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Anotace 

Tato diplomová práce se zaměřuje a přibližuje aktivizaci seniorů v domově se zvláštním 

režimem. Cílem práce je zjistit, jak probíhá a ovlivňuje seniory aktivizace v domově a její 

přínos pro tyto klienty. V teoretické části vysvětluji především základní pojmy, kde věnuji 

pozornost sociálním službám a sociální péči, aktivizačním technikám a metodám, seniorům 

a demenci. Ve výzkumné části této diplomové práce, která je vedena kvalitativní výzkumnou 

metodou a formou polostrukturovaného rozhovoru, zjišťuji přínos aktivizace pro uživatele 

domova se zvláštním režimem. 
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Abstract 

This diploma thesis focuses on and approaches the activation of seniors in a home with 

a special regime. The aim of the work is to find out how activation and influence in the home 

and its benefits for these clients takes place and influences seniors. In the theoretical part I 

explain mainly the basic concepts, where I pay attention to social services and social care, 

activation techniques and methods, seniors and dementia. In the research part of this diploma 

thesis, which is conducted by a qualitative research method and in the form of a semi-

structured interview, I find out the benefits of activation for users of a home with a special 

regime. 
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ÚVOD 

Nad tématem diplomové práce jsem dlouho přemýšlela a snažila jsem se zvolit téma, které mi 

bude blízké prostředím, ale zároveň také svým obsahem. Rozhodla jsem se pro diplomovou 

práci na téma „Aktivizace seniorů v domově se zvláštním režimem“. Téma jsem si vybrala na 

základě zkušenosti s tímto druhem zařízení, ale také především proto, že mě tato skupina 

seniorů velmi zaujala svým postojem k životu, i přes jejich některé těžké životní osudy. Cílem 

této práce je zjistit, jak probíhá aktivizace seniorů v domově se zvláštním režimem, jak 

aktivizace tyto seniory ovlivňuje, a především jaký přínos pro tyto uživatele má.   

 Teoretickou část jsem rozdělila na pět základních kapitol, kde se v každé kapitole 

věnuji základním pojmům souvisejících s tématem diplomové práce. V první kapitole 

s názvem „Stárnutí a stáří“ se věnuji vysvětlení základních pojmů, jako například senior, 

gerontologie, geriatrie a jak se vyrovnat se samotným stářím. Druhá kapitola je zaměřená na 

demenci, kde popisuji podoby demence, důsledky kognitivní poruchy. Popisuji zde určení 

diagnózy, vývojová stádia demence od nejlehčí formy po terminální, léčbu demence 

a možnou prevenci této nemoci. Třetí kapitola zahrnuje podrobnější náhled na různé typy 

demence a seznamuje nás například s nejčastěji vyskytovanou demencí, kterou je 

Alzheimerova choroba, ale i dalšími typy demencí. Čtvrtá kapitola popisuje sociální služby 

a sociální péči zaměřenou na seniory. V úvodu této kapitoly nahlédneme do historie, kde se 

seznámíme s péčí o nemocné a nemohoucí v raných začátcích péče o tuto skupinu obyvatel. 

V další podkapitole rozvineme teorii, zda rodinná péče, je tou nejvhodnější péčí o nemocné 

seniory a pozvolna přejdeme k péči zdravotní, která nám uvede možnosti zdravotní péče 

dostupné pro seniory. V závěru této kapitoly se zaměříme na sociální služby a sociální péči, 

která je poskytována seniorům, nebo kterou mohou využívat rodiny seniorů nebo osoby, které 

o seniory pečují. Poslední pátou kapitolu jsem nazvala „Aktivizace seniorů a aktivizační 

techniky“, která nám popisuje jednotlivé aktivizační techniky a metody, které jsou cíleně 

zaměřené na osoby s kognitivní poruchou a osoby s různými formami demence. Mezi tyto 

techniky, patří například ergoterapie, biblioterapie, arteterapie, trénování paměti, 

muzikoterapie, bazální stimulace, reminiscenční terapie a mnoho dalších.  

 Výzkumná část mé diplomové práce je zaměřena na aktivizaci seniorů v domově se 

zvláštním režimem, a tudíž se prolíná s částí teoretickou. V úvodu výzkumné části je důležité 

si stanovit hlavní výzkumný cíl, dílčí cíle a výzkumné otázky. Výzkumnou část jsem si 

rozdělila na čtyři dílčí celky, ke kterým jsem vytvořila výzkumné otázky, které budu 
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dotazovaným pokládat formou polostrukturovaného rozhovoru, a tudíž se jedná o výzkum 

kvalitativní. Výzkumným cílem diplomové práce je zjistit, jaké aktivity jsou seniorům 

nabízeny, jak často je využívají, jak jsou s nimi spokojeni, co je motivuje a především, jaký 

přínos aktivizace má pro samotné seniory. První dílčí celek je směřován na zjištění, zda 

senioři v domově jsou seznámeni s možností aktivizace a co aktivizace nebo aktivity 

znamenají. Druhý dílčí celek je zaměřen na aktivity, které senioři užívají nejvíce, jakou mají 

motivaci k účasti na těchto aktivitách a jak často aktivity navštěvují. V následujícím třetím 

dílčím celku budu zjišťovat, jak nebo v čem tyto aktivity seniorům pomáhají, co jim přináší 

a jak se cítí před a po aktivitách. Poslední čtvrtý dílčí celek sleduje, jaké služby seniorům 

v rámci aktivizace chybí, a co by se dalo popřípadě zlepšit. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 STÁRNUTÍ A STÁŘÍ 

V této kapitole se zaměřím nejen na definování pojmů stárnutí a stáří, kde popíšu, jaké změny 

stáří jedinci přináší, ale také vysvětlím pojmy s nimi spojené, jako jsou senior, diskriminace 

a gerontologie. Mnohdy je tato konečná etapa života chápána velmi negativně, ale i stáří má 

své klady a pro někoho může znamenat jedno z nekrásnějších období svého života. Záleží na 

povaze a charakteru člověka a jakým způsobem ke stárnutí přistupuje. I stáří se dá užívat 

velmi kreativně a spokojeně.  

 

1.1 Stárnutí a stáří 

Stárnutí je nevyhnutelný proces, při kterém v průběhu života jedince dochází k soustavným 

psychickým a fyzickým změnám. Definic, jak charakterizovat stárnutí, existuje celá řada. 

Záleží jen na úhlu pohledu, ze kterého k tématu přistupujeme. Stárnutí, stáří a smrt jsou 

neoddělitelnou součástí života jedince, ke kterým v průběhu svého života směřuje. Nesmíme 

zapomenout na ten fakt, že ne všichni mají to štěstí stárnout a zestárnout. Jsou lidé, kteří 

nezestárnou a vlivem různých událostí přijdou o život velmi brzy. Stáří je fází života, která 

bývá označována za tu poslední. Podle Vágnerové (2007) bývá označována jako post-

vývojová fáze, kde došlo k rozvoji všech schopností a proměny osobnosti, která spěje 

k jejímu konci.  

Dle Hamiltona (1999) je nutné posuzovat stárnutí jako součást kontinuální proměny, 

kde je složité určit, ve kterém věku končí střední věk a kdy začíná stáří. Dále uvádí, že 

neexistuje žádné spolehlivé měřítko stárnutí a většina gerontologů označuje za počátek stáří 

věk 60-65 let, kdy je patrné oslabení celé řady psychických i fyzických procesů. Příčiny 

fyzického úpadku jsou obecně nazývány teorií opotřebováním, kdy dochází vlivem užívání 

k opotřebování různých částí těla, mezi které patří také buněčná teorie, kde tělo stárne 

v důsledku vystavení buněk toxinům. Podloženým faktem je ta skutečnost, že procesy 

biologického, psychologického a sociálního stárnutí jsou na sobě vzájemně závislé.  

Pacovský a Heřmanová píší: „Stárnutí a stáří je specifický biologický proces, který je 

charakterizován tím, že je dlouhodobě nakódován, je nevratný, neopakuje se, jeho povaha je 

různá, zanechává trvalé stopy. Jeho rozvoj se řídí druhově specifickým zákonem. Podléhá 

formativním vlivům prostředí“ (1981, s. 57). 
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Skutečnost značných rozdílů v rychlosti stárnutí mezi lidmi určitě stojí za povšimnutí. 

Tento jev můžeme částečně vysvětlit environmentálními faktory, jako je například chudoba, 

špatná hygiena a strava. Stáří, které vnímáme v současné podobě v dnešní době, dříve 

víceméně neexistovalo. V prehistorických dobách se stáří nedožíval nikdo a téměř do 

sedmnáctého století překročilo pětašedesátý rok života přibližně jen jedno procento západní 

populace. Do století devatenáctého se toto číslo zvýšilo přibližně na čtyři procenta. 

 

1.2 Členění stáří 

V odborných publikacích, teoretických pracích a různých studiích se můžeme setkat s různým 

členěním stáří. Nejběžnějším měřítkem stáří je chronologický věk, kde při porovnání několika 

jedinců téhož roku, zjistíme „že tito jedinci se ve své podstatě odlišují, a to především 

v oblasti sociálního věku a biologických změn. 

Nejstarší názor na periodizaci stáří je od J. A. Komenského, který jej pojmenoval 

termíny: 

o starý muž 35-42, 

o kmet 42 a vice. 

Švancara (1983) například uvádí následující dělení: 

o zralá dospělost (presenium) 46/48 – 65, 

o stáří (senium)    nad 65 let, 

o vysoký věk    nad 80 let. 

Dle Malíkové (2011) je považován věk za jednu ze základních charakteristik člověka. 

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se rozděluje následovně: 

o dospělost    30-44 let, 

o střední věk (zralý věk)  45-59 let, 

o senescence (časné stáří)  60-74 let, 

o kmetství (vlastní stáří)  75-89 let, 

o dlouhověkost (patriarchum)  90 let a více. 

Z hlediska přístupů můžeme stáří dále rozdělit klasifikací podle věku: 

o věk biologický – podstatně se může lišit od věku kalendářního, především 

způsobem života, prodělanými nemocemi, úrazy, stresovou zátěží a především 

genetickým zatížením 



13 

o věk funkční (věk skutečný) – který, je ovlivněn změnami psychickými, sociálními 

a biologickými, nemusí odpovídat věku kalendářnímu, ale odpovídá skutečnému 

potenciálu člověka 

o věk kalendářní, neboli matriční – jedná se o datum narození 

o věk sociální – určen změnou sociálních rolí  

o věk psychologický – jak se člověk sám cítí a jak hodně vnímá svůj kalendářní věk 

(Hrozenská, M., Dvořáčková, D., 2013) 

Každý jedinec je jiný, liší se od ostatních, a proto i stáří může mít různou podobu 

z hlediska funkčního, zdravotního, ekonomického a sociálního. Liší se v hodnotách, normách, 

zájmech, přístupu apod. Rozlišujeme trojí podobu stáří a stárnutí: 

o úspěšné stárnutí a zdravé stáří – zdravotní, ekonomický, funkční 

a psychologický stav člověka odpovídá sociální situaci a prostředí, ve kterém se 

jedinec pohybuje. Je zajištěna seberealizace, spokojenost a rovnováha. 

o obvyklé stárnutí a stáří – mezi výše zmíněnými stránkami člověka existuje 

nerovnováha, tím vzniká nespokojenost, nemocnost, osamělost. 

o patologické stárnutí -  ve všech oblastech života je situace horší a složitější, která 

se většinou ještě zhoršuje, což vede k nespokojenosti jedince, ekonomickému 

úpadku, sociálnímu vyloučení, psychickým problémům. 

Při stárnutí stárne většina orgánových soustav a orgány samotné, celý život docházelo 

k jejich opotřebování a ve stáří je patrná únava a opotřebení. Míra opotřebení je přímo úměrná 

stylu života jedince, genetickému zatížení, životnímu prostředí, ekonomickým možnostem 

a především psychické odolnosti a schopnosti vyrovnat se po dobu života se stresovými 

faktory (Mlýnková, 2011). 

 

1.3 Senior 

Kdo je vlastně senior, důchodce, penzista, stařec, geron (z řeckého gerón=starý muž). 

Všechna tato pojmenování se týkají starších lidí. V encyklopediích, odborných časopisech 

a knihách je uvedeno, že senior je starší člověk. Dále je uváděno, že pojem senior není právní 

ani statistickou kategorií, ale kategorií spíše sociologickou. Statistická definice seniora podle 

věku není u nás ani ve světě jednotná. Chronologický věk proto není jednotným kritériem, pro 

zahrnutí osob do kategorie senior. Většina expertů se shoduje, že o začátku stáří můžeme začít 

hovořit od věku 75 let. Tím je možno osoby nad 75 let věku života označovat za seniory.  
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V České republice občané posuzují stáří podle několika znaků. Patří mezi ně věk, 

fyzický stav, ztráta autonomie, ztráta duševní svěžesti, neschopnost řešit problémy 

a přizpůsobit se změnám, nástup do penze a narození vnoučete. Pro mladé lidi je 

rozhodujícím faktem k určení stáří věk. Pro samotné starší lidi je to ten fakt, jestli se o sebe 

dokážu v důchodu postarat. I když se pojem starý posouvá za hranici 75 let, všechny 

průzkumy přesvědčivě poukazují na ten fakt, že Češi nechtějí pracovat déle než do 57 let. 

(Vavroň, 2012) 

Výrazy penzista důchodce a senior nyní zahrnují neuvěřitelně pestrou škálu osobností 

různého věku, zájmů, kondice a zdravotního stavu. Nezbývá, než si jen přát, ať je každý 

člověk mladým seniorem co nejdéle.  

 

1.4  Strategie, jak se vyrovnat s vlastním stářím 

Jak uvádí Dvořáčková (2012), po celý svůj život čerpáme životní energii z různých zdrojů. 

Nejdůležitější energií v našem životě je energie vztahová, která vychází především ze vztahu 

k druhým, vztahu k prostředí a v nemalé míře také k sobě samým. Dohromady tato energie 

tvoří celek, který nás celý život posouvá kupředu, nebo nikoliv. V průběhu života je nutné 

svůj pozitivní vztah opírat o drobné radosti a naučit se přijímat svá omezení, která se objevují 

s přibývajícím věkem. Udržování sociálních vazeb a navazování přátelství v každém věku je 

velmi důležité k pochopení sebe sama a v neposlední řadě také mít rád sám sebe. Je velmi 

žádoucí mít přátele a někoho, o koho se můžeme opřít a na koho se můžeme spolehnout. 

Vyjádření citů a lásky je jedna z nejdůležitějších hodnot v oblasti lidského života. Někteří 

senioři jsou uzavřeni do svého světa a nechtějí komunikovat s okolím, proto bychom měli toto 

rozhodnutí respektovat, ale také mít seniora pod dohledem kvůli případné potřebné pomoci. 

Člověk je tvor společenský a odpradávna vytvářel skupiny ve snaze žít ve skupinovém 

společenství, nikoliv jako izolovaný jedinec. Společenský život nám přináší podporu a pomoc 

překonávat těžké životní etapy a pocity méněcennosti a nedostatečnosti (Dvořáčková, 2012).  

Klevetová a Dlabalová říkají: „Osobnost starého člověka je utvářena celým jeho 

předchozím vývojem. Nesmíme zapomínat na jeho dřívější zkušenosti, schopnosti adaptace 

na zátěžové situace a v neposlední řadě na jeho primární rodinu, kde se naučil vytvářet vztahy 

k lidem a přijímat způsob života“ (2008, s. 31-33). 

Autorka dále uvádí pět vyrovnávacích strategií o zvládání vlastního stáří. Jedná se 

o tyto strategie:  

https://www.novinky.cz/domaci/280808-vek-kdy-je-clovek-uz-stary-oficialne-neexistuje-experti-mluvi-o-75-letech.html


15 

Konstruktivní strategie 

Autorka dále uvádí, že člověk se dokáže vyrovnat s omezením, které stáří přináší. Vytváří 

nové vztahy, snaží se být aktivní, stanovuje si přiměřené plány a cíle. Je otevřený novým 

situacím, je snášenlivý, pružný v myšlení a poznávání. Rozvíjí své zájmy, je spokojený, má 

smysl pro humor, akceptuje svá omezení, snadno navazuje kontakty, vůči životu je 

optimistický, využívá současných schopností. Tento typ seniorů je ochoten využívat 

kompenzační pomůcky, aby se nemuseli vzdát aktivního stáří. 

„Prioritou a motivací je mít svůj životní cíl a být schopen pro sebe něco 

vykonat“(Klevetová a Dlabalová, 2008, s. 31). 

 Strategie závislosti 

Zde hlavní roli hraje pasivita. Senior nechce nic rozhodnout sám, je pasivní, o ničem 

nerozhoduje, přesouvá zodpovědnost na druhé, spoléhá na pomoc druhých. Je, nebo byl pod 

vlivem partnera a tato role mu maximálně vyhovuje. Má rád svůj klid a soukromí, odpočinek, 

pohodlí a bezpečí. Neví, co je pro něho v dané situaci to nejlepší, vše nechává na ostatních. 

Dá se velmi dobře ovlivnit svými dětmi. Destruktivní dopad to má v případě, kdy názory dětí 

jsou v rozporu s potřebami seniora.  

„Životní styl, který člověk získal v předešlých životních stadiích, nedokáže změnit 

druhý člověk. Návyky, které jsme byli zvyklí uplatňovat, přetrvávají v dalších lidských 

vztazích“ (Klevetová a Dlabalová, 2008, s. 32). 

Strategie obranná 

Tento typ člověka odmítá přijmout změny stáří, je přehnaně aktivní, aby dokázal sobě 

i ostatním, že je zcela soběstačný a nikoho a žádnou pomoc nepotřebuje. Jedná se zpravidla 

o člověka, který byl společensky a profesně velmi úspěšný a nechce se smířit s odchodem do 

důchodu. Pečlivě dodržuje své zvyky, nesmí se nic měnit a příliš se emočně kontroluje. Chce 

mít moc nad prostředím a je velmi konfliktní.  

„V životě nastanou chvíle, kdy je nutné si uvědomit, že pomoc druhé osoby potřebuji. 

Jde jen o to, naučit se o ni říct“ (Klevetová a Dlabalová, 2008, s. 33). 
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Strategie hostility 

Člověk je obětí svého života. Hledá viníky za své životní prohry, neúspěch není jeho vina, ale 

ostatních, Je podezřívavý, agresivní, stále si stěžuje a vyhledává konflikty. Chce být litován. 

Je nepřátelský vůči lidem a vůči všemu, nikdy nic není dobře. 

„Naučený životní styl člověka ve vyšším věku nezměníme. Musí chtít sám. Zde je na 

místě možnost psychoterapie a úsilí chtít sám přehodnotit své dosavadní postoje“ (Klevetová 

a Dlabalová, 2008, s. 33). 

Strategie sebenenávisti 

Tento člověk obrací svou zlobu a nenávist proti sobě. Trpí pocitem osamělosti, nechce nic 

dělat a o nic se snažit a svůj život hodnotí pohrdavě a kriticky. Zajímá se o témata jako je smrt 

a bere ji jako vysvobození ze své pasti. Je velmi kritický vůči své osobě. Ve svém životě 

nebyl příliš spokojený a měl neuspokojivé vztahy s manželem, rodiči i na pracovišti. U tohoto 

typu člověka je velmi těžká motivace k pozitivnímu přístupu. Nejvhodnější formou pomoci 

v těchto případech je psychoterapie.  

„Důležitou složkou života je uvědomění si, jakým způsobem jsem žil, jaké vztahy 

jsem udržoval a jak je nyní využívám. Stane se ze mě věčný stěžovatel, nebo se budu snažit 

zamyslet se nad tím, co ještě pro své životní štěstí mohu udělat“ (Klevetová a Dlabalová, 

2008, s. 34). 

 

1.5 Gerontologie a geriatrie 

V současné době se považuje za samozřejmost, že starý člověk potřebuje pomoc nejen 

zdravotní, ale i sociální, často buď obě současně, nebo obě postupně. Zajímá nás ten fakt, kdy 

se staly problémy starých lidí tématem a úkolem lékařů a vědců. Určit časovou hranici mezi 

dřívějšími praktikami pomoci starým lidem a speciální vědou, která odborně pojednává 

o všech problémech starého a stárnoucího člověka, je velmi nesnadné (Haškovcová, 2010). 

Gerontologie je tedy věda o stárnutí a stáří a je uznávanou vědeckou disciplínou. 

Vznikala pozvolna, nelehce a teprve nedávno. Samotný název gerontologie vznikl ve 30. 

letech 20. století a jako samostatný interdisciplinární vědní obor je uznáván od roku 1939. 

Samotný název byl odvozen z řeckých slov gerón – stařec a slova logos, což znamená slovo, 

nebo nauka. Gerontologii rozdělujeme na gerontologii experimentální, sociální a klinickou, 

resp. geriatrii.  
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 Gerontologie experimentálníse zabývá mechanismy biologického procesu stárnutí 

buněk, organismů,orgánů a tkání a studuje procesy psychologického a biologického stárnutí 

člověka. Získávání poznatků o procesech stárnutí je důležité, a to především z hlediska 

následného vyhodnocení a doporučení postupů, které mohou proces stárnutí zmírnit, nebo 

oddálit. 

Gerontologie sociální řeší především sociální dopady stárnutí a stáří na člověka jako 

jedince, ale také jako součást společnosti. Všímá si sociálních a společenských faktorů, 

a procesů, které stárnutí ovlivňují. Kategorizuje sociální potřeby stárnoucích a starých lidí 

a upřednostňuje zdravé a úspěšné stárnutí s cílem aktivního stáří a soběstačnost seniorů. 

Gerontologie klinická neboli geriatrie je lékařským oborem, který se zabývá 

specifickými aspekty léčby starých lidí, zvláštnostmi chorobami ve stáří, jako například 

výskyt více nemocí současně, jejich průběh, komplikace a chronicita. Geriatrie se věnuje 

především tzv. dlouhodobé péči a komplexní zdravotně sociální péčí o nemocné se závažným 

chronickým zdravotním postižením (Pacovský, Heřmanová, 1981). 

„Gerontologie má specifický obsah, vymezený předmět zájmu, využívá zvláštních 

poznávacích metod (experiment) a také má stanovený cíl – program. Shrnuje všechno, co se 

týká starého člověka ve zdraví i nemoci“ (Pacovský, Heřmanová, 1981, s. 13). 
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2 DEMENCE 

V této kapitole se budu věnovat pojmu demence. Definicí demence, příčinami jejího vzniku, 

jaké jsou příznaky této nemoci, rozdělením a léčbou.   

 

2.1  Demence 

Slovo demence pochází z latinského slova „demens“, kde předpona „de“ znamená odstranit 

a „mens“ je latinské slovo pro mysl. Doslovný překlad demence tedy zní „bez mysli“. 

Demence je velmi závažná choroba zapříčiněná degenerativními změnami v mozkové tkáni, 

kde dochází k vývoji mnohočetných kognitivních poruch. Jedná se o poruchy paměti, úsudku, 

schopnosti učení, počítání, řeči, orientace, myšlení a poruchy chování. Zhoršení sebekontroly, 

emoční labilitou a poruchami sociálního myšlení. Tato nemoc je tak destruktivní, že člověka 

postiženého demencí čeká postupný úpadek a v její poslední fázi se pacient stěží podobá tomu 

stejnému člověku, jako na začátku nemoci. Úpadek postihuje člověka ve všech rovinách jeho 

života (Buijssen, 2006).  

Velmi zajímavě popisuje demenci Haškovcová (2010). Pro demenci se dříve používal 

název senilní demence, která se projevovala velmi zřídka, protože se lidé v této době 

nedožívali nijak vysokého věku, a proto nepředstavovali pro okolí tak velkou zátěž jako 

v současné době, kdy se věk dožití velmi prodloužil a vliv má také především medicína 

s efektivními diagnostickými metodami. Haškovcová nazývá toto onemocnění jako tichou 

epidemii 21. století.  

Jak uvádí Hamilton (1999), velká část laické veřejnosti má demenci spojenou pouze se 

stářím a senilitou. Ale tak tomu opravdu není. Demence se může objevit kdykoli, v průběhu 

života, a s přibývajícím věkem se zvyšuje pouze pravděpodobnost vzniku tohoto onemocnění. 

Autor dodává, že existuje přibližně 50 známých forem demence (Hamilton, 1999). 

Demence může nastat také u mladých lidí a dětí, například: 

o po úrazu, 

o pod vlivem dlouhodobého užívání drog, alkoholu nebo léků, 

o v důsledku vlivu špatného životního prostředí, 

o v důsledku intoxikace, 

o při metabolických změnách, závažná tělesná onemocnění spojená s činností 

mozku, 

o v souvislosti s infekčním onemocněním, AIDS, 
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o při nádorech mozku (Nývltová, 2008). 

 

2.2  Podoby demence 

Dle výskytu prvních příznaků rozdělujeme demenci na dva základní druhy. Prvním druhem je 

tzv. presenilní demence, kam řadíme například Wilsonovu chorobu, Huntingtonovu nemoc, 

progresivní paralýzu (syfilis), a  spongiformní encefalopatii. Dalším druhem demence dle 

výskytu prvních příznaků, je tzv. stařecká, neboli senilní demence. Do této skupiny patří 

především Parkinsonova nemoc, Alzheimerova choroba, Pickova nemoc.  

 

Dále rozdělujeme demenci na primární a sekundární: 

Primární demence: 

Atroficko-generativní – Alzheimerova choroba, Frontotempolární lobární degenerace 

Ischemicko-vaskulární – nedostatečné okysličení mozku (hypoxie), arteriosklerotické změny, 

demence v důsledku úrazu, nádoru apod.  

Sekundární demence: 

Symptomatická - Infekce – AIDS, syfilis, KURU, Herpetická encefalitida 

- Metabolické a jiné poruchy – Wilsonova choroba, Wernickeova 

encefalopatie, Hypotyreóza 

- Expanzivní nitrolební děje – mozkový nádor, normotenzní hydrocefalus 

- Toxické – alkohol, drogy 

- Traumatické – změny, prožitá traumata  

(Wikipedia.org, 2020) 

 

2.3 Určení diagnózy a důsledky kognitivní poruchy 

Jak uvádí Hamilton (1999), lékaři určují diagnózu demence často velmi opožděně. Při 

vyloučení všech ostatních možností, jako jsou deprese, horečnatá onemocnění, nádory apod. 

zbývá z možných diagnóz pouze demence. Díky mnoha typům a příčinám tohoto onemocnění 

je určení přesné diagnózy velmi složité. Základní typy demencí totiž vykazují v podstatě 

stejnou skupinu symptomů, jako je porucha paměti, špatná schopnost intelektu, poruchy 

chování a další (Hamilton, 1999). 
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Ztráta paměti 

Jak již bylo zmíněno autorem, základní charakteristikou demence je porucha paměti. Míra 

postižení pacienta je obvykle posuzována řadou jednoduchých testů paměti a dotazníkem, 

který zjišťuje pacientovo chování.  V těchto testech najdeme otázky typu: „Co je dnes za 

den?“, „Kolik je Vám let?“, „Jaké je Vaše jméno?“, „ Jaký máme rok?“, „Kdo je současný 

prezident ČR?“ atd. Jedná se o otázky jednoduché, a především o otázky, které by měl znát 

každý normálně stárnoucí člověk. Při vyplnění dotazníku je nutné oslovit osobu, která je 

pacientovi velmi blízká, která o něho pečuje a zná ho nejlépe. Zde se zjišťuje míra 

soběstačnosti a hodnotí se aktuální stav pacienta, na základě kterého se později vypracuje 

individuální ošetřovatelský plán, v případě že bude pacient hospitalizován.  

Detailnější metodou, která popisuje stav funkcí pacienta trpícího demencí je metoda: 

Hodnocení funkční úrovně – pacient je zařazen do jedné ze sedmi kategorií: 

1. označuje normální funkci organismu, 

2. subjektivní pocity úbytku schopností intelektu, 

3. již poškození intelektu, především paměť – 7 let, 

4. rozšiřování obtíží na poměrně složité – starat se o finance – 2 roky, 

5. snížená schopnost vybrat si vhodné oblečení – 18 měsíců, 

6. není schopen se oblékat, věnovat se hygieně – 2-3 roky, 

7. dochází ke ztrátě motorických a verbálních schopností – 6 a více let (Hamilton 1999). 

