
 

Vyšší odborná škola, střední odborná a základní škola 
MILLS, s.r.o. Čelákovice 

 

 
 
 
 
 

Nové trendy při využití volného času 
seniorů v rezidenčních zařízeních 

 
 

Sociální práce 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková     Vypracovala: Marta Finferlová 
 
 
 

Čelákovice 2012



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité 

písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné 

kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým 

porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu 

s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce 

k obhajobě. 

 

Ve Vidimi dne 11.05.2012                                                              ……………………………… 
                                                                                                          Marta Finferlová 



3 

 

 
Obsah 
 
ÚVOD ........................................................................................................................................................... 4 

1.1 HLAVNÍ CÍL ................................................................................................................................... 5 
1.2 DÍLČÍ CÍLE .................................................................................................................................... 5 

2 TEORETICKÁ ČÁST ................................................................................................................................ 6 

2.1 STÁŘÍ ............................................................................................................................................ 6 
2.2 STÁRNUTÍ ..................................................................................................................................... 7 

2.2.1 Potřeby seniorů .................................................................................................................... 8 
2.2.2 Potřeby seniorů v rezidenčním zařízení ............................................................................. 10 

2.3 AKTIVIZACE SENIORŮ V INSTITUCIONÁLNÍM PROSTŘEDÍ ............................................................. 11 
2.4 NOVÉ TRENDY AKTIVIZAČNÍCH ČINNOSTÍ ................................................................................... 13 

2.4.1 Felinoterapie ...................................................................................................................... 13 
2.4.2 Canisterapie ....................................................................................................................... 14 
2.4.3 Reminiscence ...................................................................................................................... 16 
2.4.4 Aromaterapie ..................................................................................................................... 17 
2.4.5 Muzikoterapie..................................................................................................................... 18 

2.5 SHRNUTÍ ..................................................................................................................................... 19 

3 PRAKTICKÁ ČÁST ............................................................................................................................... 20 

3.1 VÝZKUMNÉ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ........................................................................................... 20 
3.2 CÍL VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ ........................................................................................................ 20 
3.3 DÍLČÍ CÍL .................................................................................................................................... 20 
3.4 HYPOTÉZY .................................................................................................................................. 20 
3.5 METODOLOGIE VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ ...................................................................................... 21 
3.6 ANALÝZA VÝSLEDKŮ .................................................................................................................. 22 

4 DISKUZE ............................................................................................................................................. 45 

4.1 ZHODNOCENÍ DÍLČÍCH CÍLŮ ........................................................................................................ 45 
4.2 OVĚŘENÍ HYPOTÉZ ...................................................................................................................... 47 

ZÁVĚR ........................................................................................................................................................ 49 

RESUMÉ ..................................................................................................................................................... 50 

РЕЗЮМЕ .................................................................................................................................................... 51 

BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................................................ 53 

SEZNAM TABULEK ..................................................................................................................................... 55 

SEZNAM GRAFŮ ......................................................................................................................................... 56 

SEZNAM PŘÍLOH ........................................................................................................................................ 58 



4 

 

Úvod 

Každý z nás má ve svém životě zájmy, koníčky a nesplněná přání. K přirozenému běhu 

života patří stáří, to však neznamená, že starý člověk nemá právo pokračovat ve svých 

zájmech, které provozoval v produktivním věku. Stáří je specifická etapa života, která 

s sebou přináší bilancovaní již prožitého. Po příchodu do rezidenčního zařízení může 

dojít u seniora ke ztrátě motivace k činnostem, které naplňovaly jeho dosavadní život 

(rodina, péče o domácnost). U starého člověka v této souvislosti dochází často 

ke ztrátě nezávislosti a soběstačnosti, což může vést ke ztrátě integrity, pocitu osamění 

a nepotřebnosti. Každý člověk potřebuje vnímat nejen svou minulost, ale zároveň mít 

pocit otevřené budoucnosti. 

Po nástupu do zařízení rezidenčního typu je vnímání potřeby otevřené budoucnosti 

velmi důležité zejména v adaptační fázi. Proto je nezbytné nabízet kvalitní program 

volno - časových aktivit, které respektují individuální schopnosti člověka. Důležité je 

zaměřit aktivity tak, aby docházelo k saturaci potřeb starého člověka. V současné době 

můžeme ve volno - časových programech najít nové trendy např. muzikoterapie, 

reminiscence, bibliografie apod.. Možnost zavedení nových trendů aktivizačních 

činností mě přivedla k tématu absolventské práce. Pracuji v domově seniorů, kde se 

zabývám aktivizační činností a ze své zkušenosti vím, jak nezbytná je rozmanitost 

nabízených aktivit. Důležité je motivovat, podporovat starého člověka a snažit se 

ukázat, že i pravé stáří prožité v instituci nemusí být nudné a fádní. 

Teoretickou část zaměřím především na proces, kterým je stárnutí a fázi lidského 

života – stáří. V kontextu s touto kapitolou se budu zaobírat otázkou potřeb seniora se 

zaměřením na využití volného času. V další části práce se budu zabývat aktivizací 

a novými trendy s přihlédnutím ke specifickým potřebám starého člověka. Znalosti 

získané při zpracovávání absolventské práce, které mi pomohou k lepší orientaci při 

výběru vhodných aktivit s přihlédnutím k fyzickým a psychickým schopnostem seniora. 

V praktické části se zaměřím na zkušenosti pracovníků zabývajících se aktivizačními 

činnostmi v domovech pro seniory ve Středočeském kraji. 
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Tyto informace zjistím prostřednictvím dotazníku. Zkušenosti těchto pracovníků mi 

pomohou vyzdvihnout pozitiva a eliminovat negativa při snaze o rozšíření aktivizačních 

činností o nové trendy v domově seniorů, ve které pracuji. 

Ráda bych prostřednictvím této práce ukázala na nové možnosti využití volného času 

seniorů v rezidenčních zařízeních. Výstupem mé práce bude analýza volno - časových 

aktivit pro seniory a doporučení pro praktické využití. 

1 Cíl práce 

1.1 Hlavní cíl 

 Cílem mé práce je zmapovat nabídku nových trendů v oblasti volno - časových 

aktivit v domovech pro seniory ve Středočeském kraji a zároveň zjistit zkušenosti 

pracovníků zabývajících se aktivizačními činnostmi v těchto domovech. 

1.2 Dílčí cíle 

Na základě provedené analýzy budu zjišťovat, zda jsou v současné době ve vybraných 

rezidenčních zařízeních aplikovány do praxe volno – časové aktivity z oblasti nových 

trendů. Dále, kteří pracovníci se věnují realizaci těchto aktivit a jaké přínosy nebo 

překážky tito pracovníci vnímají v souvislosti s aplikací nových trendů volno - časových 

aktivit do praxe. 
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2 Teoretická část 
 

2.1 Stáří 

V jedné písni v podání pana Josefa Kemra a Michaela Kocába se zpívá „ Jsem tvoje 

stáří“ tato píseň má tak magickou melodii, že jde mráz po zádech. Dle mého názoru 

autor zde poukazuje na nás lidi, že staří můžeme být v každém věku a obráceně. „Co je 

počet let? Znám chlápka, ten má v úctě svět a přitom devadesát pět, ten mládím září. 

Ty ale klidně odzíváš snad všechno, nač se podíváš. Už strašně dlouho v sobě máš své 

vlastní stáří.“ [KOCÁB] 

Každý člověk stárne, je to přirozený a spravedlivý jev. Ostatně už celé generace se říká, 

že stárnutí a stáří, stejně jako smrt je jedinou jistotou, kterou máme. O stáří v nás 

a kolem nás se v mladších věkových kategoriích nezajímáme a to navzdory četným 

informacím o tom že celá naše i světová společnost stárne a že je třeba s tím něco 

udělat. Minimálně reformovat současný a dlouhodobě problematicky udržitelný 

důchodový systém. [HAŠKOVCOVÁ 2010] 

Současná společnost se ke stáří a starým lidem chová spíše negativně, podporu mají 

i v mediích, která různými způsoby podporují význam vnějšího vzhledu a svěžesti. Není 

dne, kdy by nebylo ve zpravodajství, jací jsou ti naši senioři důvěřiví a nepěkně řečeno 

hloupí, ale není to spíše o společnosti? Senioři bývají ve větší míře izolováni ve svém 

soukromí, mají méně sociálních kontaktů. 

Z tohoto hodnotového systému vychází ageismus (age = věk) – postoj, který vyjadřuje 

obecně sdílené přesvědčení o nízké hodnotě a nekompetentnosti stáří a projevuje se 

podceňováním, odmítáním, eventuálně až odporem ke starým lidem. Z hlediska 

ageismu je stáří obdobím ztrát, celkového úpadku a zhoršení kvality života. 

