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Anotace: Bakalářská práce se v teoretické části zabývá obdobím stáří, stárnutím, 

změnami v kognitivních funkcích. Bakalářská práce pojednává o možných aktivizačních 

činnostech pro staré lidi jako efektivní využití volného času. Praktická část bakalářské 

práce obsahuje kvalitativní výzkumnou část, která se zabývá aktivizačními činnostmi a 

kvalitou života starých lidí v domově pro seniory.  

 

Klíčová slova: Stáří, psychické a fyzické změny ve stáří, kognitivní funkce, změny 

kognitivních funkcí ve stáří, aktivizační činnosti. 

 

Annotation: The theoretical part of the diploma thesis is focused on the old age, the 

process of becoming old and the consequent cognitive changes associated with ageing 

in general. Considering and suggesting some possible ways how to reactivate people 

back into action remains the very theme of the work. The practical part of the thesis 

deals with the qualitative research on specific activities tailored for the elderly people in 

retirement homes. 

 

Keywords: age, psychological and physical changes of ageing, cognitive functions, 

cognitive changes, reactivation 
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Úvod 

 

Téma své bakalářské práce Aktivizační programy pro staré lidi se zaměřením na 

kognitivní funkce jsem si zvolila pro svou zkušenost s prací se seniory a pro svou zálibu 

v ní. Zpočátku povinná praxe v zařízení se zvláštním režimem, nyní již po dva roky i 

dobrovolnická činnost a, jak se říká, „srdeční záležitost“; staří lidé, obzvláště ti navíc 

obtížení patologickými změnami kognitivních funkcí, se pro mě stali smyslem a 

posláním v mé další cestě životem. Jak již zmiňuji ve své práci, mám dojem, že staří 

lidé, kteří se nacházejí v období stáří a často se cítí osamoceni a rozpačití ze svých 

psychických ale i tělesných a zdravotních změn, si zaslouží kvalitní a láskyplnou péči. 

 

Ve své praxi, při snaze aktivizovat své klienty, si od počátku opakovaně kladu 

otázky: Má pro staré lidi smysl aktivizace? – není to obtěžování, zbytečné burcování ze 

zaslouženého klidu? Co jim skutečně prospívá? Je to, co já vidím jako dobré pro ně, 

stejně vnímáno jimi samotnými? Jak vlastně prožívají sami u sebe snahy aktivizačního 

pracovníka či jiného zaměstnance zařízení, udržet je co nejdéle v kondici po všech 

stránkách? Co považuji já za důležité, ze svého „objektivního“ hlediska, a co by si přáli 

„subjektivně“ oni? Za cíl své bakalářské práce jsem si tedy vytyčila prověření hypotézy, 

zda aktivizační programy pomáhají udržet kvalitu života seniorů, z pohledu terapeuta, 

ale i z pohledu seniorů samotných a jaké aktivizační činnosti klienty domova seniorů 

naplňují, respektive co jim dělá radost, při jaké aktivizaci se cítí spokojeni a uvolněni.  

 

K realizaci výzkumu jsem zvolila kvalitativní malý výzkumný vzorek. Samotný 

proces jsem pojmenovala jako výzkumnou sondu. Výzkum jsem prováděla na šesti 

klientech domova v časovém rozmezí sedmi měsíců. Pro sběr dat jsem využila 

pozorování, sociální anamnézu poskytnutou sociální pracovnicí zařízení a rozhovor 

pomocí návodu. K celé své bakalářské práci se snažím přistupovat velmi zodpovědně. A 

v praktické části především dbám na psychický stav klientů.  
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1. Teoretická část 

V teoretické části jsem v první kapitole vymezila pojem stáří a stárnutí a popsala 

tělesné a psychické změny stárnoucího člověka. Druhou kapitolu jsem věnovala 

objasnění pojmu kognitivních funkcí a přiblížila jejich jednotlivé složky – paměť, 

pozornost, myšlení, jazyk, zrakově prostorové schopnosti. Ve třetí kapitole jsem se 

zabývala běžnými, přirozenými proměnami kognitivních funkcí ve stáří, abych od nich 

mohla ve čtvrté kapitole odlišit kognitivní poruchy a různé druhy demencí; u těchto 

jsem se zvláště zaměřila na Alzheimerovu chorobu, která se řadí mezi nejčastější 

nemoci demence, ale také jsem chtěla přiblížit Alzheimerovu chorobu, která se 

vyskytuje v mém výzkumu. V páté kapitole jsem seznámila s aktivizačními metodami – 

muzikoterapie, ergoterapie, arteterapie, felinoterapie, canisterapie, nejčastěji 

používanými v práci se starými lidmi. Dále jsem popsala aktivizační činnosti, které 

napomáhají seniorům se vracet do každodenních životů seniorů. Mezi takové patří, 

zahradničení, vaření, uklízení, nakupování, oslavy narozenin.   

 

Doufám, že tato práce přispěje k hlubšímu pochopení subjektivního vnímání 

aktivizačních programů samotnými seniory, s nimiž se terapeuti snaží pracovat, a 

výsledně k pečlivější volbě metod a k prohloubenému individuálnímu přístupu 

k jednotlivým klientům. 

 

1.1 Stáří a stárnutí 

Za nejznámější ukazatel toho, jak je kdo starý, je považován kalendářní věk. 

Kalendářní věk je možné jednoznačně vymezit, ale nevypovídá nic o involučních 

změnách, pracovních dovednostech či změnách sociálních rolí v životě 

člověka“(ONDRUŠOVÁ, 2011). 

 

Nyní se nejčastěji pro druhou polovinu lidského života používá následující členění:  

45-59 let – střední neboli zralý věk 

60-74 let – rané stáří 

75-89 let – stařecký věk neboli vlastní stáří 

90 let – dlouhověkost 

(HAŠKOVCOVÁ, 2010). 
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Stárnutí je období, se kterým se setká každý z nás. Na stárnutí mimo genetických 

předpokladů má velký vliv i prostředí, ve kterém žijeme, a především způsob, jakým 

žijeme (ONDRUŠOVÁ, 2011). To, jak staří lidé vypadají a jak se cítí, je dáno mnoha 

faktory, které stárnutí ovlivňují: jak se staří lidé stravují, zdali jsou fyzicky aktivní, 

velkou roli hraje také mentální kondice, trénink kognitivních funkcí. Vliv na stárnutí má 

i psychický stav seniorů, tedy zda se člověk dokáže srovnat s tématem stáří a koncem 

života. Individuálně se u seniorů objevuje motivace a chuť prožít stáří dle svých 

představ a možností, ale také pasivita a nechuť k životu (ČEVELA aj., 2012).  

 

„Stárnutí je celoživotní biologický proces, který je neodvratný a na jehož konci je stáří“ 

(ONDRUŠOVÁ, 2011, s. 13). 

 

Stáří je životní fáze člověka ohraničená dvěma časovými body. Horní hranice 

stáří je vymezena smrtí. Spodní věková hranice je dána tím, že jevy, které tvoří stáří, 

vstupují do života postupně. Teprve souhrn těchto aspektů, které během života působí 

na každého člověka individuálně, tvoří stáří. Stejné jevy působí na člověka v určitém 

věkovém rozmezí, ale u každého jedince v jiném věku. Časová rozdílnost nástupu stáří 

tvoří nejen genetická výbava každého jedince, ale i životní styl, do kterého lze zahrnout 

kulturní i sociální faktory, zaměstnání, fyzickou aktivitu, stravování, životní prostředí. 

Pokud porovnáme průměrnost úmrtí ve stáří před sto lety a nyní, zjistíme, že dnes se 

lidé dožívají zhruba o třicet let více (SAK a KOLESÁROVÁ, 2012). 

 

Na stárnutí bychom neměli nahlížet jen jako na proces degradace, ale také na 

období plné zkušeností, moudrosti a rozumu. Staří lidé prožívají stejné pocity jako po 

celý život. Střetávají se s obdobím, které je plné smutku a trápení, ale také s obdobím, 

kdy jsou šťastni a plni radostí (ONDRUŠOVÁ, 2011, s. 13-17).  

 

Ve stáří se musí člověk přizpůsobit novým problémům a změnám, které mohou 

být obtížné na zvládnutí v době, kdy jsou kompetence vlivem stáří limitovány. Staří lidé 

se setkávají s novými situacemi, na které se převážně nelze připravit, např. na odchod 

do důchodu, ztrátu blízkého člověka, nemoc, pobyt v nemocnici nebo v jiných 

zařízeních. Stáří je pro každého člověka nová, další fáze života, proto je velmi 
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individuální, jak stáří senioři prožívají. Někdo je spokojený a dokáže se těšit 

z poklidného života, ze zkušeností, zralosti, rozumu, které získal během života, a někdo 

se ve stáří cítí méněcenný, nesoběstačný, osamělý.  Adaptace na stárnutí má u každého 

jedince jiný průběh. Vliv na adaptaci může mít motivace, psychický a somatický stav a 

schopnost aktivizovat obranné mechanismy (VÁGNEROVÁ, 2007). 

 

Ve stáří lidé ztrácejí role a kompetence, které byly do této doby samozřejmou 

součástí jejich života. Nyní zůstávají zachovány ve vzpomínkách, které mohou být ve 

stáří velmi významné. Přetrvávají zejména vzpomínky, které potvrzovaly kvalitu života 

a identitu jedince. Starý člověk rád vzpomíná na to, kým byl, co znamenal pro ostatní, 

čeho dosáhl, jak vypadal, když byl mladý, co měl rád a co ho těšilo. Tyto vzpomínky 

nejsou fantazie, ale skutečné prožitky, které si každý člověk během života prožil. 

Velmi důležitou roli v tomto období zastává rodina a místo, kde starý člověk žije. Staří 

lidé vyhledávají jistotu, že někam patří a mají své místo. V tomto období se více než 

kdykoliv jindy senioři zaměřují na své děti a vnoučata. Těší se výchovou svých 

potomků, jejich pracovními i osobními úspěchy, dobrými vlastnostmi a radostmi, které 

prožívají (VÁGNEROVÁ, 2007). 

 

1.1.1 Tělesné změny ve stáří 

Změny, které lze pozorovat u starého člověka, mohou být způsobeny nemocemi, 

které jsou typické pro stáří, jako je např. artróza, osteoporóza, Alzheimerova choroba, 

cévní mozkové příhody, ischemická choroba srdeční, více než samotným stárnutím 

(ONDRUŠOVÁ, 2011).  

 

Proces stárnutí mění různé funkce, ale i vzhled starého člověka. Tyto změny 

mohou ovlivňovat sociálního status. Okolí ho v důsledku těchto změn začne vnímat 

jako starého člověka a začnou se i tak k němu chovat. Každý člověk je individuální, 

proto se nedá odhadnout rychlost ani čas, kdy budou změny viditelné. U některých 

jedinců může dojít k velmi intenzivní změně, která radikálně změní výraz obličeje, tvar 

i typické rysy na těle. U někoho se změny projevují ztloustnutím, vyhubnutím, někdo 

zešediví a zvrásčití (VÁGNEROVÁ, 2012). 
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Každý člověk stárne již od narození, jen v některých obdobích stárne rychleji a 

v některých pomaleji. V běžném životě se za starého člověka považuje ten jedinec, 

který dovršil důchodového věku. Čím se ale věková hranice odchodu do penze 

prodlužuje, tím se posunuje i věk pro označení starého člověka (HAŠKOVCOVÁ, 

2010). 

 

 „Fenotopicky závažná je změna výrazu obličeje. Stírají se sexuální rozdíly: u žen 

přibývá virilismů (vliv nadledvinových androgenů), u mužů se zřejmě projevuje jak 

úbytek androgenů, tak vliv estrogenů z tukové tkáně. Výrazné jsou kožní vrásky a jiné 

známky stárnutí kůže…, šedivění vlasů a alopecie, výraznější u mužů. Popisuje se 

prodlužování ušních lalůčků, pokles tváří, pokles horního víčka se zmenšením oční 

štěrbiny a zvětšování špičky nosu. Zorničky jsou v průměru užší, objevuje se šedavý 

prstenec kolem duhovky…, sklery nejsou čistě bílé, nýbrž zkalené, a časté je zaplavení 

očí slzami při obtížích s jejich odváděním slzným kanálkem u víčkového ektropia. Ztráta 

zubů závažně mění výraz úst a dolní části obličeje, která má mimořádný identifikační a 

osobnostně specifický význam. Snižuje se dolní čelist, ztenčuje horní ret a zkracuje se 

vzdálenost brady a nosu“ (KALVACH aj., 2004, s. 101). 