Jednodušší hodnocení nám nabízí Klinická posuzovací škála demence. Jedná se 

o seznam rozličných úkonů, kde je hodnocena především úroveň výkonu, jako je paměť, 

chování doma, orientace atd. Na základě získaných skóre a následnému vyhodnocení je stav 

pacienta klasifikován jako „bez demence“, nebo „sporné“, nebo jako „mírná, střední a vážná“ 

forma onemocnění. Samotné poškození paměti a jiných funkcí organismu nám ještě 

nedefinuje demenci, i přesto, že se jedná o klíčové projevy demence. Kritéria demence 

můžeme klasifikovat následujícím způsobem: 

1. úbytek schopností intelektu, negativně ovlivňuje pracovní a sociální chování jedince, 

2. úbytek paměti jedince, 

3. změny se týkají alespoň jedné z oblastí – abstraktní myšlení, soudnost, osobnost, 

zasažení korových funkcí, 

4. pacient při potížích není pod drogami, alkoholem, není intoxikován. 
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Onemocnění demencí je také členěno podle závažnosti dopadů na mírné, střední 

a vážné. Všechny typy demence odpovídají tomuto rozdělení, ale každý je charakterizován 

jedinečným vzorcem dysfunkce (Hamilton 1999). 

Všichni jsme čas od času zapomněli dorazit na domluvenou schůzku, nechali doma 

klíče, nemohli si vzpomenout na jméno nebo příjmení. Je to nepříjemné, stresující, děsivé, ale 

zdaleka to není to, co prožívají lidé se ztrátou paměti. Jak uvádí Zgola (2003), lidé se ztrátou 

paměti si neuvědomují, že něco ztratili nebo zapomněli a nerozumí okolí, proč se k nim chová 

jinak. Tito lidé si nevybaví událost, ke které došlo před chvilkou, před několika dny, měsíci. 

Uchované vzpomínky ze vzdálené minulosti jsou většinou zachovány do mnohem pozdějších 

stadií nemoci. Tato ztráta paměti se podle něj projevuje jako: 

o velké potíže se získáváním nových znalostí, 

o špatná orientace a odhad v prostoru, lidech a čase, 

o neustále se opakující dotazy, 

o konfabulace, tvoření představ- paranoické stavy, 

o nedostatek vhledu, úzkostlivost. 

Ztráta paměti znesnadňuje nemocnému nabýt nových zkušeností a dovedností a změnit 

staré zvyky, což vede k problémům a nepochopením konkrétní situace. Příkladem může být 

muž, který byl přijat do domova důchodců a který začal obtěžovat jednu z obyvatelek 

domova. Každý večer se snažil dostat do jejího pokoje. Rodina zmíněného muže nechápala 

jeho chování, protože dříve doma ani nikde jinde problémy tohoto typu neměl. Později se 

však zjistilo, že muž měl doma ložnici napravo ode dveří do koupelny a v domově zde byl 

pokoj jiné obyvatelky domova. Muž pouze šel ve stopách svého starého zvyku po opuštění 

koupelny. Jedinec, který není schopen získat nové znalosti, nemá možnost poučit se ze 

zkušeností a přizpůsobit se novým okolnostem. Tato přizpůsobivost umožňuje člověku 

přežívat a dokonce prospívat i v prostředí a podmínkách pro člověka zcela nevhodných. 

Pokud tato schopnost člověku chybí, přizpůsobuje se jen velmi pomalu, nebo vůbec. Cítí se 

velmi špatně,nemůže si zvyknout a nechce si zvyknout. Většina těchto lidí je velmi nešťastná 

(Zgola, 2003). 

Dalším problémem spojeným se ztrátou paměti je dezorientace v čase, místě nebo 

osobě. Nemocný si nepamatuje orientační informace. Každý z nás se určitě setkal s pocitem 

akutní dezorientace. Jsme v cizím městě a nemůžeme si vzpomenout, kde jsme zaparkovali 

auto, nastává panika a stres. Jiná situace může nastat, když se v noci probudíme a nevíme co 

se s námi děje, kolik je hodin, kde jsme, co je za den. Tyto situace jsou chvilkové, prchavé 
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a velmi zřídka se vyskytující. Přesto se dokážeme vžít do situace, která je spojená s pocitem 

být mimo. Toto vysvětluje fakt, že osoba s kognitivní poruchou používá mechanismu držet se 

každé informace, která k ní pronikne. Opakovaně opakuje otázku, aby si ji zapamatovala co 

nejdéle. V případě, že je tato osoba něčím, nebo někým vyrušena, musíme jí otázku znovu 

opakovat. Samotným opakováním si osoba se ztrátou paměti říká o pomoc. Záleží na člověku 

(ošetřovateli), který s nemocnou osobou pracuje, nebo je v kontaktu, jak bude k nemocnému 

přistupovat a pochopí-li jeho nemoc a potřeby, uvědomí si, že věta „právě jsem ti to řekl“ je 

naprosto zbytečná. Naše očekávání od osoby, která trpí ztrátou paměti, se musí stát 

realistickými.  

Autor také poukazuje na důsledek ztráty krátkodobé paměti, který nazýváme 

konfabulací. Jedná se o skutečnost, kdy se nemocná osoba snaží vysvětlit současnou situaci 

používáním znalostí z dřívější doby. Nemocná osoba si nepamatuje současné události, ale ví, 

že by měly dávat smysl, a tak se snaží je dotvářet znalostmi z dob předešlých. Výsledkem je 

zmatek a chaos a ošetřovatel si myslí, že nemocný si vymýšlí, lže, nebo dokonce obviňuje 

ostatní z nesmyslných činů. S konfabulací jde ruku v ruce také paranoia, kde dochází 

k paranoidnímu chování jedince, které se projevuje obviňováním ostatních, například 

z krádeže, z pronásledování atd. Při práci s takto nemocným člověkem je velmi důležité, aby 

ošetřovatel byl vzdělaný a porozuměl mechanismům paranoie a konfabulace.  

Stav, který provází pacienta při všech výše popsaných aspektech ztráty paměti, se 

nazývá úzkost, která je doprovázená nedostatkem vhledu. Jedná se o souhrn všech aspektů, 

které působí na nemocného. Nemocný neví, jak se sem dostal, kam ho teď pošlou, jak se 

dostane domů, co se od něho očekává, co je to za lidi, co tady dělá, ale uvědomuje si fakt, že 

dříve bylo všechno jinak (Zgola, 2003). 

 

Poruchy jazyka  

Osoby postižené demencí trpí také mimo jiné poruchou jazyka. Zgola uvádí, abychom 

pochopili poruchu jazyka, musíme nejprve rozlišit jazyk a řeč. Jazyk je schopnost zakódovat 

myšlenky do slov a naopak, myšlenky ze slov dekódovat. Zatímco řeč je schopnost tato slova 

artikulovat. Řeč jako taková je zřídka kdy postižená demencí Alzheimerova typu, ale jazyk 

bývá demencí ohrožen velmi často.  
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Jazyk můžeme rozdělit na dvě základní složky: 

o receptivní jazyk - chápeme jako schopnost umět porozumět myšlenkám jiných, 

dekódovat 

o expresivní jazyk – schopnost vyjádřit vlastní myšlenky, kódovat 

Obě tyto složky jazyka nemusí být postiženy ve stejném rozsahu, ale většinou je do 

určité míry postižena jak část receptivní, tak část expresivní. Osoba s poruchou receptivního 

jazyka má problémy s rozeznáním slov a porozuměním složitějším větám. Zde je velmi 

důležité rozeznat, zda osobě uniká smysl slov, nebo není schopna formulovat své myšlenky.  

Pokud má osoba problém s rozeznáním slov, můžeme použít synonyma, nebo popis předmětu. 

Pokud má ale problém s porozuměním myšlenky, nebude schopna pochopit smysl, ani za 

použití synonym, kterými slovo nahradíte.  

Autorka upřesňuje a dodává, že osoby trpící problémy s expresivním jazykem hledají 

obtížně slova, kterými by vyjádřily svou myšlenku. Mohou použít nesprávné slovo, nebo je 

mohou nahradit jiným slovem podobně znějícím. Tomuto jednání se říká parafázie. 

V případě že osoba výraz marně hledá, nebo ho nahradí jiným „tototo“ nebo hledání slova 

prostě vzdá, hovoříme o tzv. anómii. Pokus nemocné osoby o vyjádření své myšlenky může 

vést k tzv. opisu, kde se jedná o podrobný popis situace, předmětu, nebo osoby. Zprvu se 

může zdát, že nemocná osoba je velice sečtělá a popis se jí velice daří, ale po chvíli si 

posluchač uvědomí, že nemocná osoba vůbec nemluví k věci a v problematice se neorientuje. 

Dalším problémem používat expresivní jazyk je neschopnost správně řadit slova a tím 

vytvářet smysluplnou větu. Jedná se o tzv. slovní salát, který vede k vážné komunikační 

bariéře nemocné osoby. Nemocný člověk, který nemůže efektivně používat slova, ztrácí 

prostředek pro racionální plánování a také řešení problémů. Je velmi důležité tomuto člověku 

pomoci s vedením a poskytnout mu logickou zpětnou vazbu (Zgola, 2003). 

Velmi zajímavý názor uvádí Vágnerová (2007), kdy senioři mají tendenci 

komunikovat prostřednictvím tělesných potíží. Opakovaně mluví o svých potížích a neustále 

dokola na sebe upoutávají pozornost, protože jiný způsob, jak iniciovat zájem blízkého okolí, 

nebo osoby, nezvládají (Vágnerová, 2007). 

 

Deficity pozornosti 

Porucha pozornosti u osoby s kognitivní poruchou je pro pečující osobu a její nejbližší velmi 

náročná, zdlouhavá a dalo by se říci nekonečná. Nemocná osoba nezůstane u žádné činnosti 

déle než dvě až pět minut, není schopna posedět na jednom místě, bloumá po místnosti, nebo 
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z ní odejde, hledá, co by ji zaujalo, ale nic nenachází. V půli prováděné činnosti tuto činnost 

přeruší, i když je zpola oblečená, odejde od rozjedeného jídla, od vyprávění, které ji 

nezaujme.  

 

Nejobvyklejší vzorce chování spojené s poruchou pozornosti: 

o problém začít, nebo ukončit úkol nebo akci, 

o upnutí se na jeden nepodstatný aspekt úkolu, ale na celek tato osoba zapomene, 

o neschopnost odblokovat rušivé podněty, 

o snížená schopnost reakce, 

o matoucí reakce. 

(Holmerová, 2014) 

Zgola (2003) dále uvádí, že osoba, která má problém s pamětí, není schopna 

odblokovat rušivé elementy okolo sebe, reaguje na ně intenzivně a nerozlišuje, jestli jsou 

důležité či nikoliv. Těchto rušivých vlivů je mnoho a nemocná osoba se nedokáže soustředit 

jen na jediný a je pohlcena všemi těmito vlivy.  To má za důsledek, že se osoba nedokáže 

soustředit na nic a nic nedělá, nebo se naopak soustředí dlouhou chvíli na jedinou věc a celek 

ji uniká, například zapíná knoflík na košili a zapomene, že si má obléct ještě kalhoty a boty. 

Selektivní soustředění neboli zůstat soustředěný pouze na jeden problém a v případě potřeby 

být schopen pozornost soustředit jiným směrem, považujeme za garantované a náš mozek je 

provádí automaticky. U osob postižených demencí toto selektivní soustředění nefunguje 

a osoba je pod vlivem mnoha rušivých elementů, které není schopna vyfiltrovat. Je velmi 

složité odhalit u osoby trpící kognitivní poruchou, proč nechce, nebo nemůže reagovat na 

různépodněty a situace. Jednou z mnoha příčin může být obyčejný strach.  

Čím to je, že zdravá osoba, která je plachá a stydlivá, by se za žádných okolností 

nepustila například do přednášení svého projektu před mnoha posluchači. Nicméně ta samá 

osoba nemá problém svoji přednášku uskutečnit na místě, které velmi dobře zná, a pro osoby, 

u kterých si je jistá, že ji nebudou soudit, hodnotit, zesměšňovat, ale naopak že ji povzbudí 

a budou ji podporovat.  To samé platí i pro osoby s kognitivní poruchou. Takto postižená 

osoba je stažená sama do sebe, je mlčenlivá, reaguje nepřiměřeně, nebo je apatická. Jakákoliv 

výzva je pro ni nepřijatelná a nechce a nebude reagovat, protože má strach ze selhání, 

posměšků a není si vůbec jistá. V okamžiku, kdy se cítí bezpečně, má okolo sebe známé tváře 

a cítí podporu, je schopna a ochotna přijmout výzvu a vystoupit ze svého zvyku nic nedělat 

(Zgola 2003). 
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Poruchy vhledu, úsudku a abstrakce 

Zgola říká: „Poruchy vhledu, úsudku a abstraktního myšlení spolu se sníženou kontrolou 

emocionálních projevů a nesprávným hodnocením emocionálních projevů druhých, činí 

z osoby s kognitivní poruchou někoho, kdo se může jevit jako tvrdohlavý, nerealistický 

a egocentrický“ (2003, s. 30-31).  

Výše popsané poruchy kladou velmi vysokou zátěž především na ošetřující personál, 

nebo osoby blízké, které o nemocného pečují. Tyto poruchy vedou k tomu, že jedinec reaguje 

těmito způsoby: 

o ve většině případů odmítá pomoc, 

o ztrácí zábrany, nechová se podle norem společnosti, 

o trvá na původních vzorcích chování, 

o nepřijímá fakt o snížení svých schopností, 

o bere věci doslovně, 

o nepředvídá důsledky, 

o neumí si představit nepřítomné objekty, ani okolnosti. 

Suchá (2008) uvádí, že mezi velmi obtížné situace patří skutečnost, kdy nemocná 

osoba, která je dostatečně finančně zajištěna, je ve svém domě, nebo bytě, zanedbána a ve 

špíně. Jakoukoliv pomoc odmítá a nechápe, proč se najednou všichni tak starají, protože dříve 

také pomoc nepotřebovala. Nedokáže správně vyhodnotit vzniklou situaci a může ohrozit své 

zdraví.  Snahu pomoci vnímá jako vměšování, či ohrožení a reaguje zlostně a podrážděně ke 

všem, kdo jí chtějí pomoci. Nemocná osoba si neuvědomuje fakt, že situace a věci se změnily 

a pomoc je tedy namístě. U osob s poruchou kognitivních funkcí dochází nejčastěji 

k nejsložitějším situacím, když trvají a lpí na starých zvycích a zaběhnutému způsobu života.  

Tato funkce je velmi silně ovlivněna pocitem samostatnosti, zodpovědnosti, rolí, kterou tady 

hraje celý život. Pokusíme se nemocné osobě stále dokola vysvětlovat, že jízda automobilem 

je nebezpečná a není možná, protože…!   Jsme si vědomi, že musíme zajistit, aby se nemocná 

osoba neměla možnost dostat k automobilu, a především ke klíčkům. V případě nepochopení 

nastupuje striktní zákaz určité věci. Přesto by osoba trpící demencí neměla mít nikdy dojem, 

že zákaz jí byl nařízen pro její neschopnost, nebo mentální nezpůsobilost. V našem případě 

vysvětlíme, že automobil byl ve velmi špatném technickém stavu, a proto byl zrušen (Suchá, 

2008). 
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Dále Zgola (2003) uvádí, že ke ztrátě zábran a neschopnosti uplatnit vhodné chování 

dochází při selhání filtrovacího mechanismu, který nám určuje, které impulzy nás dovedou 

k činu a které naopak potlačíme a které myšlenky si necháme pro sebe a které použijeme, ale 

záleží také, jakým způsobem. U osoby postižené demencí mohou použitá slova mít sexuální 

zabarvení, obsahovat vulgarity, které dotyčný dříve nikdy nepoužil. Na normálně zábavné 

situace reaguje přehnaným úsměvem, ale na situace, na které reagoval dříve klidně 

a s přehledem, nyní reaguje podrážděně a někdy až rozzuřeně. Tímto chováním je potvrzena 

postupující demence a tato osoba není schopna si uvědomit, co dělá a nedokáže své chování 

ovládnout. Velmi mnoho pacientů s demencí je izolováno vlastními rodinami z důvodu 

strachu z odhalení této nemoci. Je pravdou, že dnešní společnost je o nemoci demence již 

velmi dobře informována a jak již bylo zmíněno, díky velkému počtu osob dožívajícího se 

vysokého věku, se počet postižených demencí také zvyšuje. Je důležité, aby společnost na 

tuto skutečnost byla připravena svou informovaností, porozuměním, tolerancí a ochotou tyto 

občany chápat a pomoci jim. Mnoho nemocných demencí má tendenci brát věci doslova, což 

je způsobeno neschopností chápat obecný význam pojmů. To vede k situacím, kdy dotyčnému 

byl úkol formulován nepřesně, nebo ledabyle a nemocná osoba ho provede přesně podle 

pokynu. Neuvědomuje si, že je to divné, špatné, nebo zcela zbytečné (Zgola, 2003). 

 

Poruchy ve vnímání a prostorové orientaci 

Poruchou vnímání rozumíme neschopnost dát smysl vlastním vjemům, které ovlivňují 

všechny poznávací procesy. Naše schopnost rozeznávat informace zprostředkované zrakem, 

je mimořádně kultivovaná a na zraku jsme závislí.  

V případě poruchy zrakového vnímání je narušena schopnost samotného fungování 

člověka v těchto oblastech:   

o osoba nerozezná předměty nebo lidi, 

o není schopna najít správnou cestu, 

o trpí nejistotou a úzkostí, 

o je schopná zakopnout na rovině, neodhadne vzdálenost, 

o špatně si vykládá podněty z prostředí (iluze), 

o nenajde a nevidí věci, pokud mají málo kontrastní pozadí. 

Zgola (2003) dále uvádí, že rozeznávání známých předmětů osobou s kognitivní 

poruchou, které vede k selhání, se nazývá - agnózie, a může vést až paralyzování osoby. 

Osoba, která je vyzvána, aby zvedla lžičku ze stolku před sebou, bude koukat přímo na ni, ale 
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přesto předmět nerozezná a lžičku nezvedne. V případě, že nemocnému vložíme lžičku do 

ruky, rozezná ji matem, když oči zapomněly. V některých případech ale selže i podpůrný 

mechanismus, hmat, a osoba lžičku jednoduše nepozná, protože obě dvě možnosti zapomněla. 

Další možností je situace, kdy si osoba předmět splete, ale používá ho ke správné činnosti. Ví, 

že se hřebenem češou vlasy, ale hřeben nepozná a češe si vlasy kartáčkem na zuby. 

Dalším problémem je situace, kdy člověk nedokáže přesně identifikovat věci kolem 

sebe a ve svém prostředí, především není-li si této skutečnosti vědom. Mívá sklon k prožívání 

bludů, k mylným představám. Je to způsobeno především nerozeznáním skutečných stimulů a 

nemocná osoba si tento jev vysvětluje po svém. Například pohyb záclony v šeru může 

vypadat jako postava za oknem, nicméně se nejedná o halucinace. Halucinace se objevují, 

pokud si lidský mozek vytváří zvuky a představy bez jakéhokoli základu. Je prokázáno, že 

některé léky, užívané při Parkinsonově nemoci, mohou způsobit zrakové halucinace.  

Nicméně halucinace se při onemocnění demencí objevují velice zřídka. 

Autor upozorňuje na fakt, že rozlišovat předmět a pozadí je další z vlastností 

zrakového vnímání, kde dochází k poškození této schopnosti. Tato neschopnost rozlišit 

předmět, který je umístěn v barevně podobném prostředí, má za důsledek, že nemocná osoba 

tento předmět neuvidí, nebo si ho splete s jiným předmětem. V bílé koupelně je bílá toaleta a 

bílé doplňky, osoba si splete toaletu s červeným odpadkovým košem, protože koš vidí a je 

oproti bílé toaletě výrazný. Stříbrné příbory na bílém ubrusu také nebudou vidět, proto 

musíme přizpůsobit prostředí, kde se pohybují nemocní, abychom jim pobyt a život co nejvíce 

zpříjemnili. 

V případě ztráty schopnosti odhadnout vzdálenost a hloubku, se stává svět pro 

nemocného záhadou a pastí zároveň a pohyb pro tuto osobu velmi nepředvídatelným. Ztráta 

schopnosti odhadnout vzdálenost a hloubku, vede k nejisté chůzi, obavám z možného pádu, 

což vede k pasivnímu stylu života. Pokud se osoba s kognitivní poruchou pohybuje, je velmi 

pravděpodobné, že zakopne třeba na koberci, protože bude překračovat pruhy na koberci, 

nebo si je splete se schodem. Neodhadne dobře hloubku a může někam spadnout, třeba i 

z postele atd. Tyto situace jsou velice nepříjemné a sama je občas zažívám v případě, že si 

zapomenu na očích brýle na čtení a při chůzi neodhadnu vzdálenost a mám zkreslený terén 

před sebou. Zakopávám a někdy narazím do dveří, nebo stěny. Pro nemocného člověka je 

špatný odhad vzdálenosti mezi podlahou a zdí spojen s bolestivým nárazem. Velkým 

problémem pro nemocného jsou různé vzory, lesklé podlahy, podlahové přechodové lišty, 

nebo špatně umístěný nábytek v místnosti.  
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Osoba, která ztratí schopnost vnímat směry a relativní polohu předmětů, má problém 

rozlišit pravou a levou stranu, zadní a přední polohu. Výsledkem je dezorientace v prostředí, 

problémy s běžnými denními činnostmi, jako je oblékání, hygiena, stolování. Dochází 

k úzkostným stavům a nejistotě, především v cizím prostředí (Zgola, 2003). 

 

Poruchy v oblasti motoriky 

Hamilton k této poruše říká: „Pacienti s demencí vykazují nápadné zhoršení 

psychomotorických dovedností. Máme tím na mysli míru, v níž mohou řídit pohyby svého 

těla, a rychlost, s jakou tak mohou činit“ (1999, s. 202). 

Jak uvádí Zgola (2003), tak v každodenním životě se setkáváme s mnoha činnostmi, 

které provádíme automaticky a vůbec nad nimi nemusíme přemýšlet. V průběhu našeho 

života si nervová soustava vytvořila miliony pohybových vzorců, které používá podle 

potřeby, a právě probíhající situace. Některé pohybové vzorce jsou zakotveny tak hluboko, že 

nejsou pro vědomí dosažitelné. Pravdou je, že díky těmto zabudovaným vzorcům nemusíme 

na většinu jednoduchých úkonů myslet a můžeme se věnovat operacím na vyšší úrovni, 

jakými jsou kontrola kvality splněného úkolu a rozhodování. Například čištění zubů probíhá 

naprosto automaticky. Tyto příklady jasně dokazují fakt, že člověk s poruchou 

psychomotorických dovedností, u něhož jsou výkonové funkce narušeny, má život velmi 

nesnadný a komplikovaný. Tato osoba ztrácí automatické vzorce chování a není schopna 

činnost začít, nebo ji v průběhu přeruší a zasekne se. Práce s těmito lidmi je velmi složitá a 

vyžaduje citlivý a vstřícný přístup, ale především vzdělaného ošetřovatele.  

Základní přehled pěti projevů demence: 

o Amnézie 

o Afázie 

o Poruchy pozornosti 

o Agnózie 

o Dyspraxie 

Zgola říká: „Demence, by neměla být považována za definici vztahující se k poruše, 

ale spíše jako pomůcka k pochopení těžkostí, kterým tato osoba čelí. Pochopíme-li důsledky 

demence pro život člověka, stanou se naše očekávání realistická a naše snaha pomoci správně 

nasměrovaná “ (2003, s. 141). 
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2.4 Rozdělení demence podle vývojových stádií. 

Nástup demence u zdravého člověka může být jak pozvolný, tak náhlý a různé typy demence 

mají odlišné projevy nemoci a také průběh a dobu dožití. S přihlédnutím k individuálním 

odlišnostem můžeme průběh demence rozdělit do několika stádií a toto období může trvat 

i několik let. 

Rozdělení podle Vágnerové (2004): 

První stadium (rané)zahrnuje I. stupeň nemoci – lehká demence – poruchy krátkodobé 

paměti, problémy v čase a prostoru, poruchy chování, horší komunikace 

Druhé stadium II. – střední demence – dochází k poruchám dlouhodobé paměti, ztráta 

orientačního smyslu a prostorové paměti, snižuje se pozornost, ztráta soudnosti, řeč je 

obsahově chudá, je nutná pomoc a dohled nad pacientem 

Třetí stadium III. – těžká demence (pokročilá) – přidává se dezorientace osobou, ztrácí se 

schopnost myšlení, vyjádřit se a porozumět, zhoršuje se mobilita, nastávají problémy 

s polykáním, a dochází k úplné inkontinenci, jedinec již nerespektuje sociální pravidla, je 

vyžadována péče  

Čtvrté stadium IV. – stadium pokročilé (terminální) – v této fázi je pacient zcela upoután 

na lůžko a komunikace s ním již není možná, nedochází většinou ani k očnímu kontaktu, 

úplná závislost na péči. 

Jak uvádí Haškovcová k důstojnosti: „Každý člověk zasluhuje respekt a úctu, i tehdy, 

když je právě nemocný, a dokonce i nemohoucí. Nemocní senioři jsou křehcí pacienti 

a nezbývá, než je vzít v ochranu. K elementární slušnosti patří náležité oslovování 

nemocného. Pokud má titul, používejme ho! Vyslechněme jeho názory, snažme se 

respektovat jeho vůli, ať již se týká léčby, či běžných ošetřovatelských úkonů! Pamatujme na 

pacientův stud a respektujme jeho soukromí! Pomáhejme mu v činnostech, které je schopen 

s naší pomocí zvládnout, a ‚netlačme‘ ho zbytečně a předčasně do plně závislé role! 

Nepodceňujme také intelektové schopnosti seniorů! Nevypadají na to, ale velmi často a dobře 

‚vědí své“ (2010, s. 271). 
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2.5 Léčba demence 

Starší člověk většinou užívá nadměrné množství léků, má větší sklon k dehydrataci, 

malnutrici a často trpí různými somatickými onemocněními. Všechna tato fakta významně 

ovlivňují jeho duševní stav. Proto je velmi důležité zaměřit se na celkový zdravotní stav 

nemocného a zajistit dostatek výživy a dostatečnou hydrataci. Mlýnková (2011) dále uvádí, že 

spolupracujeme s odborníky i jiných oborů a zajišťujeme nemocnému komplexní servis 

služeb, které povedou k celkové zdravotní péči nemocného ve všech oblastech. Důležitou 

součástí léčby je také úprava prostředí, která musí vyhovovat potřebám nemocného tak, aby 

se cítil v bezpečí a byly zajištěny jeho potřeby. Vhodné jsou fotografie rodiny, kalendáře, 

knihy, obrázky a zajištění možnosti zranění a pádu. Nezbytnou součástí léčby je také aktivní 

stimulace nemocného. Jedná se především o dostatek sociálních kontaktů a zevní stimulaci. 

Aktivizace musí probíhat nenásilnou formou a nemocný z ní musí mít dobrý pocit a nesmí ho 

stresovat. Například zpívání, povídání, různé tvoření, hraní her, tancování, jednoduché 

cvičení, prohlížení fotografií atd. Velmi důležitou roli při léčbě nemocného zde hraje přístup 

personálu a blízkého okolí k nemocnému. Člověk trpící demencí nám nemusí porozumět, co 

mu zrovna říkáme, ale dokáže rozeznat a vnímat tón hlasu, jakým s ním hovoříme a pozná 

laskavost a vstřícnost a na to také reaguje. Můžeme si pomoci gestikulací, mimikou 

a názornými ukázkami obrázků, knih a různých pomůcek. Dochází k tzv. zrcadlení, kdy 

nemocný reaguje na naše chování a reaguje na nás stejným způsobem. Vždy bychom měli 

přistupovat k nemocnému s vlídností a laskavostí, pochopením a úctou. Důležité je také 

zachování určitého denního režimu a pravidelnosti (Mlýnková, 2011). 

Farmakoterapie je nedílnou součástí léčby. Při neznámé příčině demence se snažíme 

o její odstranění za pomoci antibiotik, chirurgického zákroku, hormonální substituce atd. 

U mírné a středně těžké Alzheimerovy choroby jsou indikovány inhibitory cholinesteráz. Tyto 

léky mohou oddálit nejhorší stádia nemoci a zmírnit její příznaky. U 50-60 procent léčených 

vedou ke zlepšení, nebo ke stabilizaci stavu na 9-12 měsíců jak u kognitivních poruch, tak 

u poruch chování. Tyto léky předepisují psychiatři a neurologové. Efekt inhibitorů 

cholinestrázy byl také prokázán v léčbě vaskulární a smíšené demence a demence s Lewyho 

tělísky (Gerontologie.cz, 2003). 