 [VÁGNEROVÁ 2000] 

Přehlušit neúprosný běh životního času je zase druhá strana věci, není to, jak by se 

mylně na první pohled mohlo zdát tak, jednoduché. Žít mladým životním způsobem 

i tehdy, kdy už je to směšné a spoléhat neúspěchy moderní medicíny. Zastavit čas 

pomocí plastických chirurgů.  
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„Být starý je krajně nepopulární. Lidé, jak se zdá, neberou na zřetel, že nedokázat 

zestárnout je stejně hloupé jako neumět odrůst dětským botičkám“. [VÁGNEROVÁ 

2000 in JUNG 1995] 

2.2 Stárnutí 

Jak vlastně stáří vypadá? Involuční znaky se dostavují pozvolna. 

WHO navrhla klasifikaci věku: 

                  45 – 59 let: střední věk 

                  60 – 74 let: vyšší, starší věk, presenium, ranné staří 

                  75 – 89 let: vysoký, stařecký, senium, pokročilý věk 

                   90 a více let dlouhověkost 

Skutečně staří lidé ( 75+) již pravidelně vykazují snížení fyzických i psychických sil. Na 

jejich zevnějšku jsou patrné nepřehlédnutelné změny. Stáří se stalo čitelným v gestech, 

ve tváři, v chůzi. Svalstvo ochabuje, jeho pružnost klesá, na kůži se objevují pigmentové 

skvrny. Zpomalené pohyby, nachylující a výrazně zmenšující se postava. Mnozí lidé 

tento jev komentují tím, že starý člověk roste do země. Dochází také ke stárnutí 

smyslů, v pokročilém věku člověk hůře vidí i slyší, čich zůstává relativně stabilní, ale 

u hmatu je vyšší práh citlivosti. Rozlišování chutí je také oslabeno, majorita seniorů 

dává přednost bezmasým jídlům většinou sladkým např. buchtičky se šodó nebo 

žemlovku. 

Jak už bylo uvedeno jedním z typických procesů stárnutí je oslabení a zpomalení 

většiny regulačních funkcí. Důsledkem toho je snížení adaptability a narušení odolnosti 

k zátěži. Tato změna postihuje jak biologickou složku organismu, tak i psychické 

regulační funkce. 

Zhoršení v oblasti autoregulace většinou má i sociální příčiny. Například u seniora, 

který tráví většinu času sám ve svém soukromí dochází k ztrátě návyku chovat se podle 

požadavků společenských norem. 
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Ve stáří dochází k větší koncentraci na sebe, rodinu a nejbližší přátele. Kontakt 

s vrstevníky přináší starému člověku větší uspokojení než kontakt s mladšími lidmi. 

Zvyšuje se strach z opuštěnosti. 

Riziko samoty a izolace starých lidí mohou ovlivňovat různé faktory: 

1) Sociální situace – zvýšená pravděpodobnost ztráty partnera a následná 

osamocenost. 

2) Fyzický stav – možnosti sociálního kontaktu limituje snížená hybnost, 

smyslové postižení (zraku, sluchu), ale i jakákoliv závažnější nemoc. 

3) Psychický stav – úbytek kompetence, deprese, změny osobnosti, eventuálně 

demence ztěžují nebo zcela eliminují jakýkoliv přijatelný sociální kontakt. 

[VÁGNEROVÁ 2000] 

Podstatné je, že než se člověk stane starým, prožívá poměrně dlouhé období, v němž 

řadu svých nedostatků běžně a úspěšně kompenzuje: pořídí si brýle či naslouchadla, 

vyhýbá se extrémní fyzické námaze nebo si práci rozvrhne do delšího časového úseku. 

Počítá také s tím, že je pomalejší, a proto jinak hospodaří s časem.[HAŠKOVCOVÁ 2010] 

2.2.1 Potřeby seniorů 

Senioři, kteří žijí sami hledají způsob jak se vyhnout samotě a opuštěnosti. Velký 

význam mají pro ně lidé ze sousedství, telefony, zvířata či média. Musí se vyrovnat se 

zkušeností, že v jeho životě už nebude žádná profesní role a zaměří se na jiné hodnoty, 

než je výkon a jeho společenská prezentace. Velkou změnu životního stylu na počátku 

stáří, představuje často odchod do důchodu a nadbytek volného, nestrukturovaného 

času. 

V pozdější době s přibývajícími změnami danými stárnutím samým, se běžná péče 

o domácnost i o sama sebe stává náročnější. Staří lidé buď sami, nebo se svými 

protějšky mají společné radosti. Nejčastěji se jedná o kontakty s vnuky, zahrádkaření, 

nakupování a vyhledávání zboží v takzvané akci a pobyt na chalupě či chatě. 
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Současná generace seniorů ještě není poznamenána tolik moderní technologií, ale 

někteří z nich už zvládli základní metody práce s počítači a většinou už ovládají mobilní 

telefony. 

Mezi důležité potřeby starého člověka, které uspokojuje jeho mnohé psychické 

potřeby jsou kontakty s dětmi a vnuky. Jeho vztah k dětem a vnukům prochází 

v období stáří různými fázemi, v nichž se projevuje postupně zvyšování závislosti 

starého člověka. 

V roce 1943 vytvořil americký psycholog Abraham Maslow originální a obecně platný 

model potřeb [Haškovcová 2010]. Jmenuje se Dům životních potřeb aneb Maslowova 

pyramida lidských potřeb. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Obr. č. 1 

 

S lidskými potřebami souvisí motivace, nic nemotivuje tak silně jako třeba dýchat, jíst, 

komunikovat. Slovo motivace vzniklo z latinského „ moveo, movere“, což v překladu 

znamená pohybovat, hýbat, měnit. 

Motivace jsou vnitřní podněty a pobídky, které ovlivňují vnímání, prožívání, chování 

a jednání každého člověka. Motivace se odvíjí od potřeb a pocitů, které je možné je 

vyvolat vnějšími podněty – stimuly. Motivovat znamená především objevovat vnitřní 

potřeby. Stimulovat znamená vytvářet vnější potřeby. 
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2.2.2 Potřeby seniorů v rezidenčním zařízení  

Umístění seniora do rezidenčního zařízení představuje pro dotyčného zásadní změnu 

životního stylu. Tato změna je spojena se ztrátou zázemí, známého teritoria a s ním 

spojené identity. [HAŠKOVCOVÁ 2010] Ztrátu autonomie, soběstačnosti a blížící se 

signál konce života může pociťovat každý člověk, který nastupuje do zařízení 

rezidenčního typu. 

Adaptace na odchod do domova seniorů: 

 1) Fáze nejistoty a vytváření nového stereotypu – orientace, získávání nových 

informací, jak se zde žije a jací jsou zde lidé. Člověk, který nastupuje je přecitlivělí 

a ve větší míře se mu vrací vzpomínky. V této fázi je třeba, aby nové zážitky a přijetí 

nebyly příliš nepříjemné. 

 2) Fáze adaptace a přijetí nového životního stylu – člověk se smiřuje, 

přizpůsobuje se ztrátě zázemí a změně. Postupně si vytváří nový styl žití a získává 

sociální kontakty. Je však velice obtížné i vzácné aby se s touto institucí identifikoval 

a považoval jí za svůj domov. 

Každému je dobře znám stereotyp lidí sedících na invalidních vozících, kteří s prázdným 

pohledem upřeně koukají třeba na televizi. Uvedení kvalitních programů do jejich 

života a správná organizace v rezidenčním zařízení je důležité pro jejich zdraví, ať již 

jsou aktivity určeny pro zlepšení fyzického a duševního stavu seniorů nebo udržení 

stavu aktivního stárnutí místo vegetování. 

Kvalitní program je nejen nutným doplňkem péče o seniory, ale je vysoce terapeutický. 

Poskytuje lidem důležitou fyzickou činnost a příležitost ke vzájemnému sbližování 

a společenskému životu. 

Úspěch programů je závislý na motivaci a nadšení celého personálu, a to jak 

profesionálů, tak dobrovolníků, kteří se na činnostech podílejí.[RHEINWALDOVÁ 1999] 

Je třeba mít vždy na paměti, že každý živý tvor potřebuje někam patřit, mít zázemí, 

být užitečný a prospěšný. 
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„Ostrov je kus země obklopený vodou, izolovaný od pevniny. Obyvatelé v domovech 

seniorů často připomínají svou izolovaností a osamoceností takové opuštěné ostrovy. 

Jejich rodiny jsou často vzdáleny, nebo na ně nemají čas, a někdy ani zájem 

je navštívit.“ [RHEINWALDOVÁ 1999] 

Začnou odcházet fyzické síly a duševní schopnosti, lidé, se kterými se stýkali, ubývají, 

protože čím je člověk starší tím méně přátel zbývá.  Z těchto důvodů je hlavním úkolem 

pracovníků v sociálních službách tyto takzvané ostrovy propojit, aby utvořili solidní 

pevninu. Proto je třeba nacházet takové činnosti, které napomáhají ke sbližování lidí. 

2.3 Aktivizace seniorů v institucionálním prostředí 

Program pro seniory musí být pestrý. Zahrnuje plánování společenských a jiných 

účelových činností. Plán aktivit a činností by měl být stanoven nejméně týden dopředu. 

Staří lidé mají rádi, když jsou na akce včas připraveni, jelikož už nejsou tak pružní. 

Na některé dny lze vyhradit pravidelně určité činnosti. 

Může se jednat například o cvičení, protože pohyb je pro starší organismus životně 

důležitý. 

