nepotřebujeme.
Pokud vyrazíme na dovolenou, pak spíše někde po naší republice.
Víc neţ ostatní se zajímáme o aktuální dění, čteme noviny a moc rádi čteme knihy. Méně
ţijeme kulturou, společenské aktivity postupně opouštíme, raději si posedíme u televizní
obrazovky. Bohuţel uţ nám ale ubývají síly na sport, ale velmi nás láká příroda. Máme
rádi výlety do okolí, chodíme na procházky a jezdíme na chaty.

Důchodci

Pohlaví:

ţeny a muţi

Věk:

starší 50 let, většina 60 - 79 let

Vzdělání:

spíše niţší

Práce:

v důchodu

Rodina:

ţijí sami, ovdovělí, rozvedení

Náš příběh – Důchodci:
S věkem a ubýváním sil se sniţuje i naše celkové ţivotní tempo. Jiţ nepracujeme a celkově
jsme také čím dál méně fyzicky aktivní. Trávíme více času doma a odpočinkem. Ale také
zároveň více osamoceně, protoţe řada z nás jiţ nemá s kým sdílet domácnost.
Máme sice hodně volného času, ale vyuţití je často kvůli našemu zdravotnímu stavu
omezené. Uţ nezvládáme tolik pečovat o rodinu a vnoučata tak jako dřív a naši samotu tak
zaháníme často i s přáteli. Nebo nám dělá společnost rozhlas či televize.
Obecně jsme méně materialističtí a uznáváme také duchovní hodnoty. Důleţité jsou pro
nás tradiční hodnoty a zvyky. Jsme více konzervativní a nechceme jiţ v ţivotě příliš změn.
V ţivotních i kaţdodenních volbách jsme rozváţní a opatrní.

Na sklonku ţivota jsme také méně ambiciózní, kariéra uţ je většinou za námi. Máme pocit,
ţe s ţivotem toho jiţ moc nenaděláme, coţ také vede k tomu, ţe jsme obecně trochu více
nespokojení.
Je pro nás hodně důleţité naše zdraví a občas se o sebe bojíme, připadáme si zranitelní
a máme obavy z budoucnosti. Proto chceme spíše odpočívat, nejlépe doma, a mít čas na
sebe, netouţíme po změnách v ţivotě ani dobrodruţství.
Hodně času trávíme péčí o domov – uklízíme, vaříme a oproti zbytku populace hodně času
trávíme nákupy. Mezi naše zájmy patří i ruční práce nebo manuální práce, při kterých se
pěkně odreagujeme. Rádi, pokud nám síly stačí, zajdeme i na zahrádku.
S penězi většinou vycházíme, protoţe se umíme uskrovnit.
Co se týče moderních vymožeností, příliš si s nimi nerozumíme. Sociální sítě a internet
nám nic neříkají, nesledujeme ani moderní technologie a různé technické vymoţenosti.
Přestoţe hodně času trávíme nákupy, nejde nám uţ ani tolik o to, jak vypadáme, nebo co je
zrovna IN, ale spíš se vracíme k tomu, co známe, a co si spočítáme jako „výhodné“.