  

http://www.gerontologie.cz/showdoc.do?docid=39
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3 TYPOLOGIE DEMENCE 

3.1 Alzheimerova choroba (ACH) 

Mezi nejznámější a také nejrozšířenější demenci vůbec patří Alzheimerova choroba. Jedná se 

o nejčastější typ demence, která postihuje přibližně 60 až 70 procent všech případů demencí. 

Tato choroba je známa také pod názvem demence Alzheimerova typu, nebo senilní demence 

Alzheimerova typu (Hamilton, 1999). 

Alzheimerova choroba (ACH) patří mezi neurodegenerativní onemocnění mozku, 

které se projevuje ztrátou nervových buněk v různých částech mozku a dochází ke ztrátě 

kognitivních schopností. Mezi první příznaky této choroby patří poruchy paměti a postupně 

přibývají další poruchy v podobě poškození kognitivních, intelektuálních a fyzických 

schopností. Jako první popsal ACH ve své případové studii Alois Alzheimer 

u jednapadesátileté ženy v roce 1907. V této době se jednalo o vzácné a neprobádané 

onemocnění. Alois Alzheimer spolupracoval s Emilem Kraepelinem, který později 

pojmenoval objevené onemocnění Alzheimerovou chorobou (Haškovcová, 2010). 

 

Příčiny Alzheimerovy choroby 

Příčiny Alzheimerovy choroby jsou velmi variabilní a poměrně komplikované. V případě, že 

se onemocnění Alzheimerovou chorobou objeví v rodině, není přenos tohoto onemocnění 

automatický. Existuje 50% pravděpodobnost přenosu ACH v případě, že touto chorobou trpí 

jeden z rodičů. Tyto případy se většinou rozvíjejí v presenilním věku, to znamená, že se 

objeví u jedince do šedesáti let věku a postupují rychleji. 

Hamilton uvádí, že u lidí s určitou genetickou výbavou se může rozvinout 

Alzheimerova choroba, ale to neznamená, že lidé s geny ACH se nevyhnutelně stanou 

dementními. Důkazem mohou být případy, kdy Alzheimerovou chorobou onemocnělo pouze 

jedno z jednovaječných dvojčat, což nás vede k tvrzení, že dané onemocnění je vyvoláno 

i jinými faktory, než je dědičnost. Velký vliv na vznik ACH má také prostředí, ve 

kterém žijeme. Neuropatologie Alzheimerovi choroby je velmi složitá. Alzheimerova choroba 

je nejvíce charakterizována tzv. atrofií, kdy se jedná o regresivní úbytek živé tkáně, v našem 

případě se jedná o úbytek mozkových buněk (Hamilton, 1999). 
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Familiární Alzheimerova choroba 

Vznik této choroby se objevuje v raném věku, většinou před 60. rokem života. Zde velkou roli 

hraje genetika. Familiární Alzheimerova choroba je většinou způsobena vrozenými mutacemi 

v některých důležitých genech, jako například amyloidový nekurzorový protein (APP), který 

je výchozí bílkovinou pro tvorbu amyloidu beta, jedná se o protein, jehož agregace je 

příznačná pro mozek pacientů s ACH. Dalším z proteinů je tzv. tau protein (tubulin-asociated 

unit). Tau je označení pro skupinu příbuzných proteinů o různé délce vytvářených z jediného 

genu. Tau proteiny se váží na mikrotubuly a hrají důležitou roli v nervové tkáni. Při 

Alzheimerově chorobě dochází k ukládání tau proteinů v mozku. Tau se vyvinul 

u primitivních obratlovců (Wikiskripta, 2019). 

 

Sporadická Alzheimerova choroba 

Hrdlička a Hrdličková (1999) uvádí, že sevyskytuje častěji než familiární ACH v 85-95 

procentech případů Alzheimerovi choroby. Její příznaky se objevují poprvé mezi 

60. a 70. rokem života. Roli zde hraje především obecné opotřebení tkání, jakými je např. 

patologie lysozomů. Jedná se o kulovitý membránový útvar ve většině eukaryotických 

buňkách, které slouží k hydrolytické degradaci látek pocházejících z buňky i jejího okolí. 

Dále se jedná např. o dysfunkci mitochondrií, kde díky procesům buněčného dýchání dochází 

ke vzniku energeticky bohatého adenosintrifosfátu (ATP), používaného jako palivo pro 

průběh jiných reakcí v buňce. Další opotřebení představuje oxidativní stres, který vytváří 

nerovnováhu mezi tvorbou reaktivního kyslíku, který vznikl jako vedlejší produkt 

okysličování a látkové výměny a schopností organismu rychle odbourávat a detoxikovat 

reaktivní meziprodukty. Neméně významnou roli hrají také různé druhy zánětů, přičemž zánět 

je velmi složitá reakce živého organismu na poškození, zahrnující komplex biochemických 

a imunologických změn (Hrdlička, Hrdličková, 1999). 

 

Diagnóza ACH 

Kritéria pro diagnózu Alzheimerovy choroby stanovují dva hlavní dokumenty – DSM-5 

(Diagnostic and Statistical Manualof Mental Disorders, edice 5) a NIA-AA (National 

Institute on Aging—Alzheimer’s Association Criteria). Hodnotí se přítomnost demence, 

nedostatečnosti v alespoň dvou kognitivních oblastech, pozvolný nástup a progresívní 

zhoršování stavu a dále je nutné vyloučit další možné příčiny demence. Diagnózu je možné 

podpořit také biochemickým vyšetřením mozkomíšního moku (snížená hladina rozpustného 

https://www.wikiskripta.eu/w/Alzheimerova_choroba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Demence
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozkom%C3%AD%C5%A1n%C3%AD_mok
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amyloidu Aβ42 a zvýšená hladina proteinu tau)a mozkovými zobrazovacími metodami, 

zejména pozitronovou emisní tomografií (PET) a magnetickou rezonancí  (MRI) 

(Wikipedia,org, 2019). 

 

Prevence ACH 

Jak jsem se již zmínila, je velmi důležité si uvědomit tu skutečnost, že Alzheimerova choroba 

může postihnout úplně každého. Je prokázáno, že ženy jsou touto chorobou postiženy více 

než muži. Mezi rizikové faktory patří také dědičnost, životní styl a prostředí, ve kterém 

žijeme. Dalším faktorem, podílejícím se na vzniku ACH, je především stres, deprese, 

nadbytečná konzumace alkoholu, léků, drog, různé úrazy, infekce.  

Odborníci se shodují, že existují různá opatření, díky kterým se v určité míře dá 

předejít vzniku onemocněním ACH. Jedná se především o aktivní způsob života, dodržování 

zdravého životního stylu. Pracovat na svém duševním zdraví, což vyžaduje zaměstnávat 

mozek i v pozdějším věku, například čtením knih, luštěním křížovek, přijímáním nových 

informací a snažit se být aktivní i ve společenském životě. Aktivní styl života, nám pomáhá 

udržovat neurony (mozkové buňky) živé a zdravé, a tím je chrání před poškozením. Tato 

aktivita zvyšuje životaschopnost mozkových buněk, a tím může vznik a průběh ACH 

zpomalit (Hamilton, 2003). 

Jak uvádí Hrdlička a Hrdličková (1999), současná léčba se zaměřuje především na 

zmírnění příznaků nemoci a v některých případech vede také ke zpomalení jejího postupu. 

Alzheimerova choroba je v současné době nevyléčitelnou nemocí a používané léky přináší 

nemocným jen poměrně malý prospěch. Účinnost léčby závisí na stádiu, ve kterém byla 

Alzheimerova choroba diagnostikována. U raných stádií je vyšší šance, že se podaří postup 

nemoci zpomalit. Zkušení odborníci však uleví i nemocným, u kterých se choroba již 

rozvinula. S nemocí je spojeno několik dalších symptomů – jedná se zejména o deprese, 

úzkosti, agresivitu a vinou vedlejších příznaků léků také nevolnost. Léčba spočívá v terapiích, 

eliminaci spouštěčů rizikového chování a situací a také v medikamentech. Dále pomáhají 

relaxační techniky, jako jsou aromaterapie nebo masáže. 

V současné době žije v České republice 150 000 osob s Alzheimerovou nemocí a toto 

číslo se bude nadále zvětšovat (Hrdlička, Hrdličková, 1999). 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tau_(protein)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pozitronov%C3%A1_emisn%C3%AD_tomografie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A1_rezonance
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alzheimerova_choroba
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3.2 Frontotempolární demence 

Frontotempolární demence vzniká nejčastěji mezi 45. a 65. rokem života představuje 10 

procent všech demencí.  Jde o heterogenní klinický syndrom spojený s fokální atrofií 

frontálních, nebo temporálních laloků mozku non-alzheimerovské etiologie. Projevuje se 

časnou a progredující změnou osobnosti s problémovým chováním. Jedná se o zanedbávání 

péče o sebe, ztrátu sociálních zábran, stereotypní bezúčelné chování, poruchu řeči, objevuje se 

hltavost, preference sladkého, výkyvy a změny apatie a impulzivity.  Paměť, orientace 

a konstrukční schopnosti, bývají zachovány až do pozdějších stádií onemocnění. 

Frontotemporální demence bývá diagnosticky opomíjená a mylně diagnostikovaná jako 

Alzheimerova choroba či jiné psychiatrické poruchy. Poruchy chování u frontotemporální 

demence mohou být zmírněny po podání selektivních inhibitorů zpětného vychytávání 

serotoninu SSRI (Gerontologie, 2003) 

 

3.3 Demence s Lewyho tělísky 

Demence s Lewyho tělísky je třetí nejčastější degenerativní demence. V dlouhodobém 

horizontu jde o plynule progredující demenci, při krátkodobém posuzování můžeme 

pozorovat fluktuaci klinického obrazu. Vedle demence bývají často přítomny zrakové 

halucinace, většinou detailní a dobře formované, které mohou spontánně odeznívat a zase se 

vracet. Časté bývají motorické poruchy ve smyslu parkinsonského syndromu. Někteří pacienti 

mají poruchy chůze s opakovanými pády či transitorní poruchy vědomí. Je výrazná 

přecitlivělost na podání neuroleptik, která vede i při nízkých dávkách k rozvoji 

extrapyramidové symptomaticky, nebo nadměrného útlumu (Jirák, 2004). 

 

3.4 Parkinsonova nemoc 

Jedná se především o nemoc neurodegenerativního charakteru, která postihuje pohybové 

ústrojí způsobující třesy, charakteristickou šouravou chůzi a obecně známé symptomy 

demence. Vzniká ve věku od 40 až do 70 let. Dochází ke ztrátě kontroly nad činností svalů, 

třesení, problémy s řečí a v pozdních stadiích až tzv. zamrznutí hybnosti (nemožnost začít 

pohyb). Léky mohou stav pacienta stabilizovat, ale nemají vliv na zhoršující se mentální 

činnost. Z dalších komplikací jsou to poruchy chůze s pády, dysartrie a non-motorické 

příznaky, neuropsychiatrické (deprese, demence, psychóza, zvýšená denní spavost, porucha 

chování v REM spánku) či autonomní (zácpa, hypotenze, sfinkterové a erektilní dysfunkce). 

http://www.gerontologie.cz/showdoc.do?docid=39
https://www.wikiskripta.eu/w/Deprese
https://www.wikiskripta.eu/w/Demence
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Parkinsonovu chorobu nelze vyléčit a není ani znám účinný lék na zpomalení progrese, 

můžeme však zmírnit symptomy a zlepšit kvalitu života jedince. Možnosti léčby jsou 

rehabilitační, neurochirurgické a farmakologické (Zvoníková, A., Čeledová, L. Čevela, R., 

2010). 

 

3.5 Další typy demence 

Creutzfeld-Jacobova- jedná se o velmi vzácnou nemoc, která postihuje přibližně jednoho 

člověka z miliónu. Projevuje se jako viróza a je známou infekční demencí. Creutzfeld-

Jacobova nemoc, stejně jako Pickova nemoc, nejsou chorobou připisovanou ke stáří. Většina 

lidí, nakažena touto chorobou je v rozmezí věku 50-70 let. Byly však evidovány případy ve 

všech věkových kategoriích, od pacientů dvacetiletých po seniory. Tato nemoc je také 

spojována v souvislosti s nemocí BSE (nemoci šílených krav), kdy dojde při konzumaci 

hovězího masa napadeného BSE k přenosu této choroby. Prvotními symptomy CJN jsou 

poruchy rovnováhy a hybnosti, závratě, a následuje demence. Průběh je velice rychlý a smrt 

obvykle nastává do devíti měsíců od výskytu prvních symptomů (Hamilton, 2003). 

Pickova choroba - diagnóza této nemoci je obtížná. Je to nemoc podobná 

Alzheimerově chorobě, ale výraznější jsou změny chování, které můžou být někdy 

společensky nepřiměřené. Jedná se o vzácné dědičné onemocnění, kde se mění osobnost 

člověka, dezorientaci nemocného může předcházet úbytek paměti.  U této nemoci dochází ke 

zvětšení jater a sleziny a také mentální a tělesnou retardaci. Začíná hlavně v období před 

50. a 60. rokem života, často se vyskytuje familiárně. Na počátku nejsou změny kognitivních 

funkcí, ale poruchy osobnosti a emotivity - tzv. moriatická nálada (euforie s nevhodným 

vtipkováním, hypersexualita, deviace, přejídání se, hyperfagie (Fišar, 2009). 

Huntingtonova nemoc - tato nemoc byla poprvé popsána v roce 1872 americkým 

lékařem Georgem Huntingtnem, kde se jedná o dědičné onemocnění. Vyskytuje se v poměru 

4 až 10 případů na 100 000 a objevuje se nejčastěji ve středním věku. Jsou ale známy případy, 

kdy nemoc propukla i ve věku dvaceti let. Mezi příznaky patří změny osobnosti, porucha 

motoriky, pohyby končetin, objevuje se deprese, paranoia, psychóza a progresivní demence. 

Nemoc trvá 10-30 let. Léčba v současné době neexistuje, ale je možné přímé genetické 

testování na potvrzení, nebo vyvrácení tohoto onemocnění. Toto testování je provedeno na 

základě speciálního protokolu, kde je nutné dodržet celou řadu nařízení. Testování dětí 

a nezletilých na žádost jejich rodičů není možné z důvodu zachování práva 

„nevědět“(Wikiskripta.eu, 2018). 

https://www.wikiskripta.eu/w/Huntingtonova_choroba
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Deprese – jak uvádí Praško (2003) je léčitelné onemocnění, které nevzniká při 

nedostatku vůle, nebo sebekázně, jak je často myšleno, jedná se o nemoc celého organismu 

a nejčastější psychiatrické onemocnění ve stáří.  

Způsobuje problémy s koncentrací, myšlením, smutek, pocity beznaděje a někdy až 

sebevražedné sklony. Někdy dochází i k poruše paměti, a to krátkodobé i dlouhodobé, 

a onemocnění se může nápadně podobat demenci, hovoříme proto o pseudodemenci. V této 

souvislosti musíme uvést, že právě u starších lidí je deprese nejčastějším důvodem návštěvy 

psychiatrické ordinace. Tato skutečnost, spolu s celkovou ztrátou zájmu o společnost, ztrátou 

motivace a psychické zátěže, jednoznačně vede k věrné imitaci demence (Hamilton, 2003). 
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4 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE ZAMĚŘENÁ NA 

SENIORY 

Jak bylo již uvedeno v předešlé kapitole, u osoby s demencí se zdravotní stav postupně 

zhoršuje a tato osoba se stává závislou na svém okolí, rodině, přátelích, sousedech, ale také na 

sociálních a zdravotních službách, které stát nabízí. Bez této pomoci by nemocná osoba 

nebyla schopna si poradit s každodenními záludnostmi běžného života, jako je nákup, uvařit si 

jídlo, vykonávat hygienické návyky, vyprat si, setkávat se s přáteli, vzít si ty správné léky, 

nezabloudit cestou z nákupu apod.  

 

4.1  Historický pohled na péči o seniory 

Při pohledu zpět do minulosti, nenalezneme až do 19. století žádné stopy po zařízení, které by 

se specializovalo pouze na péči o nesoběstačné, nebo nemocné seniory. V raném středověku, 

můžeme najít tzv. infirmária (lat. Infirmus - slabý, nesmělý, nemocný), která měla úlohu 

nemocnic zřizovanou kláštery přímo v klášteře. Tato infirmária byla určena především pro 

nemocné členy řádu a tímto způsobem bylo o ně postaráno a zajištěna péče o staré a nemocné 

řeholníky. Postupně byly zakládány hospitály a hospice, které sloužily především nemocným, 

zestárlým, chudákům, sirotkům a umírajícím. Jednalo se zde především o poskytnutí přístřeší 

k přespání, trochy jídla a nejnutnějšího základního ošetření. Tyto hospitály byly zřizovány 

kláštery, faráři a biskupy. O nemocné se ve středověku staraly církevní řády, které zakládaly 

špitály, kde poskytovaly základní péči nemocným. Špitály jsou považovány za předchůdce 

pozdějších nemocnic (Mlýnková, 2011). 

 Jak uvádí Haškovcová (2010), péče o staré a nemocné byla nejprve praktikována 

především v kruhu rodinném. V případě, že rodina nebyla k dispozici, nebo se nechtěla, nebo 

se nemohla o starého člověka starat, byl tento člověk odkázán sám na sebe. Osud těchto lidí 

bylvelmi těžký a většinou živořili v nedůstojných podmínkách, trpěli hlady a žízní, měli různá 

onemocnění, potulovali se a žebrali. Obecně platilo, že pokud byla skupina těchto lidí malá, 

společnost si nijak zvlášť péči o tyto starce nepřipouštěla. V případě větší skupiny se stávali 

viditelnějšími, nebylo možné je přehlédnout. Na straně jedné budili odpor, na straně druhé 

soucit a svědomí člověka v dané době. Tito lidé, nazýváni ubožáky, vytvářeli neformální 

nátlak na společnost, mravnější části této společnosti bylo jasné, že je třeba pomoci 

(Haškovcová, 2010). 
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Mezi první církevní řády patří např. řád Maltézských rytířů, řád Křižovníků s červenou 

hvězdou, řád sv. Lazara. Úroveň péče o chudé a potřebné nemohoucí osoby se výrazně 

zlepšila v roce 1605 s příchodem řádu Milosrdných bratří do Valtic a později do Brna 

a ostatních měst. Tento řád zakládal špitály, kde poskytoval ošetřovatelskou péči na vysoké 

úrovni především mužům, a ve velmi malých případech také ženám. Druhým 

nejvýznamnějším řádem v poskytování kvalitní ošetřovatelské péče byl řád sv. Alžběty. 

Alžbětinky se staraly o ženy a svou první nemocnici založily v Praze roku 1719, kam přišly. 

Marie Terezie (vládla 1740-1780) zavedla několik forem, které se týkaly zvýšení péče 

o zdraví obyvatel a její syn (Josef II.) v této činnosti pokračoval. Josef II. vydal roku 1781 tzv. 

direktivní pravidla (zákon), na základě kterých došlo ve velkých městech k vybudování 

specializovaných lůžkových zařízeních. Dále byly podle pravidel (zákonů) zakládány 

porodnice, všeobecné nemocnice, nalezince, ústavy choromyslných a chorobince, ústavy pro 

dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné. Všechna tato zařízení, kde byly přijímány nejen zestárlé 

osoby, ale i nevyléčitelně nemocní měla více či méně azylový a sociální charakter a rovněž 

o vysoké ošetřovatelské a lékařské péči nemůže být ani řeč (Mlýnková, 2011). 

Na počátku 20. století, byly otevřeny velké pražské nemocnice, např. Fakultní 

nemocnice Královské Vinohrady a také Fakultní nemocnice Motol. Teprve po druhé světové 

válce začaly postupně vznikat domovy důchodců, kterým dnes říkáme domovy pro seniory. 

Vznikaly léčebny pro dlouhodobě nemocné, buď jako samostatná zařízení, nebo jako oddělení 

v nemocnicích, kde byla poskytována péče a pomoc nesoběstačným seniorům, kteří se o sebe 

z různých důvodů nemohli dostatečně postarat. V období od roku 1989 se profiluje nový typ 

péče o umírající nemocné, který u nás do té doby neměl žádnou tradici, a jedná se 

o hospicovou péči. První moderní hospic byl založen v Londýně pod vedením MUDr. Cecily 

Saundersové (původně zdravotní sestra) v roce 1960 a první hospic v České republice byl 

založen v Červeném Kostelci roku 1995 s kapacitou 26 lůžek. Posláním hospicu je poskytovat 

zvýšenou péči o těžce nemocné a umírající, které by se těmto nemocným na běžném oddělení 

v nemocnici nedostalo. Neodmyslitelnou součástí této péče je také péče o pozůstalé. 

V současné době je na území České republiky přibližně 15 lůžkových a 10 mobilních 

hospicových zařízení, ale situace si žádá vznik dalších (Mlýnková, 2011). 
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4.2 Rodinná péče 

Jednou z možných forem péče o seniory je péče rodinná, která je téměř vždy na začátku 

v péči o seniora. Její trvání je různě a závisí na mnoha souvisejících faktorech spojených 

s rodinou seniora, ale i na seniorovi samotném. Slovo „domov“, kouzelné slovíčko, které 

každého zahřeje u srdce. Při návratu z krásné dovolené se těšíme „domů“, děti se nám rády 

vracejí z letních táborů „domů“, po dlouhém pracovním dni se těším „domů“. Domov je 

místo, kde se cítíme v bezpečí, máme své pohodlí, žijeme zde s ostatními rodinnými 

příslušníky a jsme zde šťastni a své „doma“ mají i senioři. Je přirozené, že děti se odstěhují od 

rodičů a založí svou vlastní rodinu, ale ve většině rodin je samozřejmé, že děti se o své 

stárnoucí rodiče postarají. 

Podle Mlýnkové (2011) je nejlepší řešení pro stárnoucího seniora, aby zůstal ve svém 

domově a rodina se o něho starala. Jsou ale případy že senior potřebuje nepřetržitou péči, 

a tak se rodina rozhodne seniora přestěhovat k sobě domů. Toto řešení má velmi mnoho 

výhod, jako například ušetření času za dojíždění za nemocným, péče o seniora se může 

rozdělit mezi všechny členy domácnosti, senior není sám a má společnost, cítí se být 

v bezpečí a zná prostředí a všechny osoby kolem sebe. Negativa se mohou odrážet 

v napjatých vzájemných vztazích, senior se na novém místě necítí dobře, senior nemá svou 

postel, na kterou si během svého života zvykl a cítí se na obtíž.  Tato situace nastává většinou 

v případě, že rodina má malý byt a nikdo zde nemá soukromí (Mlýnková, 2011). 

 

4.3 Zdravotní péče 

o Nemocnice - zdravotní péče je poskytována seniorům ve zdravotnických zařízeních 

ambulantního, nebo lůžkového typu. Menší nemocnice mají k dispozici chirurgická, 

gynekologická a interní oddělení. Ve větších městech jsou klientům k dispozici také 

psychiatrické léčebny. Další podporou pro seniory jsou léčebny dlouhodobě 

nemocných (LDN), které poskytují rehabilitační a doléčovací péči. 

o Hospice - lůžkový hospic, tato zařízení poskytují péči nevyléčitelně nemocným 

s onkologickými onemocněními a pečují o rodinné příslušníky formou respitní 

(úlevové péče). Zařízení je vhodné pro seniory, kteří nechtějí, nebo nemohou prožít 

závěr života doma, nebo podobu dovolené rodiny, nebo v případě, že si rodina 

potřebuje odpočinout, a načerpat nové síly. Při pobytu v hospicu se seniorovi dostává 

komplexní péče multidisciplinárního paliativního týmu.  Hospic také zajišťuje péči 

o pozůstalé. 
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o Mobilní (domácí) hospic - poskytuje specializovanou paliativní péči v domácím 

prostředí pacienta dostupnou 24 hodin denně. Multidisciplinární tým dochází za 

pacienty domů a umožňuje ve spolupráci s rodinou, aby nemocný mohl důstojně 

a bezbolestně zemřít v prostředí, kde se cítí dobře (Mlýnková, 2011). 

o Ambulantní a terénní služba – jedná se o odbornou zdravotní péči, která je 

poskytována v domácím prostředí seniora a pomáhá nemocným, kteří nemusí být 

hospitalizováni v nemocnici, a není u nich dostupná rodinná péče. Tuto službu 

zajišťují agentury domácí péče a služba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami 

a indikuje ji praktický lékař. Zdravotní péči zajišťují kvalifikované zdravotní sestry, 

které nemocným například aplikují inzulín, podávají léky a infuze, ošetřují a převazují 

rány atd. Velkou výhodou pro nemocného, je že nemusí podstupovat cestu do 

nemocnice a čekat na ošetření, je ve svém prostředí, kde se cítí dobře, většinou se na 

zdravotní návštěvu těší.  

o Geriatrická denní centra – geriatrická denní centra zajišťují u nemocného, léčebnou 

a ošetřovatelskou péči, psychickou aktivizaci a kognitivní trénink, fyzioterapeutickou 

péči, ergoterapii. Péče je zajištěna během dne a na večer se nemocný vrací do svého 

domova.  

o Geriatrické kliniky – poskytují následnou lůžkovou péči těm, u kterých již byla 

stanovena diagnóza a došlo u nich ke stabilizaci zdravotního stavu, nebo jejich stav 

vyžaduje doléčení, případně léčebnou rehabilitaci (Haškovcová, 2010). 

 

4.4 Sociální služby a sociální péče 

Sociální služby a péči neposkytuje jenom stát, ale také především kraje a obce, nestátní 

neziskové organizace, církve, fyzické a právnické osoby. Více než 85 procent ústavů sociální 

péče zřizují právě kraje nebo obce. Nestátní organizace se zaměřují na ambulantní a terénní 

služby. 

 Poskytované sociální služby nám upravuje zákon č. 108/2006 Sb. „Tento zákon 

upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální 

situaci (dále jen ‚osoba‘) prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro 

vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních 

služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních 

službách. Tento zákon dále upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka, 

pokud vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při 
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pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, 

u poskytovatelů zdravotních služeb, ve věznicích, v zařízeních pro zajištění cizinců 

a v azylových zařízeních. Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny 

přímo použitelným předpisem Evropské unie“ (Zákon 108/2006 Sb., o soc. službách) 

 Sociální služby nám zahrnují sociální poradenství, sociální péči a sociální prevenci.  

Formy poskytovaných sociálních služeb můžeme rozdělit na služby pobytové, kde jsou tyto 

služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. Dále služby ambulantní, kde za 

těmito službami osoba dochází, nebo je doprovázena do zařízení sociálních služeb a součástí 

služby není ubytování. A další službou, jsou služby terénní, které jsou poskytovány osobám 

v jejich přirozeném sociálním prostředí.  Dále se zaměříme na sociální služby a sociální péči 

poskytovanou seniorům (Zákon 108/2006 Sb., o soc. službách)  

Domovy pro seniory - jedná se zde o nejvíce využívanou celoroční pobytovou službu, 

která je zaměřena na seniory, kteří nemohou žít sami ve vlastní domácnosti a potřebují trvalou 

komplexní péči. Kromě ubytování a stravování je zde seniorům nabízena pomoc při osobní 

hygieně, zvládání běžných úkonů. Dalšími jsou sociálně terapeutické činnosti, aktivizační 

programy, vyřízení právních záležitostí, možnost objednat si služby na místo (pedikúra, 

manikúra, masáže, kadeřník atd.). Senioři v těchto domovech jsou nazýváni uživateli 

sociálních služeb, protože si podle svého uvážení zvolí pobyt v domově a sami si objednávají 

potřebné sociální služby. Domovy pro seniory jsou v současné době na velmi vysoké úrovni, 

jsou zpravidla pěkně vybaveny a některá soukromá rezidenční zařízení oplývají luxusem, 

kterému odpovídá také vysoká cena za ubytování a poskytované služby. Ve většině těchto 

domovů jsou zřízeny rehabilitační místnosti, nebo centra a mnoho dalších služeb, které senioři 

potřebují, nebo které jim zpříjemní zdejší pobyt a učiní ho smysluplnějším (Mlýnková, 2011). 