Mezi běžně nabízené aktivity patří např.: 

a) rukodělné práce, tvořivé činnosti 

b) společenské programy, diskuse, hry, hudba 

c)  cvičení, sporty, sportovní hry 

d) náboženské programy 

e) činnosti venku v přírodě 

f) vzdělávací programy 

Aktivity musí uspokojovat především zájmy klientů. Rozhodující je to, co oni nejraději 

dělají a oč se zajímají. V domovech pro seniory dochází k navazování nových přátelství 

lidí přibližně stejné věkové skupiny. Aktivizací, společenskými a zábavnými programy je 

možné těmto lidem usnadnit vzájemné poznání a přiblížení. 
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V moderním přístupu ke stárnutí a k péči o seniory je důležité, aby se nabízenými 

činnostmi  funkce těla seniora nejen udržovala, ale i rozvíjela a posilovala. Jelikož 

nečinností lidské tělo většinou strádá. 

Jednou z mnoha možností jak seniora přivést k aktivizaci je pořádání různých 

kavárniček, oslav, hudebních či divadelních vystoupení. Velice účelná je spolupráce 

personálu a klienta na přípravě pořádání těchto akcí. Můžeme nechat seniora vybrat co 

podávat k občerstvení, jak zorganizovat posezení nebo jakou zvolit hudbu. Životní 

náplň v domově seniorů se pak nejeví tak nudná a dodává seniorovi pocit integrity, 

potřebnosti což zvyšuje jeho motivaci žít a pečovat o sebe. Vhodné je také na 

pořádané akce umožnit klientovi pozvat si svou blízkou osobu.  

Nejen oslavy a posezení, ale i soutěžní hry dávají lidem šanci zapojit se a vyhrát 

samozřejmě s ohledem na jejich tělesnou zdatnost a duševní schopnosti. Luštění 

křížovek v malých skupinkách nebo vyřazovací soutěž v člověče nezlob se, nebo jiné 

stolní hry dávají lidem zdravou soutěživost, sebeúctu a uspokojení. 

Aktivity uspokojují fyzické, psychické, sociální a duchovní potřeby. Ve stáří se někteří 

lidé rádi uchylují k víře a to, i přestože celý dřívější život nevěřili. Můžeme pak 

pozorovat, že taková ranní modlitba, návštěva kostela nebo sledování televizních 

pořadů spojené s vírou je velice uspokojuje. 

K aktivitám vedoucím k uspokojení sociálních potřeb můžeme řadit všechny 

společenské, kulturní a jiné programy. Můžeme sem zařadit také výlety, kdy klienti 

navrhují a plánují, kam vyrazí a na co by se rádi podívali. V některých domovech pro 

seniory se také konají schůzky se zástupci klientů a vedením zařízení, kde klienti 

předkládají své návrhy, stížnosti, připomínky, kritiky, ale i pochvaly. Tyto schůzky 

pomáhají k vzájemné důvěře a respektu. Hodnota důvěry a vzájemné úcty zaujímá 

důležité místo ve vztahu klient a zařízení. 

Důležitým aspektem uchovávání kondice seniorů jsou tělesné aktivity, skupinové nebo 

individuální cvičení s použitím kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, nácvik 

chůze, dechové cvičení, vycházky po okolí a mnoho jiných aktivit. Naštěstí život nabízí 

podstatně širší rozsah činností, než kolik by jich jakýkoli koordinátor aktivit dokázal 
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vymyslet. Takovéto často opomíjené aktivity zahrnují jednoduché úkoly každodenního 

žití; péči o zevnějšek, pomoc druhým, drobné úkoly a povinnosti, relaxace, přemýšlení, 

dívání se, stejně tak i řemesla, diskuse, cvičení a zábavu. [Zgola 2003] 

Když se hovoří o programech aktivit, napadnou nás vždy plánované činnosti, které měl 

vždy na starosti personál zabývající se aktivitami. Nenechme se zlákat k myšlence, že 

všechny dobré programy musí být nutně inovativní a vzrušující. Ani skutečnost, že mají 

všichni co dělat, nevypovídá jasně o tom, zda jde o dobrý program. Jediným správným 

měřítkem efektivnosti je spokojenost všech zúčastněných. [Zgola 2003]  

2.4 Nové trendy aktivizačních činností 

V posledních letech se do popředí dostávají nové trendy aktivizačních činností, mezi 

které například patří zooterapie (canisterapie, felinoterapie, hipoterapie), 

muzikoterapie, aromaterapie, dramaterapie, reminiscenční terapie, arteterapie, 

biblioterapie, ergoterapie. Některé z těchto aktivit zůstává na profesionálech 

s vycvičenými zvířaty, jiné zvládne kvalitně vyškolený personál k této práci určený 

nebo dobrovolníci. 

S ohledem na fyzické a psychické schopnosti klientů domova seniorů, ve kterém pracuji 

se v následujícím textu zaměřím na některé z výše uvedených terapií, u kterých 

předpokládám možnost realizace v rezidenčním zařízení typu domova pro seniory. 

2.4.1 Felinoterapie 

Felinoterapie je druh terapie, která využívá pozitivního působení kočky na zdraví 

člověka, jedná se o podpůrnou léčbu somatických a psychických poruch a zátěží. 

Felinoterapie je v České republice takřka neznámým, většinou opomíjeným pojmem 

vytlačovaným do pozadí známější a náročnější hipoterapií a canisterapií. Jistě psi jsou 

nejčastějšími pomocníky člověka, přínos asistenčních, vodicích a signálních psů je 

značný, velmi záslužný a obdivuhodný.  

Kočka nemůže poskytnout člověku pomoc takového formátu jako tito psi. Ale ruku 

na srdce to od ní ani nečekáme. Požadujeme od ní a dostáváme cit, něhu, duševní 

harmonii a lásku.[http://www.moje-kocka.cz/zivot-s-kockou/felinoterapie-160.html] 

http://www.moje-kocka.cz/zivot-s-kockou/felinoterapie-160.html
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Princip této terapie je přímý kontakt kočky domácí s klientem. Rozlišujeme dvě 

možnosti využití koček: 

1. AAT (Animal Assisted Therapy) – kočka tvoří nedílnou součást terapeutického 

procesu, kontakt s pacientem je řízený, výsledky interakce jsou objektivně 

pozorovatelné (např. zlepšení motoriky rukou apod.). 

2. AAA (Animal Assisted Activities) – kočka svou přítomností navozuje příjemné 

prostředí, její kontakt s pacientem je nenucený, pacient i kočka sami volí své 

aktivity (např. česání srsti apod.). [http://cs.wikipedia.org/wiki/Felinoterapie] 

Klienti této terapie jsou většinou senioři, lidé s Alzheimerovou chorobou, 

handicapovaní lidé, děti autistické, děti s kombinovaným postižením ale i zdravé děti 

ohrožené emocionálními a výchovnými problémy. Felinoterapie může však posloužit 

k léčbě psychických potíží, stresů, neklidu, pocitu úzkosti a fobií. 

Základem felinoterapie je využití vrozeného daru empatie, intuice a léčivé energie 

kočky, hlavně v duševní oblasti a tím pádem dochází i k zlepšení současného 

zdravotního stavu klienta. Navozovat duševní harmonii a napomáhat najít ztracenou 

životní rovnováhu, vytvářet nový smysl života a odnímat pocit osamění, patří k náplni 

felinoterapie. Mnohdy právě zodpovědnost za blízkého milovaného tvora drží seniory 

při životě. [http://rozmalka.webnode.cz/felinoterapie-aneb-kocka-jako-lek/]  

Oblast psychická je s oblastí fyzickou úzce spojena. Starý člověk se cítí osamocen, ztrácí 

smysl a chuť do života. Uzavírá se do sebe a přestává komunikovat s okolím. 

Navazování kontaktů mu dělá čí dál větší problémy a přitom touží po sounáležitosti 

a pocitu blízkosti s živým tvorem. 

 

2.4.2 Canisterapie 

Pojem canisterapie je složen ze slov canis – pes a terapie – léčení. Canisterapie 

je způsob terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Ve světě 

se canisterapie používá už od padesátých let dvacátého století. U nás v České republice 

se začala pořádně rozvíjet až po roce 1990. Sociologové si povšimli, že péče o domácí 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Felinoterapie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Felinoterapie
http://rozmalka.webnode.cz/felinoterapie-aneb-kocka-jako-lek/
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zvířata na venkově zvýhodňuje nejen životní styl, ale i zdravotní stav venkovanů 

ve srovnání se stejně starými lidmi z města. [http://canisterapie-

zlin.cz/canisterapie.php] 

Canisterapie probíhá pod vedením canisterapeuta ve spolupráci s personálem zařízení 

kam terapeut se svým psem dochází, může být skupinová nebo individuální. Záleží na 

konkrétní potřebě klienta. Tato terapie je určena stejným klientům jako 

u felinoterapie. 

Při volno-časových aktivitách se terapeut nemusí zaměřit pouze na práci se psi nebo 

kočkami, protože i kontakt s ostatními zvířaty může působit terapeuticky. Tuto terapii 

nazýváme zooterapií. 