 

Tělesná teplota u zdravého člověka se pohybuje kolem 37 °C. Teplo vytvářejí 

břišní, hrudní orgány a játra, která se podílejí na tvorbě tepla nejintenzivněji. Při pocitu 

chladu je možné cítit výrazný třes, který produkuje teplo. Teplo z těla odchází sáláním, 

odpařováním a také pocením. Ve stáří je tělesná teplota nižší, převážně u těch seniorů, 

kteří prodělávají zdravotní obtíže. Ve vysokých teplotách musí být senioři zvláště 

obezřetní, mohlo by dojít k dehydrataci nebo k celkovému přehřátí organismu. Pokud se 

staří lidé vystavují vysokým teplotám, hrozí slabost, únava, závrať nebo pád.  

 

 V období stáří se mnoha lidem rapidně zhorší zrak. U žen je to čtvrtou 

nejčastější příčinou omezení v každodenním životě. Zhoršení zraku může negativně 

ovlivnit kvalitu života, psychický stav či spokojenost. Lidé, kteří ztrácejí zrak, jsou 

často velmi zmatení, úzkostliví, uzavření do sebe. Jako pomoc mimo brýlí lze využít 

dalekohledové brýle, různé druhy lup, pomůcky pro orientaci v čase a místě a jiné.   
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 V období stáří se mění i vzhled a struktura kůže. Snížení podpůrných struktur 

kožních cév mohou zapříčinit viditelné pohmožděniny. U seniorů je možné spatřit 

častěji modřiny, které se ve stáří pomaleji hojí. Kromě vrásčité kůže lze také pozorovat 

pigmentové změny, které se projevují skvrnami a bílým zabarvením.   

 

 Změnou procházejí i nehty a vlasy. Kvalita vlasů se ve stáří rapidně snižuje. 

Vlasy šedivějí, třepí se, vypadávají, na hlavě seniorů lze pozorovat místa, kde mají pleš.  

Dalším projevem stáří je úbytek svalové síly a možnost výdeje energie. Snížený výdej 

energie lze pozorovat při rychlé chůzi, běhu či zvedání těžkých předmětů. Příčinou 

těchto změn je úbytek svalové hmoty a snížená kvalita koordinace. Klesá tuhost vaziva, 

snižuje se kloubní pohyblivost; tyto změny ovlivňují kvalitu života seniorů a nedovolují 

jim zvládat zátěže každodenních činností (KALVACH aj., 2004). 

 

1.1.2 Psychické změny ve stáří 

Jsou lidé, kteří se do penze těší a mají důkladně naplánované, jak budou trávit 

svůj volný čas. V plánech se zpravidla objevují koníčky a záliby, na které doposud 

neměli čas. Jsou ale i tací, kteří nemají téměř žádnou představu o tom, jak budou svůj 

volný čas využívat. Tito lidé byli celý život zvyklí pracovat a zaměstnání pro ně 

znamenalo významnou náplň každodenního života. Čím vyšší post a profesi člověk 

zastával, tím intenzivnější je prožívání pocitu prázdnoty. Mnoho lidí odchodem do 

důchodu ztratí kontakt i se svými kolegy a spolupracovníky, proto se toto období 

označuje jako sociální bankrot nebo sociální izolace. Mnoho seniorů odmítá stáří 

přijmout a s ním i změny, které ke stáří neodmyslitelně patří. Snaží se dokazovat svoji 

soběstačnost a samostatnost. Senioři v této fázi mohou být nepřátelští, konfliktní, 

odmítají pomoc druhých, příliš se kontrolují, nepřiměřeně dodržují své naučené zvyky, 

které nechtějí za žádnou cenu měnit. Lidé se v tomto období cítí velmi zmatení a 

rozpačití a mnohdy mají pocit, že si sahají na dno svých sil, aby přechod do 

důchodového období zvládli bez psychické újmy na zdraví (HAŠKOVCOVÁ, 2010; 

DVOŘÁČKOVÁ, 2012). 

 

V období stáří nastávají změny psychických funkcí, avšak u každého jedince 

jsou změny individuální. U seniorů lze pozorovat změny, které patří k procesu stárnutí, 

a jsou tedy zcela normální. Jsou viditelné v myšlení, pozornosti, zapamatování, 
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vybavování, v celkovém zpomalení organismu, v soběstačnosti. Je nutné všímat si 

změn, některé totiž mohou být projevy nemoci, jako např. Alzheimerovy demence 

(VÁGNEROVÁ, 2007). 

 

„Některé z těchto změn jsou podmíněny biologicky, jiné jsou důsledkem 

psychosociálních vlivů, mnohdy jde o výsledek jejich interakce“ (VÁGNEROVÁ, 2007, 

s. 315). 

 

Staří lidé bývají citově labilnější a hůře zvládají své reakce. Takové chování se ve 

společnosti příliš neuznává, proto se senioři setkávají s negativní odezvou, která jejich 

labilní stavy posiluje.    

  

Staří lidé touží po bezpečí a jistotě, která ve stáří velmi razantně klesá. Senioři se 

obávají ovdovění, nemoci, změny bydliště, ztráty blízkých či „domácího mazlíčka“. 

Zdraví a rodina má ve stáří mnohem větší důležitost a hodnotu. Lidé v důchodovém 

věku mají často pocit méněcennosti, nedostatečnosti. Kompenzací pro takový stav může 

být pocit užitečnosti, který seniorům dodávají především blízcí, děti a vnoučata. Ti jim 

přinášejí smysl života, radost, zachování vlastní sebeúcty a sebedůvěry (SUCHÁ aj., 

2013; VÁGNEROVÁ, 2007). 

 

1.2 Kognitivní funkce 

Mezi základní funkce mozku patří kognitivní funkce. Poznávací procesy jsou 

důležité pro interakci s druhými lidmi, poznávání světa kolem nás, plánování a 

uskutečňování různých úkolů. K tomu, abychom se mohli plnohodnotně zapojit do 

života, potřebujeme kognitivní funkce, které lze rozdělit na pozornost, paměť, myšlení, 

zrakově prostorové schopnosti a jazyk (KLUCKÁ a VOLFOVÁ, 2009). 

 

 

1.2.1 Paměť 

Paměť je velice složitý psychický proces, který lze trénovat častou činností. 

Paměť nám slouží k přijímání, uchovávání a vybavování si informací a událostí, které 

jsme zažili. Slouží k vybavování si tváří, zapamatování nových jmen lidí a k interakci 
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s nimi. Paměťové procesy lze rozdělit na tři části: kódování, uchování a vybavení. 

Informace si nejdříve uložíme do paměti, poté si je v paměti uchováme, a pokud je 

později potřebujeme, z paměti si informace znovu vybavíme.   

   

Dalším rozdělením je krátkodobá a dlouhodobá paměť. Krátkodobá paměť 

slouží při vštípení a trvá obvykle jen pár vteřin. Jako příklad lze uvést předmět, který 

nám spadne na zem, a my ho ihned sebereme, protože si pamatujeme, že nám upadl. 

Dlouhodobá paměť slouží k ukládání obsahů a zkušeností. Z krátkodobé paměti si 

převádíme informace do dlouhodobé paměti. K uchování v dlouhodobé paměti lze 

použít opakování, učení nebo jen motivaci k zapamatování (VÁGNEROVÁ, 2007). 

 

 

1.2.2 Pozornost 

Pozornost je kognitivní proces, kterým zpracováváme omezené množství 

informací z širokého množství poznatků v dlouhodobé paměti. Pozornost nám pomáhá 

z celkového množství informací, které máme uložené v paměti, uvážlivě použít jen ten 

poznatek, který právě potřebujeme. Za celý den lze vidět a slyšet tak velké množství 

podnětů, které nelze vnímat všechny, proto si záměrně vybíráme jen ty, které jsou pro 

nás něčím důležité, výjimečné nebo potřebné, a k tomu procesu nám slouží pozornost.  

Pozornost lze rozdělit na koncentraci, distribuci a vigilitu. O koncentraci jde, pokud se 

zaměřujeme nějakou dobu na jeden určitý předmět. Distribuce slouží k rozdělení 

pozornosti na více podnětů; pokud se řidič soustředí na jízdu a ještě si přitom povídá se 

svým spolujezdcem, jedná se o tzv. rozdělení pozornosti. Vigilita znamená, že se 

pozornost přenáší neustále z jednoho předmětu na druhý; při žehlení se začne připalovat 

hrnec na plotně a my musíme rychle zareagovat. K takové reakci využíváme vigilitu 

(VÁGNEROVÁ, 2007; KLUCKÁ a VOLFOVÁ 2009; KALVACH aj., 2004). 

 

 

1.2.3 Myšlení 

Myšlení zprostředkovává hledání nových způsobů a řešení při měnících se 

podmínkách. Pokud naše naučené dosavadní vědomosti nedosahují takové úrovně, 

abychom problém dokázali vyřešit, zapojíme do procesu hledání nových řešení, 
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myšlení. K myšlení lze přiřadit také kreativitu, ve které vznikají nové myšlenky a 

nápady k udržení dobré kvality života (KLUCKÁ a VOLFOVÁ, 2009). 

 

1.2.4 Jazyk 

Jazyk je základní prostředek komunikace, který plní důležité funkce. Díky němu 

lze vyjadřovat své pocity, přání, naštvání, ale i sdílet své zážitky a zkušenosti 

s ostatními lidmi (KLUCKÁ a VOLFOVÁ, 2009). 

 

„Lidská řeč vyžaduje velmi složitou koordinaci pohybů rtů, jazyka, vnitřních úst 

a hlasivek k tomu, abychom vytvořili zvuk. Jazyk využívá znaků neboli slov, která nesou 

význam a označují konkrétní či abstraktní skutečnost“ (KLUCKÁ a VOLFOVÁ, 2009, 

s. 16). 

 

Jazyk ke svému vyjádření využívá slova a symboly. V každé zemi se používá 

jiný jazyk, kterým obyvatelé dané země komunikují. Už v dětských letech si každý 

osvojuje svůj mateřský jazyk, avšak během života je možné se naučit i jazyk jiný 

(STERNBERG, 2002).  

 

1.2.5 Zrakově prostorové schopnosti 

Zrak slouží k vnímání prostoru kolem nás, k bezpečné orientaci. Zrakem vnímáme 

světlo a tmu, barvy, tvary a vše kolem nás. Tyto kognitivní funkce jsou úzce spojeny 

s myšlením a pamětí (KLUCKÁ a VOLFOVÁ, 2009). 

 

1.3 Proměna kognitivních funkcí ve stáří 

V období stáří dochází k proměně celkové struktury kognitivních funkcí. 

Kognitivní plasticita, která nám slouží k využití svého potenciálu, s vyšším věkem 

klesá.           

 Myšlení se ve stáří stává méně pohotové při hledání nových řešení či rychlé 

zareagování a přizpůsobení se nově vzniklým situacím. Mezi poruchy myšlení patří 

bludy. Bludy jsou nepravdivé myšlenky, ale jedince nelze nijak přesvědčit o jejich 

nepravdě. U demencí mají staří lidé často pocit, že je někdo okrádá nebo jim chce někdo 
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ublížit. Objevuje se také ulpívavé myšlení, kdy jedinec opakuje stále jednu myšlenku 

dokola. Ve stáří se také zhoršují funkce paměti, především krátkodobá paměť. 

Zpomaluje se proces percepce, který je důležitý k orientaci v prostředí. Staří lidé reagují 

pomaleji na nové podněty, proto mívají problém s uchováním informací v dlouhodobé 

paměti. Viditelné změny nastávají v oblasti epizodické paměti, která slouží k uchování 

nových zkušeností a zážitků, ale i každodenních událostí. Staří lidé mívají potíže 

vzpomenout si, co měli k obědu či zda si už vzali ten den léky. Tyto změny mohou také 

vyvolávat tzv. falešné vzpomínky, které se nikdy neudály. Často se senioři domnívají, 

že konkrétní místo navštívili již několikrát. Dlouhodobá paměť bývá ve stáří ovlivněna 

méně. Vzpomínky jsou sice velmi hluboko uložené v paměti, ale vlivem dalších změn 

může být pro staré lidi obtížné správně a kvalitně vzpomínky předat ostatním.  