Domovy se zvláštním režimem - další velmi využívanou nabízenou sociální službou 

jsou domovy se zvláštním režimem, které zabezpečují uživatelům celoroční pobyt v zařízení 

a nabízejí stálou zdravotnickou péči. Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, osoby se stařeckou, 

Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí a jejich situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby. Poskytované služby tvoří široký okruh přes zajištění stravy, diety, 

ubytování, úklid, údržbu ošacení, pomoc při osobní hygieně, zvládání běžných denních 

úkonů, podporou sociálního začleňování do kolektivu, udržení rodinných vazeb, aktivizační 

činnost uživatele a dalších (Přibyl, 2015). 
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Domovy s pečovatelskou službou - tato zařízení nabízejí formu péče o relativně 

zdravé seniory, kde se může jednat o jednotlivce, nebo manželský pár. Tito uživatelé 

nevyžadují komplexní ústavní péči a soustavnou pomoc personálu. Potřebují pomoc pouze 

v konkrétním případu a s určitou věcí. V domově s pečovatelskou službou se jedná 

o ubytování v malých bytových jednotkách s kuchyňkou, které je řešeno smluvně. Uživatel 

má k dispozici možnost si objednat množství služeb, jako je dovoz obědů, rehabilitace, masáž, 

kadeřník a další. Pečovatelská služba je zde poskytována jako v běžném domácím prostředí 

(Přibyl, 2015). 

Nabídka sociálních služeb a sociální péče pro seniory je velmi široká a rozmanitá. 

Senior, nebo jeho rodina si mohou vybrat z této nabídky podle potřeb seniora i rodiny. Velmi 

oblíbené jsou tzv. domovinky, kde se jedná o centrum denních služeb, která jsou určena pro 

denní pobyt seniorů s omezenými psychickými, nebo fyzickými schopnostmi a kteří potřebují 

denní péči a dohled jiné osoby. Týdenní stacionáře jsou pobytové stacionáře. Zde je pobyt 

od neděle večer do pátku, nebo od pondělí do pátku. Víkendy tráví senioři doma se svými 

rodinami. Stacionář je určen seniorům s poruchami paměti, s nedostatečnou soběstačností 

a sebe péčí. Pečovatelská služba poskytuje seniorům péči v jejich domácím prostředí. 

Sociální služby zahrnují ošetřovatelské úkony, hygienickou péči, přípravu jídla, krmení, 

nákupy, praní, úklid, doprovod k lékaři nebo na úřady atd. Tato služba je službou placenou. 

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu věku, zdravotního postižení, nebo chronického nemocnění a jejich situace vyžaduje 

pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje v přirozeném domácím prostředí a zahrnuje komplexní 

denní péči o seniora, podle jeho potřeb. Tísňová péče se řadí mezi terénní služby a je 

poskytována v přirozeném sociálním prostředí klienta, prostřednictvím distanční hlasové 

a elektronické komunikace, v podobě snadno ovladatelného tlačítka, které má klient neustále 

při sobě. Je určena především pro osoby s nadměrným rizikem ohrožení zdraví nebo života 

způsobeného zhoršením jejich zdravotního stavu nebo schopností (Mlýnková, 2011). 

 Všechny již zmíněné sociální služby spojené se sociální péčí zabezpečují konkrétnímu 

uživateli komplexní balíček služeb a péče. Jsou velký přínosem nejen pro uživatele, ale také 

především pro nejbližší rodinné příslušníky, protože převezmou velkou část zodpovědnosti na 

svá bedra. 
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5 AKTIVIZACE SENIORŮ A AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY 

Aktivita nás provází celým životem a záleží pouze na jedinci samotném, jak aktivní život žije. 

Jsou senioři, kteří i ve vyšším věku jsou aktivní a plni života a také známe seniory, kteří při 

vstupu do důchodového věku rezignují a chovají se opravdu jako důchodci. V této práci se 

zaměřím na seniory, kteří žijí v domově se zvláštním režimem a trpí různými formami 

demencí, ale především Alzheimerovou chorobou.  

Aktivizaci můžeme popsat jako cílené působení na lidský organismus ke zvyšování 

jeho činnosti a tím i jeho výkonu. U cílové skupiny seniorů hovoříme především o těch 

aktivitách, které mají za následek rozvíjení aktivit, která je udrží v co nejlepší kondici a která 

zachovají jejich fyzickou, praktickou, ale i psychickou soběstačnost a tímto krokem přispějí 

k vysoké kvalitě jejich života (Haškovcová, 2012). 

Aktivizačních technik, které pomáhají seniorům ke zlepšení kondice, existuje celá 

řada. Aktivizace je aplikována nejčastěji formou různých zábavných akcí, dále kroužků 

a různých společenských aktivit. Aktivizační techniky můžeme také zařadit mezi preventivní 

opatření před sociálním vyloučením seniora od společnosti. Senioři by měli těmito technikami 

vyplnit svůj volný čas a měli by se sami rozhodnout, jaké aktivity chtějí provádět a které pro 

ně budou vhodné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu a finanční situaci. Většina seniorů si 

nemůže různé aktivity dopřát z hlediska finanční stránky, ale při zamyšlení se nad touto 

problematikou, dospějeme k názoru, že řešení existuje ve formě procházek, povídání si 

s přáteli, různé tvoření atd. Vezmeme-li v úvahu např. různé společenské akce, jako jsou 

například koncerty, výstavy, kina, divadla, tak i zde jsou různé možnosti hromadných slev, 

nebo zvýhodněné ceny (Ondráková, 2012). 

  

5.1 Biblioterapie 

„Knihy jsou zrcadla – vidíte v nich pouze to, co opravdu máte uvnitř sebe“ 

        Carlos Ruiz Zafón 

 

S knihou se většina z nás setkala již od útlého dětství a provází nás dál celým našim životem. 

Někteří si život bez knihy neumí představit, jiní knihu považují za ztrátu času a zbytečnost. 

Na knihu se můžeme dívat z různých úhlů pohledu, ale v souvislosti s biblioterapií můžeme 

knihu přirovnat k léku. Když se podíváme na knihu jako na lék, zjistíme, že má mnohostranné 

využití. Kniha na nás působí a ovlivňuje nás, když ji čteme, když posloucháme předčítaný 
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text, nebo v případě, že knihu sami tvoříme, skládáme básně, verše, povídky, nebo kriminální 

zápletky. 

Stejskalová (2012) hovoří o biblioterapii, jako o léčbě za pomoci správně zvolené 

knihy. Kniha modeluje naše myšlení, naučí nás dívat se na věci s odstupem, při četbě můžeme 

snít a vzdálit se daleko od reality. Kniha nás dokáže rozplakat, rozesmát, zamyslet se nad 

různými příběhy, kniha nás dokáže vzdělávat, rozvíjí naši osobnost, zlepšuje naší slovní 

zásobu a komunikaci. Je efektivní formou trávení volného času, s knihou můžeme také 

cestovat. Biblioterapie má široké společenské uplatnění v různých čtenářských skupinách, 

klubech, ve školství, ve zdravotnictví je využívána jako forma léčebné psychoterapie. 

Biblioterapie má antické kořeny. Mluvené či psané slovo pracuje podle Aristotela 

s uvědomováním člověka a působí na jeho emoce a tato reakce probíhá také u seniorů při 

biblioterapii. Jedná se o jednu z nejčastěji používaných aktivizačních technik, která je 

vzhledem ke své široké působnosti a šetrnosti vhodná pro každého seniora, především 

u pacientů duševně nemocných, zdravotně oslabených, a především v domovech pro seniory 

(Stejskalová, 2012). 

 

5.2 Ergoterapie 

„Práce vyléčí všechno“ 

Ernest Hemingway 

 

Slovo ergoterapie pochází z řeckých slov ergo (práce) a therapeia (léčení). Větší rozvoj 

ergoterapie nastal po druhé světové válce v Německu jako reakce na velké množství 

válečných veteránů, kteří měli různá psychická traumata a různá zranění a bylo je nutné 

začlenit do pracovního procesu a najít jim společenské uplatnění. Ergoterapie jako název je 

používán především v Evropě, ale v Americe a Kanadě se setkáváme s „occupational 

therapy“, což znamená, „terapie zaměstnáváním člověka zájmovými a pracovně-léčebnými 

činnostmi“.  

Na začátku svého vzniku se ergoterapie zabývala především osobami s fyzickou 

a mentální poruchou, handicapem, a disabilitou. Cílem ergoterapie je především obnovení 

ztracených funkcí somatické oblasti, rozvoj kreativity, aktivizace vjemového systému, 

podpora sebevědomí a možnost sebevyjádření přes pracovní činnosti. Využívá se jako 

komunikační prostředek v práci s klienty s poruchami autistického spektra a mentálním 

postižením, trénování paměti, na prevenci a osobní rozvoj, jako léčebně - výchovná metoda 
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zaměřená na nácvik vztahu k práci, jako forma léčebné psychoterapie. Velkým přínosem je 

také kombinace ergoterapie s jinými druhy terapií a technik, jako například s muzikoterapií, 

arteterapií, nebo pohybovou terapií. V České republice se ergoterapie uplatňuje především 

v oblasti medicíny a sociální sféry (Holmerová, Jerolímová, Suchá, 2007).  

Jak uvádí Stejskalová (2012), hmatový vjem se v ergoterapii využívá v oblasti 

kondiční, rehabilitační, pracovní a výchovné. Hmatový vjem můžeme procvičovat různými 

způsoby, ale nejběžnějším způsobem je za pomoci různých fyzioterapeutických pomůcek, 

například míčů, míčků, gumiček. Ještě větší přínos má využití přírodních zdrojů, jako 

například pomerančů, citrónů, grepů, kde klient zapojí také vjem čichový. Cvičení jsou 

zaměřená na protažení prstů, na tlak mezi prsty a dlaněmi, koordinaci a rychlost pohybu. Tato 

cvičení zlepšují práci klienta ve všech oblastech jemné a hrubé motoriky. Zrakový vjem 

v rámci ergoterapie aktivizuje nervovou soustavu člověka a je propojens hmatovým vjemem, 

sluchovým vjemem a psychosomatickou pamětí. Pro aktivizaci zrakového vjemu je vhodné 

kombinovat ergoterapii s arteterapií. Sluchový vjem můžeme aktivovat pomocí technik 

muzikoterapie spojenou s ergoterapií na trénink paměti. Čichový vjem v rámci ergoterapie 

aktivizuje emoční stav klienta a přispívá ke zlepšení stavu a nálady, učí klienta relaxovat, 

zkvalitňuje spánek. Chuťový vjem je s ergoterapií spojen především s vařením, nácvikem 

jedince k soběstačnosti v přípravě jídla a tréninkem psychosomatické paměti. V rámci 

ergoterapie se jedná o velmi mocný motivační nástroj a technickou pomůcku. Tato forma 

ergoterapie spojená s chuťovými vjemy a vařením je velmi vhodná u klientů s poruchami 

chování, u klientů ze slabšího sociálního prostředí a osobnostní problematikou. U starších lidí 

je aktivizace chuťového vjemu spojená s tréninkem psychosomatické paměti, což je důležité 

především u osob s poruchami paměti a začínajícími fázemi Alzheimerova a Parkinsonova 

onemocnění (Stejskalová, 2012). 

 

5.3 Arteterapie  

„Umělecké dílo, které není založeno na emocích, není uměním…emoce je princip, začátek a 

konec: plavidlo, cíl, technika - a všechny věci mezi tím“ 

          Paul Cezanne 

 

Arteterapie patří mezi efektivní léčbu u jedinců s tělesným, mentálním, vývojovým, sociálním 

postižením, s duševní a tělesnou nemocí. Využívá se především v nemocnicích, ve 

výchovných a vzdělávacích zařízeních, na psychiatrických pracovištích, v domovech pro 
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seniory, ve forenzních institucích. Cíl arteterapie vychází ze situací a  potřeb klientů, z věku 

klienta, a především se zdravotního stavu klienta (Šicková-Fabrici, 2008). 

V arteterapii se v léčebném postupu využívá především výtvarného projevu jako 

hlavního prostředku poznání a ovlivnění mezilidských vztahů a lidské psychiky. Arteterapie 

se jako terapeutická metoda začala využívat během 30. až 40. let 20. století v návaznosti na 

rozvoj psychoanalýzy a jiných psychoterapeutických směrů. V arteterapii je podstatné 

propojování různých složek výtvarného umění, které nám působí na vjemovou soustavu 

člověka. Arteterapii můžeme také pojmout jako proces sebepoznání prostřednictvím kresby.  

 Kresba je primární a základní technikou arteterapie a také součástí dějin lidstva. 

Šicková-Fabrici (2008) se zmiňuje, že právě pravěké nástěnné malby jsou důkazem, že 

i pravěký člověk měl potřebu přes kresbu sdělit své pocity, zachovat vzpomínky, předat 

informace a zobrazovat své sny a realitu. A arteterapii se používají nejrůznější výtvarné 

materiály, jako voskovky, tempery, vodovky, pastelky, tužky, uhlí, křídy a používají se papíry 

různého formátu a barev. Kresba na volné téma je nejčastější technikou používaná na začátku 

terapie a je oblíbená u většiny klientů jak dětských, tak dospělých. Kreslení na volné téma 

nám odkryje fantazii, kreativitu, námět a symboly spojené s bolestnou problematikou jedince, 

ať už se jedná o vztahovou, osobnostní, nebo problematiku nemoci. Dalšími technikami 

arteterapie jsou kresby na zadané téma, kresby příběhu, kreslíme hudbou a také kresba 

projektivních pocitů, kde se kresbou vyjadřují právě probíhající pocity klienta (Šicková-

Fabrici, 2008). 

 Mandalaje pravzor a symbolické vyjádření života, mandaly symbolizují člověka, svět, 

stvoření a mají dlouhou historickou tradici. Mandala v překladu znamená oblouk nebo kruh. 

Při práci s mandalou a jejím vybarvování dochází u klienta ke zklidnění dýchání, odpoutávání 

od bolestivých myšlenek a pocitů, snížení tenze. Je vhodnou a účinnou metodou při léčbě 

deprese, u některého typu poruchy autistického spektra a také psychiatrických pacientů. 

Nejčastějšími formami arteterapie jsou individuální, nebo skupinová sezení a ty jsou buď 

krátkodobé, nebo dlouhodobé podle potřeby klienta.  Dalšími technikami v arteterapii jsou 

koláže, keramika, práce se dřevem, malba, výroba sošek, práce s textilem, přírodními 

materiály, prstovými barvami. Velmi důležitá je doba trvání terapie, trvající maximálně 30, 

45, 60, nebo 90 minut. Vždy přihlédneme k typu klienta a zvolíme správnou délku terapie, 

která by pro klienta měla být také relaxací, měla by být konkrétní, jednoduchá a motivující 

(Stejskalová, 2012). 
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5.4 Muzikoterapie 

„Tam, kde končíslova, začíná hudba.“ 

         Wolfgang Amadeus Mozart 

 

Muzikoterapie je stará jako lidstvo samo (rituální obřady), hudbou se lidé léčili, s hudbou se 

radovali, s hudbou jsou pohřbíváni.  

 Jak uvádí Stejskalová (2012), muzikoterapie je moderní metoda psychoterapie, která 

léčí za pomoci hudby a je účinná při poruše spánku, komunikačních problémech 

a psychosomatických onemocněních. Ve formě pohybové terapie zlepšuje tělesnou kondici 

a sebevědomí. Ve formě zvukoterapie a imaginace s hudbou mění pohled na světa podporuje 

pozitivní myšlení. Hudba je lék na zraněnou duši a bolavé tělo člověka a tím nejdůležitějším 

terapeutickým prostředkem je lidský hlas. Lidský hlas, kouzlo lidského hlasu, můžeme jím 

léčit, ale také traumatizovat a stresovat v souvislosti se špatnou vzpomínkou, nebo prožitým 

traumatem. Dalším lékem můžeme nazvat Přírodu, kde její zvuky na většinu lidí působí 

pozitivně (šumění lesa, zurčení potůčku, křik racků, zvuk moře), ale i tyto zvuky mohou 

vyvolat negativní vzpomínky po prožitém traumatu (ztráta dítěte v lese, smrt utonutím, 

znásilnění atd.). Hudba je spojena především s nejrůznějšími hudebními nástroji, a proto také 

hudební nástroj můžeme zařadit mezi terapeutický a léčebný prostředek. Při poslechu svého 

oblíbeného nástroje je zaručeno, že se nám nálada zlepší a budeme relaxovat a odpočívat, 

nebo tančit. Každý z hudebních nástrojů je vhodný k jiné léčbě. Relaxační účinek má 

například harfa, nebo saxofon, ale například bubny, trubka, nebo elektrické kytary působí 

stimulačně. Speciální účinek mohou mít varhany, protože si je spojujeme s prostředím kostela 

a mohou nás vtáhnout do víru myšlenek života a smrti, vztahu člověka a Boha.  Důležitým 

faktorem při poslechu hudby je rytmus. Stimuluje naše emoce a mysl, udržuje naší pozornost, 

přivádí naše tělo do pohybu, především při znění taneční hudby. Podle rytmu také 

rozeznáváme konkrétní taneční styly a rozeznáme od sebe valčík a polku, flamengo nebo čaču 

(Stejskalová, 2012).  

 Hudba evokuje vzpomínky, vyvolává pocity a náladu. Je jednou z nejvíce 

používaných léčebných metod u seniorů. Někteří senioři na hudbu tančí, jiní se podílejí na 

jejím vzniku a hrají na různé hudební nástroje, ležícím seniorům zlepšuje náladu a navrací je 

do jejich mládí. Velké uplatnění hudby nacházíme především v zařízeních pro seniory, 

především u klientů s různými formami demence, Parkinsonovou chorobou a u osob, které 

nedokážou přijímat mluvené slovo.  Hudba je prostě mocná čarodějka. Důležitý je výběr 
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hudby a zaměření se na potřeby klienta. Hudba dokáže zmenšit vyčerpání a napětí, příznivě 

ovlivňuje náladu, zvyšuje vitalitu, podporuje senzibilitu a tvořivost klienta, zlepšuje 

soustředění a utužuje sociální kontakty.  Pouhým tleskáním do dlaní, nebo za použití bicích 

hudebních nástrojů dochází k uvolňování svalové ztuhlosti, při použití smyčcových nástrojů 

dochází k léčbě krevního oběhu a dýchacích chorob. Hudba nám redukuje strach, úzkost, 

zmírňuje napětí a bolest, rozvíjí komunikativní schopnosti, zlepšuje vnímání hudby. Senioři 

milují zpívání a poslouchání lidových písní a vyprávění příběhů z dob, kdy byli mladí 

(Stejskalová, 2012).  

 Hátlová a Suchá (2005) uvádí, že senioři s určitým stupněm afázie mají při 

komunikaci časté výpadky při vzpomínání na konkrétní slovo, ale při hudbě jsou schopni si 

vybavit i celé texty písní. Proto je velmi důležité, aby muzikoterapeut měl kladný vztah 

k hudbě a lidem, uměl hrát minimálně na jeden hudební nástroj, měl asertivní přístup k životu 

a své profesi, a pokoru v přijímání odlišnostech jiného člověka, jeho názorů, víry a způsobu 

života. Také by měl umět zacházet se svým hlasem a umět rozezpívat celou skupinu, nebo 

jenom jednoho klienta (Hátlová, Suchá, 2005). 

 

5.5  Reminiscenční terapie 

„Porozumět znamená chápat, co nám někdo sděluje. Abychom pochopili, musíme se 

naučit naslouchat, vnímat a vidět to, co třeba druhý nevidí“ 

          Karolina Friedlová 

 

Jednou ze základních terapií u pacientů s demencí je reminiscenční neboli vzpomínková 

terapie. Cílem této terapie je zlepšení kvality života za pomoci příjemných vzpomínek. 

Reminiscenční terapie se využívá i u ostatních seniorů, kteří netrpí demencí, a to především 

z preventivních důvodů k procvičování paměti a aktivizační činnosti. Název reminiscence má 

původ v latinském slově reminiscere, a znamená vzpomenout si, obnovit v paměti, 

rozpomenout se.  

 Špatenková a Bolomská (2011) uvádí, že do počátku šedesátých let minulého století, 

při studiu strategie vyrovnávání se stářím a studiu stárnutí, převládal spíše negativní postoj na 

roli vzpomínání. Zastával se názor, že vzpomínat není nic dobrého a ohlížení se zpět do 

minulosti vede k nezdravé introspekci a odmítání přítomnosti. Tento přístup se odrazil 

v systému institucionalizované péče o staré lidi, který vedl k pohledu na vzpomínání 

z hlediska psychologické dysfunkce. Pracovalo se převážně se seniory s mentálním 
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postižením a seniory žijících v institucích, kde panoval názor, že klient nemůže ovlivnit obsah 

a podobu vzpomínek a vzpomínání údajně zkresluje způsob, jakým senior vnímá přítomnost, 

a jeho mysl je roztržitá a bezcílně putující myslí. Tento negativní postoj na vzpomínání, 

nahradil Butler svou teorií rekapitulace života, která se stala základem při zrodu samotné 

reminiscenční terapie a počátkem naprosto odlišného přístupu a pohledu na vzpomínání.  

Za zakladatelku Evropské reminiscenční terapie je považována Pam Schweitzer, která 

původním povolání herečka, později spisovatelka, lektorka a divadelní režisérka, otevřela v 

roce 1987 v Londýně první Reminiscenční centrum na světě, které bylo zaměřeno na odborné 

vzdělávání v oblasti reminiscence, místo setkání lidí všech generací a kultur, aby se mohli 

účastnit reminiscenčních projektů. Následně podpořila zřízení dalších Reminiscenčních center 

ve Velké Británii i v dalších evropských zemích. Plných 37 let se věnovala nahrávání 

a uchovávání vzpomínek starších lidí na klíčová témata společenských dějin 20. století 

a z těchto nahrávek později vytvořila a zrežírovala 30 profesionálních divadelních produkcí, 

které putovaly po národní i mezinárodní scéně (Špatenková, Bolomská, 2011). 

. „Vzpomínky jsou nedílnou součástí našeho života. Mohou dávat našemu životu smysl, 

mohou být zdrojem radosti, ale i bolesti. Někdy jsou vzpomínky tím jediným, co zůstává – 

jako právě ve stáří, kdy přítomnost nemusí být zrovna povznášející a budoucnost je nejistá. 

Minulost ale nemusí být ztracená, protože žije dál právě ve vzpomínkách…“ (Špatenková, 

Bolomská, 2011, s. 9). 

 Špatenková a Bolomská (2011) uvádějí, že reminiscenční terapie využívá poznatku 

a nejdéle zůstávají uchovány vědomosti, vzpomínky a návyky, které jsou uloženy 

v dlouhodobé paměti. Podle odborných studií je prokázáno, že i nemocný mozek stále pracuje 

a přestože vypadá, že senior o nic nejeví zájem, reaguje především na známé podněty, které 

má uloženy v dlouhodobé paměti, se kterou právě reminiscenční terapie pracuje. 

Reminiscenční terapii můžeme chápat jako rozhovor terapeuta s klientem, nebo osobou, 

o jeho životě, zážitcích a dřívějších aktivitách za využití vhodných pomůcek, jako jsou 

například knihy, obrázky, fotografie, hračky, filmy, hudba, barvy, atd. Tyto pomůcky jsou 

velmi vhodné pro osoby trpící demencí a jsou podnětné k vybavení vzpomínek. Tato terapie 

může být činností spontánní, nebo řízenou. 

 Při reminiscenci je kladen důraz na sdílení zkušeností a zážitků, vzájemnost, využití 

dosud skrytého potencionálu člověka, tvoření příležitostí k dalšímu rozvoji růstu, objevení 

jeho zájmů a upřednostňování zdravých aspektů jeho osobnosti (Špatenková, Bolomská, 

2011). 
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 Senioři s různými formami demencí, patří k nejvíce osamělým a přehlíženým osobám 

v domovech pro seniory a ostatních zařízeních. Jacquelin Cooková charakterizuje tuto situaci: 

„Jejich zmatené povídání, při kterém neustále přeskakují od jednoho tématu k druhému, vede 

jak jejich pečující, tak i bystřejší spolubydlící k tomu, že je naprosto přehlížejí. Fyzické 

potřeby seniorů jsou sice uspokojeny, ale zřídkakdy se jim dostává i něčeho jiného. Nikdo se 

ani nesnaží, prohodit s nimi alespoň pár slov a následná absence jakékoliv stimulace s sebou 

přináší zrychlení jejich mentálního a sociálního úpadku“ (1984, s. 90). 

 Reminiscenční terapie alespoň částečně napomáhá ke zlepšení kvality života starých 

lidí s demencí, a ačkoliv je jejich krátkodobá paměť narušena, tak za pomoci reminiscenční 

terapie jsou díky dlouhodobé paměti schopni si vybavit i vzdálenou minulost. Při samotné 

práci se seniorem je vždy kladen důraz na schopnosti daného jedince, nikoliv na poukazování 

oblastí, ve kterých došlo v důsledku nemoci ke zhoršení a je potřeba na každého seniora 

pohlížet jako na individualitu. Každý jedinec je jedinečný, neopakovatelný, originální bytost.  

Reminiscence nám může pomoci pochopit, jaký a kým tento starý člověk je a nahlédnout do 

jeho celého života. Je třeba také zvážit, zda je možné seniorovi touto terapií pomoci vyrovnat 

se bolestivým vzpomínáním, či po zvážení všech rizik a konzultaci s rodinou, se vzpomínání 

zcela vyhnout, nebo terapii směřovat jiným směrem. Nikdy nesmí být senior do reminiscence 

nucen a vždy musíme zachovat právo jedince na vlastní soukromí (Holmerová, Jarolímová, 

Suchá, 2007). 

 V současné době mají téměř všechna sociální zařízení poskytující péči seniorům 

aktivní reminiscenční terapii, nebo spolupracují s externími pracovníky.  

 

5.6 Trénování paměti 

„Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, přestáváme existovat, naše minulost je 

vymazána. A přece věnujeme paměti jen málo pozornosti, kromě případů, kdy nás opustí. 

Děláme strašně málo k jejímu procvičování, živení, posilování a ochraně.“ 

Mark Twain 

 

Trénování paměti a procvičování mentálních schopností je velmi důležité u všech seniorů bez 

ohledu na jejich onemocnění. K dispozici jsou různé metody, jak správně postupovat a jak 

posílit kognitivní funkce u seniorů.  
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Preiss a Křivohlavý (2009)kladou především důraz na včasnost, adresnost, úplnost 

a individualitu jedince. Cílem trénování paměti je především oddálit zapomínání a předcházet 

důsledkům vznikajícím ze zapomínání a udržet paměť a kognitivní funkce alespoň na stejné 

úrovni, nebo tyto schopnosti ještě zlepšit. Trénování paměti patří mezi efektivní nástroje ke 

zvýšení soběstačnosti a prodloužení nezávislosti seniorské populace. Pro jedince představuje 

nejdůstojnější a nejpříjemnější formu stárnutí a z pohledu ekonomického i nejlevnější. 

Přistupujeme ke klientovi individuálně a trénink volíme s ohledem na schopnosti klienta 

s tím,že klient musí (by měl uspět z důvodu dalšího sezení) uspět a tím ho motivovat k dalším 

výkonům. Pokud se tak nestane, chyba je vždy na straně terapeuta, nikoliv na straně klienta. 

Dobrá motivace a úspěch terapeutického sezení, vede k okamžitému zvýšení sebevědomí, a to 

se odráží ve zvýšené kvalitě života seniorů, v jejich soběstačnosti a zvládáním denních 

problémů (Preiss, Křivohlavý, 2009). 

 Suchá (2008) uvádí, že pro jakoukoli paměť je nejhorší, když není používána. Velký 

význam při trénování paměti má také soustředění a pozornost. Nejlepší formou trénování 

paměti je vždy pro každého forma hry. U některých her jedinec ani nepozná, že se jedná 

o řízenou činnost terapeuta, a ještě se klient zasměje a pobaví. Vhodnými jsou například hraní 

pexesa, domina, hraní šachů, čtení a vyprávění, pantomima, hraní scrabble. Dalšími 

pomocníky je luštění křížovek, sudoku, stolní hry, hraní karet, různé hlavolamy. Technické 

pomůcky nás zavedou do světa tréninkových programů na PC, nebo mobilních telefonů. 

Můžeme také využít oblíbenou slovní kopanou, hru na rýmy apod. Skupina klientů by měla 

být sestavena tak, aby jejich kognitivní schopnosti byly přibližně na stejné úrovni. Je důležité, 

aby klient pochopil zadání a měl na jeho zpracování dostatek času, měl dostatečnou motivaci 

a zpětnou vazbu. Dobrými pomocníky jsou pauzy, kde si klient vypije čaj, na chvilku si 

odpočine, nebo se protáhne a pak se vrátí zpět ke cvičení. Vždy by se terapeut měl zaměřit na 

více aktivit, aby pro klienta bylo cvičení pestré a nedocházelo k pasivnosti. K posilování 

paměti dochází u seniorů každý den, aniž by si to uvědomili. Opakování každodenních 

činností vede k posilování paměti a soběstačnosti seniora. Stlaní postele, ranní hygiena, 

skládání prádla, vaření, pečení, sledování oblíbeného pořadu, popovídání se sousedkou jsou 

činnosti, které vedou k upevňování paměti a tréninku paměti každý den. Další velmi důležitou 

aktivitou je u seniorů pohyb, který rozproudí tělo a okysličí mozek, který tak lépe pracuje a je 

aktivnější.  