Zooterapii dělí na: [http://canisterapie-zlin.cz/canisterapie.php] 

1. AAT (Animal Assisted Therapy) – zvíře je nedílnou součástí terapeutického 

procesu. Provádí ji zdravotní personál za pomoci vybraného zvířete. Výsledek 

je objektivně pozorovatelný a měřitelný (např. vyprovokování pohybu, zvětšení 

slovní zásoby apod.) 

2. AAA ( Animal Assisted Activities) – forma, kdy samotná přítomnost zvířete 

působí terapeuticky. 

Forma pasivní - např. umístění akvária ve společenské místnosti navozuje příjemné 

prostředí. Role zvířete je pasivní, ale pozitivní efekt zde vnáší svou přítomností. 

[http://canisterapie-zlin.cz/canisterapie.php] 

Forma interaktivní – rezidentní – zvíře žije v zařízení, kde se o něj stará personál 

a klienti. Není vhodný pro psy. Jelikož pes potřebuje jednoho pána, nedostatek 

odpočinku může vyvolat problémové chování. [http://canisterapie-

zlin.cz/canisterapie.php] 

Forma interaktivní - návštěvní – zvíře přichází se svým pánem vždy ve stejný den 

a stejnou hodinu. Musí zde fungovat spolupráce a personálem, dobrá komunikace 

s klienty. [http://canisterapie-zlin.cz/canisterapie.php 

http://canisterapie-zlin.cz/canisterapie.php
http://canisterapie-zlin.cz/canisterapie.php
http://canisterapie-zlin.cz/canisterapie.php
http://canisterapie-zlin.cz/canisterapie.php
http://canisterapie-zlin.cz/canisterapie.php
http://canisterapie-zlin.cz/canisterapie.php
http://canisterapie-zlin.cz/canisterapie.php
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Velice důležitým oborem, kde je canisterapie užitečná je také geriatrie. Stejně jako 

kočka, tak pejsek dodává starým lidem sílu, lásku a pocit vzájemné potřebnosti. Pes 

si zajde k člověku pro pohlazení, pomuchlání, dotek, vzájemnému přitulení čímž 

nabídne saturaci v haptické oblasti. Canisterapie se může stát dobrým prostředníkem 

v navazování kontaktu s okolím a vést k lepší komunikaci klienta. 

 

2.4.3 Reminiscence 

Pojem reminiscence pochází z latinského reminiscere – vzpomenout si, obnovit paměť. 

V literatuře je nejčastěji citována definice britského geriatra Roberta Woodse a jeho 

spolupracovníků: „Reminiscenci definuje jako hlasité nebo tiché (skryté, vnitřní) 

vybavování událostí ze života člověka, které se uskutečňuje buď o samotě, nebo spolu 

s jinou osobou či skupinou lidí.“ [JANEČKOVÁ, VACKOVÁ 2010] 

Reminiscenční terapii označují odborníci jako rozhovor terapeuta se starým člověkem 

nebo skupinou seniorů o jeho dosavadním životě, dřívějších aktivitách a zkušenostech 

za pomoci vhodných pomůcek jako jsou fotografie, staré předměty, nábytek, porcelán, 

nářadí, staré přístroje, hudba a filmy.[JANEČKOVÁ, VACKOVÁ 2010] 

Základním prvkem pro reminiscenční terapii je navození dobré pohody, klidu, 

sebeuspokojení, potěšení a radosti. Někdy však v průběhu reminiscenční terapie 

nastane okamžik, kdy se dostaví traumatické zkušenosti z osobního života jako 

například z války a člověk se v průběhu terapie z této vzpomínkou vyrovnává. Proto 

reminiscence a psychoterapie mají mnoho společného. Psychoterapie je však 

vybavování vzpomínek na životní události cíleně a hlavně pod vedením školeného 

psychoterapeuta, který musí zároveň ošetřit znovuprožívaná traumata, na rozdíl od 

reminiscenční terapie, kde jde o spontánní psychický proces, který si někteří klienti ani 

neuvědomují. Reminiscence je zvlášť vhodná pro lidé trpící demencí. [JANEČKOVÁ, 

VACKOVÁ 2010]  
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Podle Janečkové a Vackové můžeme rozlišit čtyři různé přístupy k využívání vzpomínek 

v práci se starými lidmi. Kritéria jsou členěna podle způsobu práce se 

vzpomínkami.[JANEČKOVÁ, VACKOVÁ 2010] 

 1) Narativní přístup: narro – vyprávět, léčit. Je to nestrukturovaná rozprava 

členů reminiscenčního setkání. Hlavním smyslem je vyplnění volného času seniorů 

a sociální začlenění. Kvalitním výsledkem této metody je, když si účastníci této 

skupinové terapie setkání aktivně užívají, reagují na podměty. Při vzájemném poznání 

dochází ke změnám chování, začínají se obracet jeden na druhého, místo aby 

komunikovali pouze s personálem. Poznání, že mají členové skupiny podobné 

zkušenosti a zážitky, v nich vyvolává vzájemný respekt a podporu. [JANEČKOVÁ, 

VACKOVÁ 2010] 

 2) Reflektující přístup: jde o vybavování vzpomínek v rozhovoru, který probíhá 

tváří v tvář mezi terapeutem a jedním nebo malou skupinou lidí za účelem celkové 

reflexe a porozumění životu se všemi obtížemi, traumaty, hledáním smyslu života 

a jeho konečného přijetí takového jaký byl. [JANEČKOVÁ, VACKOVÁ 2010] 

 3) Expresivní přístup: jde o práci s těžkými vzpomínkami, kdy dochází k odkrytí 

složitých témat, které si člověk nosí dlouho v sobě. Po odhalení traumat, pak přichází 

přirozená lidská reakce, kterou úleva. U většiny lidí dojde i k zlepšení zdravotního 

stavu. [JANEČKOVÁ, VACKOVÁ 2010] 

 4) Informační přístup: využití autobiografické metody, kdy lidé vyprávějí svůj 

příběh v kontextu historických událostí. Podávají vlastní interpretaci událostí a přinášejí 

ponaučení mladším generacím. [JANEČKOVÁ, VACKOVÁ 2010] 

2.4.4 Aromaterapie 

Kouř se spalovaných rostlin s obsahem vonných látek se používal již ve staré Číně, 

Řecku, v arabských zemích i v jiných starověkých civilizacích, ale dnes se pod názvem 

aromaterapie rozumí používání vonných látek v moderní modifikaci. 

Aromaterapii vynalezl v roce 1928 francouzský chemik R. M. Gattefossé, když doporučil 

vdechování par některých olejů s antiseptickými vlastnostmi u osob s chorobami 

dýchacích cest.[http://www.aromaterapie.cz/index.php?/pages/aromaterapie.html] 

http://www.aromaterapie.cz/index.php?/pages/aromaterapie.html
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Později se rozšířilo používání esenciálních olejů i v jiných formách: například mastích 

k potírání kůže nebo roztoku ke koupelím a masážím. Esenciální oleje velmi efektivně 

působí na lidský organismus mají vliv na fyzickou i duševní schránku člověka. 

Mechanismy v čichovém systému zasahují hlavně tkáně kůry mozkové, spánkové laloky 

a limbický lalok, to jsou hlavní centra ovlivňující lidskou paměť, učení, pozornost 

a náladu. 

Esenciální oleje mohou také kladně ovlivnit a zmírnit některé druhy obtíží, využívají se 

při léčbě depresí, mohou zlepšit cirkulaci krve po mozkové příhodě, výrazně zlepšit stav 

astmatických lidí, nebo pozitivně působí na kožní alergie i dekubity apod. Objektivní 

důkazy o účinnosti aromaterapie v těchto indikacích však chybějí. 

[http://www.aromaterapie.cz/index.php?/pages/aromaterapie.html] 

 

2.4.5 Muzikoterapie 

Muzikoterapie je záměrná terapeutická činnost organizovaná odborně a prakticky 

vybaveným lektorem, který využívá specifické muzikoterapeutické prostředky. 

Nejstarší zmínka o léčivých účincích hudby pochází z bible, kde je popisováno, jak David 

léčil harfou krále Saula. 

Na internetových stránkách wikipedie je uvedeno, že hudba ovlivňuje vegetativní 

funkce například – srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání, motoriku, termoregulaci a také 

se používá k zmírnění bolesti a úzkosti.[http://cs.wikipedia.org/wiki/Muzikoterapie] 

Při muzikoterapii se dostavují také fyziologické pohyby – tleskání, pohupování, kývání, 

kroucení hlavou, proto muzikoterapie plní také funkci komunikační, socializační, 

terapeutickou a relaxační. Také zpěv má své významné místo a to především 

v pravidelném dýchání zpěváka a tím dochází i k zlepšení řeči. 

Muzikoterapie je doporučována v domovech pro seniory, kolektivní zpívání 

v doprovodu rytmických nástrojů vyvolává ve starých lidech pocit sounáležitosti. 