 

V období stáří je změnami zasažena i pozornost. Staří lidé s kognitivní poruchou 

mohou být roztržití a nesoustředění. Výrazně se snižuje schopnost soustředit se na jeden 

podnět, avšak postřehnout více důležitých podnětů je také velmi obtížné; například 

senior přechází ulici a jeho pozornost je zaměřena na různé objekty, ale přijíždějící 

tramvaj nezpozoruje. Staří lidé velmi obtížně omezují pozornost a odpoutávají se od 

podnětů, které jsou nadbytečné a nepotřebné. Senioři mnohdy ztrácejí soudnost, nejsou 

schopni odhadnout správnost svého chování, aby bylo přijatelné pro společnost. U lidí 

trpících poruchami kognitivních funkcí se objevují afektované stavy v podobě 

neadekvátních slovních reakcí, fyzického napadání či velmi intenzivního pláče.  

 

U seniorů se vlivem zhoršení paměti a myšlení vyskytují poruchy řečových funkcí. 

Senioři se pomaleji vyjadřují, zaměňují významy slov, nesprávně pojmenovávají 

předměty, řeč je nesrozumitelná. Senioři si často slova nemohou vybavit nebo je úplně 

zapomínají, proto konkrétní předměty a události pojmenovávají obecně a záměrně se 

vyhýbají konkrétním pojmenováním. Senioři mohou také ztrácet zrakově prostorové 

schopnosti. Hůře rozeznávají obrazce, tvary, barvy, ale také polohu a místo. Lidé trpící 

poruchou kognitivních funkcí mívají potíže s orientací své osoby, ale i orientací v čase. 

Při narušení zrakově prostorových schopností mívají problém s manuálními 

dovednostmi a každodenními úkony, které vedou ke ztrátě soběstačnosti 

(VÁGNEROVÁ, 2007; KLUCKÁ a VOLFOVÁ, 2009; ŠTĚPÁNKOVÁ a 

STEINOVÁ, 2009; JIRÁK aj., 2009; KALVACH aj., 2004). 
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1.4 Kognitivní poruchy a demence 

Kognitivní poruchy bývají z přítomných symptomů nejvíce viditelné, zejména u 

Alzheimerovy choroby, se kognitivní poruchy objevují jako první klinické příznaky. 

Pod pojem kognitivní poruchy lze zařadit poruchy myšlení, pozornosti, komunikace, 

vyjadřovacích schopností, paměti, orientace. Psychologové často tyto změny a poruchy 

v kognitivních funkcích označují za primární, který syndrom demence definují 

(HOLMEROVÁ aj., 2007). 

 

Demence se vyznačují významnou ztrátou a snížením úrovně kognitivních funkcí. 

Ke snížení úrovně poznávacích funkcí dochází onemocněním mozku. Pro demence je 

charakteristické nejen postižení kognitivních funkcí, ale také značné omezení 

v činnostech denního života, poruchy emocí, nálad a cyklu spánku. Demence patří mezi 

nejzávažnější choroby ve vysokém věku, avšak nejsou typické pouze pro vysoký věk: 

mohou se vyskytnout i v mládí (KALVACH aj., 2004; JIRÁK aj., 2009). 

 

„Ke vzniku demence nevede pouze Alzheimerova choroba, ale i více než 60 dalších 

chorob. Demence sama o sobě představuje syndrom – určitý charakteristicky soubor 

příznaků, který může mít různé příčiny. Některé choroby jsou vždy spojeny s rozvojem 

demence (například Alzheimerova choroba), u jiných se demence rozviji pouze někdy 

(například AIDS). Proto řekne-li se demence, vybavíme si člověka postiženého 

poruchami paměti, jednání, poznávání apod., ale nejsme ještě schopni říci, která 

choroba jeho demenci vyvolala“(JIRÁK aj., 2009, s. 12).   

„Porucha kognitivních funkcí je základní porucha u Alzheimerovy choroby a dalších 

demencí“ (JIRÁK aj., 2009, s. 18).  

„Pravděpodobně stěžejní neuropatologický mechanismus je mozkové 

extracelulární ukládání bílkoviny β – amyloidu. Tato bílkovina vzniká z bílkoviny tělu 

vlastní – z amyloidového prekurzorového proteinu“ (KALVACH aj., 2004, s. 548). 

Alzheimerova choroba patří mezi neurodegenerativní onemocnění a mezi 

demence s nejvyšším výskytem. U jedinců s Alzheimerovou chorobou dochází relativně 

rychle ke změnám osobnostních rysů, ke změně povahových a charakterových 

vlastností. Nemocní mají potíže s péčí o vlastní osobu, mohou se stát zcela 
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nesoběstační. Lidé s Alzheimerovou chorobou mívají úzkostné a depresivní stavy, ale i 

stavy agrese a nevyzpytatelných afektů. U jedinců s touto nemocí bývá dlouho 

zachována dlouhodobá paměť, ale krátkodobá paměť je velmi narušena. Nemocní 

zapomínají slova, používají jiný význam slov, často opakují stejnou myšlenku. 

V prvním a druhém stádiu je nemocný schopný nějaké komunikace, často se dokáže 

sám pohybovat, vyslovit přání či rozladění, objevuje se dezorientace v místě a čase, v 

péči o vlastní osobu je nemocný odkázán na pečovatele či rodinu. Ve třetím, posledním 

stupni této nemoci nemocný nekomunikuje, je nechodící a pouze leží, je plně 

inkontinentní, dezorientovaný v čase i prostoru a plně odkázaný na péči druhé osoby 

(PIDRMAN, 2007; HOLMEROVÁ aj., 2007). 

 

Lidé, kteří onemocní Alzheimerovou chorobou jako první příznaky 

zaznamenávání potíže se zapamatováním si nových informací. Jakékoliv známky 

zhoršení paměti, zpomalení myšlení a ostatní větší změny způsobu jakým naše myšlení 

funguje, může být znamením, že mozkové buňky jsou napadeny a odumírají. 

Alzheimerova choroba se postupem času zhoršuje a projevuje se ve větší intenzitě. Lidé 

neopodstatněně podezřívají své rodiny, přátelé, ale i pečovatele, doktory, jsou velmi 

dezorientovaní v čase i místě. Jelikož si mnoho jedinců své změny v myšlení nechtějí 

přiznat, je nutné, aby se o své rodinné příslušníky zajímala rodina a doprovodila 

nemocného k doktoru. Platí, že čím, dřív, tím lépe [vlastní překlad autorky této práce] 

(ALZHEIMER’S ASSOCIATION, 2014). 

 

„U atroficko-degenerativních demencí dochází k degradaci některých bílkovin a 

k tvorbě a ukládání patologických bílkovin. U Alzheimerovy choroby a většiny demencí 

s Lewyho tělísky dochází k tvorbě a ukládání beta-amyloidu. U Alzheimerovy choroby je 

rovněž degenerován tau-protein nervových buněk. U frontotemporálních demencí a jim 

příbuzných chorob je degenerován tau-protein, ale jiným způsobem než u Alzheimerovy 

choroby. U Parkinsonovy choroby a demencí s Lewyho tělísky dochází k degeneraci 

bílkoviny alfa-synukleinu“ (JIRÁK aj., 2009, s. 20). 

 

 Symptomatické demence vznikají na základě poškození mozku např. infekcí, 

úrazem, nádorem; vaskulární demence vznikají především z infarktu mozku, kdy 

odumře určitá část mozku (JIRÁK aj., 2009). 
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1.5 Aktivizační činnosti 

Aktivizační činnosti by měly být součástí programu každého zařízení, kde pečují o 

seniory. Staří lidé, kteří jsou vlivem zdravotních či jiných komplikací odkázáni na 

pomoc ošetřujícího personálu v zařízeních pro seniory, mají velmi často pocit úzkosti, 

nesoběstačnosti, méněcennosti, neschopnosti, nedostatečnosti, cítí se sociálně izolováni 

a uzavřeni. Aktivizační činnosti dodávají seniorům sebevědomí, pocit vlastní důvěry, 

radost, motivaci k životu, udržují kvalitu jejich života. Aktivity zlepšují nebo alespoň 

udržují aktuální stav.  

 

Pro každého jedince jsou vybírány takové činnosti, které odpovídají jeho 

fyzickému a psychickému stavu, naladění, motivaci a představám. Klient má právo si 

zvolit činnost dle svého uvážení a sám rozhodovat o účasti. O každého klienta by mělo 

být vždy pečováno tak, aby se cítil bezpečně, pohodlně a byla zachována jeho lidská 

důstojnost.  

 

Staří lidé rádi dodržují své rituály a zvyky, proto se doporučuje nastavit časový 

harmonogram aktivizačních činností a příliš ho neměnit. Aktivity by měly probíhat 

v přesných časech a v místnosti, která je k tomu určena; výjimkou jsou aktivity, které se 

provádějí mimo prostory zařízení. K dosažení dobrých výsledků a úrovně aktivizace je 

nutné, aby klienti znali svého aktivizačního pracovníka, kterému důvěřují, cítí v něm 

bezpečí, jistotu, klid a porozumění (SUCHÁ aj., 2013; RHEINWALDOVÁ, 1999). 

 

„Aktivity musí být navrženy tak, aby činily život smysluplnější, aby udržovaly a 

maximálně stimulovaly fyzické, mentální, společenské a emoční schopnosti obyvatel…“ 

(RHEINWALDOVÁ, 1999, s. 22). 

 

 

1.5.1 Muzikoterapie 

V historii byla hudba využívána k léčitelským účelům a souvisela 

s náboženským a sociálním životem různých etnických skupin. Už staří Řekové se 

zabývali harmonií a léčivou silou hudby. Sloužila k navození psychických stavů či 
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jiných změn vědomí. Pomocí hudby lze vyjadřovat určité zvyky a rituály. Léčivý účinek 

etnických rituálů plnil roli psychosociální hygieny. Při nemoci se pacientům pouštěla 

hudba, kterou měli rádi, a postupně se hudba měnila do takové podoby, která měla pro 

pacienta léčivé a blahodárné účinky. Tento proces se používá i dnes, jen postupem změn 

v sociokulturním vývoji společnosti se postup léčby pomocí muzikoterapie pozměnil.   

 

Sluchové orgány jsou propojeny s neurovegetativním systémem, proto rituály 

uvolňovaly emoce a navozovaly stav uvolnění. Sociálně vyváženy život je důležitý pro 

stabilní a vyrovnanou osobnost jedince. Lidé při poslechu hudby mohou zažívat pocit 

sounáležitosti a soudržnosti. Ačkoliv by se mohlo zdát, že muzikoterapie je nový obor, 

ve skutečnosti má velmi starou a významnou historii (ZELEIOVÁ, 2007). 

 

„Podstata muzikoterapie je totiž spíše etická, dotýká se přímo života. Nespočívá 

pouze v teoretické a technické rovině, ale zahrnuje osobní výbavu, kompetenci, 

zkušenost, soudnost, pokoru a intuici v práci muzikoterapeuta. Všechny tyto momenty 

vstupují do procesu definování muzikoterapie, která se pak jeví jako rozmanitá“ 

(ZELEIOVÁ, 2007, s. 38).  

 

Muzikoterapie může mít formu skupinové, individuální nebo hromadné terapie. 

O hromadné muzikoterapii lze hovořit, pokud skupina posluchačů např. na koncertě 

obsahuje více než 30 jedinců. Při individuální muzikoterapii se potkává pouze terapeut a 

klient. Osobní témata, která si klient na muzikoterapii přináší, se terapeut snaží 

zpracovávat skrze zvukovou projekci. Terapeut vždy dbá na potřeby a přání klienta. 

Skupinovou muzikoterapii lze využít s maximálně dvanáctičlennou skupinou. Terapeut 

musí velmi dobře znát skupinu jako celek, ale i každého individuálně, aby mohl zvolit 

cíle muzikoterapie. Pomocí her si klienti mohou vyzkoušet různé role a pozice, které 

jsou přizpůsobené možnostem jedinců. Při hře lidé navazují kontakty s ostatními členy 

skupiny, získávají zpětnou vazbu na svoji osobu či na roli, kterou momentálně zastávají. 

Důležitá fáze je také reflexe her. Terapeut klientům podává otázky typu: jak se při hře 

cítili, co je oslovilo nebo co jim bylo naopak nepříjemné, s kým jim bylo v kontaktu 

příjemně a s kým méně.     
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Hudbu lze chápat jako řeč, komunikaci; hudbou mohou lidé vyjadřovat sebe a 

témata, která jsou obtížná sdělovat. Hudbu lidé poslouchají, tvoří či interpretují, ale také 

pracují s rytmem, zvukem, tancem či imaginací. Při muzikoterapii je snaha odstranit či 

zmírnit stres, úzkost, fyzickou či psychickou bolest. Pozitivně také působí na jemnou a 

hrubou motoriku, podporuje vnímání a pozornost. V muzikoterapii mohou lidé najít 

smysl života, motivaci, radost (ZELEIOVÁ, 2007). 