Jak jsem se již zmínila, nejhorší je, když paměť není používána, proto ti senioři, kteří 

se věnují tréninku paměti a budou ji pravidelně trénovat, budou na tom lépe mentálně, ale 
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především psychicky. Pokud ještě k trénování paměti senioři přidají pohyb, nejen že se budou 

cítit lépe, ale především se zlepší jejich celkový zdravotní a psychický stav (Suchá, 2008). 

 

5.7 Ostatní aktivizační metody a techniky 

Jak jsem se již zmínila, terapeutických a rehabilitačních technik a metod je velké množství. 

Pří výběru terapeutické metody musíme vždy přihlédnout k aktuálnímu zdravotnímu stavu 

klienta a podle toho vybrat správnou metodu a postup. Každý člověk je jedinečný a potřebuje 

jiný přístup a pochopení.  

Mezi velmi využívanou terapeutickou metodu patří bazální stimulace. Bazální 

stimulace je založena na doteku a klade veliký důraz na citlivé a kvalitní provedení. Je hojně 

využívána především u seniorů s demencí, kde je stimulováno smyslové vnímání, 

komunikace, a především pohybová schopnost člověka. Posiluje se uvědomování vlastního 

těla a touto metodou lze dosáhnou zklidnění agresivního klienta (Friedlová, 2012). 

Terapie fotografií – velmi využívaná metoda psychoterapeutické práce 

s fotografickým materiálem, s umělecko-experimentálním, nebo dokumentárním charakterem. 

Tato metoda ovlivňuje emoční stav člověka přítomně, ale také dlouhodobě, a to za použití 

fotografického materiálu spojeného s realitou. Používáme fotografie zvířat, přírody, lidí 

a předmětů pro vyvolání představ klienta, schopnosti vyjadřovat pocity a přispívat ke zlepšení 

jeho psychosomatického stavu. Při využití fotografií však nesmíme zapomenout na možnost 

spuštění nepředvídatelné reakce klienta na konkrétní fotografii. Proto je zde na místě zjistit 

rodinnou, sociální a zdravotní anamnézu klienta, aby nedocházelo k těmto situacím. Terapii 

lze velmi dobře kombinovat s jinými druhy terapie podle potřeb klienta a lze ji využívat při 

práci s klienty všech věkových kategorií, různých diagnóz a také v oblasti prevence 

(Stejskalová, 2012). 

Pohybová terapie - pravidelné cvičení a pohybové aktivity zpomalují zhoršování 

srdečních funkcí, pohyblivosti kloubů. Zlepšují kvalitu spánku, má kladný vliv na psychiku, 

zlepšují se kognitivní funkce, stimuluje krevní oběh, zvyšuje činnost mozku (Klevetová, 

Dlabalová, 2008). 

Nejlepší formou je cvičení vleže, vestoje, vsedě, s oporou, bez opory, venku, 

v místnosti, ve vodě. Vždy přihlédneme u klienta k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu 

a cvičení (rehabilitaci), přizpůsobíme jeho schopnostem. Můžeme cvičit individuálně 

s terapeutem (fyzioterapeutem), nebo skupinově (Mlýnková, 2011). 
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Štilec (2004) nám doporučuje, ať při pohybových aktivitách používáme cvičební 

pomůcky, které nám zpříjemní cvičení a pomohou se cviky, různé míčky, míče, šátky, gumy, 

tyče, obruče, činky, PET lahve s vodou různých velikostí. S těmito cvičebními pomůckami 

provádíme především předcvičovanou formu pohybových aktivit, nebo individuální cvičení. 

Mezi pohybové aktivity můžeme také zařadit například házení šipek na terč, pétanque, 

kuželky, procházky, plavání, jízdu na rotopedu, nordicwalking, tyto aktivity jsou vhodné pro 

skupinu seniorů, kteří nemají pohybová omezení a jsou v lepším fyzickém stavu (Štilec, 

2004). 

Taneční terapie -základem této terapie, jak název napovídá, je tanec. Říká se, že tanec 

je jednou z nejkrásnějších a nejdokonalejších forem komunikace beze slov. Tanec využívá 

jednoty těla, ducha a mysli, aby se dostal do kontaktu s těmi nejhlubšímu zkušenostmi. 

Základním postojem taneční terapie je harmonický vztah člověka k jeho tělu, kde se klade 

důraz především na oblast somatiky, emoční oblast, práci s tělem a sebevědomí člověka. 

Prvkem, na který se zde musíme soustředit, je práce s rytmem, prostorem a časem, to vede 

k zapojení muskulárních reakcí vztahujících se k emocím a psychosomatické paměti. Hudba 

klade důraz na emoce, kde poté dochází ke katarzi a vyjádření pocitů, které byly blokované, 

nebo maskované. 

Jak Stejskalová uvádí: „Rozumíme-li symbolickému, emocionálnímu a smyslovému 

kontextu tance, jsme schopni psychoterapeuticky používat určitý typ tance v léčbě 

konkrétních diagnóz“ (2012, s. 114). 

Mezi další používané metody můžeme jmenovat například zooterapii, kinezioterapii, 

kognitivní trénink, filmovou terapii, psychoterapii uměním, dramaterapii, metodu validace, 

metodu orientace realitou, vzdělávání seniorů a další. Některé techniky se velmi dobře 

vzájemně doplňují, a proto je vhodné je kombinovat a terapii tím učinit zajímavější 

a kvalitnější.  

 

 

 

 

 

  



54 

6  VÝZKUMNÁ ČÁST 

V předchozích kapitolách bylo popsáno stárnutí jedince a vyrovnání se jedince se stářím. Byl 

zde popsán vznik a průběh demence a typy služeb, které pečují o tyto jedince. Také byly 

zmíněny aktivizační techniky, které jedincům s demencí pomáhají a zlepšují jejich psychické, 

fyzické a sociální vnímání. Proces stárnutí je nezadržitelný a každý z nás, i když si to nechce 

většina z nás připustit, tak stárneme. Záleží na mnoha okolnostech v životě člověka, jestli se 

stáří dožije a v jaké se právě nachází kondici.  

Ve výzkumné části této diplomové práce se zaměřím na seniory, kteří potřebují 

ošetřovatelskou pomoc a péči. Jedná se o seniory, kteří trpí různými formami demence a jsou 

umístěni v domově se zvláštním režimem, který je určen právě pro tyto klienty. Hlavním 

cílem diplomové práce je zjistit, jak probíhá aktivizace seniorů v domově se zvláštním 

režimem a jaký má aktivizace přínos pro tyto klienty.  

 

6.1  Cíle a výzkumné otázky 

Před samotným výzkumem je nutné stanovit si hlavní cíl výzkumu a vytvořit vhodné 

výzkumné otázky a metody, které budou použity a které mají velký vliv ve výzkumném 

procesu.  Cíle výzkumu společně s výzkumnými otázkami představují pomyslný kompas, 

podle něhož bychom se měli v průběhu celého výzkumného procesu orientovat, neustále 

sledujeme, zda se blížíme jejich naplňování, či nikoli (Reichel, 2009). 

Jak uvádí Švaříček a Šeďová (2007), tak jádro každého výzkumného projektu tvoří 

výzkumné otázky. Výzkumné otázky plní dvě základní funkce. Ukazují, jakou cestou daný 

výzkum povedeme a také pomáhají zaostřit výzkum tak, aby poskytl výsledky v souladu se 

stanovenými cíli. Výzkumné otázky mají podobu tázacích vět, a přestože je v kvalitativním 

výzkumu určitá otevřenost a spoléhání se na improvizaci, je třeba otázky formulovat jasně 

a srozumitelně. Svoji výzkumnou otázku prověřujeme znovu při vstupu do terénu i v průběhu 

sběru dat a při samotné analýze. Na začátku výzkumu je vždy možné reformulovat otázku tak, 

aby co nejlépe korespondovala s našimi daty. Otázky v kvalitativním výzkumu musí splňovat 

určité specifické požadavky. Musí být dostatečně široké, aby splňovaly velký prostor pro 

plnohodnotnou odpověď, spíše než s proměnnými pracují s obecnějšími koncepty, neptají se 

na četnost jevů ani na sílu vztahů mezi proměnnými, detailně zkoumají povahu určitých jevůa 

vyhýbají se přijatým předpokladům (Švaříček, Šeďová, 2007). 
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Cílem této diplomové práce je zjistit, jak probíhá aktivizace seniorů v domově se 

zvláštním režimem a její přínos pro tyto klienty. Nahlédnout, jak aktivizace probíhá, zjistit 

informovanost o aktivizaci mezi klienty a jak je využívána a jaký vliv má na samotné klienty.  

 

Cíl DP: „Zjistit, jak probíhá aktivizace seniorů v domově se zvláštním režimem.“ 

 

Hlavní výzkumná otázka: „Jak probíhá a ovlivňuje seniory aktivizace v domově, a její přínos 

pro tyto klienty“. 

 

Nesmíme také opomenout, že s kvalitativním výzkumem a hlavní výzkumnou otázkou 

jsou úzce spojené dílčí cíle. Vytvořila jsem čtyři dílčí cíle, na jejich základě sestavila vhodné 

otázky.  

Dílčí cíle:   

 Zjistit, zda senioři v domově jsou seznámeni s možností aktivizace a co aktivizace 

(aktivity) znamenají? 

 Jaké aktivizační služby senioři nejvíce využívají? Oblíbená aktivita v mládí? 

 Jak a v čem služba aktivizace seniorům pomáhá? 

 Jaké služby vám v rámci aktivizace chybí? V čem by vám tyto aktivity pomohly? 

 

Výzkumné otázky: 

1. Kolik je vám let? 

2. Jak dlouho zde žijete? 

3. Jak jste se dozvěděl (a) o aktivitách v domově? 

4. Popište, co znamená slovo aktivita?  

5. Jaké aktivity znáte, nebo zde máte? 

6. Jaké aktivity jste dělal (a) a měl (a) rád (a) v mládí? 

7. Jaké aktivity využíváte (děláte) nyní (teď)? 

8. Jak často tyto aktivity navštěvujete? 

9. Co vás vede (motivuje) k účasti na těchto aktivitách? 

10. Jakou aktivitu máte nejraději? 

11. Co vám tyto aktivity přináší? 
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12. V čem vám konkrétně (přesně) pomáhají? 

13. Jak se cítíte před aktivitami? 

14. Jak se cítíte po aktivitách? 

15. Jaké aktivity vám zde chybí? 

16. Co by se dalo zlepšit? 

17. Je něco, co vám zde vadí (nevyhovuje)? 

 

6.2  Metodologie výzkumu a techniky sběru dat 

Ve výzkumné části jsem se rozhodla pro použití metody kvalitativního výzkumu. Kvalitativní 

výzkum je nenumerické řešení a interpretace sociální reality, nepracuje s měřitelnými 

charakteristikami a vytváří jeho obraz v co možná nejkomplexnější podobě včetně podob jeho 

vztahů s dalšími aspekty apod.  K získávání údajů dochází přímo v terénu, kde je předmětem 

kvalitativní metodologie studium běžného každodenního života osob v jejich přirozených 

podmínkách (Petrusek, 1993). 

 Podstatou kvalitativního výzkumu je široký sběr dat, aniž byly na počátku stanoveny 

základní proměnné a stejně tak nejsou předem stanoveny hypotézy, a výzkumný projekt není 

závislý na dříve známé teorii. Induktivní je také logika kvalitativního výzkumu, kdy teprve po 

dostatečném nasbírání dat začíná výzkumník pátrat po pravidelnostech, vyskytujících se 

v těchto datech, dochází k formulaci předběžných závěrů a hledá se další podpora (Smékal, 

1983). 

 „Pro kvalitativní výzkum je charakteristická jeho neopakovatelnost a jedinečnost. 

Hypotézy či teorie vzniklé na základě kvalitativního výzkumu však není možné opakovat, 

nebo zobecňovat z důvodu jejich vzniku v určitém místě, jsou ovlivněny časem, a především 

konkrétní osobou, která výzkum provedla“ (Miovský, 2006, s. 159-160) 

Vzhledem ke skutečnosti, že výzkum je směřován na seniory s různými typy demence, 

tak jsem se rozhodla zvolit metodu dotazování, technikou polostrukturovaného rozhovoru, za 

pomoci jednoduchých otázek. Připravené otázky se v průběhu dotazování mohou měnit 

a přizpůsobit se tázanému, proto je kvalitativní výzkum právem považován za velmi 

dynamický a pružný. Zde je velká výhoda, kdy jsem v průběhu dotazování mohla přesněji 

vysvětlit otázku, nebo ji položit srozumitelněji, aby mi senior rozuměl a hlavně pochopil, na 

co se ho ptám. Velkou nevýhodou tohoto výzkumu se stává fakt, že samotný výzkumník je 

ovlivněn subjektivním pohledem na věc a vzhledem k malému počtu účastníků dochází 
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k problému zobecňování (Hendl, 2005). Také jsem zvažovala možnost narativního rozhovoru 

na konkrétní téma, ale vzhledem k cílové skupině participantů, kteří potřebují částečnou 

řízenou pomoc z důvodu svého onemocnění, jsem se rozhodla pro polostrukturovaný 

rozhovor, který se mi zdál jako nejvhodnější řešení daného výzkumu. 

Polostrukturovaný rozhovor je veden formou předem připravených otázek, které přímo 

souvisí s dílčími cíli a jsou koncipovány přesně tímto směrem. Pořadí těchto otázek lze měnit 

podle potřeby a také je možné otázky přeformulovat, ale je nutné, aby byly všechny otázky 

zodpovězeny. V rozhovoru se seniory jsem této možnosti mnohokrát využila a velmi mi 

pomohlo také zapisování poznámek, protože jsem se rychleji zorientovala a mohla se 

dotazovat, aby byly odpovědi co nejpřesnější. Pravdou je, že rozhovory s cílovou skupinou 

seniorů trpícími demencí, byly velice zajímavé, vyčerpávající pro obě strany, a ne vždy mi 

bylo odpovězeno tak, jak bych si představovala. Přesto mohu potvrdit, že výběr 

polostrukturovaného rozhovoru pro kvalitativní výzkum byl nejlepším řešením. Participanti 

odpovídali na otázky, jak nejlépe byli schopni, ale při záseku, kterých bylo při rozhovorech 

dostatek, bylo nutno jim pomoci s opakováním otázky, nebo upravením otázky pro lepší 

pochopení a hlavně pokračování, nebo vrácení se k tématu. Stávalo se, že participant chtěl 

povídat o jiné události a mnohdy jsme se i zasmáli. Všechny rozhovory se uskutečnily 

v domově pro seniory se zvláštním režimem, kde senioři žijí, vždy za přítomnosti klíčového 

pracovníka, nebo sociálního pracovníka a s ústním souhlasem všech dotazovaných 

participantů zpracovat získaná data pro použití diplomové práce v magisterském studiu na 

vysoké škole (Švaříček, Šeďová, 2007).  

 

6.3  Charakteristika výzkumného vzorku a místa šetření 

Výzkumný vzorek pro tento výzkum jsem zvolila tzv. výběr úsudkem neboli účelový, 

používaný především pro nevelké výběry, které nepřesahují desítky jednotek, a tudíž jeho 

podstata není příliš složitá. Reichel říká „Výzkumník znalý kontextů zkoumané problematiky 

vybere prvky sám“ (2009, s. 83). Vycházíme především z výzkumných záměrů, výzkumu 

samotného a v neposlední řadě dokážeme určit, která skupina osob je k tomuto účelu 

nejvhodnější a také podle těchto potřeb tuto skupinu sestavit. Výběr seniorů do výzkumu jsem 

prováděla na základě svých osobních zkušeností s tímto zařízením a při práci se seniory 

samotnými. Vytipovala jsem si seniory, se kterými by bylo možné provést výzkum a svůj 

záměr jsem konzultovala s klíčovým pracovníkem, vrchní sestrou, nebo ošetřovatelem, který 

měl dotyčnou osobu v péči. V několika případech jsem musela od záměru zařadit seniora do 
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výzkumu odstoupit, z důvodu neschopnosti odpovídat i na tak jednoduché otázky, jaké jsem 

měla připravené. Z počátku jsem nepředpokládala, že by ve výběru participantů mohl 

vzniknout nějaký problém, protože z dostatečného počtu 75 ubytovaných klientů v domově 

vyberu5-7 klientů do svého výzkumu. Vzhledem k diagnózám, které mají klienti domova, 

jsem z počátku při výběru participantů trochu propadala beznaději, že se mi požadované 

množství dotazovaných nepodaří zajistit. V domově se zvláštním režimem je ubytovaná 

naprostá většina lidí v různých stádiích Alzheimerovy choroby, s nimiž je velmi těžké se 

domluvit. Často to ani nelze vzhledem k jejich kolísavému a někdy rapidně se horšícímu 

zdravotnímu stavu. Je tedy potřeba reagovat na nastalou situaci a změna plánu je častá. V této 

souvislosti jsem si uvědomila skutečnost, že malá část bakalářských a diplomových prací je 

zaměřena přímo na klienty těchto zařízení a většina se specializuje na sociální pracovníky, 

ošetřovatele, aktivizační pracovníky, klíčové pracovníky, dobrovolníky a další. Možná by tato 

diplomová práce byla pro mě jednodušší, a právě přesto jsem se rozhodla, že oslovím tyto 

seniory a provedu výzkum s nimi. Skutečnost, že znám zařízení pro seniory z dřívější 

pracovní činnosti opravdu dobře, mi hodně pomohlo. Za pomoci pracovního personálu, který 

své klienty zná velmi podrobně, se mi po strastiplné cestě podařilo vybrat vhodné kandidáty 

do mého výzkumu. Strastiplné z toho důvodu, že když jsem měla již vybrány ty správné 

seniory, kteří by byli schopni odpovědět na otázky, tak se napřed jednomu zdravotní stav 

zhoršil natolik, že byl převezen do nemocnice a druhému se přitížilo a nemohl odpovídat, 

a především se nesoustředil a nevnímal. Takže jsem hledala dál. I přes začáteční problémy se 

mi podařilo sestavit skupinku 7 participantů pro svůj výzkum. Výsledkem je výzkumný 

vzorek 7 participantů s věkovým průměrem 79 let (78, 81, 75, 80, 76, 82, 85), kteří žijí 

v domově pro seniory se zvláštním režimem a trpí různými formami demencí. Do svého 

výzkumu jsem vybrala seniory s lehčí formou demence Alzheimerova typu, nebo s lehkou 

demencí, protože většina klientů zde ubytovaných by nebyla schopna zodpovědět tyto 

výzkumné otázky. Základními kritérii při výběru participantů do svého výzkumu byl fakt, aby 

senior byl schopný mluvit a bylo mu rozumět, jak jsem se již zmínila v teoretické části, 

jedním z následků demence bývá porucha řeči. Dalším kritériem bylo, aby si senior dokázal 

vybavit určité momenty z mládí, kde jsem zjistila, že dlouhodobá paměť zde opravdu funguje, 

ale krátkodobá je u těchto osob problém. Zde velmi záleží na aktuálním stavu seniora, v jaké 

náladě se nachází a jak se nám na rozhovor vyspal, ale především také ochota spolupracovat 

je velmi důležitá.  
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 Výzkumný vzorek je tvořen 7 participanty ve věkovém průměru 79 let a tvoří jej ženy 

i muži. Jména participantů byla změněna, ale ostatní údaje, jako věk, doba pobytu v domově, 

diagnóza a ostatní jsou autentické. Jak jsem se již zmínila, i přes skutečnost, že domov pro 

seniory disponuje 75 lůžky, bylo velmi těžké najít skupinku 5-7 osob pro můj výzkum. 

Někteří senioři souhlasili s účastí na výzkumu ze zvědavosti, někteří byly rádi, že si budou 

povídat a něco se děje, a jsou také senioři, za kterými nikdo nechodí, takže si užívají jakýkoli 

zájem o svou osobu a návštěvu. Rozhovory probíhaly vždy v prostředí, které měl senior rád 

a kde se cítil dobře. U jednoho seniora to byl jeho pokoj, kde měl všechny své fotografie 

a cítil se zde v bezpečí, druhý senior chtěl být ve společenské místnosti, kde jsem zajistila, 

aby se rozhovor uskutečnil, kdy byla společenská místnost prázdná, aby nás nikdo nerušil. 

Jiný senior vyžadoval přítomnost své oblíbené sestřičky a další musel mít uvařenou kávu, 

protože kdysi za ním chodívala návštěva a vždycky byla uvařená káva. Rozhovory byly velmi 

zajímavé, úsměvné, ale i někdy bolestivé, ale především velmi náročné. Soustředěnost těchto 

participantů je velmi omezena a někdy trvá velmi malou dobu, velkou oporou mi byla vždy 

buď ošetřovatelka, sestra, nebo osoba, která seniora velmi dobře znala a věděla, jak se chová, 

co má rád a na co, kdy a jak reaguje. Na základě těchto znalostí se nám podařilo udržet 

pozornost alespoň na tak dlouhou dobu, aby byly zodpovězeny základní otázky. Je pravda, že 

odpočinek mezi otázkami byl v některých případech nutností a usměrnění seniora k tématu 

téměř vždy potřebné.  

 Jak jsem se již zmínila, každý rozhovor s participantem byl náročný, ale také 

jedinečný svou osobností a vyprávěním. U některých rozhovorů jsem se smála spolu 

s dotazovaným, ale u některých rozhovorů mi bylo smutno, protože senior se například 

odklonil od tématu a vyprávěl smutné útržky ze svého života. Většina těchto rozhovorů byla 

v poklidném, i když někdy v roztržitém vyprávění. Dlouhodobá paměť těmto seniorům ve 

většině případů fungovala velice dobře, vybavovali si mládí, první lásky, kdy bydleli, co 

dělali za práci, písničky, které zpívali. Současný život v domově si uvědomovali, ale někteří si 

mysleli, že jsou tam jen na krátkou dobu a později se vrátí domů.  Diplomová práce, které se 

zde věnuji, je z prostředí Domova pro seniory se zvláštním režimem. Jedná se o registrované 

soukromé zařízení, které poskytuje službu sociální péče dle §50 zákona č. 108/2006 sb. Toto 

zařízení poskytuje pobytové služby sociální péče formou celoročního pobytu osobám, které 

dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a v důsledku svého věku 

a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby 24 hodin denně, ne však péči 
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v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Provoz zařízení je celoroční a zdravotnická a ošetřující 

péče je zajišťována vlastním personálem a poskytována 24 hodin denně. 

Cílovou skupinou zařízení, jsou především osoby se sníženou soběstačností 

způsobenou duševním onemocněním, zejména stařeckou demencí, Alzheimerovou nebo 

Parkinsonovou chorobou či jinými typy demence. Jde především o uživatele, kteří vzhledem 

ke svému zdravotnímu stavu vyžadují odbornou a komplexní péči. Posláním této sociální 

služby je zajistit uživatelům klidné, bezpečné a vstřícné prostředí, kde jsou maximálně 

zohledněny jejich individuální potřeby a osobitost každého jedince. Zajistit všechny sociální 

služby, ale především laskavý a lidský přístup personálu k uživateli, aby mohl žít 

plnohodnotný, důstojný a poklidný život. Domov pro seniory poskytuje péči a podporu 

v aktivitách denního života vycházejících z individuálních potřeb uživatele. Udržuje, případně 

zlepšuje schopnosti a soběstačnosti uživatele. Zprostředkuje kontakt se společenským 

prostředím (vycházky, výlety, kulturní akce, kontakt s rodinou). Zajišťuje sociálně 

terapeutické činností (udržení, nebo rozvoj osobních sociálních schopností a dovedností). 

Sestavuje individuální plán pro uživatele dle jeho schopnosti, přání a potřeb. Pomáhá při 

komunikaci a právech každého uživatele domova. Zajišťuje rehabilitační činnosti pro 

uživatele. Domov pro seniory disponuje 75 lůžky, pokoje jsou dvoulůžkové s vlastním 

sociálním zařízením, televizí a vybavením. Uživatelům je dále k dispozici prostorná venkovní 

terasa se zahrádkou, společenská místnost určená pro volnočasové aktivity, posezení u kávy 

nebo čaje, pro pořádání různých akcí, rehabilitační místnost, dílna a kuchyňka s jídelnou. 

S osobními údaji uživatelů je naloženo v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES s 

účinností od 25. 5. 2018 a dále směrnicí Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/680 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů 

nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 

2008/977/SVV s účinností od 25. 5. 2018. V domově pro seniory se zvláštním režimem, kde 

jsem prováděla výzkum, mají zajištěno GDPR osobou přímo pověřenou pro ochranu osobních 

údajů, tzv. pověřenec pro ochranu osobních údajů, neboli DPO. Tato pověřená osoba má 

povinnost zpracovávat rozsáhlé údaje různých kategorií uživatelů, kontrolovat a právně se 

orientovat v problematice GDPR. 
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V tomto domově má každý uživatel od nástupu do tohoto zařízení založenu svoji 

složku, která obsahuje veškeré informace počínaje rodinnou, osobní, zdravotní, sociální 

anamnézou a tato složka je průběžně doplňována především informacemi o zdravotním stavu 

uživatele a také, jaký vliv a přínos má domov pro seniory na uživatele. Pro každého uživatele 

je zde také vypracován samostatný individuální plán, podle kterého se postupuje a v případě 

potřeby se upravuje pro ještě lepší spolupráci s uživatelem. Tato dokumentace je přístupná 

pouze zaměstnancům domova a vyžaduje splnění podmínky mlčenlivosti. Do zdravotní 

dokumentace uživatelů jsem nemohla nahlédnout z důvodu nesplnění vzdělání v oboru 

zdravotnictví. Velmi důležitou osobou v domově je tzv. klíčový pracovník. Klíčový pracovník 

má ve své pracovní péči určitou skupinku uživatelů, pro které je právě on tím kontaktním 

pracovníkem. Připravuje individuální plány pro uživatele, komunikuje s rodinou, zabezpečuje 

vše potřebné pro uživatele a tím pádem ví o uživateli nejvíce informací. Za plné podpory 

vrchní sestry a klíčových pracovníků, kteří pečují o seniory vybrané do mého výzkumu, jsem 

byla schopna vybrat plně vyhovující výzkumný vzorek a provést rozhovory za pomoci 

informací od těchto osob. Za podmínek neuvádění pravých jmen a o jaké zařízení se jedná 

a kde se nachází, jsem dostala ústní souhlas od všech participantů a jejich rodin (pokud rodinu 

mají), že mohu získané informace použít do své diplomové práce při studiu na vysoké škole.  

 

6.4  Představení participantů a průběh výzkumu 

Výzkumu se účastnilo 7 pečlivě vybraných participantů. Jedná se o 5 žen a 2 muže. Věkový 

průměr těchto participantů je 79 let a všichni žijí v domově pro seniory se zvláštním režimem.  

 

Představení participantů: 

Jak jsem již uvedla, jména participantů jsou na žádost změněna, ale ostatní údaje jsou jako 

věk, vzdělání, délka pobytu v domově jsou autentické. 

 

1. Boženka, 78 let, středoškolské, v domově žije 3 roky 

2. Jarmilka, 81 let, vyučena, krejčová, v domově žije 3 a půl roku 

3. Anička, 75 let, středoškolské, zdravotní sestra, v domově žije 2 roky 

4. Jiřinka, 80 let, vysokoškolské, učitelka, v domově žije 5 let 

5. Maruška, 76 let, vyučena, práce v zemědělství, v domově žije 4 roky 

6. Peťko, 82 let, vyučen, skladník, v domově žije 4 let 
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7. Karel, 85 let, vysokoškolské, inženýr, v domově žije téměř 3 let 

Každému z participantů jsem přidělila číslo a pod tímto číslem bude uváděn v celé 

výzkumné části diplomové práce. 