 

http://www.aromaterapie.cz/index.php?/pages/aromaterapie.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Muzikoterapie
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2.5 Shrnutí 

Z výše uvedeného je zřejmé, že nabídka volno-časových aktivit pro seniory 

v rezidenčním zařízení může být různorodá. Dle mého názoru není důležité nabízet 

nepřeberné množství těchto aktivit, ale je nezbytné, aby byl při výběru brán zřetel na 

psychické a fyzické možnosti klienta s aspektem na zachování jeho jedinečnosti. 

V následující kapitole se zaměřím na problematiku některých vybraných nových trendů 

v oblasti volno-časových aktivit. Prostřednictvím výzkumu dotazníkového šetření se 

pokusím analyzovat, které aktivity z oblasti nových trendů jsou v současné době 

využívány v domovech pro seniory ve Středočeském kraji. 
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3  Praktická část  
 

3.1 Výzkumné dotazníkové šetření 

V této kapitole se prostřednictvím dotazníkového šetření zaměřím na problematiku 

využívání nových trendů v oblasti volno - časových aktivit v domovech pro seniory 

ve Středočeském kraji. 

3.2 Cíl výzkumného šetření 

Cílem mé práce je zmapovat nabídku nových trendů v oblasti volno - časových aktivit 

v domovech pro seniory ve Středočeském kraji a zároveň zjistit zkušenosti pracovníků 

zabývajících se aktivizačními činnostmi v těchto zařízeních. Při snaze o dosažení 

hlavního cíle byly vyvozeny následující dílčí cíle a hypotézy. 

3.3  Dílčí cíl 

Dílčí cíl č. 1: Zjistit zda ve vybraných zařízeních rezidenčního typu jsou v součastné 

době aplikovány do praxe volno – časové aktivity z oblasti nových trendů. 

Dílčí cíl č. 2: Získat informace o tom, kteří pracovníci se v těchto zařízeních věnují volno 

– časovým aktivitám. 

Dílčí cíl č. 3: Zmapovat v čem je spatřován přínos aktivizačních činností z oblasti nových 

trendů. 

Dílčí cíl č. 4: Dozvědět se jaké překážky pracovníci spatřují při zavádění nových trendů. 

3.4 Hypotézy 

H₁ Předpokládám, že v současné době v domovech pro seniory pracují „běžně“ 

s novými trendy v oblasti aktivizace. 

Operacionalizace – vymezení pojmů „běžně“ znamená v souvislosti s hypotézou H₁, že 

s novými trendy bude pracovat více jak 70% dotázaných zařízeních. 

H₂ Předpokládám, že aktivizační činnosti se věnují pracovníci v „různých pracovních 

zařazeních.“ 
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Operacionalizace – pod pojmem „různá pracovní zařazení“ jsou v souvislosti 

s hypotézou H₂ uvedena konkrétně tato pracovní zařazení: ergoterapeut, sociální 

pracovník, zdravotní sestra, pracovník v přímé péči, dobrovolník, aktivizační pracovník, 

jiní pracovníci. 

3.5  Metodologie výzkumného šetření 
 

Pro svůj výzkum jsem zvolila sběr dat kvantitativní metodou, kterou je dotazníkové 

šetření. se zaměřením na domovy pro seniory ve Středočeském kraji. Oslovila jsem 

všech 79 domovů pro seniory, které se nachází ve Středočeském kraji. E - mailové 

kontakty jsem si našla v databázi Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky 

„Registr poskytovatelů sociálních služeb“ 

[http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1328450398075_4] 

V průvodním dopise (viz. příloha této práce č. 1) jsem požádala ředitele o předání 

dotazníku (příloha průvodního dopisu) zaměstnancům jednotlivých zařízeních 

zabývajících se aktivizačními činnostmi. Důvodem proč jsem neoslovila přímo 

pracovníky zabývající se aktivizační činností je skutečnost, že v databázi Ministerstva 

práce a sociálních věcí České republiky nejsou zveřejněny kontakty těchto 

zaměstnanců. Dále jsem předpokládala, že v případě oslovení zaměstnanců 

zabývajících se aktivizačními činnostmi může dojít k nejistotě a následným obavám, zda 

mohou tyto interní informace prezentovat. Předpokládala jsem, že v tomto případě by 

museli požádat o svolení vedení jednotlivých zařízení a tím by došlo pravděpodobně 

ke snížení návratnosti. 

Dotazník jsem sestavila po prostudování odborné literatury k těmto účelům určené. 

Dotazníkové šetření je velice hojně používané k získání dat sloužících k dalšímu 

zpracování. Dotazníky mohou mít formu anonymní i neanonymní. Jelikož jsem zvolila 

distribuci pomocí e-mailu, jde o dotazníkové šetření neanonymní, avšak se zárukou 

anonymity při jeho vyhodnocování.  
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V průvodním dopise (viz. příloha této práce č. 1), který byl směřován k rukám ředitelů 

jednotlivých zařízeních jsem se pokusila vysvětlit účel, význam a smysl dotazníku. 

Dotazník (viz. příloha této práce č. 2) je rozdělen na část všeobecnou a dále na pět 

specifických kategorií. 

Kategorie:  

I. Reminiscenční terapie 

II. Canisterapie 

III. Felinoterapie 

IV. Muzikoterapie 

V. Aromaterapie 

Otázky v jednotlivých kategoriích se týkají vymezených aktivizačních činností z oblasti 

nových trendů. Ve všeobecné části jsou všechny otázky uzavřené výčtové. 

V jednotlivých kategoriích dotazníku (kategorie I. – V.) je vždy otázka č. 1 otázkou 

filtrační a otázky č. 2, 3 otázkami uzavřenými výběrovými. Návod k vyplnění je uveden 

u každé otázky. 

3.6 Analýza výsledků 
 

Návratnost činní 45 (57%) vyplněných dotazníků z celkového počtu 79 rozeslaných. 

Počet respondentů, kteří dotazník nevyplnili je 34 (43%). Dotazníkové šetření jsem 

rozesílala ve dvou etapách. První v polovině února, kdy se vrátilo 38 vyplněných 

dotazníků, po týdnu jsem zopakovala rozesílání a vrátilo se 7 vyplněných dotazníků. 

Po ukončení sběru dat jsem se pustila do vyhodnocování za pomoci grafů v programu 

Microsoft Word. Pro lepší přehlednost jsou dále data zanesena do tabulek, ve kterých 

je vždy uveden celkový počet odpovědí a procentuální vyjádření. K zpracování otázek 

jsou použity odpovědi z 45 vyplněných dotazníků a toto množství znázorňovat 100% 

vyjádření. 
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Otázky všeobecné části 
 

Otázka č. 1: Jaké volno-časové aktivity ve Vašem zařízení nabízíte? 
 
Tabulka č. 1: Nabídka volno-časových aktivit. 

Volno-časové aktivity Počet odpovědí Četnost v % 
 

Výlety 5 3 

Dramaterapie 1 1 

Muzikoterapie 7 4 

Aromaterapie 3 2 

Cvičení paměti 45 27 

Pohybová cvičení 19 12 

Canisterapie 10 6 

Ergoterapie 20 12 

Felinoterapie 17 10 

Reminiscence 21 13 

Předčítání  5 3 

Kavárničky 7 4 

Jiné - besedy 4 3 

Celkem 164 100 

 
Graf č. 1: Znázornění poskytovaných volno-časových aktivit. 
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První otázka zjišťovala, jaké volno - časové aktivity v jednotlivých zařízeních nabízejí. 

Všichni oslovení respondenti využili možnosti označit více odpovědí z tohoto důvodu je 

celkový počet odpovědí 164 = 100%. Z odpovědí vyplynulo, že nejvíce se používá 

cvičení paměti, tuto volno - časovou aktivitu uvedlo 45 respondentů což je 27% 

k celkovému počtu odpovědí. Druhou nejpočetnější aktivitou byla reminiscence. 

Poskytování reminiscence uvedlo 21 (13%) dotazovaných. Další zastoupení jednotlivých 

aktivit bylo následující: ergoterapie 20 (12%) odpovědí, pohybové cvičení uvedlo 19 

(12%) respondentů, felinoterapie 17 (10%) odpovědí, canisterapii zvolilo 10 (6%) 

dotazovaných, muzikoterapii a kavárničky zvolil stejný počet respondentů tj. 7 (4%). 

Stejným počtem odpovědí 5 (3%) byli označeny volno-časové aktivity, kterými jsou 

výlety a předčítání, aromaterapii uvedli 3 (2%) dotazovaní a využívání dramaterapie 

uvedl 1 respondent. Celkem 4 (3%) respondenti uvedli, že mimo nabízené varianty 

realizují volno - časovou aktivitu, kterou jsou besedy. 

 

Otázka č. 2: Kdo se ve Vašem zařízení zabývá volno-časovými aktivitami? 
 
Tabulka č. 2: Pracovní zařazení pracovníků zabývajících se volno - časovými aktivitami. 
 

 
Pracovní zařazení pracovníků 
 

 
Počet odpovědí 

 
Četnost v % 

Ergoterapeut 2 2 

Sociální pracovník 38 38 

Zdravotní sestra 2 2 

Pracovník přímé péče  5 5 

Dobrovolník 1 1 

Aktivizační pracovník 45 46 

Jiní pracovníci - externisté 6 6 

Celkem 99 100 
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Graf č. 2: Zastoupení jednotlivých pracovních pozic pracovníků zabývajících se volno-

časovými aktivitami. 