 

 

1.5.2 Ergoterapie 

„Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání 

usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných 

denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým 

typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním 

znevýhodněním). Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, 

přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti. Pro podporu participace jedince 

využívá specifické metody a techniky, nácvik konkrétních dovedností, poradenství či 

přizpůsobení prostředí. Pojmem „zaměstnávání“ jsou myšleny veškeré činnosti, které 

člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho identity. Primárním 

cílem ergoterapie je umožnit jedinci účastnit se zaměstnávání, které jsou pro jeho život 

smysluplné a nepostradatelné“ (ČESKÁ ASOCIACE ERGOTERAPEUTŮ, 2008). 

V České republice byla ergoterapie od 19. století využívána v psychiatrických 

léčebnách u duševně nemocných pacientů a v ústavech pro mentálně a fyzicky postižené 

jedince, avšak panoval názor, že rehabilitace se věnuje pouze fyzickému cvičení, proto 

se ergoterapie příliš neuplatňovala: byl to luxus a zbytečné finanční zatížení. 

K postupnému zlepšení úrovně a osamostatnění oboru přispěla Česká asociace 

ergoterapeutů v Ostravě, která byla založená v roce 1994. K vývoji ergoterapie 

přispívají v současné době zavedené změny v legislativě. Odborné vzdělání v oboru 

ergoterapie lze od roku 2005 získat pouze na čtyřech vysokých školách lékařských nebo 

zdravotně-sociálních fakultách v Praze, Plzni, Ústí nad Labem nebo v Ostravě formou 

bakalářského studia (JELÍNKOVÁ aj., 2009).      
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Cílem ergoterapie je smysluplně a cíleně aktivizovat klienty, naplnit jejich cíle a 

přání. Senioři, kteří se účastní aktivit, si udržují fyzické i psychické zdraví, procvičují 

kognitivní funkce, rozvíjejí své dovednosti a schopnosti, udržují sociální kontakty, 

začleňují se do společnosti. Program je vždy zvolen dle zdravotního a psychického 

stavu klientů, pracovník dbá na pohodlí a dobrou atmosféru. Součástí ergoterapie může 

být vaření, pečení, péče o zvířata, sledování filmů, poslech hudby, četba či práce na 

zahradě, tanec, rozcvičky, pohybové hry apod. Ve vztahu, který vzniká mezi 

ergoterapeutem a klientem, by měla být vždy přítomna důvěra, empatie a respekt. 

Terapeut využívá všech svých dovedností, avšak doporučuje se, aby vztah byl co 

nejvíce vyrovnaný (JELÍNKOVÁ aj., 2009). 

„Výběr činností a způsob, jakým je lidé vykonávají, závisí na fyzických 

dispozicích, spiritualitě, pohlaví, osobní historii, dovednostech, problémech, potřebách, 

motivech i rodinném, fyzickém, sociálním, kulturním, ekonomickém a politickém 

prostředí“ (JELÍNKOVÁ aj., 2009, s. 15). 

Aktivizační pracovník si vždy velmi důkladně připravuje program, kde 

zohledňuje psychický a fyzický stav klientů. Ovšem pro klienty je velmi příjemné, 

pokud pracovník o naplánovaných činnostech diskutuje. Terapeut tím také zjišťuje, 

v jaké náladě senioři jsou a jaké mají představy či požadavky. Pracovník by měl zajistit 

nejen to, aby se klienti cítili dobře, ale také vybírat takové prostory, kde může klientům 

zajistit pití, jídlo a toaletu. Senioři jsou jistější a klidnější, pokud se nemusí strachovat, 

kam si dojdou na WC. Občerstvení může dokonce přispět k větší návštěvnosti 

aktivizačních činností.  

Jak už bylo zmíněno, staří lidé mají rádi své zvyky a zaběhnuté rituály, proto je 

velmi dobré, když i aktivizační pracovník zvolí rituály, které se budou při setkání 

opakovat. Jedním takovým zvykem mohou být zahřívací kola na uvítání a přeladění se 

do jiné fáze dne. Aktivizační pracovník může své otázky zaměřit na to, jaký měli senioři 

oběd, jaký je den, kdo má narozeniny, jaké je venku počasí a mnoho jiných otázek.

 Aktivity, které terapeut zařazuje do svého programu, mohou být pohybové, 

výtvarné, relaxační, ale také zaměřené na trénink kognitivních funkcí či na oslavy, 

svátky, kulturní akce, zahradničení či péče o zvířata (JELÍNKOVÁ aj., 2009; SUCHÁ 

aj., 2013; WALSH 2005).        
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Oblíbená činnost seniorů je vaření. Je to dlouhodobě naučená činnost, která se ve 

stáří stává zaumatizovanou dovedností, proto i staří lidé, kteří žijí v domovech pro 

seniory, tuto činnost vyhledávají. Vaření přináší pocit užitečnosti, zvyšuje sebevědomí a 

sebedůvěru. Často také pro staré lidi bývá jídlo jednou z mála radostí, které ještě mají. 

Pocit radosti mohou mít senioři, pokud se například shodnou, že upečou nebo uvaří 

někomu k narozeninám či oblíbené pečovatelce nebo i sobě. Při skupinovém vaření 

senioři procvičují hrubou a jemnou motoriku, kognitivní funkce, koordinaci pohybu, ale 

zlepšují si také komunikaci, skupinovou spolupráci a trpělivost. Senioři se musejí 

nejdříve poradit, co budou vařit, jaký postup použijí a kdo bude zastávat jakou práci. 

Každý dělá jen to, co je v jeho možnostech, proto je terapeut kdykoliv ochoten pomoci. 

Senioři velmi dobře zvládají např. strouhání, vymazávání forem, zdobení polevou, 

míchání, šlehání, loupání, krájení ovoce nebo zeleniny (SUCHÁ aj., 2013). 

 

 

1.5.3 Arteterapie 

Arteterapie je disciplína, kterou poprvé použila Margaret Naumburgová ve 

třicátých letech 20. století. V Evropě se tento termín začal používat v roce 1940. 

V České republice začal arteterapii využívat v roce 1990 v Českých Budějovicích její 

zakladatel PhDr. Milan Kyzour.   

 

V České republice lze získat vzdělání v oboru arteterapie dvěma způsoby: 

vzdělání v oboru arteterapie nabízí Česká arteterapeutická asociace v rámci pětiletého 

psychoterapeutického výcviku a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích formou 

kombinovaného bakalářského studia. Jiné školy nabízejí arteterapii vždy jen jako 

součást jiných oborů. Takové studium ale nelze použít pro vykonávání samostatné 

arteterapeutické praxe. Absolventi těchto škol mohou pracovat pouze s dohledem 

příslušného odborníka v oboru.   

 

Arteterapie léčí výtvarným uměním. Umění ze sebe vyzařuje sílu, která dokáže 

ovlivnit, změnit či iniciovat postoje, názory nebo proměny v životě lidí. Obrazem lze 

v některých případech vystihnout a předat poznatky lépe nežli slovem. Může se zdát, že 

v dnešní době jsou mnohdy slova, myšlenky a prohlášení nedůvěryhodné, proto lidé 
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vyžadují konkrétní skutky. I umění jde chápat jako čin, který je hmatatelný. Skrze 

umění mohou komunikovat lidé z celého světa, aniž by se slovně dorozuměli. 

Arteterapie se snaží lidem vracet do života kreativitu, tvořivost, důstojnost a zdravého 

ducha. Rozvíjí také sociální dovednosti, vnímání a cítění. Pomocí arteterapie je možné 

pracovat s jedinci, kteří trpí úzkostnými stavy, depresemi a kteří se pokoušejí skrze 

výtvarné činnosti vyjádřit své pocity a stavy. Arteterapeut se u každého klienta snaží 

motivovat k pochopení své situace a problémy vyjádřit přes obraz. Obrazem mohou 

klienti vyjádřit také svůj osobní příběh, touhy, přání, ale i bolesti a zklamání.   

 

Arteterapii lze rozdělit na receptivní a produktivní. Cílem receptivní arteterapie 

je pochopení sebe samého, poznávání vlastních pocitů, emocí, reakcí skrze výtvarné 

dílo. Produktivní arteterapie se vyznačuje použitím určité techniky pro tvůrčí činnost. 

Arteterapeuti pracují se skupinou či jednotlivcem a u každého individuálně stanoví cíle 

a potřeby klienta. Obrazy, které jedinci vytvářejí, jsou vždy originální a výjimečné, 

proto mohou klientům dodávat pocit jedinečnosti a smysluplnosti (ŠICKOVÁ-

FABRICI, 2008). 

 

 

1.5.4 Zooterapie 

Pojem zooterapie můžeme rozumět jako léčebné a pozitivní působení zvířete na 

člověka. Zvířata, která zastávají roli prostředníka čili kooperátora, přispívají ke zlepšení 

paměti a komunikace, odbourávají stres, zmírňují fyzické bolesti či jiné zdravotní nebo 

psychické problémy, u seniorů zooterapie může zmírnit třes nebo křeče. 

 Zooterapie využívá pro svoji práci techniky a pomůcky např. hry, cvičení, péči o 

zvířata, vodítka, míčky, hrací předměty, kartáče atd.     

 Zooterapii lze rozdělit do druhů dle využití zvířat:  

Canisterapie, kde jako pomoc lidem slouží pes. 

Felinoterapie je využití kočky. 

Hiporehabilitace je využití koně. 

Delfinoterapie je využití delfína. 

Lamaterapie je využití lamy. 

Insektoterapie je využití hmyzu. 

Ornitoterapie je využití ptactva. 
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(FREEMAN aj., 2007) 

 

 

1.5.5 Felinoterapie 

Společně se psem a koněm patří kočka k nejčastějším „domácím mazlíčkům“. 

Felinoterapie využívá kočku jako pomoc při léčbě nebo podpoře člověka. Aby mohla 

být filantropie efektivní, musí kočka splňovat požadavky, které spočívají v zátěžovém 

testu, který je zaměřen na povahu a reakce, ale i věk zvířete. Kočka musí splňovat 

několik kvalit: musí být klidná, přátelská, vyhledávající lidi, přítulná, vyrovnaná a 

stabilní. Kočky, které se podrobí výcviku, by měly být plně socializované, tudíž zvyklé 

na lidi, proto se doporučují kočky z domácího prostředí, nikoliv kočky žijící volně 

v přírodě, kde dochází k fluktuaci zvířat. Plemeno kočky pro felinoterapii není přesně 

stanovené, může se jednat o jakýkoliv druh, i o kočku bez průkazu původu. Důležitý 

předpoklad úspěšné práce jsou povahové vlastnosti zvířete.  

 

Chovatelé s kočkami docházejí do zařízení za účelem někomu pomoci, 

zpříjemnit život, vrátit smysl života, motivaci, chuť a radost, ale i rozvinout slovní 

zásobu, procvičit jemnou motoriku, lépe zvládat deprese a úzkosti. Staří lidé návštěvu 

chovatele a kočky velmi příjemně vítají, často měli doma kočku jako věrného kamaráda. 

Senioři si kočky hladí, chovají, krmí, chodí s nimi za doprovodu chovatele na vycházky, 

rádi si s nimi povídají nebo jim zpívají. Mohou získat pocit, že nejsou sami, jako si 

doposud připadali. Velký význam mají návštěvy pro ty klienty, kteří nemají rodinu ani 

nikoho, kdo by je navštěvoval, a tak je pro ně kočka jedinou návštěvou. Avšak takové 

návštěvy vedou k velké zodpovědnosti ze strany chovatele, který by měl mít snahu 

dodržovat pravidelné docházky.  

 

Je zvykem, že se felinoterapie odehrává v určitý den a v určitou hodinu, proto 

jsou někteří senioři schopni si den a čas pamatovat (lze připomenout na nástěnce) a 

těšením se na další setkání si zkrátit dlouhou chvíli. Senioři se setkávají vždy 

v místnosti, která je k tomu po dobu návštěvy vyhrazena. Chovatel vytvoří kruh ze židlí 

a posadí všechny účastníky tak, aby se všichni cítili příjemně a bezpečně. Kočka ve 

starých lidech evokuje vzpomínky, které si mohou v průběhu felinoterapie sdělovat 

mezi sebou. Chovatel zvolí vždy takový program, který vyhovuje všem zúčastněným. 
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Nikdo nesmí být nucen k činnostem, které se mu z jakéhokoliv důvodu nechtějí 

vykonávat. Velmi důležitá je ale i práce chovatele s jeho zvířetem; po celou dobu práce 

musí chovatel sledovat chování svého zvířete. Při individuální práci je možné, aby 

klient zůstal ležet na lůžku. Senioři vyhledávají kontakt s kočkou pro zahřátí, příjemný 

pocit, uvolnění. Výzkumy dokazují, že kontakt s kočkou snižuje krevní tlak 

(HYPŠOVÁ, 2007).  