 

Tabulka č. 1 Seznam participantů 

Seznam participantů 

Participant Jméno Věk Doba pobytu v DZR 

P1 Boženka 78 3 roky 

P2 Jarmilka 81 3,5 roku 

P3 Anička 75 2 roky 

P4 Jiřinka 80 5 let 

P5 Maruška 76 4 roky 

P6 Peťko 82 4 roky 

P7 Karel 85 3 roky 

zdroj: vlastní zpracování 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že jsem v domově pro seniory již dříve pracovala, tak jsem 

prostředí a některé seniory již dříve znala. Je pravda, že někteří mě nepoznali, ale u některých 

jsem vykouzlila úsměv na tváři. Především pan Peťko a jeho spolubydlící pan Karel mě 

poznali a hned je zajímalo, co tam dělám. Jedná se o klienty domova, kteří mají velmi mírnou 

demenci, ale také mimo jiné mají psychiatrické diagnózy, které jsou mírněny farmakologicky. 

Poznala jsem mnoho nových klientů, protože jsem do domova chodila poměrně často, abych 

sebe i seniory připravila na výzkum co možná nejlépe. Jednalo se o to, aby si na mě zvykli, 

nebáli se, cítili se v bezpečí a byla navozená vzájemná důvěra. Občas jsem přinesla něco 

dobrého ke kávě, ale také konzultovala připravované rozhovory s klíčovými pracovníky 

a snažila se připravit co nejlepší podmínky pro rozhovory. Každý senior preferoval něco 

jiného, takže tato příprava byla poměrně zdlouhavá a náročná na čas. Musela jsem brát ohled 

na krátkou soustředěnost seniorů a také na případnou únavu, tak jsem otázky měla připravené 

v jednoduché formě a popřípadě jsem je v průběhu rozhovoru vysvětlila, nebo při zjištění, že 

senior otázce nerozumí, položila ji jinak a srozumitelněji.  

První rozhovor, nebo-li předvýzkum, jsem vedla jako jediný za den, abych měla 

dostatek prostoru a mohla si výsledky co nejlépe zapsat a popřípadě přehodnotit pořadí otázek 

a zjistila, co dělá participantovi, nebo mně, největší problém, nebo některé otázky vynechat 



63 

a nahradit je novými. K mému překvapení většina otázek byla srozumitelná a participanti na 

ni buď přímo, nebo po dotazování odpověděli. Také se stalo, že participant rozuměl položené 

otázce, ale odpovědět nechtěl, nebo odpověděl něco jiného. Většinou jsme se k odpovědi 

dopátrali, ale ne vždy byla odpověď plnohodnotná, nebo se netýkala zadaného tématu. Všem 

zúčastněným jsem jednotlivě vysvětlila, proč a na co se budu dotazovat, měla jsem připravené 

otázky, bylo zajištěno nejlepší a nejpohodlnější místo pro rozhovor, ale ve dvou případech 

jsem byla nucena rozhovor odložit a přesunout ho na jiný den, protože participant nechtěl 

spolupracovat a neměl náladu se vůbec s někým bavit, byl podrážděný a prostě neměl svůj 

den. Překvapilo mě, že se tato situace stala pouze dvakrát, protože jsem byla z řad ošetřujícího 

personálu upozorněna na skutečnost, že se tak děje velmi často a uživatelé domova vzhledem 

ke svým diagnózám mají chování často nepředvídatelné. Byla jsem ubezpečena ze strany 

personálu, že jsem si pro svůj výzkum vybrala ty nejšikovnější uživatele domova, kteří byli 

zrovna v tu danou chvíli k dispozici a byli mi schopni poskytnout požadované informace. 

Diplomová práce je zaměřena na aktivizaci seniorů v domově se zvláštním režimem. 

Zaměřuje se na to, jak tyto aktivity uživatelé využívají, jak jsou o těchto aktivitách 

informováni, co jim tyto aktivity přinášejí a co popřípadě v domově za aktivity chybí, jakým 

aktivitám se věnují atd. 

 

6.5  Vlastní šetření a analýza dat 

Všechny uskutečněné rozhovory jsem si nahrávala na mobilní zařízení, abych mohla tyto 

rozhovory později co nejlépe převést do písemného projevu a následně provést otevřené 

kódování. Informovaný souhlas participantů k nahrávání rozhovorů a použití těchto informací 

do diplomové práce jsem od všech dostala ústní formou, vždy za přítomnosti sociálního, nebo 

klíčového pracovníka. Rozhovory byly většinou krátké a směřované co nejvíce k tématu 

a okruhu otázek. Snažila jsem se vždy otázku pečlivě vysvětlit a položit tak, aby byla 

srozumitelná co možná nejvíce. I přes veškerou snahu jsem musela jeden rozhovor přerušit na 

několik minut a nechat participanta odpočinout a po chvilce se snažit ho nasměrovat, aby 

odpovídal na pokládané otázky. Trvalo to přibližně patnáct minut a pak jsem pokračovala 

v rozhovoru. Při rozhovoru a odpovědích jsem sledovala participanta, jak reaguje na otázku, 

jak odpovídá a jak se tváří, dělala jsem si terénní poznámky a promítla tyto poznatky do 

přepisovaného textu a kódování. Materiálem pro kódování jsou tedy odpovědi participantů, 

kteří odpovídali na předem připravené otázky. Otevřené kódování je technika, která byla 

vyvinuta v rámci analytického aparátu zakotvené teorie (Strauss, Corbinová, 1999), ale díky 
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své jednoduchosti, a zároveň účinnosti, je používána ve velmi široké škále kvalitativních 

projektů. Kódování představuje operace, při nichž jsou údaje rozebrány, konceptualizovány 

a složeny novým způsobem. Text je při otevřeném kódování rozbit na jednotky, kterým jsou 

přidělena jména a s takto nově pojmenovanými, neboli označenými fragmenty textu, dále 

výzkumník pracuje. Nejprve analyzovaný text rozdělíme na jednotky, jednotkou může být 

slovo, věta, sekvence slov, odstavec. Každé takto vzniklé jednotce přidělíme konkrétní kód. 

Může se jednat o slovo, nebo pojmenování (frázi), které nějakým způsobem vystihuje určitý 

typ a odlišuje jej od ostatních (Švaříček, Šeďová, 2007). 

 Části rozhovoru, které byly nejvíce důležité a týkaly se přímých odpovědí na otázky, 

jsem si označila a přiřadila kód. Poté jsem si všechny kódy vypsala a sledovala, jak často 

a které se opakují nejvíce. Vzhledem ke stanoveným dílčím cílům a vytvořeným otázkám 

přesně pro tyto cíle jsem analyzovala odpovědi participantů a za pomoci kódování sestavila 

a vyhodnotila.  

 

6.6  Výsledky výzkumu 

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jak probíhá aktivizace seniorů v domově se zvláštním 

režimem. Zjistit, zda jsou uživatelé seznámeni s možností aktivit v domově, jaká je motivace 

a především, co jim tyto aktivity přináší při běžném životě v DZR.  

 

HVO: „Jak probíhá a ovlivňuje seniory aktivizace v domově, a její přínos pro tyto klienty.“ 

 

Dílčí cíl 1. Zjistit, zda senioři v domově jsou seznámeni s možností aktivizace a co 

aktivizace (aktivity) znamená (jí). 

Tento dílčí cíl nám představuje zjištění, jak jsou uživatelé domova seznámeni s možností 

využívat aktivizaci, nebo se účastnit různých aktivit vedených v tomto domově. Jak jsou 

informováni o jednotlivých aktivitách a akcích. Jestli rozumí slovu aktivizace nebo aktivita 

a co si pod tímto označením představují. Jak dlouho zde žijí a jaké aktivity popřípadě znají. 

 

DC 1.1 – Jak jste se dozvěděl(a) o aktivitách v domově? 

Při samotném úvodu rozhovoru s participantem došlo především k představení (u někoho 

poněkolikáté) a navození té správné atmosféry. U participantů uvádím také věk, ale ne všichni 

si ho vybavili a byli schopni ho říct, vím, že je mi hodně let a nejsem na tom zase tak špatně 

(P7), ale věk neřekl. Další odpověď mě rozesmála, protože participantka odpověděla, není 
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slušné se ptát dámy na věk (P4), ostatní odpovědi týkající se věku byli většinou pravdivé, 

i když jedna dáma se dělala mladší, než ve skutečnosti byla. Po konzultaci s klíčovým 

pracovníkem jsem se dozvěděla, že to dělá pokaždé a svůj skutečný věk si nepamatuje. 

S otázkou na participanta, jak dlouho žije v domově (DZR), jsem byla překvapená 

s odpovědí, jsem tady věky a ještě budu (P6), pán to bral s humorem, ale mě moc do smíchu 

nebylo. Je pravda, že tento domov je velmi dobře, vkusně a kvalitně vybaven. Poskytuje 

uživatelům skvělé zázemí a nabízí nepřeberné množství aktivit, procedur, výletů, 

vzdělávacích kurzů, kulturních a sportovních vyžití, atd. Oslovení participanti se s dobou, 

kterou žijí v tomto domově, pohybovali v rozpětí od dvou do pěti let. V případě, že participant 

neodpověděl, nebo nechtěl odpovědět, nebo se mi odpověď nezdála pravdivá, konzultovala 

jsem odpovědi s klíčovým pracovníkem a byla mi vždy podána přijatelná a pravdivá 

odpověď. Participanti si uvědomovali, že jsou v domově, ale je pravdou, že zde nebyli 

dlouhou dobu oproti ostatním uživatelům domova a většina z nich měla příbuzné, kteří za 

nimi chodily. Velmi mě překvapil fakt, že většina participantů na otázku, jak se dozvěděli 

o aktivitách, odpovídala téměř podobně. Dozvěděla jsem se od personálu a něco říkali, když 

jsem nastupovala (P3), další participant uvedl, říkala to vrchní a ještě Anička (P2), mně to 

řekla sestra a taky Peťko, byl tady dřív než já (P7), taky tady chodí ty cvičitelky a pořád nám 

to říkají (P4). Když jsem ležela na pokoji, tak mi to říkala ošetřovatelka, ať jdu cvičit (P5). Jak 

z odpovědí vyplývá, tak participanti o aktivitách v domově informováni jsou vcelku dobře. 

Jak jsem sama zjistila, veškeré aktivity, hry, akce, programy a pořady jsou také vyvěšeny 

v každém patře na nástěnce, kde jsou podrobně rozepsány a také na dveřích samotných heren, 

tělocvičen, společenských místností aj. Jak ale z výzkumu vyplývá, participanti dostávali 

informace především od personálu, nebo spolubydlících.  

 

DC 1.2 – Popište, co znamená slovo aktivita? 

Jak uvádí Haškovcová (2012), aktivizace vede především k rozvíjení aktivit u seniorů, které je 

udrží v co nejlepší kondici a podporují jejich psychickou, praktickou, a fyzickou soběstačnost, 

a snaží se zachovat co možná největší kvalitu jejich soukromého i společenského života. Jde 

o cílené působení na lidský organismus za použití speciálních technik, metod, pomůcek, 

a terapií.  

Výzkumná otázka byla zaměřená konkrétně na slovo aktivizace, nebo aktivita, a bylo 

zde sledováno, jak participant rozumí tomuto slovu a co si pod tímto pojmem představuje. 

Odpovědi participantů byly zajímavé a zároveň překvapující. Při odpovědi na otázku: Popište, 
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co znamená slovo aktivita? Bylo odpovězeno, Ano, vím, neležet pořád na pokoji a něco dělat, 

i když někdy si tam ráda zalezu, když chci mít klid (P1), jiná odpověď zněla, No asi někam 

chodit a něco vyrábět, nebo péct cukroví (P2). Většina participantů odpověděla, že ví, co 

slovo znamená a přiřazovala jej k určité činnosti. Ano, vím, nesedět, něco se učit, nebo něco 

dělat. (P7), další participant odpověděl: Třeba se hýbat, nesedět na židli chodit na procházky, 

třeba (P4). Podle získaných odpovědí lze usuzovat, že participant si představuje pod pojmem 

aktivizace, nebo aktivita, pohybovou činnost. Jak jsem se již zmínila v teoretické části, 

přesněji v kapitole aktivizačních technik, tak aktivizaci lze provádět také pomoci aktivit 

a technik, které nejsou zaměřené na pohyb. Mezi takové aktivity patří například bazální 

stimulace, reminiscenční terapie, biblioterapie a další. Jiný participant odpověděl: Snad, ano 

vím, být jinde než na pokoji v posteli, něco dělat, snad (P6), další odpověď: Ano, vím, neležet, 

sportovat, tvořit, něco dělat, i když se mi někdy nechce nic (P3) a participant (P5) odpověděl: 

Ano, pohyb, něco vyrábět. Jak je zde potvrzeno, participanti vědí, co slovo aktivizace 

znamená a je pravděpodobné, že se aktivit probíhajících v tomto domově zúčastňují. 

Pravdivost tohoto tvrzení si ověříme v dalších otázkách a dílčích cílech této výzkumné práce. 

 

DC 1.3 – Jaké aktivity znáte, nebo zde máte? 

Touto otázkou jsem chtěla především zjistit, jak jsou participanti seznámeni s aktivitami 

v domově a jaký ve svém věku a zdravotním stavu mají přehled o dění v jejich domově. 

Otázka byla položena jednoduše a srozumitelně a záměrně jsem se ptala na to, jaké aktivity 

znají, pokud by se jim vybavily aktivity z dřívějšího období, nebo jaké aktivity mají v domově 

a ví o nich. Mohou si o aktivitách povídat s ošetřujícím personálem, nebo spolubydlícím, nebo 

pouze slyší, že se o těchto aktivitách povídá a že se něco děje. Participanti ve většině případů 

odpovídali, že hrají různé hry, především deskové hry, chodí do dílny, kde střihají a lepí 

papír, navlékají korálky, prohlíží fotografie, hodně tančí, velmi často zpívají, pečou koláče 

a pijí kávičku, koukají na filmy. Každý participant uvedl, na co si právě vzpomněl a vybavil 

si. Odpovědi byly také srovnatelné s tou aktivitou, které se popřípadě v domově věnují, nebo 

které se věnovali v mládí, nebo v pozdějším věku, než se stali uživateli DZR. Mezi 

nejoblíbenější aktivity u participantů patří: pexeso, domino, kreslení a pečení (P5), jiný 

participant uvedl že: znám šipky a kuželky, ale to tady nemáme, máme tady tv a pouštíme si 

hudbu, chodíme na vycházky (P6). Další odpověď zněla například: máme tady předčítání, 

cvičení, tancuje se tady, pořád se zpívá, něco také vystřihujeme a lepíme, koukám na Tv, 
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chodíme ven (P7). Z odpovědí je patrné, že participanti vědí, jaké činnosti a aktivity se 

v domově konají, nebo které aktivity znají, ale zde nejsou k dispozici. 

 

Zhodnocení DC1 

Zjistit, zda senioři v domově jsou seznámeni s možností aktivizace a co aktivizace (aktivity) 

znamenají. 

V rámci tohoto prvního dílčího cíle jsem si zjišťovala, jak jsou participanti seznámeni 

s možností aktivizace v DZR, jak slovu aktivizace, nebo aktivity rozumí. Jak a od koho se 

o případných aktivitách dozvěděli a jaké aktivity zde v domově mají a také, jaké aktivity 

participanti znají a vybavují si je.  

 Na otázku týkající se informací o možnosti aktivizace v domově, se nejvíce 

participantů shodlo na odpovědi, že informace získali především od personálu. Nejvíce byla 

jmenována sestra, vrchní sestra, také cvičitelky a ošetřovatelky. Dalším zmíněným bylo také, 

že informace byla získána při vstupním pohovoru do DZR, ale tuto odpověď zodpověděl 

pouze jeden participant. Jiným získáním informace o možných aktivitách v DZR je od 

spolubydlícího, kdy tato odpověď byla uvedena jednou ze sedmi dotazovaných. 

 Dalším dotazováním jsem zjišťovala, zda participanti rozumí slovu aktivizace, nebo 

aktivita a co si pod tímto pojmem představují. Většina dotazovaných přiřazovala aktivizaci, 

nebo aktivity k určité činnosti, především pohybové. Odpověď obsahovala ve většině případů 

slova, jako něco dělat, nesedět, neležet, hýbat se, chodit, sportovat. Mezi odpověďmi bylo 

také tvoření, pečení cukroví, něco vyrábět. Odpovědi participantů naznačují, že pohyb je pro 

většinu z nich důležitý, faktem je, že žádný z participantů nemá vážnější pohybové omezení, 

není připoután na lůžko, ani nepoužívá vozík. Jedná se o pohybující se participanty, kteří mají 

přiměřené pohybové potíže k jejich vyššímu věku, a přestože jsou částečně postiženi demencí, 

především v lehčí formě, nebo na začátku této nemoci, snaží se být pohybově soběstační 

a udržovat se za pomoci personálu v co nejlepší kondici. Pravdou je, že ne vždy se jim do 

pohybu chce, o tom jsem se přesvědčila několikrát po dobu výzkumu. Záleží především na 

personálu, pokud tyto uživatele dokáže motivovat a zvednout z postele, především za pomoci 

aktivit a aktivizačních technik. Je pravdou, že o většině aktivit, nebo aktivizačních terapií, 

senior ani neví, že aktivizaci podstupuje, nebo že se učí, cvičí, nebo trénuje mozek. Některé 

tyto aktivity se uskutečňují každý den pravidelně při běžných hygienických návycích, 

povídáních si s personálem, předčítáním a dalších každodenních činnostech.  
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 Poslední otázkou prvního dílčího cíle byla otázka: Jaké aktivity znáte, nebo zde máte? 

Odpovědi participantů byly pestré, někteří uvedli skromný výčet aktivit, někteří byli štědřejší. 

Nejvíce se v odpovědích opakovalo pečení, které velmi souvisí s pitím kafíčka, které senioři 

milují a mají toto posezení s kafíčkem spojené hlavně s chutným koláčem, povídáním 

a posloucháním, nebo také sledováním televizních pořadů. Pečení čehokoliv je v DZR velmi 

oblíbené, žádané a motivující. Jinými vyjmenovanými aktivitami bylo hraní stolních her, jako 

je pexeso, domino, karty, kreslení, poslouchání hudby, zpívání, dále tvoření, tanec, předčítání, 

vycházky. Jeden z participantů uvedl, že zná kuželky a šipky, ale ty že tady nemají, tak 

poslouchá hudbu. Jak je z odpovědí patrné, participanti věděli, jaké jsou aktivity v DZR, 

jeden z dotazovaných uvedl také fakt, že zná jiné aktivity, které v domově nejsou. V dalším 

dílčím cíli budeme zjišťovat, jestli tyto jmenované, nebo jiné aktivity senioři využívají, proč 

tomu tak je, nebo není. 

 

Tabulka č. 2 Zhodnocení DC1 

Zhodnocení DC1 

Participant 

Jak 

dlouho 

Jak jste se 

dozvěděl Popište, co slovo  
Jaké aktivity znáte,  

žijete v 

DZR? 

o aktivitách v 

DZR? aktivita znamená? 
nebo zde máte? 

P1 3 roky od personálu 
ano, neležet pořád dílny, výtvarná činnost 

na pokoji četba 

P2 3,5 roku 
od Marušky a něco vyrábět, tvoření, zpívání, 

personálu někam chodit pečeme koláče 

P3 2 roky od sestřiček 

vím, sportovat, 

nebo 
povídat si, koukám na 

něco tvořit Tv, chodím 

P4 5 let 
od personálu a hýbat se, nesedět střihat nůžkama a 

sestřiček na židli, chodit lepit papír, taky pečeme 

P5 4 roky 
od ošetřovatelky ano, pohyb, něco  

kreslení, pexeso, 

domino, 

  vyrábět pečení 

P6 4 roky od personálu 
ano, být jinde než v  Šipky, kuželky, ale ty  

posteli nemáme, poslech hudby 

P7 3 roky od sestřiček 

ano, nesedět, 

neležet, čtení, cvičení, zpívání 

učit se, sledovat Tv 

zdroj: vlastní zpracování 

 

 



69 

Dílčí cíl 2. Jaké aktivizační služby senioři nejvíce využívají? Oblíbená aktivita v mládí? 

Druhý dílčí cíl nám upřesní, které aktivizační služby, nebo aktivity senioři v DZR využívají 

nejvíce. Také mě zajímá, proč tyto služby využívají a co je vede k účasti na těchto aktivitách. 

Budu se ptát na aktivity, které participanti provozovali v mládí. 

 

DC 2.1 – Jaké aktivity jste dělal (a) a měl(a) rád (a) v mládí? 

Jak již otázka napovídá, ptala jsem se participantů na otázku, která je z mého pohledu velmi 

náročná a časově posunuta do dlouhodobé paměti, ale kterou by tato vybraná skupinka 

participantů měla zvládnout. Nicméně ne u všech dotazovaných jsem se po vyslovení otázky 

dočkala přijatelné odpovědi na tuto otázku. Někteří dotazovaní byli zprvu zmateni 

a jmenovali aktivity, které již jednou zmínili, až po vysvětlení, o co se konkrétně jedná a za 

použití fotografií, zavzpomínání na staré dobré časy a mládí, mi poskytli nejen odpovědi na 

otázky, ale někteří i své životní příběhy za asistence ošetřovatelky, nebo klíčového 

pracovníka, kteří některé informace uvedli na správnou míru z hlediska především časového 

a v souvislosti s vyprávěním příběhu. Vzhledem ke skutečnosti, že participanti byli rádi, že je 

o jejich osobu zájem, byl pro mě výzkum ve sběru dat velmi časově náročný. Někteří 

z participantů chtěli vyprávět a povídat si i po zodpovězení všech otázek a některým z nich 

jsem nedokázala odmítnout. Především paní Jarmilce, která byla velmi milá, zvídavá 

a upovídaná. Její životní příběh mě velice zaujal a zjistila jsem, že z příbuzných již nikoho 

nemá, je úplně sama a druhý domov našla právě zde v DZR. Také její nemoc v celém rozsahu 

neodpovídá požadavkům pro přijetí do tohoto domova, ale vzhledem ke skutečnosti, že se 

jedná o osobu, která je sama a naléhavě potřebovala umístit a bylo zde volné místo, tak byla 

přijata právě sem.  

 Na otázku, jaké aktivity měli participanti rádi v mládí, se odpovědi podstatně lišily.  

Měla jsem 4 sourozence a byla nejstarší děvče, musela jsem pomáhat mamince 

a starat se o babičku (P1). Další odpověď se týkala sportu, sportovní aktivity, hodně jsem 

běhala závodně (P5). Další participanti uváděli, měli jsme hospodářství, takže práce venku 

a vaření, neřekla bych ale, že by to byl můj koníček, byla to nutnost (P3). Podle odpovědí 

usuzuji, že velmi záleželo, v jaké rodině ten, který participant vyrůstal a dospíval, podle toho 

se také věnoval aktivitám anebo byl nucen pomáhat a zajišťovat chod domácnosti spolu 

s rodiči, nebo sourozenci. Velmi zajímavá odpověď byla, měla jsem a mám ráda zvířata 

a starala jsem se o ně, měla jsem králíky, kočky, psy, morčata, kozu (P4), nebo rád jsem jezdil 

na kole, později na mopedu, mám rád letadla (P6). 



70 

DC 2.2 – Jaké aktivity využíváte (děláte) nyní (teď)? 

Na tuto otázku byly odpovědi participantů většinou podobné, ale různily se četností aktivit 

a zaměřením. Někteří preferují především pohybové aktivity, ale většina dává přednost 

aktivitám odpočinkovým, jako je třeba sledování TV, pečení koláčů a buchet, zpívání, 

lenošení apod. Hodně koukám na televizi, filmy o letadlech, aktivity ve společenské místnosti 

když se peče, vycházky a cvičení (P6), jiný participant odpověděl, snažím se chodit na 

všechno, ale někdy to nejde, ráda pomáhám s Aničkou, kdo potřebuje pomoc, připravujeme 

věci na výtvarnou činnost, stačí mi, když se posadím na lavičku na sluníčko (P1). Někteří 

participanti také uvedli, že velmi rádi pomáhají, což je pro tuto věkovou kategorii velmi 

důležité, neboť si připadají užiteční, potřební a motivuje je to k další činnosti. Aniž by si to 

sami uvědomili, ale provádějí aktivizaci všech složek a udržují se v aktivnější fázi života, 

jsem ráda za každou aktivitu, ale ráda poslouchám hudbu a lenoším v křesle, ráda kreslím 

(P4), využívám cokoli, hodně háčkuju a vybarvuju (P5). Většina mnou oslovených 

participantů aktivity v domově v současné době využívá. Podle odpovědí by nejraději 

využívali všechny aktivity, ale je pravdou, že kolikrát to jejich aktuální zdravotní stav 

neumožní, nebo se jim jednoduše nechce a nikdo s nimi nic nezmůže. Vzhledem ke 

skutečnosti, že všechny pokoje v DZR jsou vybaveny televizorem, tak někdy je tento fakt 

spíše demotivující, protože participant zůstane raději na pokoji sledovat TV, než aby se 

dostavil do společenské místnosti, nebo na cvičení. Četnost využívání aktivit si zodpovíme 

v další výzkumné otázce.  

 

DC 2.3 – Jak často tyto aktivity navštěvujete? 

V předešlé otázce jsem zjišťovala, jaké aktivity participanti využívají, proto je žádoucí zjistit 

také četnost navštívení těchto poskytovaných aktivit. Většina mnou oslovených participantů 

se shodla, že aktivit by se chtěli účastnit častěji, ale ne vždy se jim to povede. Po vyhodnocení 

odpovědí je skutečnost taková, že jeden participant odpověděl, ani nevím, jak se mi chce, ale 

mám ráda kafe a koláče, takže často (P2), další uvedl, snažím se vždycky, když nějaká akce je, 

jenom když mi není dobře, tak nejdu (P7), jeden z participantů odpověděl, že aktivity 

navštěvuje čtyřikrát v týdnu, další odpověděl, že navštěvuje aktivity třikrát až čtyřikrát 

v týdnu, tři participanti odpověděli, že navštěvují aktivity třikrát týdně. Když jsem tyto 

odpovědi vyhodnotila, tak jsem zjistila, že pokud participanti hovořili pravdu, tak aktivizace 

v DZR probíhá velmi dobře a o aktivity je ze stran participantů zájem. Pravdivost získaných 

údajů jsem si ověřovala u klíčového pracovníka, sester a personálu, kteří pracují s mojí 
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výzkumnou skupinou. Získané odpovědi se téměř shodovali s vyjádřením personálu, kde se 

muselo přihlédnout k faktu, že pokud byl participant v předešlých měsících nemocen, nemohl 

se tedy připravených aktivit zúčastnit. Tato skutečnost poukazuje na fakt, že motivace 

zmíněných participantů je na velmi vysoké úrovni, a především kvalitně provedena, a to mě 

směřuje k další otázce. 

 

DC 2.4 – Co vás vede (motivuje) k účasti na těchto aktivitách? 

Důležitou úlohu v životě hraje motivace. Ať už se jedná o motivaci v DZR, nebo motivaci 

profesní a motivace další. Motivace nás provází celým životem a většina z nás je jeho 

součástí. Nebýt motivace, nehledáme další cíle, bez motivace bychom nic nedokázali, 

motivace nás posouvá za hranice lidských možností atd.  

 Odpovědi na otázku, co vede, nebo motivuje participanty k účasti na aktivitách, byly 

zajímavé, ale ve většině se shodli na jednom. Žádný s participantů nechtěl a nechce být sám, 

každý touží po společnosti, kolektivu, lidech. Někteří se chtějí bavit, užít ještě legraci a třeba 

jen tak sedět v křesle, lenošit a poslouchat. Společnost, čas letí, říkáme si hádanky, a kdo 

uhodne, dostane cenu, se zasmějeme, bývá tam legrace (P3), tímto způsobem definuje 

motivaci jeden z participantů, další říká, nedávno mi tady zemřel manžel, tak se mi nechce být 

na pokoji pořád sama, taky se dost často zasmějeme, bývá tam legrace (P1), jiný participant 

odpovídá, být jinde než na pokoji, vidět lidi, prohodit pár slov se sestřičkou a někdy i legrace 

(P4). Jediný participant na tuto otázku odpověděl, sestra mi řekla, ať jdu, tak jsem tedy šla 

(P5), jedná se o ženu, která je velice manuálně zručná a zabaví se háčkováním deček a dečku 

plete kdekoliv, hlavně na pokoji nebo ve společenské místnosti. Všichni participanti se shodli, 

že je pro ně důležitá především společnost. Proto s jistotou můžu říci, že právě společnost, 

kolektiv, zábava a legrace jsou největší motivací pro tyto participanty, aby navštěvovali 

aktivity v DZR.  

 

DC 2.5 – Jakou aktivitu máte nejraději? 