 

Druhá otázka zjišťovala, kteří zaměstnanci se v oslovených zařízeních zabývají volno - 

časovými aktivitami. Na tuto otázku odpovídalo celkem 45 respondentů. Vzhledem 

ke skutečnosti, že všichni respondenti využili možnosti uvedení více variant pracuji 

s celkovým počtem odpovědí 99 což činí 100% zastoupení. U této otázky jsem 

předpokládala, že dotazník bude vyplňovat osoba, která má aktivizační činnosti 

v náplni práce. Graf číslo 2 ukázal, že nejčastěji (45 odpovědí) se volno - časovým 

aktivitám věnují aktivizační pracovníci. K celkovému počtu odpovědí je tato odpověď 

zastoupena 46%. Dále jsou to sociální pracovníci 38 (38%) odpovědí, 6 (6%) 

respondentů uvedlo jako externisty, v 5 (5%) oslovených zařízeních se aktivizačním 

činnostem věnují pracovníci v přímé péči, zdravotní sestry uvedli 2 (2%) respondenti 

a stejným počtem byl zastoupen ergoterapeut 2 (2%). Pouze v 1(1%) zařízení se volno - 

časovým aktivitám věnuje dobrovolník. 
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Otázka č. 3: Jakým způsobem informujete klienty o možnostech účasti na nabízených 

aktivitách ve Vašem zařízení? 

 

Tabulka č. 3: Možnosti způsobů informování klientů o nabízených aktivitách. 

 
Způsob informování 
 

 
Počet odpovědí 

 
Četnost v % 

Osobně si je pozveme 40 54 

Vyvěšením na nástěnky 29 39 

Místním zpravodajem 5 7 

Jiným způsobem 0 0 

Celkem 74 100 

 

Graf č. 3: Znázorňuje různé možnosti informování klientů o možnosti účasti na volno - 

časových aktivitách. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Otázka č. 3 zjišťovala, jakým způsobem jsou klienti informováni o možnostech účasti na 

nabízených aktivitách ve vybraných zařízeních. Na tuto otázku odpovědělo 45  

respondentů, více jak polovina těchto respondentů uvedla více jak jednu odpověď, to 

znamená, že celkový počet odpovědí činní 74 = 100%. Nejvíce dotazovaných 40 (54%) 

uvedlo, že si je pozve osobně. Vyvěšením na nástěnku používá 29 (39%) oslovených. 

Zpravodajem, který si vydávají některá zařízení, informují o účasti na volno - časových 

aktivitách v 5 (7%) oslovených zařízeních. Na otázku jiným způsobem neodpověděl 

nikdo. 
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Otázky I. kategorie – reminiscenční terapie 
 
Otázka č. 1: Nabízíte ve Vašem zařízení reminiscenční terapii (terapie za pomoci 
vzpomínek)? 
 
Tabulka č. 4: Poskytování reminiscenční terapie. 
 

 
Poskytování reminiscenční terapie 
 

 
Počet odpovědí 

 
Četnost v % 

Ano 21 47 

Ne – se vzpomínkami nepracujeme 19 42 

S reminiscenční terapií jsem se nesetkal/a 5 11 

Celkem 45 100 

 
 
Graf č. 4: Znázorňuje nabídku reminiscenční terapie. 

 
Na první otázku z I. kategorie, která byla položena za účelem zjistit, jestli v daném 

zařízení pracují s reminiscenční terapií odpovědělo 45 (100%) respondentů. Z odpovědí 

vyplynulo, že v 21 (47%) oslovených zařízení pracují se vzpomínkami.  

19 (42%) respondentů uvedlo, že reminiscenční terapii vůbec nepoužívá a 5 (11%) 

respondentů se s touto terapií vůbec nesetkalo. 
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Otázka č. 2: Jak často se při reminiscenční terapii s klienty setkáváte? 
 
Tabulka č. 5: Četnost setkávání při reminiscenční terapii. 
 

 
Četnost setkávání 
 

 
Počet odpovědí 

 
Četnost v % 

Jednou do měsíce 15 71 

Dvakrát do měsíce 4 19 

Jednou týdně 2 10 

Jinak 0 0 

Celkem 21 100 

 
Graf č. 5: Znázorňuje četnost setkávání při reminiscenční terapii. 

 
 
Na tuto otázku odpovídali ti respondenti, kteří v otázce č. 1 v kategorii I. uvedli, že 

v daném zařízení nabízejí volno - časovou aktivitu, kterou je reminiscence. 

Druhá otázka I. kategorie zjišťovala, jak často se v daných zařízeních setkávají s klienty 

při reminiscenční terapii. Celkový počet odpovědí činí 21 = 100%. Jednou měsíčně se 

při reminiscenci setkává 15 (71%) dotazovaných. 4 (19%) respondenti uvedli, že se 

s klienty setkávají dvakrát měsíčně. Jednou týdně uskutečňují tuto terapii 2 (10%) 

respondenti. Jinou než nabízenou frekvenci setkávání nezvolil ani jeden respondent.  
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Otázka č. 3: Domníváte se, že máte k dispozici dostatek odborných informací o 

reminiscenční terapii? 

 

Tabulka č. 6: Dostatek/nedostatek informací o reminiscenční terapii. 

 

 
 Dostatek/nedostatek odborných informací 
o reminiscenční terapii 
 

 
Počet odpovědí 

 
Četnost v % 

Ano – mám dostatek odborných informací 2 9 

Ne - ale mám zájem o prohloubení znalostí 18 86 

Ne - nemám zájem o prohloubení znalostí 0 0 

Nevím – nepřemýšlel/a jsem o tom 1 5 

Celkem 21 100 

 
Graf č. 6: Vyjadřuje názor respondentů na dostatek/nedostatek informací o 
reminiscenční terapii. 

 
 
Na otázku č. 3 z I. kategorie, jestli mají k dispozici dostatek odborných informací 

o reminiscenční terapii odpovědělo 21 (100%) dotazovaných. 2 respondenti což je 9% 

odpověděli kladně (tzn. že mají dostatek odborných informací). Nedostatek znalostí 

o reminiscenční terapii pociťuje 18 (86%) respondentů všichni tito respondenti projevili 

zájem o prohloubení odborných znalostí o této terapii. 1 (5%) respondent o této otázce 

nikdy nepřemýšlel. 
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Otázky II. kategorie - canisterapie 

 
 
Otázka č. 1: Nabízíte ve Vašem zařízení canisterapii (terapie využívající pozitivního 

působení psa)? 

 

Tabulka č. 7: Poskytování canisterapie. 

 
Poskytování canisterapie 
 

 
Počet odpovědí 

 
Četnost v % 

Ano 10 22 

Ne  35 78 

S canisterapií  jsem se nesetkal/a 0 0 

Celkem 45 100 

 
Graf č. 7: Znázorňuje nabídku canisterapie. 

 
 
Otázka č. 1 z kategorie II. byla položena za účelem zjistit, zda v daném zařízení nabízejí 

canisterapii. Na tuto otázku odpovědělo 45 = 100% respondentů. Z odpovědí 

vyplynulo, že 10 (22%) dotazovaných tuto terapii v zařízení používá. Canisterapii 

nepoužívá 35 (78%). Všichni respondenti se již někdy s canisterapií setkali. 

 

 

 

 

22% 

78% 

0% 

Ano 

Ne 

S canisterapií jsem se nesetkala 



31 

 

 
Otázka č. 2: Jak často se při canisterapií s klienty setkáváte? 
 
Tabulka č. 8: Četnost setkávání při canisterapii. 
 

 
Četnost setkávání 
 

 
Počet odpovědí 

 
Četnost v % 

Jednou do měsíce 4 40 

Dvakrát do měsíce 6 60 

Jednou týdně 0 0 

Jinak 0 0 

Celkem 10 100 

 
Graf č. 8: Znázorňuje četnost setkávání při canisterapii. 

 
 
Na tuto otázku odpovídali ti respondenti, kteří v otázce č. 1 v kategorii II. uvedli, že 

v daném zařízení nabízejí volno-časovou aktivitu, kterou je canisterapie. Druhá otázka 

II. kategorie zjišťovala, jak často se v daných zařízeních setkávají s klienty při 

canisterapii. Na tuto otázku odpovídalo 10 = 100% dotazovaných. Jednou měsíčně se 

setkávají 4 (40%) respondenti. Dvakrát měsíčně se schází při canisterapii 6 (60%) 

respondentů. Jednou týdně ani v jiných časových intervalech se nesetkává nikdo.  
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Otázka č. 3: Domníváte se, že máte k dispozici dostatek odborných informací 

o canisterapii? 

 

Tabulka č. 9: Dostatek/nedostatek informací o canisterapii. 

 
 Dostatek/nedostatek odborných informací 
o canisterapii. 
 

 
Počet odpovědí 

 
Četnost v % 

Ano – mám dostatek odborných informací 2 20 

Ne - ale mám zájem o prohloubení znalostí 6 60 

Ne - nemám zájem o prohloubení znalostí 2 20 

Nevím – nepřemýšlel/a jsem o tom 0 0 

Celkem 10 100 

 
Graf č. 9: Vyjadřuje názor respondentů na dostatek/nedostatek informací o 
canisterapii. 