 

 

1.5.6 Canisterapie 

Canisterapie je označována jako léčba za pomoci psa. Pokud se ve společnosti 

vysloví pojem canisterapie, mnoho lidí se domnívá, že pro tuto práci je vhodné pouze 

plemeno labradora, avšak pro canisterapii lze vychovat a vycvičit mnoho jiných plemen. 

Důležité pro výchovu takového psa je pozitivní přístup a snaha se přiblížit jeho chápání 

světa (GALAJDOVÁ, 2011). 

 

„V současnosti se dělí na canisterapii asistovanou, čili povzbuzující a oživující 

zájem o dění, edukativní neboli výchovnou, léčebnou neboli terapeutickou, dále 

výzkumnou… Avšak stále jde o jedno: o vazbu člověk – pes a o vzájemný prospěch z ní“ 

(GALAJDOVÁ, 2011, s. 15). 

 

Velmi pozitivní účinky má canisterapie u starých lidí, zejména u těch, kteří 

z jakéhokoliv důvodu jsou umístěni v léčebně dlouhodobě nemocných či domovech 

seniorů a nemohou mít svého „mazlíčka“, na kterého byli zvyklí u sebe. Staří lidé se cítí 

často velmi osamoceni a při příchodu psovoda a psa se starému člověku zřetelně zlepší 

nálada. Lidé si začnou se psem povídat, hladit ho, chovat, krmit.  Často se jim vybavují 

a vracejí vzpomínky a humorné historky, proto je canisterapie používána u tzv. 

vzpomínkové terapie.  

         

 Pravidelné návštěvy psovoda a psa vyvolávají pocit těšení se, přinášejí radost, 

úsměv a odbourávají stres, úzkost a pocit prázdna. Každý pes je vždy doprovázen svým 

psovodem (GALAJDOVÁ, 2011). 
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„Dobří psovodi si sedávají ke svým klientům podle situace na bobek nebo na 

podlahu, jednak aby podpořili a ohlídali svého psího společníka, jednak aby se dostali 

na stejnou úroveň jako klient a vytvořili tím mnohem neformálnější prostředí“ 

(GALAJDOVÁ, 2011, s. 97). 

 

Staří lidé při canisterapii procvičují jemnou motoriku, učí se ovládání 

invalidního vozíku, trénují krátkodobou a dlouhodobou paměť, nacvičují komunikační 

dovednosti, zapojují se do kolektivu a trénují soběstačnost. 

 

GALAJDOVÁ (2011) říká, že „je ostatně morální povinností psovoda nejen 

velmi dobře znát svého psa, ale též jej po celou dobu interakce bedlivě sledovat a 

okamžitě reagovat na známky psího neklidu a nepohodlí a situaci podle toho upravit či 

z ní odejít i za cenu momentálního „zklamání“ klientka“ (GALAJDOVÁ, 2011, s. 99). 

 

 

1.5.7 Reminiscenční terapie  

„Reminiscenční terapie je speciální metoda práce se seniory, která je založena 

na uznání důležitosti vzpomínání. Byla rozvinuta ve Velké Británii a zahrnuje široké 

spektrum interaktivních, kreativních (tvořivých) a výrazových aktivit, jejichž základem 

je zájem o minulé životní zkušenosti seniorů, kteří se jí účastní“ (ŠPATENKOVÁ a 

BOLOMSKÁ, 2011, s. 9). 

 

Vzpomínky jsou významnou součástí života každého člověka. Dávají životu 

smysl, přinášejí radost, ale i smutek. Ve stáří jsou vzpomínky často to jediné, co starým 

lidem zůstává, proto jsou tolik významné (ŠPATENKOVÁ a BOLOMSKÁ, 2011). 

 

 Ačkoliv bývá pro reminiscenci používán název reminiscenční terapie, ve 

skutečnosti o terapii nejde. Terapií se označuje vztah mezi psychoterapeutem a 

klientem, kdy klient vyhledá psychoterapeuta se svým problémem. Při terapii se 

terapeut snaží klientovi systematicky a odborně pomáhat a provázet při řešení předem 

domluvené zakázky. To neplatí u práce se vzpomínkami u starých lidí.    

 Reminiscence by měla být součástí každodenního programu v zařízeních, kde 

pečují o seniory. Zejména v těchto zařízeních pracují terapeuti či proškolení pracovníci 
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s dvěma druhy skupin. První se označuje jako neformální skupinová reminiscence, která 

vzniká naprosto spontánně a nahodile. Skupina je otevřena kdykoliv všem novým 

účastníkům. Vedoucí skupiny se snaží zapojit do rozhovoru každého, kdo je přítomen. 

Terapeut kontroluje naladění účastníků a atmosféru, která by měla být pro každého 

příjemná. Starým lidem by měla být reminiscence nápomocna k radosti, uvolnění a 

dodávat smysl života (ŠPATENKOVÁ a BOLOMSKÁ, 2011). Druhá skupina se 

označuje jako formální skupinová reminiscence. „Formální skupinová reminiscence by 

měla být předem naplánována a cíleně zaměřena. Je vhodné, pokud může probíhat 

někde, kde je možné se plně koncentrovat. Především na samém začátku práce mohou 

účastníci potřebovat pomoc při soustředění se na určité konkrétní téma. Pokud klienti 

na tento druh práce nejsou zvyklí, je lepší začít sdílením informací o sobě a o svém 

zázemí a až postupně se začít věnovat dalším tématům do hloubky. Velká pozornost by 

měla být věnována facilitaci skupiny, je nutné vždy reagovat citlivě a promyšleně“ 

(ŠPATENKOVÁ a BOLOMSKÁ, 2011, s. 28). 

 

Účastníci jsou vždy seznámeni s průběhem reminiscence a nikdo nesmí být nucen 

se účastnit. Skupina by měla být tak velká, aby se mohl každý, kdo je přítomen, zapojit 

do programu. Doporučená velikost skupiny je 6 až 8 členů. Reminiscenčního terapeuta 

může zastupovat sociální pracovník, ergoterapeut, animátor, dobrovolník či zdravotní 

sestra, ale vždy musí být dostatečné proškolen a seznámen s významem a prací 

reminiscence.    

Jako pomůcky a materiály pro reminiscenci lze využívat fotografie, obrázky, 

knihy, dopisy, pohledy, hudbu, filmy, TV programy, osobní věci či konkrétní osoby, 

které přispějí k vybavování a vzpomínaní (ŠPATENKOVÁ a BOLOMSKÁ, 2011). 
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2 Praktická část 

V praktické části se budu věnovat kvalitativní výzkumné sondě, která mimo 

samotný výzkum ověří správnost informací použitých v teoretické části. Už třetím 

rokem absolvuji praxi v zařízeních pro seniory. Staří lidé a péče o ně mě velice oslovila 

a přinesla mi do života smysl, radost a pocit uspokojení. Již druhým rokem docházím na 

praxi, ale i jako dobrovolník do domova seniorů, který se nachází nedaleko Prahy. 

Z důvodu zachování anonymity nebudu ve svém výzkumu uvádět kontaktní údaje o 

zařízení. Obsahem mé pracovní náplně byly aktivizační činnosti pro klienty tohoto 

zařízení. Během svého působení jsem se rozhodla pro kvalitativní výzkumnou sondu, 

která je zaměřena na klienty zařízení a aktivizační činnosti. Jsem si vědoma, že v mém 

výzkumu chybí kontrolní a testovaná skupina, kterou mám v plánu do svého 

rozsáhlejšího výzkumu zařadit v diplomové práci. Dále jsem si vědoma, že z mého 

výzkumu, který jsem vyhotovila se šesti respondenty nelze vyvodit závěr, který by byl 

všeobecně platný.  

 

 

2.1 Cíl výzkumu 

Hlavním cílem výzkumné sondy bylo zjistit, zda aktivizační činnosti přispívají 

seniorům k zachování kvality života. Dílčím cílem ve výzkumném vzorku bylo zjistit, 

jaké aktivizační činnosti klienty domova seniorů naplňují.  

 

 

2.2 Popis metody výzkumu 

 Pro svůj výzkum jsem zvolila kvalitativní výzkumnou sondu. Hendl (2008) říká, 

že: „kvalitativní výzkum je orientován na explorování a probíhá nejčastěji v přirozených 

podmínkách sociálního prostředí. Plán výzkumu má pružný charakter. To znamená, že 

plán výzkumu se z daného základu rozvíjí, proměňuje a přizpůsobuje podle okolností a 

dosud získaných výsledků“ (HENDL, 2008, s. 61). Kvalitativní výzkum se opírá 

především o texty, obrazy a slova. Kvalitativní výzkum využívá hloubkové studium u 

jednotlivých případů v přirozeném prostředí, prostřednictvím různých postupů, které 
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přispějí k hodnověrnosti výsledků. Mezi možné postupy lze zařadit pozorování, 

interview, dokumenty (HENDL, 2008). 

  

Prostřednictvím výzkumné sondy jsem zjišťovala, zda aktivizační činnosti 

přispívají seniorům k zachování kvality života a jaké aktivizační činnosti ze zmíněných 

aktivizací v teoretické části, seniory naplňují. Vybrala jsem si prostředí, ve kterém jsem 

měla možnost strávit nepravidelně dva roky při mé praxi a dobrovolnické činnosti, která 

spočívala v aktivizačních činnostech s lidmi v domově pro seniory. Samotný výzkum 

trval 7 měsíců. Pro svůj výzkumný vzorek jsem vybrala šest klientů, kteří mi dali svůj 

souhlas k využití potřebných informací v mém výzkumu. Dle zachování etiky výzkumu 

jsem respondenty upozornila na záměnu všech identifikačních údajů k zachování jejich 

bezpečné anonymitě, proto dále budu své respondenty jmenovat písmeny od A do F. 

Pro sběr dat jsem využila pozorování, sociální anamnézu poskytnutou sociální 

pracovnicí zařízení a rozhovor pomocí návodu.   

 

Zúčastněné pozorování probíhalo v domově seniorů po dobu 7 měsíců, 

pravidelně dva dny v týdnu, v přirozeném prostředí seniorů. Během sedmiměsíčního 

pozorování při aktivizačních činnostech jsem se soustředila na tři oblasti: tělesnou 

stránku, kde jsem si všímala soběstačnosti klientů při aktivizaci, na stránku duševní, kde 

jsem své pozorování při aktivizačních činnostech zaměřila na nálady, radosti, smutky, 

naštvání klientů a poslední oblastí byla sociální stránka, kde jsem pozorovala, jak se 

klienti chovají ve společnosti, zdali preferují skupinovou či individuální aktivizaci, jaký 

mají zájem o společnost. Pozorování bylo především zaměřené na pozorování při 

aktivizačních činnostech, avšak pozorování respondentů mimo vyhrazený čas pro 

aktivizaci, tzn. v době obědů, odpočinku na pokoji, bylo pro mě také velmi cenné.   

 „Zúčastněným pozorováním je možné popsat, co se děje, kdo nebo co se účastní 

dění, kdy a kde se věci dějí, jak se objevují a proč“ (HENDL, 2008, s. 193). Pozorovatel 

se sám účastní děje v situacích potřebných k výzkumu. Výzkumník je v osobním 

kontaktu s pozorovanými, kde sbírá data všemi dostupnými prostředky v přirozených 

podmínkách respondentů (HENDL, 2008).    

 

Pro přesnější přehled mnou pozorovaných aktivizačních činností uvádím tyto 

příklady: vycházky v okolí domova, čas strávený v parku zařízení, zahradničení, výlety 



  Název práce 

32 

 

po památkách a jiných společenských akcích, skupinové vaření, výtvarné činnosti, četba 

knih, poslech hudby, kognitivní trénink, pohybové aktivity, péče o zvířata (slepice, 

ovce) v zařízení, oslavy narozenin.  

 

Rozhovor pomocí návodu jsem uskutečnila u všech šesti respondentů domova 

seniorů. Rozhovory jsem uskutečnila v klidném a přirozeném prostředí seniorů, otázky 

byly směřovány dle mého návodu se seznamem otázek a témat, avšak rozhovor byl 

vždy přizpůsoben fyzickým i psychickým možnostem všech dotazovaných klientů. 