Na otázku, jaké aktivity mají respondenti nejraději, jsem se těšila a zajímalo mě, proč právě 

tato aktivita. Domov se zvláštním režimem nabízí uživatelům širokou škálu aktivit, 

aktivizačních technik a metod. Záleží na samotném uživateli, jaké aktivity si vybere a co ho 

baví. Někteří uživatelé, především ti, u kterých je demence v pokročilejším stádiu, nebo 

uživatelé připoutáni na lůžku, si aktivity nevybírají, ale tyto aktivizační techniky jsou součástí 
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individuálního plánu, který má každý uživatel tohoto zařízení. Individuální plán je 

vypracován přesně podle potřeb uživatele a průběžně se doplňuje a upravuje. Odpovědi 

participantů se různily, ale v jedné činnosti se shodli téměř všichni. Nejoblíbenější aktivitou, 

která v domově probíhá, je pečení. Této činnosti jsem si všimla již při návštěvě a vybavuji si 

velký zájem o tuto činnost, i když jsem zde pracovala. Mám ráda pořady o přírodě 

a zvířatech, navlékání korálků, pečení (P3), další participant odpověděl, na aktivity chodím 

podle nálady anebo nechodím vůbec… ale nejraději poslouchám tv, piju kafíčko a pečení 

a povídám si (P4), nebo, nejradši háčkuju dečky pod šálky (P5). Podle zjištěných výsledků tak 

pouze dva z participantů neuvedli jako svoji oblíbenou aktivitu pečení. Jinak v pěti případech 

je uvedeno pečení jako oblíbená aktivita. Jak jsem se již zmínila v teoretické části této 

diplomové práce, kde jsem pečení uváděla jako velmi motivující aktivitu, o kterou je 

u seniorů velký zájem, tak ve výzkumné části této práce se tento fakt pouze znovu potvrdil.  

 

Zhodnocení DC2 

Jaké aktivizační služby senioři nejvíce využívají? Oblíbená aktivita v mládí? 

Druhý dílčí cíl byl zaměřen přímo na konkrétní aktivity, které participanti nejvíce využívají, 

také mě zajímalo, jaké aktivity a čemu se participanti věnovali v mládí a pokud tyto aktivity, 

které participanti provozovali v mládí, korespondují s aktivitami, které v domově využívají 

dnes. Pravdou je, že někteří participanti sportovali a věnovali se sportu závodně, někteří měli 

povinnosti a ty jim moc volného prostoru neposkytly, a proto se aktivitám dostatečně věnovat 

nemohly, většinou až v pozdějším věku. Jiný participant uvedl, že se musel starat 

o hospodářství a s tím spojené práce. Další participant zde uvedl, že měl rád auta, která 

s otcem opravoval a dnes rád sleduje televizní pořady a dokumenty technického směru. 

Participantka, která odpověděla, že měla a má ráda zvířata a v mládí jich také hned několik 

měla, bohužel v domově žádné mít nemůže, i když by si to přála. Z odpovědí také vyplývá, 

pokud participant měl vztah ke sportu a přírodě v mládí a v současné době mu to zdravotní a 

hlavně pohybový aparát dovoluje, tak rád chodí na procházky, na pohybová cvičení a 

podobně. Participant, který byl vždy klidnější a nebyl tolik aktivní, nebude aktivní ani 

v současné době a bude vyhledávat především lenošení, povídání, hraní nenáročných her, 

sledování televizních pořadů, poslouchání hudby a zpívání.  

 Jedna z otázek se týkala, jak často participanti tyto aktivity navštěvují. Odpověďmi 

jsem byla překvapená, protože většina participantů navštěvuje aktivity alespoň třikrát týdně 

a pokud by jim to zdravotní stav dovolil, tak někteří by uvítali, aby se každý den něco dělo 



73 

a bylo zde více návštěv. Hnacím motorem a motivací těchto participantů účastnit se těchto 

aktivit je především, nebýt sám, být ve společnosti, popovídat si, zasmát se, utíká čas, něco se 

děje. Odpověď na otázku, jakou aktivitu navštěvujete nejraději, byla téměř jednoznačná. Pět 

participantů uvedlo jako nejoblíbenější aktivitu pečení. Výčet oblíbených aktivit byl různý, 

ale pečení a posezení u kávičky byla nejvíce zmiňovaná aktivita participantů. Dalšími 

oblíbenými aktivitami je zpívání a poslouchání hudby, sledování televizních pořadů, povídání 

a navlékání korálků, háčkování. 

Tabulka č. 3 Zhodnocení DC2 

                                                                     Zhodnocení DC2   

Part. 
Aktivity v  Jaké aktivity Účast - Co vás motivuje Jakou aktivitu  

mládí? znáte a děláte? týden se účastnit? máte nejraději? 

P1 

musela jsem 
pomáhám, 

připravuji 
3x 

nechci být sama, zpívání, pečení 

pomáhat 

doma 
věci na dílny legrace předčítání 

P2 
tanec, pečení pohybová činnost, 

často 
společnost, čas tanec, hudba, 

s maminou pečení, zpívání utíká rychleji pečení 

P3 

pomáhání výtvarná činnost, 

3x 

smějeme se,  
pořady o 

zvířatech 

v 

hospodářství 
procházky, zpívání čas letí 

navlékání 

korálků 

P4 
zvířata, jízda každá aktivita, 

2x 
vidět lidi,  Tv, kafíčko, 

na koni hudba, kreslení povídat si povídání, pečení 

P5 

sport, 

závodně 
cokoli, hlavně  

2-3x většinou sestra 
háčkování 

běh háčkování   

P6 
jízda na kole, Tv, povídání, 

2x 

společnost, 

kolektiv, 

Tv, pečení a 

káva 

motorky procházky, dílny člověk není sám povídání  

P7 
auta, sport, hudba, dílny 

3x 

kontakt s 

ostatníma,  
Tv, dílny, pečení, 

kolo předčítání něco dělat procházky 

zdroj: vlastní zpracování 

 

Dílčí cíl 3. Jak a v čem služba aktivizace seniorům pomáhá? 

Tímto dílčím cílem jsem zjišťovala, jaký význam mají aktivity pro participanty, jak se cítí při 

těchto aktivitách a co jim aktivity přináší, popřípadě v čem jim pomáhají. Ptala jsem se, jak se 

participant cítí před aktivitami a také mě zajímala skutečnost, jaký pocit má po aktivitách. 
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DC 3.1 – Co vám tyto aktivity přináší? 

Tuto otázku jsem musela často upřesňovat a vysvětlovat, co vlastně po participantovi chci. 

Jeden participant mi odpověděl, říkáme si hádanky, a kdo uhodne, dostane cenu (P3), ano, to 

je pravda, ptala jsem se, co jim aktivity přináší a bylo mi odpovězeno, že dostane cenu. Po 

vysvětlení jsem dostala mnoho odpovědí, ale jedna se vyskytovala nejčastěji, radost, rychle 

utíká čas, nejsem sama, často vzpomínáme s holkama (P4), jiná odpověď, společnost, radost 

že se něco děje, nejsem sám, jsou tam ostatní (P7). Při pokládání této otázky jsem si všimla, 

že participanti jakoby ožili a byli aktivnější, další odpověď zněla, přináší dobrý pocit, že něco 

dělám, rád poslouchám vyprávění, mám se dobře (P6), potěšení, kamarádku Aničku, 

společnost, někdy je tam veselo. Po zhodnocení otázek jsem došla k závěru, že nejvíce 

používané slovo byla radost a poté následovala společnost. Participanti také uváděli, že při 

aktivitách jim rychleji utíká čas, který se někdy opravdu vleče, také jsem si všimla, že většina 

dotazovaných vyhledává společnost a nechce být sama. 

 

DC 3.2 – V čem vám konkrétně (přesně) pomáhají? 

U této otázky jsem se rozhodovala, jestli ji participantům mám položit, protože se mi zdála 

těžká a nevěděla jsem, jak na ní budou reagovat a pokud budou schopni na ni odpovědět.  Po 

prvním rozhovoru jsem si ověřila, že někdo s otázkou může mít potíže, ale rozhodla jsem se, 

že otázku použiji. Někomu jsem ji musela trošku přeformulovat, ale odpovědi jsem 

z participantů dostala. Hodně participantů hovořilo o tom, že aktivity jim pomáhají nebýt sám, 

díky povídání s ostatními si vzpomínají na mládí, historky a životní příběhy. Při pracovních 

činnostech si procvičují prsty, nejsem sama, někdy si vzpomenu na mládí, a smějeme se, dobré 

jsou pracovní činnosti, procvičuju prsty a ruce (P1), jiný participant uvedl, že díky 

společnosti se o sebe více stará, mám dobrý pocit, starám se o sebe, vezmu si čistou košili 

(P7), musím tam dojít a zase zpátky, donutí mě něco dělat (P6). Po vyhodnocení této otázky 

jsem zjistila, že aktivity participanty posouvají, nebo je alespoň udržují v určité formě. Musí 

vstát a na aktivity dojít, někdo chce vypadat hezky a dá si s tím práci, mnozí si vzpomenou na 

mládí a vybaví si skutečnosti z minulosti. Všechny uvedené činnosti vedou k aktivizaci 

seniorů, a aniž by si to samotný senior uvědomil, tak ho udržují a motivují k dalším 

činnostem.  
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DC 3.3 – Jak se cítíte před aktivitami? 

Otázka, jak se participant cítí před aktivitami, byla jednoduchá, srozumitelná a neměla moc 

možností odpovědí. Všichni participanti odpověděli relativně kladně, a to, že se na aktivity 

těší. Někdy se jim nechce, a tak nikam nejdou, ale většinou se na aktivity dostaví. Překvapila 

mě odpověď, těším se na ně, někdy jsem smutná z pohledu na nemocné lidi tady, (P3), další 

odpověď, těším se na ně, ale někdy se mi nechce, a tak nejdu (P1). Někteří participanti mají 

aktivitu spojenou s chutěmi a těší se na kávu a koláč, těším se na kávu a koláč (P2). Další 

odpověď zněla, dobře, ráda chodím, ale někdy mě bolí kolena (P4), nebo někdy jsem unavený, 

ale těším se (P6). Po shrnutí odpovědí jsem zjistila, že na aktivity se těší všichni participanti 

z různých důvodů, a pokud jim to jejich zdravotní stav dovolí, a nejsou zrovna moc líní, tak se 

na ně i dostaví. Pocity před aktivitami mají participanti různé, někteří očekávají něco nového, 

někteří se těší na povídání a setkání s ostatními, jiní se těší na svůj koláč a kávu.  

 

DC 3.4 – Jak se cítíte po aktivitách? 

Na tuto otázku odpověděli participanti ve většině případu hodně podobně. Mají dobré, hezké, 

spokojené pocity, ale většina z nich je po aktivitách unavena. I když se jedná o aktivity 

například klidové, nebo odpočinkové, tak i tyto aktivity seniory unaví. Také se participanti 

zmínili o hluku, spokojeně a unaveně, radostně (P4), dobře, je to dobré, někdy ale, když jsou 

ve skupině hluční nebo otravní lidé, jsem z nich unavená (P3). Participanti se rádi setkávají 

s přáteli, taková radostná, je tam živo a hluk a Anička, někdy jsem unavená (P1). Také jsem 

zjistila, že se při aktivitách mohou vyskytnout problémy. Pro někoho se může jednat 

o problém zcela banálního charakteru, ale pro tyto seniory se jedná o problém velkých 

rozměrů. Jedná se například o zasedací pořádek na aktivitách. Téměř každý uživatel domova 

má na aktivitách svoje oblíbené místečko, většina dotazovaných participantů tuto skutečnost 

potvrdila. A může se stát, že senior, který si nepamatuje kde, kdo sedí, zasedne jinému jeho 

místo. Pak dojde k hádce, přičemž většinou uživatel, který nemá ani tušení, že zasedl jinému 

místo, tento fakt nedokáže pochopit. V tuto chvíli nastupuje do hádky personál, aby všechno 

uvedl do pořádku a situaci zklidnil. Mám radost, ale nechci, aby si někdo sedal na mé místo 

(P6).  
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Zhodnocení DC 3 

Jak a v čem služba aktivizace seniorům pomáhá? 

V tomto třetím dílčím cíli jsem zjišťovala, co aktivity participantům přinášejí, jak se cítí a co 

prožívají před samotnými aktivitami. V čem jim aktivity pomáhají, nebo naopak, a jak se 

především cítí po aktivitách, kterých se zúčastní. Téměř všechny odpovědi byly pozitivního 

charakteru. Participanti se shodli, že aktivity jim přináší radost, že jim při aktivitách lépe utíká 

čas, něco se děje, jsou v kolektivu, nebo ve společnosti jiných lidí a nejsou sami. Na otázku, 

v čem jim aktivity pomáhají, byla většina odpovědí zaměřena na pohyb. Aktivity je donutí 

k pohybu, musí tam dojít a jít zase zpátky, někteří berou aktivity jako společenskou akci, 

a proto si vezmou čisté, nebo pěkné prádlo, také rádi vzpomínají. Také se na aktivity těší, 

a pokud se cítí zdravotně dobře, tak se snaží na aktivity vždycky jít, je pravda, že někdy se to 

nepovede a lenost je silnější. Vypozorovala jsem a odpovědi participantů mi potvrdili, že po 

aktivitách se participanti cítí spokojeně, dobře, mají radost, ale jsou také unaveni, což je 

k jejich věku a diagnózám velmi pochopitelné. 

 

Tabulka č. 4 Zhodnocení DC3 

                                              Zhodnocení DC3 

Participant 
Co vám aktivity V čem vám Pocit před Pocit po  

přináší? pomáhají? aktivitami? aktivitách? 

P1 
potěšení, přátele procvičuju prsty, 

těším se 
radost 

společnost směju se únava 

P2 
radost, utíká musím vstát z 

těším se 
spokojenost 

čas postele, pohyb radost 

P3 
setkávání,  vzpomínám si, 

radostně 
únava 

radost  cvičím paměť radost 

P4 
něco dělat,  povídání 

těším se dobrý 
nejsem sama pohyb 

P5 
radost, čas potěšení, dělám 

dobře radost 
utíká radost ostatním 

P6 
zábava, pohyb 

unaveně 
únava 

společnost vzpomínání spokojenost 

P7 
společnost, trénování 

skvěle 
nadšení 

radost paměti, pohyb radost 

zdroj: vlastní zpracování 
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Dílčí cíl 4. Jaké služby vám v rámci aktivizace chybí? V čem by vám tyto aktivity 

pomohly? 

V posledním čtvrtém dílčím cíli jsem zjišťovala, jaké aktivity zde seniorům chybí, co by se 

dalo v domově zlepšit a pokud je něco co jim zde vadí a nevyhovuje. Odpovědi byly velmi 

zajímavé a při některých jsem se nasmála.  

 

DC 4.1 – Jaké aktivity vám zde chybí? 

Při těchto odpovědích většina participantů chvíli přemýšlela a u některých jsem měla pocit, že 

jim nechybí vůbec nic. Nicméně odpovědi jsem dostala, chodit do přírody, by se mohlo víc, 

zvířátka, vždycky jsem měla kočičku (P3), více návštěv a nových lidí, tyhle vidím pořád (P4), 

třeba živé koncerty a víc mladých lidí, chodí sem, ale málo (P6). Jeden participant uvedl, že 

mu nechybí nic, když může dělat svoje věci a háčkovat si. Většina odpovědí uváděla, 

návštěvy, procházky do přírody, více hudby, výlety. Jak jsem v DZR zjistila, nabídka aktivit 

pro uživatele tohoto domova je velmi pestrá a uživatelé si mohou vybrat, co jim vyhovuje. 

Pokud si nevyberou anebo se nechtějí zúčastnit žádné aktivity, tak podle individuálního plánu 

je s nimi vždy aktivizace prováděna, samozřejmě nenásilnou formou, a ve většině případů si 

uživatel ani nevšimne, že cvičí, anebo trénuje paměť.  

 

DC 4.2 – Co by se dalo zlepšit? 

U některých těchto odpovědí jsem se zasmála. Jeden z participantů uvedl, možná občas 

zmrzlina ke svačině (P4), jiný odpověděl, no trochu mi vrže postel a jinak nic (P5). Ostatní 

odpovědi byly k tématu, aktivity i o víkendech, ty tu bývají dlouhé, vymalovat společenskou 

místnost (P7), na aktivitách je málo, nebo moc lidí, pouští se filmy a ty se mi moc nelíbí (P2), 

výlety za hudbou (P1). Po zhodnocení odpovědí, jsem došla k závěru, že vždycky je co 

zlepšovat, ale vzhledem jak participanti odpověděli, tak jsem si jistá skutečností, že se jedná 

o drobné nedostatky, které nemají ani nejmenší vliv na aktivizaci seniorů v domově a nijak 

nenarušují a nebrání probíhající aktivity v domově.  

 

DC 4.3 – Je něco, co vám zde vadí (nevyhovuje)? 

Podobně jako v předešlé otázce jsem i zde dostala několik zajímavých odpovědí. Většinou se 

jedná o hašteření mezi spolubydlícími a nedorozuměním, někdy se nepohodnu s panem 

Zdeňkem, ale nevadí mi (P5), nebo pan Karel, pořád někoho obtěžuje, a bere věci, při pečení 

je tam moc lidí a ještě málo personálu (P2). Ostatní odpovědi jsou zaměřené na aktivity, 
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někdy, i když se mi nechce, tak musím procvičovat ruce a chodit, nevyhovuje mi židle (P1), 

málo výletů a hodně lidí (P4). Jak je patrné z odpovědí participantů, každému nevyhovuje 

něco jiného, ale dva participanti se shodli na jedné odpovědi, a to, že bylo dobré posílit řady 

personálu, aby měli více času na seniory. Je pravda, že při některých aktivitách v domově, 

o které je větší zájem, tak personál má plné ruce práce a nemůže se uživatelům věnovat tak, 

jak by bylo potřeba. 

 

Zhodnocení DC4 

Jaké služby vám v rámci aktivizace chybí? V čem by vám tyto aktivity pomohly? 

V posledním dílčím cíli jsem zjišťovala, zda jsou senioři v domově spokojeni 

s poskytovanými aktivitami, nebo jaké služby jim v rámci aktivizace chybí. Ptala jsem se 

také, jestli je něco, co jim zde vadí a co by se z jejich stanoviska dalo zlepšit. Podle odpovědí 

mohou posoudit, že každý z participantů to vzal za jiný konec a někteří do odpovědí promítli 

ryze svá přání, jako například podávat zmrzlinu ke svačině, nebo že vrže postel, ale jinak je 

vše v pořádku. Nicméně další odpovědi byly plnohodnotné a po shrnutí těchto otázek jsem 

došla k závěru, že participanti jsou s poskytovanými aktivitami spokojeni, což dokazuje také 

účast na těchto aktivitách, na aktivity se těší a z nedostatků poukázali na nedostatek personálu 

při aktivitách, málo výletů mimo DZR a přáli by si více návštěv z okruhu mladých lidí. 
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Tabulka č. 5 Zhodnocení DC4 

  Zhodnocení DC4 

Participant 

Jaké aktivity 

vám 
Co by se dalo Je něco, co vám  

zde chybí? zlepšit? zde nevyhovuje? 

P1 více hudby 
pohodlí při  

moc cvičení 
aktivitách 

P2 
zvířata a  aktivity v  pan Karel 

příroda menších skupinách málo personálu 

P3 
procházky do 

více personálu nic 
přírody 

P4 
společnost  

občerstvení u aktivit 
málo výletů, 

mladých lidí hodně lidí 

P5 žádné nic nic 

P6 živé koncerty milejší personál více klidu 

P7 sportovní pořady 
vymalovat 

nic 
společenskou místnost 

zdroj: vlastní zpracování 
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DISKUZE 

V diskuzi této diplomové práci se pokusím přiblížit a porovnat část teoretickou s částí 

výzkumnou. Hlavní výzkumná otázka zněla, jak probíhá a ovlivňuje seniory aktivizace 

v domově a její přínos pro tyto klienty.  

V prvním dílčím celku výzkumné částitéto práce jsem zjišťovala, kolik je 

participantům let, jak dlouho žijí v DZR, jestli jsou informováni o aktivitách vedených 

v domově, a jak se, popřípadě tyto informace dozvěděli a jestli mohou vysvětlit pojem 

aktivizace. Odpovědi participantů na otázku, jak se o aktivitách dověděli, byly téměř shodné, 

a to především od personálu a sestřiček. Jeden participant odpověděl, že od spolubydlícího 

a také personálu. U otázky, co pro ně slovo aktivizace, nebo aktivita znamená, většina z nich 

uvedla, že aktivitu mají spojenou s pohybem, činností, nutností něco dělat. Jak jsem se již 

zmínila v teoretické části této práce, velká část seniorů si je vědoma skutečnosti, že pokud se 

nebudou moci hýbat, a pohybovat se, tak jsou odkázáni na neustálou péči rodiny, nebo okolí. 

Tato skutečnost motivuje některé seniory k účasti na různých aktivitách, protože chtějí být, 

pokud možno soběstační a také se nezaseknout, neztuhnout, ale udržovat se alespoň ve stavu, 

v jakém se právě nacházejí. Tuto motivaci jsem viděla u participantů a potvrdila jsem si ji 

i při rozhovorech. Participanti jsou seznámeni s aktivitami formou ústní, ale také v písemné 

podobě na nástěnkách v domově a také na dveřích heren a většina z nich znala řadu aktivit, 

které zde probíhají. Jeden participant odpověděl, že zná kuželky a šipky, ale ty tady nemají.  

V další části práce jsem chtěla také porovnat, jaké aktivity měli participaci v mládí 

a jestli se stejným aktivitám věnují i v domově. Někteří participaci odpověděli, že na koníčky 

neměli čas, protože museli pomáhat rodičům a další vyjmenovali koníčky, kterým se v mládí 

věnovali. Po srovnání odpovědích jsem došla k výsledku, že pokud je participant v dobré 

kondici a domov pro seniory tuto aktivitu nabízí, tak většina uživatelů, pokud jim to zdravotní 

stav dovolí, by se těchto aktivit účastnila, nebo se zúčastňuje. Ve většině zbylých případů, 

jsou aktivity závislé na zdravotním stavu a také na aktivitě a vitalitě participanta. Pokud měl 

v mládí někdo koníčky klidné a mírné, nebude se svojí povahou i při dobrém zdravotním 

stavu lámat rekordy a vrhat se do všeho po hlavě. Dotazovaní participanti navštěvují aktivity 

pořádané domovem v průměru tak dvakrát, až třikrát do týdne, přičemž by si přáli aktivity 

také o víkendech. Jedna z důležitých motivací je, že při aktivitách utíká čas rychleji, protože 

jinak se prý vleče. Jak jsem již uvedla v teoretické části práce, při uvedených aktivizačních 

technikách se za nejoblíbenější aktivity a metody uvádějí ty, při kterých je senior odměněn. 
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V případě dotazovaných participantů se tato teorie velmi potvrdila a nejoblíbenější aktivita 

participantů je pečení koláčů, sladkých dobrot, pití kafíčka a povídání si. Někteří odpověděli, 

že se chtějí procvičovat, aby neztuhli, a mezi oblíbené aktivity patří hudba a tanec. 

V teoretické části jsem popisovala muzikoterapii, která má téměř kouzelné účinky na 

trénování paměti a participanti tuto teorii potvrdili a hudbu uváděli mezi své oblíbené aktivity.  

Ve třetí části práce jsem zjišťovala, jak aktivizace seniorům pomáhá. Vedle zmíněného 

pohybu, hudby, motivačních koláčků je to především společnost. Nikdo v žádném věku 

nechce být sám, ani na pokoji, ani v jídelně, ani v životě. Participanti se shodli, že aktivity 

jsou možností se setkat, popovídat, být mezi lidmi, zavzpomínat, zpívat si, posedět. Jde 

především o kontakt a nebýt sám na pokoji, něco dělat, uhodnout hádanku a dostat cenu, vypít 

si to kafíčko s Maruškou, vzít si novou košili, abych se líbil.  Všechny uvedené činnosti 

motivují také participanty v případě, že dojde na situaci, kdy se participantovi na aktivitu 

nechce a je líný. Donutí ho vstát a zajít za tou Maruškou, dojít na to kafíčko atd. Někteří 

participanti také uvedli, že rádi pomáhají. Skutečnost, že jsem potřební a prospěšní,je velmi 

silnou motivací a udržuje seniory pořád ve střehu a akci. Také jsem se ptala, jak se participaci 

cítí před aktivitami a po aktivitách. Odpovědi byly téměř podobné. Některým se na aktivity 

nechce, ale ví, že to tam bude dobré, tak se donutí jít. Jiný odpověděl, že když se mu nechce 

a něco ho bolí, tak tam nejde, ale pak ho to mrzí. Většina uvedla, že se na aktivity těší a po 

skončení má dobrý pocit z pomoci, nebo zábavy, čas utká rychleji a jsem rád, že se něco děje. 

Někteří z participantů také uvedli, že po skončení jsou unaveni, což je vzhledem k věku 

a některým diagnózám pochopitelné, ale přesto se aktivit zúčastní. 

V poslední části práce jsem zjišťovala, jaké služby, nebo aktivity zde v domově 

uživatelům chybí, a popřípadě co by se dalo zlepšit. Jak jsem se zmínila v teoretické části, tak 

sociální služby a sociální péče nabízí nepřeberné množství služeb a pomoci seniorům. 

Domovů pro seniory, ať již státních nebo soukromých existuje nepřeberné množství a každý 

ze seniorů si podle svých potřeb a možností najde ten vhodný. Při zjišťování, co zde chybí 

participantům, jsem se setkala s mnoha odpověďmi. Někdo byl spokojený a nepotřeboval nic. 

Jiný participant uvedl, že by bylo dobré více personálu, aby se na aktivitách, kde se sejde více 

uživatelů, mohlo více věnovat jedinci a také především kvůli výletům, kterých je zde málo, 

aby byl dostatek lidí. Jiný participant by si přál více návštěv mladých lidí do domova pro 

seniory. Jak je patrné z odpovědí, participaci jsou s aktivizací a aktivitami v domově pro 

seniory spokojení a až na pár připomínek, které se při troše dobré vůle dají splnit, si tento 

domov vede velice dobře. 
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ZÁVĚR 

Jak jsem se již zmínila v teoretické části této práce, stárnutí a stáří patří neodmyslitelně 

k lidskému životu, jako narození a smrt. Ne každý má to štěstí stárnout, a především 

zestárnout. Zde se můžeme pozastavit nad slovem, „má to štěstí“, je štěstí být starý, 

nemohoucí, nemocný, bez přátel a sám? Pod pojmem stáří si každý z nás představuje ale něco 

jiného. Někdo vidí stáří jako jeden velký problém, a proto k němu také tak přistupuje. Jiný 

vidí ve stáří, nebo pozdějším věku naopak výhodu, že bude mít více času na své koníčky, 

může se v klidu věnovat vnoučatům, nebo s manželem, manželkou, kamarádem jezdit na 

výlety a užívat si sklonku života. Ano, toto je ovšem možné jen za předpokladu, že bude 

zdráv, nebo bude v takové zdravotní kondici, že mu jeho zdravotní stav všechny tyto aktivity 

dovolí. Zde se dostáváme k jednomu z témat této diplomové práce a tou je nemoc zvaná 

demence. Líbí se mi přirovnání, které uvádí Haškovcová (2010) a nazývá toto onemocnění 

jako tichou epidemii 21. století. Je pravdou, že dříve se o demenci všeobecně moc nemluvilo 

a veřejnost si spojovala demenci pouze se starým člověkem. Dnes tomu je jinak a touto 

nemocí může onemocnět i mladší člověk. Právě pro tyto osoby, které onemocní touto 

chorobou, jsou různá zařízení, která pomáhají nemocnému, ale i celé rodině a společnosti 

zvládnout toto velmi těžké období. Výzkumnou část jsem prováděla v jednom z takových 

zařízení, v domově pro seniory se zvláštním režimem (DZR). V praxi to znamená, že při 

porovnání praktické části a výzkumné části jsem došla ke skutečnosti, že se navzájem 

doplňují a korespondují. Seznámila jsem se s participanty, které mi pomohla vybrat vrchní 

sestra a také další personál, když jsem jim sdělila můj výzkumný záměr. Vzhledem k tomu, že 

jsem zde dříve pracovala a prostředí a uživatele domova jsem znala, tak jsem si byla jistá, že 

do svého výzkumu vyberu vhodné kandidáty, kteří budou ochotni a schopni mi zodpovědět 

výzkumné otázky. Jednalo se především o uživatele, kteří zde žijí delší dobu než jeden rok, 

jsou schopni komunikovat a odpovědět na otázky. Věděla jsem, že to bude těžké, ale chtěla 

jsem se informace dovědět přímo od participantů, samozřejmě za podpory jejich klíčových 

pracovníků.    