 
 

Na otázku č. 3 z II. kategorie, jestli mají k dispozici dostatek odborných informací 

o canisterapii odpovídalo 10 = 100% dotazovaných. Dostatek odborných informací mají 

2 (20%) respondenti. Nedostatek informací a zároveň zájem o prohloubení znalostí 

o canisterapii projevilo 6 (60%) dotazovaných. 2 (20%) respondenti, pociťují 

nedostatek informací, ale nemají zájem o prohloubení znalostí. 
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Otázky III. kategorie - felinoterapie 
 
Otázka č. 1: Nabízíte ve Vašem zařízení felinoterapii (terapie využívající pozitivního 

působení kočky)? 

 

Tabulka č. 10: Poskytování felinoterapie. 

 
Poskytování felinoterapie 
 

 
Počet odpovědí 

 
Četnost v % 

Ano 17 38 

Ne  23 51 

S felinoterapií jsem se nesetkal/a 5 11 

Celkem 45 100 

 
Graf č. 10: Znázorňuje nabídku felinoterapie. 

 
 

První otázka z kategorie III. zjišťovala, zda v oslovených zařízení praktikují felinoterapii. 

Na tuto otázku odpovídalo 45 respondentů což vyjadřuje 100% zastoupení. Kladně 

(tzn., že v daném zařízení používají felinoterapii) odpovědělo 17 (38%) respondentů. 23 

(51%) dotazovaných uvedlo, že felinoterapii neposkytují a 5 (11%) respondentů 

odpovědělo, že se s terapií vůbec nesetkalo. 
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Otázka č. 2: Jak často se při felinoterapii s klienty setkáváte? 
 
Tabulka č. 11: Četnost setkávání při felinoterapii. 
 

 
Četnost setkávání 
 

 
Počet odpovědí 

 
Četnost v % 

Jednou do měsíce 0 0 

Dvakrát do měsíce 2 12 

Jednou týdně 0 0 

Jinak – denně máme vlastní kočku 15 88 

Celkem 17 100 

 
Graf č. 11: Znázorňuje četnost setkávání felinoterapii. 
 

 
Na tuto otázku odpovídali ti respondenti, kteří v otázce č. 1 v kategorii III. uvedli, že 

v daném zařízení nabízejí volno - časovou aktivitu, kterou je felinoterapie.  

Druhá otázka III. kategorie zjišťovala, jak často se setkáváte s klienty při felinoterapii. 

Odpovídalo 17 = 100% dotazovaných. Dvakrát měsíčně se scházejí na felinoterapii 

2 (12%) respondenti. Jinou než nabízenou variantu zvolilo 15 (88%) dotazovaných, tato 

odpověď byla dále upřesněna. Těchto 15 respondentů uvedlo, že se při felinoterapii 

setkávají denně, protože mají vlastní kočku. Ani jeden respondent nezvolil možnost 

setkávání jednou do měsíce nebo jednou týdně. 
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Otázka č. 3: Domníváte se, že máte k dispozici dostatek odborných informací o 
felinoterapii? 
 
Tabulka č. 12: Dostatek/nedostatek informací o felinoterapii. 
 

 
 Dostatek/nedostatek odborných informací 
o felinoterapii 
 

 
Počet odpovědí 

 
Četnost v % 

Ano – mám dostatek odborných informací 2 12 

Ne - ale mám zájem o prohloubení znalostí 15 88 

Ne - nemám zájem o prohloubení znalostí 0 0 

Nevím – nepřemýšlel/a jsem o tom 0 0 

Celkem 17 100 

 
Graf č. 12: Vyjadřuje názor respondentů na dostatek/nedostatek informací o 

felinoterapii. 

 
Otázka č. 3 z kategorie III. zjišťovala, zda mají respondenti dostatek odborných 

informací o felinoterapii. Odpovídalo 17 = 100% dotazovaných z toho 15 (88%) 

respondentů pociťuje nedostatek informací o této terapii a zároveň má zájem 

o prohloubení znalostí.  2 (12%) dotazovaní odpověděli, že mají dostatek odborných 

informací o  felinoterapii. Z analýzy dat je zřejmé, že všichni respondenti, kteří vnímají 

nedostatek odborných informací o felinoterapii mají zájem o další prohlubování v této 

oblasti. 
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Otázky IV. kategorie - muzikoterapie 

 
Otázka č. 1: Nabízíte ve Vašem zařízení muzikoterapii (terapie využívající pozitivního 
působení hudby)? 
 
Tabulka č. 13: Poskytování muzikoterapie. 
 

 
Poskytování muzikoterapi 
 

 
Počet odpovědí 

 
Četnost v % 

Ano 7 16 

Ne  38 84 

S muzikoterapií jsem se nesetkal/a 0 0 

Celkem 45 100 

 
Graf č. 13: Znázorňuje nabídku muzikoterapie. 

 
Otázka č. 1  IV. kategorie byla položena za účelem zjistit, zda v oslovených zařízeních 

nabízejí muzikoterapii. Odpovídalo 45 = 100% respondentů. Z toho 38 (84%) 

dotazovaných muzikoterapii nepoužívá. Tuto terapii používá 7 (16%) respondentů. 

Nikdo neuvedl, že by se s touto terapií nesetkal. 

 

 

 

 

 

 

16% 

84% 

0% 

Ano 

Ne 

S muzikoterapií jsem se 
nesetkala 



37 

 

Otázka č. 2: Jak často se při muzikoterapii s klienty setkáváte? 
 
Tabulka č. 14: Četnost setkávání při muzikoterapii. 
 

 
Četnost setkávání 
 

 
Počet odpovědí 

 
Četnost v % 

Jednou do měsíce 6 86 

Dvakrát do měsíce 1 14 

Jednou týdně 0 0 

Jinak 0 0 

Celkem 7 100 

 
Graf č. 14: Znázorňuje četnost setkávání při muzikoterapii. 
 

 

Na tuto otázku odpovídali ti respondenti, kteří v otázce č. 1 v kategorii IV. uvedli, že 

v daném zařízení nabízejí volno-časovou aktivitu, kterou je muzikoterapie.  

Druhá otázka IV. kategorie zjišťovala, jak často se ve vybraných zařízeních setkávají 

s klienty při muzikoterapii. Na tuto otázku odpovídalo 7 = 100% dotazovaných, jednou 

měsíčně se schází na muzikoterapii 6 (86%) respondentů. Dvakrát měsíčně uvedl 

1 (14%) respondent Jednou týdně nebo v jiný čas neuvedl žádný z oslovených 

respondentů. 
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Otázka č. 3: Domníváte se, že máte k dispozici dostatek odborných informací o 

muzikoterapii? 

 

Tabulka č. 15: Dostatek/nedostatek informací o muzikoterapii. 

 
 Dostatek/nedostatek odborných informací 
o muzikoterapii 
 

 
Počet odpovědí 

 
Četnost v % 

Ano – mám dostatek odborných informací 3 43 

Ne - ale mám zájem o prohloubení znalostí 2 28 

Ne - nemám zájem o prohloubení znalostí 0 0 

Nevím – nepřemýšlel/a jsem o tom 2 29 

Celkem 7 100 

 
 
Graf č. 15: Vyjadřuje názor respondentů na dostatek/nedostatek informací 
o muzikoterapii. 

 
 

Otázka č. 3 z kategorie IV. zjišťovala, zda mají respondenti dostatek odborných 

informací o muzikoterapii. Odpovědělo 7 = 100% dotazovaných z těchto 7 respondentů 

3 (43%) uvedli, že  mají dostatek odborných informací o muzikoterapii. 2 (28%) 

respondenti uvedli, že mají zájem o prohloubení znalostí, protože nemají dostatek 

informací. O tom zda mají či nemají dostatek informací o této terapii nepřemýšleli 

2 (29%) dotazovaní. 
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Otázky V. kategorie - aromaterapie 

 

Otázka č. 1: Nabízíte ve Vašem zařízení aromaterapii (terapie za pomoci pozitivního 

působení aromatických esencí)? 

 

Tabulka č. 16: Poskytování aromaterapie. 

 
Poskytování aromaterapie 
 

 
Počet odpovědí 

 
Četnost v % 

Ano 3 7 

Ne 42 93 

S  aromaterapií jsem se nesetkal/a 0 0 

Celkem 45 100 

 
 
Graf č. 16: Znázorňuje nabídku aromaterapie. 

 
 
Otázka č. 1 z V. kategorie byla položena za účelem zjistit, zda v oslovených zařízeních 

nabízejí aromaterapii. Odpovídalo 45 = 100% respondentů. Z toho 42 (93%) 

dotazovaných aromaterapii nepoužívá. 3 (7%) respondenti uvedli, že tuto terapii 

nabízí. Nikdo neuvedl, že by se s touto terapií nesetkal. 

 

 

 

 

7% 

93% 

Ano 

ne 

S aromaterapií jsem se 
nesetkal/a 



40 

 

Otázka č. 2: Jak často se při aromaterapii s klienty setkáváte? 