Otázky, které jsem při rozhovoru použila, byly směřovány k zjištění, zda mají 

respondenti pocit, že jim aktivizační činnosti prospívají. Zda se cítí lépe při skupinové 

nebo individuální terapii. Co klientům dělá radost a co je při aktivizaci naplňuje. 

Vzhledem ke zdravotnímu stavu a kognitivním poruchám u starých lidí, nebylo u 

několika respondentů možné se držet předem určených otázek a témat ke zpracování 

výzkumu, přesto každý rozhovor je velmi obohacující a přínosný.  

 

V sociálních anamnézách klientů, které jsem získala prostřednictvím sociální 

pracovnice, ale i během kontaktu s respondenty jsem se soustředila na informace 

týkající se věku, bydliště (zdali žil klient na vesnici či ve městě), z jakého důvodu se 

nachází v domově seniorů, rodinných poměrů, vzdělání, profesních záležitostí, zálib, 

koníčků. Vše jsem se si důkladně zaznamenávala, získané informace od klientů jsem si 

potvrzovala u sociální pracovnice a v následující kapitole anamnézy mých šesti 

respondentů představím.  

       

  

2.3 Výsledky výzkumného šetření 

 

Paní A 

 

Sociální anamnéza 

Věk: 81 let 

Bydliště: Hlavní město, rodinný domek společně se synem, každý v jiném patře 

V domově seniorů od: leden 2014 
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Důvod umístění do domova seniorů: nesoběstačnost klientky, Alzheimerova choroba 2. 

stupně 

Zaměstnání: školnice, švadlena 

Vzdělání: dámská krejčová 

 Paní A žila celý život v hlavním městě, nejprve se svými rodiči v rodinném 

domě, poté v pronajatém bytě se svým manželem a třemi dětmi. První zaměstnání paní 

A bylo švadlena a posléze celý život pracovala jako školnice. Děti má moc ráda, jsou 

pro ni velkým potěšením a smyslem života. Paní A je velmi přátelská, klidná, usměvavá 

paní.  Ve středním věku zdědila rodinný domek, ve kterém žila doposud. Paní A 

ovdověla ve svých 65 letech. V důchodovém věku se velmi upnula na svého psího 

mazlíčka, který jí byl zpestřením každodenního dne. Velmi pečlivě se o pejska starala. 

Psí kamarád paní A udržoval díky intenzivním procházkám ve fyzické i psychické 

kondici. V důchodovém věku se paní A věnovala svým vnoučatům, dětem, zahradě, 

ráda šila a pletla, četla historické knihy, velkou zálibou bylo vaření. Paní A často 

navštěvovala své sousedky, s kterýma si zpříjemňovala volné chvíle. Již dva roky trvají 

zdravotní potíže způsobené Alzheimerovou chorobou. Klientka se začala viditelně 

zhoršovat ve svých každodenních činnostech a v rámci zachování bezpečí klientky, se 

její syn rozhodl umístit maminku do domova seniorů. Od ledna 2014 je paní A 

klientkou domova. 

 

Pozorování 

 Klientku A jsem měla možnost pozorovat od ledna 2014, kdy byla přijata do 

zařízení. Klientka se velmi aktivně zúčastňovala všech aktivizačních činností. Klientka 

je chodící ve velmi dobré fyzické kondici. Soběstačnost klientky odpovídá druhému 

stupni Alzheimerovy choroby. Sama si dojde na toaletu, sama se stravuje, avšak 

s každodenní péčí o vlastní osobu je odkázána na péči personálu. Komunikace je na 

průměrné úrovni. Klientka ráda hovoří o své rodině, psovi, bydlišti.   Kognitivní funkce 

odpovídají diagnóze paní A.         

 U klientky po celou dobu pobytu převažuje velmi veselá nálada, pokud si ale 

vzpomene na svoji rodinu v důsledku dezorientace v čase i místě, je paní A plačtivá a 

úzkostlivá. Při důsledném vysvětlení, kde je její rodina a kde se nachází, nálada se opět 

stabilizuje. Klientka je přátelská, starostlivá, komunikativní, velice pečlivá v činnostech, 

které zvládne. Nepřátelské chování či neadekvátní reakce k ostatním klientům domova, 
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jsem nezaznamenala. Při aktivizačních činnostech klientka vyhledávala skupinovou 

aktivizaci, preferovala především vycházky a práci na zahradě. Při výtvarných 

činnostech jí dělalo velkou radost, pokud mohla vystřihovat, připomínalo jí to její 

celoživotní zálibu v šití a učení na dámskou krejčovou. Z pozorování klientky vyplývá, 

že je velice společenská a čas strávený ve skupině jí přináší radost a naplnění volného 

času. Zřejmá je její pracovitost, klientka se velmi intenzivně zapojovala do všech 

činností, pokud měla zadanou práci hotovou, sama se o práci přihlásila. Její starostlivost 

o druhé jsem pozorovala hlavně u klientky spolubydlící. Starostlivost se u klientky 

projevovala častým vyhledáváním spolubydlící, komunikací, přátelským chováním. 

Paní A se během celého pozorování udržuje na stejné psychické i fyzické úrovni. 

 

Rozhovor 

 Rozhovor jsem provedla s klientkou v květnu 2014. Odpovědi na otázky jsem 

záměrně zachovala ve stejné podobě. Nutno podotknout, že rozhovor odpovídá 

 Alzheimerově chorobě paní A. Pro získání rozhovoru jsem zvolila pokoj klientky, kde 

byly vyhovující podmínky. Paní A jsem pokládala předem stanovené otázky směřující 

k mému výzkumu, který má potvrdit či vyvrátit zda, aktivizační činnosti přispívají 

k zachování kvality života a při jakých činnostech se cítí klientka spokojena. 

 

Otázka: Paní A myslíte si, že aktivizační činnosti, kterých se zúčastňujete, Vám mohou 

v něčem prospívat?  

Odpověď: „Musím být celý den v činnosti a mít práci. Poznávám se s lidmi, jaké mají 

záliby a jak žijí. Ráda dělám vše, co ode mě někdo potřebuje. Nedovedu někomu něco 

odříct. Vždy jsme drželi s rodinou při sobě“. 

Otázka: Když si můžete vybrat mezi činností s ostatními nebo o samotě jen 

s pracovnicí, co raději volíte? 

Odpověď: „Ráda chodím na procházky a povídám si s ostatními. Mám ráda lidi, takže 

mi ostatní nevadí, ale když jsem sama, tak je to taky fajn“. 

Otázka: Paní A co byste si přála, abyste se cítila spokojená? 

Odpověď: „Ráda poznávám nové lidi a dovedu člověka odhadnout, proto mě někdo 

nemá rád. Dělám si vše po svém a sama. Všude chodím pěšky, auto nepotřebuji. Chtěla 

bych být čilejší jako dřív. A taky bych se chtěla dožít, až se syn ožení a bude mít děti“.  
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Z rozhovoru je zřejmé, že klientka je velmi společenská a aktivní dáma, která ke 

svému spokojení vyžaduje rodinu a společnost. Pocit uspokojení jí přináší také činnost, 

která ji dodává sebevědomí a sebedůvěru. Především je to práce na zahradě, stříhání při 

výtvarných činnostech a fyzická kondice při skupinových vycházkách. Jak jsem již 

uvedla, klientka je dezorientovaná v čase i místě, proto některé odpovědi neodpovídají 

skutečnosti. Rozhovor se shoduje s mým pozorováním.  

 

 

Paní B 

 

Sociální anamnéza 

Věk: 89 let 

Bydliště: město, středočeský kraj, rodinný domek, ve kterém již žila sama 

V domově seniorů od: od listopadu 2013 

Důvod umístění do domova seniorů: klientka má pouze sestru, která ze zdravotních 

důvodů nemohla dál o sestru pečovat, nesoběstačnost klientky, kognitivní změny vlivem 

stáří 

Zaměstnání: učitelka základní školy na 1. stupni 

Vzdělání: učitelský ústav 

V dětství paní B zemřela biologická matka, otec se znovu oženil a tak paní B 

získala macechu, které postupem času vzhledem k věku začala také říkat mami. Paní B 

na dvě sestry, jednu nevlastní. O nevlastní nejmladší sestru se od mala starala, učila se 

s ní a dohlížela na ni. Paní B se od mala toužila stát učitelkou a to také bylo její 

celoživotní poslání. S jedním manželem, s kterým strávila celý život, bohužel děti ze 

zdravotních důvodů neměla. O to víc její zájem patřil dětem ve škole. Celý život byla 

velmi aktivní. Po práci chodila cvičit do Sokola, půjčovat knihy do knihovny, čas trávila 

i v divadle jako tzv. nápověda hercům. Ráda četla, vařila, uklízela, pletla, nakupovala, 

navštěvovala kavárnu s přáteli. Manžel i sestra zemřeli v důchodovém věku, od té doby 

žila sama v rodinném domku. Zpočátku si stáří nepřipouštěla a snažila se, být stále 

aktivní. Postupem času se o paní B začala starat mladší sestra, která ale již neměla ze 

zdravotních důvodů tolik času a možností se o paní B starat. A tak se rozhodla pro 

umístění do domova seniorů, kde je klientka od listopadu 2013. Paní B nemá 
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momentálně dobrý vztah s nejmladší sestrou, má pocit, že se o paní B sestra měla 

povinnost starat.  

 

Pozorování 

Paní B jsem pozorovala od listopadu 2013 po dobu sedmi měsíců. Z počátku 

paní B byla velmi dezorientovaná v místě, nemohla se smířit s odchodem ze svého 

domova do zařízení pro seniory. Velice si přála vrátit se zpět. Její nálady byly plačtivé, 

depresivní, odmítala péči pracovníků domova, při návštěva sestry byla velmi 

rozhněvaná, byla přesvědčena, že právě mladší sestra by jí měla vzít zpátky domů. 

Klientka je chodící, sama se stravuje, dojde si na toaletu, s hygienou a péčí o vlastní 

osobu potřebuje pomoc personálu. Zpočátku neměla náladu se účastnit žádných 

aktivizačních činností, měla pocit, že to nemá smysl, když půjde určitě zpátky domů. 

Avšak během dvou měsíců si klientka v domově lépe přivykla. Paní B je nyní velmi 

distingovaná, moudrá a rozumná. Kognitivní funkce odpovídají zdravotnímu stavu a 

věku pacientky. Klientka má velice dobrou dlouhodobou paměť, informace se shodují 

se skutečností, avšak viditelně narušená je paměť krátkodobá. Klientka často neví, co 

měla k obědu, zajímavým poznatkem pro mě bylo, že práci, na které pracuje při 

výtvarných činnostech, si pamatuje. Vše dělá s rozvahou a maximální pečlivostí. Nálada 

a psychický stav klientky je velmi střídavý. Pokud je klientka dobře naladěna, účastní se 

aktivizačních činností. Při špatné náladě se klientka zdržuje převážně na pokoji. Nemá 

zájem o komunikaci ani o žádné aktivizace. Při práci ve výtvarných činnostech patří 

mezi nejpečlivější klientku domova, na svoji práci dokáže dělat několik hodin k úplné 

dokonalosti. Výletů a vycházek se klientka účastní minimálně. Převládají výtvarné 

činnosti, kognitivní trénink a četba knih. K okolí je převážně přátelská a komunikativní, 

avšak pokud nemá dobrou náladu, svému okolí to dává velmi najevo.  

 

Rozhovor 

Otázka: Paní B, myslíte si, že Vám aktivizační činnosti prospívají? 

Odpověď: „ Pomáhají, sedět a nic nemít před sebou, žádné starosti. Takhle se dostanu 

mezi lidi, ne mezi pořád ty samé, které tady potkávám, ale mezi nové. Nemyslím na to, 

že bych si měla trénovat paměť, je to samozřejmost. Spíš mám zábavu. Jsem ráda ve 

společnosti, ale ne v každé“. 

Otázka: Kdy se cítíte spokojená? 
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Odpověď: „Když se mohu plně zúčastnit, když něco dělám, musím koukat, aby to 

vypadalo hezky, aby se to líbilo ostatním, musím být se svojí prací spokojená“. 

Otázka: Jaký druh aktivizace je Vám příjemnější? Skupinová nebo individuální? 