 V teoretické části diplomové práce jsem také uvedla, že pohyb nás provází po celý náš 

život, někoho více, někoho méně. A především pro seniory je pohyb velmi důležitý. 

V případě poškození pohybového aparátu, je senior odkázán na pomoc blízkých a okolí. 

Většina seniorů s omezeným pohybem často rezignuje na ostatní aktivity, ztrácí zájem o dění 

kolen sebe a jejich život se mění jen na základní životní potřeby. Proto je velmi důležité 

u seniorů zachovat co možná nejvíce pohybu a v případě, že celkový pohyb není možný, tak 
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procvičovat alespoň horní a dolní končetiny, provádět bazální stimulaci a využívat všech 

dostupných technik k zachování hybnosti. V domově pro seniory jsem se setkala s mnoha 

různě nemocnými seniory a po provedení výzkumu jsem došla k závěru, že zrovna pohybový 

aparát a aktivity s ním spojené, jsou velmi vhodnými a motivujícími k vytvoření návyku, 

který pomáhá seniorům zvládnout každodenní záležitosti. Senior, který se může pohybovat 

a má alespoň částečně funkční jemnou i hrubou motoriku, má možnost účastnit se většiny 

aktivit pořádaných domovem. Tuto možnost v tak velkém rozsahu nemá senior připoutaný na 

lůžku, a proto také jeho zdravotní a psychický stav strádá. Je pravdou, pokud senior bude líný, 

nebude chtít chodit na aktivity a nebude mít motivaci, i když je pohyblivý, tak ho k tomu 

nikdo nedonutí. V domově, kde jsem prováděla výzkum, je těchto seniorů celá řada. I když je 

personál aktivní a s uživateli připoutanými na lůžko, nebo méně pohyblivými pracuje přímo 

na pokoji, nebo v rehabilitační místnosti, tak je důležitá motivace a cvičení. Participanti, se 

kterými jsem vedla rozhovory, byli téměř plně mobilní, pohybovali se sami, nebo za pomocí 

chodítka. Měli různá onemocnění, ale byla u nich obrovská snaha něco dělat, neztuhnout 

a neulehnout. Většina si uvědomovala špatný stav ostatních uživatelů domova, a přestože žijí 

v domově se zvláštním režimem, tak jejich diagnózy byly velmi mírné a někteří byli 

ubytováni v zařízení na základě přijetí manžela, nebo manželky s těžší diagnózou. Díky této 

skutečnosti, jsem mohla provést výzkum s těmito participanty přímo a nemusela jsem vést 

rozhovory se zaměstnanci. Je pravdou, že rozhovory byly náročné, ale více možných 

uživatelů vhodných do mého výzkumu jsem nedohledala.  

 Pokud se zaměřím na aktivizaci jako na celek, došla jsem k závěru, že je tvořena 

z malých dílčích celků a teorie je úzce spojena s praxí. Tyto malé dílčí celky jsou tvořeny 

především každodenními činnostmi, jako je ranní hygiena, oblékání, chůze, obyčejné 

vyprávění, povídání si. Všechny tyto jmenované aktivity nutí seniora k činnosti, a aniž by si 

to uvědomoval, velmi mu pomáhají neztuhnout a popřípadě se alespoň trochu rozvíjet dál. 

Další dílčí celky jsou tvořeny aktivizací, jako je bazální stimulace, reminiscenční terapie, 

trénování paměti aj. Všechny tyto techniky a metody jsou cíleně zaměřeny na cílovou 

skupinu, která potřebuje právě tuto léčbu. Z dalších dílčích celků, které jsem uváděla také 

v teoretické části diplomové práce, jsou to různé aktivity pořádané domovem, které jsou 

většinou dobrovolné, ale někdy je zapotřebí seniory trochu popostrčit (osobní poznatek 

z DZR). Jak jsem se již zmínila ve výzkumné části, nejvíce oblíbenou aktivitou v DZR je 

pečení koláčů a čehokoli sladkého, popíjení kafíčka a povídání. Je faktem, že této aktivity se 

zúčastňují uživatelé, kteří nejsou připoutáni na lůžko, jsou chodící nebo mobilní za pomoci 
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chodítka nebo vozíku. Také jsou schopni určité komunikace a většinou se nají a napijí sami. 

Podle své zkušenosti, a provedeného výzkumu, plně souhlasím s personálem, kdy je potřeba 

uživatele popostrčit do určité aktivity, nebo akce. Jak již bylo zmíněno ve výzkumné části, 

někteří participaci se na aktivity těší, ale když přijde čas a oni se mají odebrat do dílny, nebo 

společenské místnosti, tak se jim moc nechce. Snaží se vymluvit, že je bolí kolena, nebo něco 

jiného. Vždy musíme ale přihlédnout, jestli za neochotou jít na aktivity, nestojí zhoršující se 

stav uživatele, nebo psychický problém. Skupinovou terapii lze provozovat, ale je to velmi 

náročné na udržení pozornosti všech účastníků. Opět je potřeba v těžších případech věnovat 

se klientům individuálně i ve skupině. Zdatnější a zdravější klienti jsou schopni se věnovat 

zadané práci třeba hodinu, hodinu a půl, a to z deseti klientů dva, tři.  

Jakékoli aktivity ovlivňují klienty většinou pozitivně, pokud k nim personál přistupuje 

citlivě a bez nátlaku. Těm, kteří si vše uvědomují, rychleji a příjemněji uteče čas, což pokaždé 

ocení. Lidé, kteří si už nejsou vědomi času a prostoru, si často vzpomenou na písničky 

z mládí, promluví nebo zpívají, přestože jindy se takto neprojevují. Nebo si procvičí ruce při 

jemných motorických činnostech jako je navlékání měkkých korálků. Při práci s předměty je 

potřeba mít ale neustálý dohled, aby nedošlo k jejich spolykání (velmi častý jev). Když se 

klienti motivují k procházce, nejdříve se většině moc nechce, ale venku spousta z nich 

pookřeje. S některými to naopak bývá velmi náročné – neuvědomují si únavu, proto je vždy 

potřeba před procházkou velmi dobře zvážit počet lidí a jejich momentální kondici. 

Po přečtení této práce a po zhodnocení výsledků výzkumné části a porovnání s částí 

praktickou, jsem si uvědomila, že pohyb je základem všeho, nebo je přinejmenším hodně 

důležitý, jak potvrzují dotazovaní participanti.  Pro většinu dotazovaných participantů 

znamená pohyb život bez větších omezení, a proto pro mnohé je pohyb také velkou motivací.  
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – rozhovor P1 – paní Boženka 

Rozhovor uskutečněn 16. 9. 2019, čas 10:00 – 10:20 hod. 

1. Kolik je vám let? 

2. No je mi 78 let, ale je to dobrý. (pokus o smích a úsměv) 

3. Jak dlouho zde žijete? 

4. Už téměř tři roky, utíká to, ale jde to. 

5. Jak jste se dozvěděla o aktivitách v domově? 

6. Nejdřív když jsem sem přišla, potom od personálu, hlavně sestřiček.  

7. Popište mi co, znamená slovo aktivita? 

8. Ano vím, neležet pořád na pokoji a něco dělat, i když někdy si ráda zalezu, když 

9. chci mít klid. Pořád tady někdo chodí. 

10. Jaké aktivity znáte, nebo zde máte? 

11. Nejvíc se scházíme v dílně a děláme různou práci, nejvíc výtvarnou, když nechceme nic 

12. dělat, tak posloucháme čtení, zpíváme. Hrajeme. 

13. Jaké aktivity jste dělala a měla ráda v mládí? 

14. Měla jsem 4 sourozence a byla nejstarší děvče, musela jsem pomáhat mamince a starat se 

15. o babičku. Bylo to těžké období, ráda jsem četla a teď poslouchám čtení.  

16. Jaké aktivity využíváte nyní? 

17. Snažím se chodit na všechno, ale někdy to nejde, ráda pomáhám s Aničkou, kdo 

18. potřebuje pomoc, připravujeme věci na výtvarnou činnost, stačí mi, když se 

19. posadím na lavičku na sluníčko. Ráda pomáhám ostatním, i sestřičkám, ale oni 

20. moc nechtí. 

21. Jak často tyto aktivity navštěvujete? 

22. Jak často, jak často…, no snažím se hodně chodit, ale někdy to nejde. Sestři…, že 

23. jo asi třikrát, nebo dvakrát.  

24. Co vás vede k účasti na těchto aktivitách? 

25. Nedávno mi tady zemřel manžel, tak se mi nechce být na pokoji pořád sama, taky 

26. se dost často zasmějeme, bývá tam legrace. Ráda jsem u lidí, nemám ráda být 

27. sama. 

28. Jakou aktivitu máte nejraději? 

29. Hm… nejraději jo… pečení a povídání u kafíčka, když mi ho někdo udělá. Ráda 
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30. zpívám, ale ostatní mě okřikují (mává rukou pryč). Poslouchám knížky. 

31. Co vám tyto aktivity přináší? 

32. Přináší…potěšení, a taky kamarádku Aničku, společnost lidí, někdy je tam veselo 

33. ale taky se hádají, nechci být sama. 

34. V čem vám pomáhají? 

35. Nejsem sama, někdy si vzpomenu na mládí, a smějeme se, dobré jsou pracovní 

36. činnosti, procvičuju prsty a ruce. Jo někdy tam nejdu. 

37. Jak se cítíte před aktivitami? 

38. Těším se na ně, to joo, ale někdy se mi nechce, a tak nejdu.  

39. Jak se cítíte po aktivitách? 

40. Taková radostná, je tam živo a hluk a Anička, někdy jsem unavená, někdy hodně. 

41. Jaké aktivity vám zde chybí? 

42. No chybí, asi nic mi nechybí, sestři co chybí, možná více hudby, a míň hluku 

43. Co by se dalo zlepšit? 

44. Víc hudby, výlety za hudbou, jinak je to pěkný. 

45. Je něco, co vám zde vadí? 

46. Někdy, i když se mi nechce, tak musím procvičovat ruce a chodit, nevyhovuje mi 

47. židle. 
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Příloha č. 2 – rozhovor P2 – paní Jarmilka 

Rozhovor uskutečněn 20. 9. 2019, čas 13:00 – 13:30 hod. 

1. Kolik je vám let? 

2. 75 let (sestra pomohla, a ve skutečnosti 81let) 

3. Jak dlouho zde žijete? 

4. Né moc dlouho, jsem tady ráda, pár let, kolik? Tři a kousek 

5. Jak jste se dozvěděla o aktivitách v domově? 

6. Říkala to vrchní a taky Maruška, a že tam máme chodit.  

7. Popište mi co, znamená slovo aktivita? 

8. No asi někam chodit a něco vyrábět, nebo péct cukroví. Máme tady pořád něco, taky 

9. cvičit. 

10. Jaké aktivity znáte, nebo zde máte? 

11. Znám tvoření a zpívání. Máme taneční zábavy a pečeme koláče ke kafíčku ve velké 

12. místnosti. Ráda jím koláče a buchty. 

13. Jaké aktivity jste dělala a měla ráda v mládí? 

14. Ráda jsem jako malá pekla s maminkou a pomáhal jí s vařením. Také jsem ráda tančila. 

15. Hodně jsem doma pomáhala. 

16. Jaké aktivity využíváte nyní? 

17. Chodím na pohybovou činnost a poslouchání knih, které někdo čte. S Maruškou zpíváme. 

18. Peču buchty a kafe, ale sama to nezvládnu, musí mi pomáhat.  

19. Jak často tyto aktivity navštěvujete? 

20. Ani nevím, jak se mi chce, ale mám ráda kafe a koláče, takže často. Taky to čtení.  

21. Co vás vede k účasti na těchto aktivitách? 

22. Je to tam hezký, jsou tam lidi a mám ráda společnost, i když se mi občas nechce tak tam 

23. jdu a třeba jen poslouchám hudbu, nebo ty lidi.  Čas tam utíká rychleji.   

24. Jakou aktivitu máte nejraději? 

25. Nejraději…ráda poslouchám hudbu, ale ne sama, a někdy i tančíme (smích), umíte si 

26. představit, jak to vypadá (smích),  

27. Co vám tyto aktivity přináší? 

28. No přeci radost, pohyb, utíká čas a něco se děje. Někdy s holkama drbeme.. 

29. V čem vám pomáhají? 

30. Musím vstát z postele, a jít. Donutí mě k pohybu, nebýt jenom na pokoji, můžu si povídat  

31. s ostatními, nutí mě myslet. Někdy nechci jít, když jsem unavená, tak jdu, nebo někdy 



4 

32. nejdu.  

33. Jak se cítíte před aktivitami? 

34. Těším se. Jo ano těším se. Jsou tam holky a sestřičky, a těším se na kávu a koláč 

35. Jak se cítíte po aktivitách? 

36. Spokojeně, vím nové věci, někdy dostanu dárek, je to takové setkání 

37. Jaké aktivity vám zde chybí? 

38. Chybí mi tady příroda a zvířata. Jo na terase máme kytky a rajčata, ale já myslím les a 

39. vodu. Těch, jak jste to říkala, aktivit je tady dost a dost. 

40. Co by se dalo zlepšit? 

41. Na setkáních je málo, nebo moc lidí. Pouští se filmy a ty se mi moc nelíbí. Nejlepší by 

42. bylo, kdyby se něco dělo po celý den,  

43. Je něco, co vám zde vadí? 

44. Třeba pan Karel, pořád někoho obtěžuje, a bere věci, při pečení je tam moc lidí a ještě 

45. málo personálu. 
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Příloha č. 3 – rozhovor P3 – paní Anička 

Rozhovor uskutečněn 25. 9. 2019, čas 14:30 – 15:00 hod. 

1. Kolik je vám let? 

2. Nejsem si jistá, ale přes sedmdesát, přesně nevím sedmdesát a něco (pozn. sestra 

upřesnila 75 let), ale tady je to stejně jedno. (pokus o smích) 

3. Jak dlouho zde žijete? 

4. Zatím chvilku, jsem tady krátce, řekla bych dvě léta.(2 roky skutečně).  

5. Jak jste se dozvěděla o aktivitách v domově? 

6. Dozvěděla jsem se od personálu a něco říkali, když jsem nastupovala. Potom ostatní co 

7. tam taky chodí, vždycky když je někdo novej tak nás tam tam berou.  

8. Popište mi co, znamená slovo aktivita? 

9. Ano vím, neležet, sportovat, tvořit, něco dělat, jít na procházku, i když se mi nechce nic  

10. Jaké aktivity znáte, nebo zde máte? 

11. Nejvíc se scházíme v společenské místnosti, koukáme na pořady, povídáme, taky někdy na 

12. chodbě, posloucháme hudbu  

13. Jaké aktivity jste dělala a měla ráda v mládí? 

14. Měli jsme hospodářství, takže práce venku a vaření, neřekla bych ale, že by to byl můj 

15. koníček, byla to nutnost. Mám ráda zvířata, od mala jsem se o ně starala. 

16. Jaké aktivity využíváte nyní? 

17. Využívám cokoli. Třeba kuchařky potřebují oloupat ovoce, tak tady pomůžu. Když nám 

18. pečovatelky nabídnou výtvarnou činnost, zpívání, nebo procházku, nebo jenom povídání, 

19. ráda jdu. I když s těmi procházkami je to u mě problém, často se mi nechce, ale pak jsem 

20. ráda.  

21. Jak často tyto aktivity navštěvujete? 

22. Chodím tam ráda, jenom když je mi zle tak tam nejdu, ale jinak ano. Třikrát v týdnu asi 

23. tak ňák.  

24. Co vás vede k účasti na těchto aktivitách? 

25. Proč tam jako chodím? Je tam společnost, čas letí, se zasmějeme, bývá tam legrace. Je to 

26. povídání. Nejsem sama na pokoji.  

27. Jakou aktivitu máte nejraději? 

28. Mám ráda pořady o přírodě a zvířatech, navlékání korálků, a hlavně pečení. Jéé jááá už 

29. navlékla korálků a všechny rozdala.  

30. Co vám tyto aktivity přináší? 
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31. Říkáme si hádanky, a kdo uhodne, dostane cenu, někdy se u toho zasmějeme, je to 

32. legrace. Ráda se setkávám s ostatními.  

33. V čem vám pomáhají? 

34. Často si tam vzpomenu třeba na text celé básničky nebo písničky. Skládám texty a potom 

35. je předčítám při aktivitách. Také si procvičím prsty při tvoření, i když někdy mě bolí ruce.  

36. Jak se cítíte před aktivitami? 

37. Těším se na ně, někdy jsem smutná z pohledu na nemocné lidi tady.Ale celkem radostně.   

38. Jak se cítíte po aktivitách? 

39. Dobře, je to dobré, někdy ale, když jsou ve skupině hluční nebo otravní lidé, jsem z nich 

40. unavená.  

41. Jaké aktivity vám zde chybí? 

42. Chodit do přírody, by se mohlo víc, ale někdo nemůže. Pořady o zvířatech třeba. 

43. Co by se dalo zlepšit? 

44. Nejlepší by bylo, kdyby bylo na aktivitách víc personálu, aby na nás měli čas, pořád tam 

45. někdo volá a pokřikuje. To mě pak bolí z toho hlava. 

46. Je něco, co vám zde vadí? 

47. Asi ne, jsem spokojená, jak to je. Je to tady hezké. 
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Příloha č. 4 – rozhovor P4 – paní Jiřinka 

Rozhovor uskutečněn 27. 9. 2019, čas 10:30 – 10:55 hod. 

1. Kolik je vám let? 

2. Není slušné se ptát dámy na věk, (smích) No, jo no 80 let  

3. Jak dlouho zde žijete? 

4. Počítám, že tak ňák je to čtyři nebo pět let, nevím přesně (5 let).  

5. Jak jste se dozvěděla o aktivitách v domově? 

6. tady chodí ty cvičitelky a pořád nám to říkají a sestřičky taky, jinak i ostatní říkalio tom 

7. cvičení.  

8. Popište mi co, znamená slovo aktivita? 

9. Třeba se hýbat, nesedět na židli chodit na procházky,  

10. Jaké aktivity znáte, nebo zde máte? 

11. Nejčastěji se scházíme a stříháme nůžkama a lepíme papír, hodně pečeme , posloucháme 

12. hudbu, někdy zpíváme 

13. Jaké aktivity jste dělala a měla ráda v mládí? 

14. Měla jsem a mám ráda zvířata a starala jsem se o ně, měla jsem králíky, kočky, psy, 

15. morčata a kozu. 

16. Jaké aktivity využíváte nyní? 

17. Jsem ráda za každou aktivitu, ale ráda poslouchám hudbu a lenoším v křesle, ráda 

18. kreslím.  Ráda jím dobré jídlo.      

19. Jak často tyto aktivity navštěvujete? 

20. Podle toho jak se mi chce, a jak mě bolí tělo. Ale dvakrát v týdnu.  

21. Co vás vede k účasti na těchto aktivitách? 

22. Být jinde než na pokoji, vidět lidi, prohodit pár slov se sestřičkou a někdy i legrace. 

23. Neztuhnout, být v pohybu.      

24. Jakou aktivitu máte nejraději? 

25. Na aktivity chodím podle nálady anebo nechodím vůbec… ale nejraději poslouchám 

26. televizi, piju kafíčko a pečení a povídám si        

27. Co vám tyto aktivity přináší? 

28.  Radost, rychle utíká čas, nejsem sama, často vzpomínáme s holkama. Je to pěkné 

29. setkávání.  

30. V čem vám pomáhají? 

31. Musím se hýbat, někdy přemýšlet, snažit se něco vyrobit  
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32. Jak se cítíte před aktivitami? 

33. Dobře, ráda chodím, ale někdy mě bolí kolena. Snažím se jít, těším se.      

34. Jak se cítíte po aktivitách? 

35. Spokojeně a unaveně, radostně. Když se mi podaří něco vyrobit mám radost, ale musí mi 

36. pomáhat.  

37. Jaké aktivity vám zde chybí? 

38. Víc návštěv a nových lidí, tyhle vidím pořád 

39. Co by se dalo zlepšit? 

40. Možná občas zmrzlina ke svačině, ale jinak je to jídlo v pořádku.  

41. Je něco, co vám zde vadí? 

42. Málo výletů a hodně lidí, ale to je asi všechno.     
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Příloha č. 5 – rozhovor P5 – paní Maruška 

Rozhovor uskutečněn 3. 10. 2019, čas 14:30 – 14:55 hod. 

1. Kolik je vám let? 

2. 76 let je mi  

3. Jak dlouho zde žijete? 

4. Myslím, že tak čtyři roky asi nebo dýl 

5. Jak jste se dozvěděla o aktivitách v domově? 

6. Když jsem ležela na pokoji, tak mi to říkala ošetřovatelka, ať jdu cvičit. A taky sestřičky.   

7. Popište mi co, znamená slovo aktivita? 

8. Ano, pohyb, něco vyrábět, v  dílně nebo herně. Procházka, neležet.  

9. Jaké aktivity znáte, nebo zde máte? 

10. Znám pexeso, domino, kreslení a pečení. Pečeme tady často, má to ráda.    

11. Jaké aktivity jste dělala a měla ráda v mládí? 

12. Sportovní aktivity, hodně jsem sportovala a běhala závodně. Mám ráda sport, ale teď jen 

13. pomalu.     

14. Jaké aktivity využíváte nyní? 

15. Využívám cokoli, hodně háčkuju a vybarvuju. Mám ráda barvy, které září 

16. Jak často tyto aktivity navštěvujete? 

17. Když můžu háčkovat, tak tam jdu, ale taky děláme jiný věci. Dvakrát, třikrát.  

18. Co vás vede k účasti na těchto aktivitách? 

19. Jako, že tam jdu? Sestra mi řekla, ať jdu, tak jsem tedy šla    

20. Jakou aktivitu máte nejraději? 

21. Nejradši háčkuju dečky pod šálky, nebo je daruji. Moc ráda háčkuji.       

22. Co vám tyto aktivity přináší? 

23. Radost, společnost, můžu háčkovat dečky a povídat si.Jsem s někým, třeba s Anežkou.  

24. V čem vám pomáhají? 

25. Nejsem sama a dělám radost ostatním, musím se hýbat a chci háčkovat dečky.    

26. Jak se cítíte před aktivitami? 

27. Cítím se dobře a potřebně. Jsem ráda.    

28. Jak se cítíte po aktivitách? 

29. Jsem unavená ale spokojená, někdy je tam hluk a to jdu do svého pokoje. Jinak je to 

30. dobrý.  

31. Jaké aktivity vám zde chybí? 
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32. Žádné, to co je to stačí, já nejraději háčkuju a Víc návštěv a nových lidí, tyhle vidím 

33. pořád. 

34. Co by se dalo zlepšit? 

35. Jestli myslíte zlepšit, no trochu mi vrže postel a jinak nic. Je to docela v pořádku, když mě 

36. nechají háčkovat.  

37. Je něco, co vám zde vadí? 

38. Někdy se nepohodnu s panem Zdeňkem, je divný a dotěrný, ale nevadí mi.   
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Příloha č. 6 – rozhovor P6 – pan Peťko 

Rozhovor uskutečněn 7. 10. 2019, čas 10:45 – 11:10 hod. 

1. Kolik je vám let? 

2. 82 let 

3. Jak dlouho zde žijete? 

4. Jsem tady věky a ještě budu, ale čtyři roky  

5. Jak jste se dozvěděl o aktivitách v domově? 

6. Od sestřiček a personálu, hodně se tady o tom mluví, ať něco děláme. Že je to pro nás 

7. dobrý. 

8. Popište mi co, znamená slovo aktivita? 

9. Snad, ano vím, být jinde než na pokoji v posteli, něco dělat, snad hýbat se.    

10. Jaké aktivity znáte, nebo zde máte? 

11. Znám šipky a kuželky, ale to tady nemáme, máme tady televizi a pouštíme si hudbu, 

12. chodíme na vycházky, něco vyrábíme  

13. Jaké aktivity jste dělal a měl rád v mládí? 

14. Jako mladý jsem rád jezdil na kole, později na mopedu, mám rád letadla.    

15. Jaké aktivity využíváte nyní? 

16. Hodně koukám na televizi, filmy o letadlech, aktivity ve společenské místnosti když se 

17. peče, vycházky a cvičení.  

18. Jak často tyto aktivity navštěvujete? 

19. Když se něco děje tak tam jdu, když můžu. Jenom nové věci tady moc nejsou.  

20. Co vás vede k účasti na těchto aktivitách? 

21. Společnost, skupina, povídání příběhů je pěkné. Člověk není sám a opuštěný 

22. Jakou aktivitu máte nejraději? 

23. Nejraději, když ženský pečou něco dobrýho, ještě sledování pořadů o letadlech a těhle 

24. věcech. Povídání. 

25. Co vám tyto aktivity přináší? 

26. Co přináší…. dobrý pocit, že něco dělám, rád poslouchám vyprávění, mám se dobře.  

27. V čem vám pomáhají? 

28. Musím tam dojít a zase zpátky, donutí mě něco dělat, hýbat se, mluvit.    

29. Jak se cítíte před aktivitami? 

30. Někdy jsem unavený, ale těším se. 

31. Jak se cítíte po aktivitách? 
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32. Mám radost, ale nechci, aby si někdo sedal na mé místo  

33. Jaké aktivity vám zde chybí? 

34. Třeba živé koncerty a víc mladých lidí, chodí sem, ale málo. Předčítání je málo.  

35. Co by se dalo zlepšit? 

36. Zlepšit..jo? Třeba sestry by se mohli víc usmívat, (úsměv), a někdy nekřičet. Jinak nic.  

37. Je něco, co vám zde vadí? 

38. Vadí mi hluk a křik, někdy musím jít pryč, to je vše. 
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Příloha č. 7 – rozhovor P7 – pan Karel 

Rozhovor uskutečněn 11. 10. 2019, čas 14:45 – 15:10 hod. 

1. Kolik je vám let? 

2. 85 let 

3. Jak dlouho zde žijete? 

4. Tři roky.  

5. Jak jste se dozvěděl o aktivitách v domově? 

6. Mně to řekla sestra a taky Peťko, byl tady dřív než já, jinak ještě cvičitelky a 

7. ošetřovatelky, furt nás nutí cvičit. 

8. Popište mi co, znamená slovo aktivita? 

9. Ano, vím, nesedět, něco se učit, nebo něco dělat. Procházet se po chodbě.   

10. Jaké aktivity znáte, nebo zde máte? 

11. Máme tady předčítání, cvičení, tancuje se tady, pořád se zpívá, koukám na televizi, 

12. chodíme ven.   

13. Jaké aktivity jste dělal a měl rád v mládí? 

14. Miloval jsem auta, s otcem jsem je opravoval, teda rozebíral. A také sport. Hlavně kolo. 

15. Jaké aktivity využíváte nyní? 

16. Tady využívám cokoli, jen abych zabil čas. Chodím na většinu aktivit a akcí. Poslech 

17. knih, hudby, vyrábění, posezení u kávy, hlavně procházky. Mám rád společnost.   

18. Jak často tyto aktivity navštěvujete? 

19. Snažím se vždycky, když nějaká akce je, jenom když mi není dobře, tak nejdu. Asi třikrát.   

20. Co vás vede k účasti na těchto aktivitách? 

21. Mám rád společnost, tak být v kontaktu s ostatníma. Udržovat se v kondici a mít 

22. povinnosti. 

23. Jakou aktivitu máte nejraději? 

24. Nejraději, rád koukám na sportovní přenosy a celkově na televizi. Rád také něco vyrábím, 

25. třeba na vánoce. Procházky, pečení a kávičku.  

26. Co vám tyto aktivity přináší? 

27. Společnost, radost že se něco děje, nejsem sám, jsou tam ostatní. 

28. V čem vám pomáhají? 

29. Mám dobrý pocit, starám se o sebe, musím přemýšlet, vezmu si čistou košili, navoním 

30. se.     

31. Jak se cítíte před aktivitami? 
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32. Vždycky se těším, co bude nového. Jsem zvědavý. 

33. Jak se cítíte po aktivitách? 

34. Dobře, jsem rád, že jsem tam šel. Jsem spokojený, někdy dost často unavený.   

35. Jaké aktivity vám zde chybí? 

36. Více sportovních pořadů a víc pohybu venku. Divadlo 

37. Co by se dalo zlepšit? 

38. Zlepšit… aktivity i o víkendech, ty tu bývají dlouhé, vymalovat společenskou místnost 

39. jo?  

40. Je něco, co vám zde vadí? 

41. Vadí mi některý pacienti, ale s tím nic neudělám.  Jinak jsem podle možností spokojen.  
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