Odpověď: „Někdy to bylo na nic, lidé se nechtěli zúčastnit, srdečně jako myslím, aby 

pracovali. Mám dojem, že jsou lidé v dnešní době sobecký, aby z toho každý měkl co 

nejvíc, a střepinka zůstane pro ostatní, proto mám pocit, že není takový zájem někam 

docházet. Lidé se nesoustředí, zajímají se o všechno, jen ne o zadanou práci. A když se 

necítím dobře, zůstanu raději v posteli, ale nejsem ráda sama“. 

  

Z rozhovoru i z mého pozorování je patrné, že si klientka svojí kognitivní 

poruchu nepřipouští. Je velmi rozumná a mnoho informací lze pokládat za důvěryhodné 

a přesné. Je schopna zajistit se tak, aby jí bylo dobře. Svůj nezájem dokáže otevřeně 

vyslovit. Během mého pozorování se klientka velmi pozitivně proměnila. 

 

Pán C 

 

Sociální anamnéza 

Věk: 86 let 

Bydliště: malé město, středočeský kraj, rodinný domek 

V domově seniorů od: od června 2013 

Důvod umístění do domova seniorů: nesoběstačnost klienta, Alzheimerova choroba, 2. 

stupně, pro bezpečí klienta ze strany rodiny, 

Zaměstnání: pilotní technik 

Vzdělání: automechanik 

Pán C žil v dětství se svými rodiči a šesti staršími sourozenci, kteří již dnes 

nežijí. V dospělosti žil se svojí ženou a čtyřmi dětmi velmi spokojeným a poklidným 

životem. Miloval svoji ženu, děti a přátelé. Zaměstnání jako pilotní technik pro něj bylo 

velmi stěžejní v celém jeho životě. Velkou zálibu má celý život v hudbě a v tanci, sám 

doposud zpívá a hraje na harmoniku. Manželka zemřela v 75 letech, poté jeho život 

ztratil smysl. Oporou mu byly děti, které se celou dobu velmi láskyplně starají o pana C.    

Pán C je velmi společenský typ, který vyhledává přátelé k dobré zábavě, zpěvu a 

k tanci. Do června 2013 se o pana C staral převážně jeho nejmladší syn, ale se 
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zhoršováním se zdravotního stavu, se celá rodina rozhodla umístit pana C do zařízení 

pro seniory. 

 

 

Pozorování 

Mé pozorování pro účely výzkumu, začalo v prosinci 2013. Klient je chodící, 

avšak jeho chůze se za poslední dva měsíce viditelně zhoršila. Pan C je soběstačný při 

stravování, toaletě, četbě, ale při péči o vlastní osobu, je odkázán na personál zařízení. 

Klient C je dezorientovaný časem i místem. Vlastní osobu vnímá. Je si vědom 

kognitivní poruchy v oblasti paměti a myšlení, toho trápí. Pan C je velmi spokojený, 

usměvavý pán, ze kterého vyzařuje energie a radost. Je velice komunikativní a 

společenský. Často se dojímá nad fotkami své rodiny, celou rodinu moc miluje. Pan C 

je velice nekonfliktní, galantní muž, který se rád zúčastní všech aktivizací a 

společenských akcí, avšak zajímavé je, že i přes snahu klienta motivovat k tréninku 

kognitivních činností a zapojování se do jiných aktivizací, klient se i přes mírné 

upozornění zapomene při poslechu hudby nebo při komunikaci s ostatními členy 

skupiny a práce zůstává ladem. I přesto mám dojem, že mu aktivizace prospívá a 

naplňuje jeho očekávání a představy.  

 

Rozhovor 

Rozhovor probíhal s klientem v parku domova, kam jsme se šli spolu posadit na 

lavičku. Pan C byl z rozhovoru velmi nadšený, a tak byl velmi ochotný a snaživý se nad 

otázkami zamýšlet. Je nutné podotknout, jak už jsem již zmiňovala u předešlých klientů, 

rozhovor je ovlivněn zdravotním stavem a kognitivní poruchou, ačkoliv snaha a chuť to 

je to cenné u starých lidí.  

Otázka: Pane C, myslíte si, že Vám aktivizační činnosti prospívají k zachování Vaší 

kvality života? 

Odpověď: „Kvalitu života? To nepřichází v úvahu. Už mám roky. Já už jsem dobroty 

nadělal, takže mně to nevadí, já jsem se svým životem spokojený“. Když je něco tak se 

přihlásím a je to“. 

Otázka: Když se účastníte aktivizačních činností, cítíte se spokojený? 

Odpověď: „Já jsem spokojený, že spolu teď mluvíme, že něco chcete, já něco chci. Byl 

jsem automechanik, takže když vidím auto nebo letadlo, hned se musím podívat. Jinak 
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jsem v klidu a snažím se, aby se na mě nikdo nezlobil. Kdyby tady byla moje ženuška, 

měl jsem jí moc rád a moc jsme si rozuměli. To je základ, aby byl člověk spokojený“. 

Otázka: A Vy se někdy zlobíte? 

Odpověď: „Je to možný, že třeba dva nebo tři dny se na někoho zlobím, ale to se zase 

hned spraví. Nestěžuji si. Nerad se hádám, a když by se chtěl třeba někdo prát, jdu hned 

pryč. Pokud potkám nezbedu, tak se odklidím. Ale se všemi si rád povídám a nemám rád 

chlubení“. 

 

Z pozorování u z rozhovoru je zřejmé, že pan C je nekonfliktní, galantní, slušný, 

společenský pán. Pro kterého byla vždy rodina a hudba velkou prioritou v životě. U 

pana C je viditelné, že si kognitivní poruchu v oblasti myšlení a paměti uvědomuje a 

záměrně se snaží komunikovat a vykonávat činnosti tak, aby bylo co nejméně 

pozorovatelná jeho nemoc. Dalším aspektem, který přispívá jeho psychické kondici, je 

radost z kvalitně stráveného života. Ačkoliv pan C nevyhledává činnosti, které jsou mu 

nabízeny v rámci aktivizačních činností, pasivně se účastní pravidelně všech akcí.   

 

Paní D 

 

Sociální anamnéza 

Věk: 82 let 

Bydliště: vesnice, rodinný domek, Středočeský kraj 

V domově seniorů od: října 2012 

Důvod umístění do domova seniorů: zdravotní potíže, nemoc očí, obtížná pohyblivost, 

kognitivní změny vlivem stáří, nesoběstačnost klientky,  

Zaměstnání: v továrně na výroby součástek do aut, 

Vzdělání: prodavačka 

Klientka žila v dětství s rodiči na vesnici, kde si i ve velmi mladém věku našla 

svého manžela. V pouhých 17 letech se paní D vdávala z důvodu těhotenství. Se svým 

manželem měla čtyři děti, kterým přizpůsobila celý svůj život. Paní D chodila ráda 

s dětmi a manželem na houby, na vycházky, oblibu měla v pletení dětského oblečení. 

Vaření pro ni nebylo radost, ale každou sobotu pekla buchty, byla to její povinnost, 

kterou vyžadoval manžel. S manželem měla, ale velmi hezký vztah V 65 letech manžel 

při tragické nehodě zemřel a paní D se tehdy zhroutil celý svět. Velmi se upnula na své 
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děti, které jí pomohli těžkou událost překonat. Dodnes se, se ztrátou svého milovaného 

muže nevyrovnala a často pláče nad jeho fotkou. Paní D začala mít zdravotní potíže, 

nemoc očí a nebyla schopna se o sebe starat při každodenních činnostech, a tak byla 

v říjnu 2013 přijata do domova seniorů.  

 

Pozorování 

Paní D jsem měla možnost pro svůj výzkum pozorovat sedm měsíců a to od 

listopadu 2013 do května 2014. Klientka byla příchodem do domova velmi zmatená a 

dezorientovaná, byla plačtivá a depresivní, neměla žádnou motivaci ani chuť do života. 

Komunikaci s personálem velmi omezovala a sabotovala. Volný čas trávila na pokoji, 

kde často plakala nad fotkou svého muže. Po uplynutí tříměsíčního časového rozmezí se 

klientka přijala individuální aktivizaci, kde jsem si s klientkou dlouho vyprávěla, četla, 

pouštěla hudební nahrávky, trénovali jsme kognitivní funkce prostřednictvím testů, 

kvízů, hádanek, doplňování. Klientka se začala projevovat jako milá, klidná paní, která 

cítí velký pocit osamocení bez dětí a bez manžela. Proto jsem využila všech 

motivačních postupů, aby měla chuť se účastnit skupinové aktivizace. Po svolení, abych 

klientku mohla převézt pomocí invalidního vozíku na skupinovou aktivizaci, se klientky 

psychický stav velmi zlepšil. Paní D se spřátelila s ostatními seniory v zařízení a 

s klientkou, která má pokoj hned vedle. Nyní se každý den navštěvují a její pocit samoty 

není tak intenzivní. Komunikaci neiniciuje, je ráda, když rozhovor začne někdo jiný. 

Klientka se kvůli nemoci očí aktivně neúčastní výtvarných činností, terapeutického 

vaření, ale vždy je alespoň ráda přítomna. Aktivně se účastní narozeninových oslav, 

vycházek po okolí. Klientka je samostatná při stravování, plně inkontinentní, při péči o 

vlastní osobu je závislá na personálu zařízení.  

 

Rozhovor 

Otázka: Paní D, myslíte si, že Vám aktivizační činnosti v něčem prospívají? 

Odpověď: „Při činnostech musím přemýšlet a číst, ale teď špatně vidím. Líbí se mi ve 

společnosti mezi lidmi, spolubydlící často spí a mně je smutno“.  

Otázka: Máte raději skupinovou aktivizaci nebo individuální, když jste s pracovníkem 

sama? 

Odpověď: „Raději mám skupinovou aktivizaci, mám z toho radost, vždy čekám, až pro 

mě někdo přijde. Líbí se mi, když se pouští hudba, mám ráda moravské písně“. 
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Na začátku mého pozorování jsem měla dojem, že se klientka cítí lépe sama při 

individuálních činnostech, avšak při motivaci klientky účastnit se skupinové aktivizace 

je z mého pozorování zjevné, že klientce společnost pomáhá od pocitu samoty a 

beznaděje. U paní D se velmi střídá depresivní nálada od veselé a spokojené nálady. 

Paní D velice lpí na své rodině, a tak jí návštěvy dělají velkou radost a přispívají 

k zachování smyslu života.  

 

Paní E 

 

Sociální anamnéza 

Věk: 54 let 

Bydliště: v bytě v malém městě 

V domově seniorů od: června 2012 

Důvod umístění do domova seniorů: demence u Parkinsonovy choroby, schizoafektivní 

porucha, nesoběstačnost klientky,  

Zaměstnání: prodavačka v potravinách 

Vzdělání: prodavačka 

Paní E se vyučila prodavačkou, a celý život v této profesi zůstala. Paní E má dva 

syny a manžela, s kterým žila do této doby v bytě malého města. Klientka od dětství 

neměla dobré vztahy s rodiči ani se sourozenci. Velkou zálibu měla ve vaření, ve 

sledování televizních programů. Prioritou byla po celý život její rodina. Klientka má 

pocit, že za všechny zdravotní potíže, které jí v životě potkaly, může její otec. Paní E 

byla již několikrát hospitalizována v psychiatrické léčebně, kvůli odmítání 

naordinovaných léků a z toho plynoucí zhoršenému zdravotnímu stavu. Klientka byla 

nebezpečná pro sebe, ale i pro své okolí. Po návratu z psychiatrické léčebny se manžel 

rozhodl svěřit svoji manželku do zařízení, kde se stav paní E stabilizuje, a tak byla 

v červnu 2012 paní E přijata.  

 

Pozorování 

Během sedmiměsíčního pozorování jsem klientku E mohla spatřit v různých 

obdobích jejího zdravotního a psychického stavu. I přes naordinované léky se stav 

klient nelepší. Dále přetrvávají představy, které se neslučují s realitou. Klientka má 
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pocit velké nenávisti k celému světu. Přetrvávají stavy hrubého obviňování všech osob 

v její blízkosti. Paní E si dojde sama na toaletu, sama se obléká, s ostatní péčí jí pomáhá 

personál zařízení. Klientka je samostatná při stravování, ale často stravu odmítá 

s pocitem, že jídlo je otrávené. Kontakt s personálem rovněž odmítá. Jediným 

pozitivním aspektem v domově je pro paní E spolubydlící, ve které našla porozumění. 

Pokud měla klientka náladu, snažila jsem se o motivaci a chuť jít na vycházky nebo si 

povídat o tématech, které klientka byla schopná akceptovat. Pokud jsem narazila na její 

dva syny, ve tváři bylo možné spatřit radost, ale i lítost. Nemoc u klientky způsobuje 

dezorientaci v čase, tudíž některé fakta se neshodují s realitou. Skupinové aktivizační 

činnosti odmítá, má pocit, že je to pro ni zbytečné a nikdo jí nezajímá. Klientka je 

vlivem léků předepsaných psychiatrickým lékařem často velmi unavená, a tak se stává, 

že klientka celé odpoledne prospí. To způsobí, že večer nemůže usnout a je velmi 

neklidná a rozhořčena svým okolím.   

 

Rozhovor 

Otázka: Paní E, kdy se cítíte spokojená? 

Odpověď: „Celkem jo no. Jídlo není tak nejhorší. Mám ráda řízek“. 

Otázka: Paní co E máte ráda, když Vás někdo navštěvuje a povídá si s Vámi? 

Odpověď: „Jednou jsem tady měla manžela. Mám ráda návštěvy, ale podle toho taky 

jakou. Nevím, jak to všechno bude. Já si myslím, že tady snad nezůstanu. Nevím teda. 

Rodinu nebudu raději ani komentovat. Synovi pouštějí něco do hlavy, aby byl hloupý. Já 

už toho ponižování mám dost, běžte pryč“. 

 

 Z pozorování i z rozhovoru je zjevné, že klientka není v dobrém psychickém ani 

fyzickém stavu. Postoje klientky jsou velmi negativní. Stavy vyvolané zdravotní 

diagnózou paní E, ovlivňují chování, vystupování a komunikaci s ostatními. Svoji 

spolubydlící přijala jako člověka, který jí rozumí, dívají se spolu na televizi, čtou si 

knihy. Pokud jsem začala s klientkou navazovat kontakt, byla dle momentální nálady, 

často i sdílná, tento stav trval maximálně 20 minut, potom měla klientka pocit, že ji 

otravuji a obtěžuji. Je předpoklad, že se k paní E vrátím ve své diplomové práci. Do té 

doby budu využívat všech svých schopností a dovedností k alespoň částečnému vrácení 

motivace a chuti do života. 
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Paní F 

 

Sociální anamnéza 

Věk: 90 let 

Bydliště: v rodinném domku, město 

V domově seniorů od: září 2011 

Důvod umístění do domova seniorů: zdravotní potíže, nepohyblivost, kognitivní změny 

vlivem stáří, nesoběstačnost klientky,  

Zaměstnání: trenérka vrcholových sportovců 

Vzdělání: střední škola – obor tělovýchova 

Klientka žila se svými rodiči  v hlavním městě. Již v mládí ji začal zajímat sport, 

kterému přizpůsobila celý zbytek života. Klientka se v hlavním městě seznámila se 

svým manželem, kde také společně s jedním synem, žili převážně celý život. Paní F 

s manželem a se svým sportovním týmem velmi cestovali, a tak se o syna často starala 

maminka paní F. Pokud se klientka zrovna nevěnovala svému sportovnímu týmu, zálibu 

nacházela stále ve sportu. Ráda chodila plavat, lyžovat. Dovolené trávila klientka 

nejraději v zahraničí u moře. Když v důchodovém věku manžel zemřel, klientka se 

rozhodla se svým synem koupit dům na vesnici. Paní F si našla zálibu v zahradničení a 

 především v kocourovi. Klientka má jednoho vnuka, na kterého je velmi hrdá.  

 

Pozorování 

 I poslední klientku v mém výzkumu jsem měla možnost sledovat po dobu sedmi 

měsíců. Klientka je orientovaná osobou i místem. Dezorientace je v čase. Klientka je 

samostatná při stravování. Plně inkontinentní. Komunikace na dobré úrovni. Když 

klientka nastoupila do domova seniorů, byla po operaci krčku nechodící. Velká chuť do 

života u klientky přispěla k trénování chůze pomocí chodítka. Nyní udělá několik kroků 

sama. Tento výkon jí udržuje v psychické pohodě. Klientka preferuje individuální 

aktivizaci, necítí se dobře s lidmi, které nezná. Při individuální aktivizaci je velmi 

pečlivá ve všech zadaných úkolech, přihlížejících na zdravotní stav klientky. Paní F si 

velmi ráda povídá o sportu. Aktivizace byla často koncipovaná tímto směrem. Veškeré 

články, testy, kvízy, televizní programy se často týkaly sportu, klientka byla velmi 

potěšena. Je to pro ni téma, ve kterém cítí pýchu sama k sobě. Kognitivní změny vlivem 
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stáří vyvolávají zřídka pocit, že jí někdo odcizuje věci ze šuplíku. Při dobrém ladění 

klientky, ráda trávila volný čas vycházkou. 

 

Rozhovor 

Otázka: Paní F preferujete raději skupinovou nebo individuální aktivizační činnosti? 

Odpověď: „Je mi to jedno. Ale já ty lidi moc neznám, tak mě to mezi nimi moc nebaví. 

Kdyby byli více přátelský, tak by to bylo jiné. Ostatní se mezi sebou asi znají a mně je to 

nepříjemný. Chtěla bych chodit pořád někde venku, ale to bohužel nejde. Teď jsem 

vydržela u Karla Gotta až do noci. Říkala jsem si, že to mi nemůže ujít. Sama jsem hrála 

na klavír a na housle, dokonce několik let. Když je nějaká dobrá muzika, ta všeho 

nechám a poslouchám“.  

Otázka: Máte pocit, že Vám aktivizační činnosti včetně nácviku chůze prospívají? 

Odpověď: „Víte co to je 90 let, to už mi nic neprospívá, ale necítím, že by mi něco 

vadilo až na ty nohy, ty kdybych měla zdravé, to by mě nikdo nezastavil. V televizi se teď 

naučili dávat samé kriminálky a ty mě nebaví. Budu muset dál trénovat to chození, 

abych se mohla podívat, kdo tady všechno bydlí, ale já už stejně budu muset do svého 

baráku“. 

 

Z pozorování je zřejmé, že klientka je velmi aktivní a komunikativní. Velké 

nadšení jí přináší sport. Kolektivní setkání pro ni není důležité, raději si povídá 

s každým sama. Klientka je na svůj věk velmi aktivní. Kognitivní funkce jsou vzhledem 

k věku na dobré úrovni. Paní F udělala velký pokrok ve své chůzi. Klientka vyžaduje 

pravidelné trénování chůze. K tomu, aby klientka byla dále spokojená, je nutné, aby 

personál domova, především aktivizační pracovník, byl klientce pravidelně k dispozici.   

 

            

 

2.3.1 Potvrzení/vyvrácení hypotézy 

Můj výzkum částečně hypotézu potvrdil i vyvrátil. Výzkumný vzorek, který jsem 

měla k dispozici, jednoznačně nepotvrzuje hypotézu. A jak už jsem již zmínila, jsem si 

vědoma, že mi chybí kontrolní a testovaná skupina, o kterou rozšířím svoji diplomovou 

práci. Dále jsem si vědoma, že z mého výzkumu, který jsem vyhotovila se šesti 

respondenty v délce sedmi měsíců nelze vyvodit závěr, který by byl všeobecně platný 
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pro výzkumnou skupinu. Hypotéza: zda aktivizační činnosti přispívají seniorům 

k zachování kvality života, se z mého výzkumu jeví, že klienti v domově seniorů 

vzhledem ke kognitivním změnám a poruchám kognitivních funkcí nejsou schopni se 

sami zcela motivovat k zachování psychické a fyzické kondice, avšak z mého výzkumu 

je patrné, že nejdůležitější pro seniory je udržení se ve společenském životě. Mnoho 

seniorů se potýká s pocitem samoty, beznaděje, ztrátou sebedůvěry, a proto ze 

subjektivního pocitu seniorů, více než touha po udržení kognitivních funkcí, vyhledávají 

aktivizační činnosti, kde se potkávají s ostatními lidmi, kteří jsou pro ně přínosem při 

uvědomování, že nejsou v domově sami. Ačkoliv se řada mých respondentů potýká 

s Alzheimerovou demencí, která postihuje kognitivní funkce a způsobuje dezorientaci 

v čase i místě, všichni jsou velice závislý na svých rodinách. Mnohdy jsou rodiny pro 

seniory jediným smyslem života. Dílčím cílem bylo zjistit, jaké aktivizační činnosti 

klienty domova naplňují. Z mého výzkumu se jeví, že nejčastěji tráví klienti volný čas 

ve společnosti ostatních klientů, příjemným zpestřením je pro klienty poslech hudby, 

kterou zmínila půlka mých respondentů jako důležitou činnost ve volných chvílích.  

 Své respondenty jsem o svém výzkumu dostatečně informovala, jednak jsem 

potřebovala jejich souhlas, ale především jsem chtěla, aby mohli zachovat klid. 

Vysvětlila jsem klientům, že veškeré identifikační informace, které použiji, budou 

v rámci zachování etiky výzkumu a anonymity změněny. Sbírání dat pomocí rozhovoru 

a pozorování jsem snažila využit přirozené prostředí, záměrně jsem klientky 

neznepokojovala, že nyní je budu pozorovat, trávila jsem s nimi aktivizační činnosti 

jako každý jiný den. Domnívám se, že pokud by klienti byli informovaní, o mém 

pozorování jejich chování by mohlo být ovlivněno a tím by se pozorování bylo 

ovlivněno.  

 

 

2.3.2 Závěr výzkumného šetření 

V závěru bych chtěla podotknout, že celý výzkum pro měl, byl velice 

obohacující a zajímavý. Musím podotknout, že jsem se mnohdy cítila velmi rozpačitě. 

Měla jsem obavy, aby klienti nebyli vystrašeni a já abych se dokázala soustředit na 

svoje poznatky, které jsem si zaznamenávala do sešitu a až po sléze, vpisovala do své 

bakalářské práce. I když můj výzkumný vzorek nemohu prezentovat vzhledem k jeho 
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velikosti a zpracování za reliabilní a všeobecně platný, ale i přesto mám pocit, že můj 

výzkum může sloužit pro jiné účely.  
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Závěr 

 

 Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda aktivizační činnosti přispívají ke kvalitě 

života seniorů. A jaké činnosti klienti preferují. V mé bakalářské práci jsem se snažila 

přehledně popsat práci se starými lidmi při aktivizačních činnostech. Popsala jsem 

možné druhy aktivizačních činností i jejich využití. Teoretická část se dále zabývala 

stářím a proměnou kognitivních funkcí. Je jisté, že smířit se stářím je velmi těžké 

období snad pro každého seniora. Ke stáří patří, ale i kognitivní poruchy, které jsou 

okrajově v práci vyjmenované. Mezi nejčastější nemoc s kognitivní poruchou je 

Alzheimerova choroba. Lidé, kteří onemocní touto chorobou, jsou často ze své změny 

velmi zmateni a upadají do velmi hlubokého smutku. Snahou zdravých lidí, by mělo dle 

mého názoru být takovým lidem co nejvíce ulehčit a zpříjemnit život s touto nemocí. 

Z literatury i z mého výzkumu je patrné, že staří lidé potřebují vnímat, že nejsou sami.  

Po celou dobu zpracování mé bakalářské práce jsem využívala vhodné myšlenky a 

poznatky z odborné literatury, která pro mě byla velmi obohacující, přiučila jsem se 

mnoha novým poznatkům, které budu nadále praktikovat ve své dobrovolnické činnosti 

v domově. Především canisterapie a felinoterapie mě velmi nadchla. Vše co jsem se 

mohla dočíst v literatuře, naprosto odpovídá mým získaným zkušenostem.  Pro mě je 

velmi důležité, aby se staří lidé v mé přítomnosti, cítili spokojeně a bezpečně. Péče o 

seniory je takovým mým posláním a jsem přesvědčena, že si staří lidé zaslouží mít 

kvalitní, ohleduplnou a láskyplnou péči.   

 

 V praktické části jsem se snažila prověřit svoji hypotézu. Při zamýšlení a 

zpracovávání metodiky mého výzkumu, jsem se rozhodla pro kvalitativní výzkum na 

malém výzkumném vzorku. K výzkumu jsem náhodně vybrala šest klientů domova 

seniorů, kterým jsem zdlouhavým vyprávěním odprezentovala záměr mého výzkumu, 

předmět výzkumu, jaké metody použiji ke sběru dat. Už samotná příprava byla velmi 

vyčerpávající, ale pevně doufám, že veškerá moje snaha přispěla ke zhotovení této 

bakalářské práce. Přála bych si, aby moje bakalářská práce oslovila alespoň takovou 

skupinu lidí, která má stejné představy o péči seniorů jako vnímám já. 
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