 

Tabulka č. 17: Četnost setkávání při aromaterapii. 

 
Četnost setkávání 
 

 
Počet odpovědí 

 
Četnost v % 

Jednou do měsíce 0 0 

Dvakrát do měsíce 0 0 

Jednou týdně 3 100 

Jinak 0 0 

Celkem 3 100 

 
Na tuto otázku odpověděli 3 respondenti (vyjadřující 100% zastoupení). Jednalo se o ty 

respondenty, kteří v otázce č. 1 v kategorii V. uvedli, že v daném zařízení nabízejí 

volno-časovou aktivitu, kterou je aromaterapie. Všichni respondenti uvedli, že se při 

aromaterapii setkávají jednou týdně. 

 

Otázka č. 3: Domníváte se, že máte k dispozici dostatek odborných informací 

o aromaterapii? 

 

Tabulka č. 18: Dostatek/nedostatek informací o aromaterapii. 

 
 Dostatek/nedostatek odborných informací 
o aromaterapii 
 

 
Počet odpovědí 

 
Četnost v % 

Ano – mám dostatek odborných informací 0 0 

Ne - ale mám zájem o prohloubení znalostí 2 67 

Ne - nemám zájem o prohloubení znalostí 0 0 

Nevím – nepřemýšlel/a jsem o tom 1 33 

Celkem 3 100 
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Graf č. 17: Vyjadřuje názor respondentů na dostatek/nedostatek informací o 

aromaterapii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 3 z kategorie V. zjišťovala, zda mají respondenti dostatek odborných 

informací o aromaterapii. Na tuto otázku odpovídali 3 = 100% dotazovaní, 2 (67%) 

respondenti uvedli, že mají zájem o prohloubení znalostí o aromaterapii a 1 (33%) 

oslovený o možnosti prohloubení znalostí nepřemýšlel. 

 

Otázky všeobecné části - pokračování 

Otázka č. 4: V čem spatřujete překážky při zavádění nových trendů ve volno – 

časových aktivitách? 

Tabulka č. 19: Jaké překážky vnímají oslovení respondenti při zavádění nových trendů 

ve volno-časových aktivitách do praxe. 

 
Překážky při zavádění nových trendů do 
praxe 

 
Počet odpovědí 

 
Četnost v % 

Obavy klientů  20 17 

Nedostatek času na přípravu a realizaci 42 37 

Nedostatek pomůcek 12 10 

Nedostatek informací o nových trendech 16 14 

Nepochopení kolegů 5 4 

Malá podpora vedení 2 2 

Absence vhodných prostor 18 16 

Jiné 0 0 

Celkem 115 100 
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Graf č. 18: Znázorňuje vnímání překážek při zavádění nových trendů do praxe. 

 

Všeobecná otázka dotazníku č. 4 zjišťovala, jaké překážky spatřují oslovení respondenti 

při zavádění nových trendů v oblasti volno-časových aktivit do praxe. Na tuto otázku 

odpovídalo 45 respondentů. Všichni respondenti využili možnosti označení více 

odpovědí. Z tohoto důvodu se 100% = 115 odpovědí. Z odpovědí vyplývá, že nejčastěji 

tj. 42 (37%) dotazovaných vnímá jako překážku při zavádění nových trendů nedostatek 

času na přípravu a realizaci. Obavy klientů (např. z neúspěchu, z neznámého) uvedlo 20 

(17%) respondentů. 16 (14%) z dotazovaných respondentů vnímá jako překážku 

nedostatek informací o nových trendech. Absence vhodných prosto je překážkou pro 

18 (16%) respondentů. Celkem 5 (4%) dotázaných uvedlo jako překážku nepochopení 

kolegů. Malou podporu vedení při zavádění nových trendů vnímají jako překážku 

2 (2%) respondenti. 
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Otázka č. 5: Jaký přínos spatřujete při realizaci aktivizačních činností, které patří 

k novým trendům volno - časových aktivit pro seniory? 

 

Tabulka č. 20: Přínos volno - časových aktivit z oblasti nových trendů. 

 
Přínos volno-časových aktivit z oblasti 
nových trendů 
 

 
Počet odpovědí 

 
Četnost v % 

Snažší orientace v chování a jednání seniora 45 36 

Zlepšení chápání potřeb seniora 15 12 

Vytvoření pozitivního vztahu se seniorem 5 4 

Obohacení o nové poznatky 20 16 

Častější spolupráce s rodinou 3 2 

Zlepšení komunikace u klientů 
s komunikačními problémy 

38 30 

Jiné 0 0 

Celkem 126 100 

 
Graf č. 19: Znázorňuje přínos při realizaci nových trendů v oblasti volno - časových 
aktivit. 

 
 
Na tuto otázku odpovídalo 45 respondentů. Všichni využili možnosti označit více 

odpovědí. Z tohoto důvodu je celkový počet odpovědí 126 vyjadřující 100% zastoupení. 

Všeobecnou otázka dotazníku č. 5 zjišťovala, jaký přínos vnímají oslovení respondenti 
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při realizaci nových trendů v oblasti volno-časových aktivit. Snažší orientaci v chování a 

jednání se seniorem jako přínos vnímá všech 45 oslovených respondentů, což vyjadřuje 

(36%) k celkovému počtu odpovědí. Zlepšení komunikace u klientů s komunikačními 

problémy je přínosem pro 38 (30%) respondentů. Přínos ve smyslu obohacení o nové 

poznatky ze života seniora uvedlo 20 (16%) oslovených. Zlepšení chápání potřeb 

seniora odpovědělo 15 (12%) respondentů, vytvoření pozitivního vztahu se seniorem 

uvedlo 5 (4%) dotazovaných a 3 (2%) respondenti spatřují jako přínos častější 

spolupráci s rodinou. Nikdo z respondentů neuvedl jinou variantu přínosu při realizaci 

nových trendů volno – časových aktivit pro seniory. 
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4 Diskuze 
 

4.1 Zhodnocení dílčích cílů 

 
V této kapitole shrnu získané výsledky, odpovím na stanovené dílčí cíle a ověřím své 

hypotézy. Hlavním cílem mé práce bylo zmapovat nabídku nových trendů v oblasti 

volno - časových aktivit v domovech pro seniory ve Středočeském kraji a zároveň zjistit 

zkušenosti pracovníků zabývajících se aktivizačními činnostmi v těchto zařízeních. Na 

základě výsledků bylo zjištěno: 

 

Dílčí cíl č. 1: Zjistit zda ve vybraných zařízeních rezidenčního typu jsou v součastné 

době aplikovány do praxe volno – časové aktivity z oblasti nových trendů. 

 

Prostřednictvím analýzy bylo zjištěno, že všechny vybrané zařízení se v současné době 

věnují volno – časovým aktivitám z oblasti nových trendů. Téměř polovina 

tj. 21 respondentů uvedla volno – časovou aktivitu, kterou je reminiscenční terapie. 

V 17 zařízeních poskytují felinoterapii a 10 respondentů uvedlo využívání pozitivních 

účinků psa (tj. canisterapie). Pouze 7 respondentů uvedlo, že se v současné době věnují 

muzikoterapii a pozitivního působení vůní využívají ve 3 zařízeních. Kladně hodnotím 

skutečnost, že některá z oslovených zařízení nabízejí více volno – časových aktivit 

z oblasti nových trendů. 

 

Dílčí cíl č. 2: Získat informace o tom, kteří pracovníci se v těchto zařízeních věnují 

volno – časovým aktivitám. 

 

Zmapováním dat bylo zjištěno, že volno – časovým aktivitám v rezidenčních zařízeních 

se věnují zaměstnanci na různých pracovních pozicích. Ve všech zařízeních se volno – 

časovým aktivitám věnují aktivizační pracovníci. Pozitivně hodnotím zjištění, že celkem 

v 38 oslovených zařízeních se této činnosti věnuje sociální pracovník, který má tak 

příležitost více poznat klienta nejen po stránce administrativní. Ostatní pracovní pozice 

(pracovník přímé péče, zdravotní sestra, ergoterapeut, dobrovolník) nebyly zastoupeny 

v takovém počtu. Bohužel pouze ve dvou případech bylo uvedeno, že se volno – 
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časovým aktivitám věnují přímo ergoterapeuti, kteří jsou kvalifikovanými odborníky 

v oblasti aktivizačních činností. Za přínosné považuji spolupráci jednotlivých zařízení 

s externisty. Tuto možnost uvedlo celkem 6 oslovených respondentů. 

 

Dílčí cíl č. 3: Zmapovat v čem je spatřován přínos aktivizačních činností z  oblasti 

nových trendů.  

 

Na základě vyhodnocených dat bylo zjištěno, že všichni oslovení respondenti hodnotí 

realizaci aktivizačních činností z oblasti nových trendů pozitivně, protože 100% 

dotazovaných spatřuje přínos v oblasti snažší orientace v chování a jednání seniora. 

Tuto zjištěnou informaci potvrzuje skutečnost, že celkem 38 respondentů se domnívá, 

že došlo ke zlepšení komunikace u klientů s komunikačními problémy. Jako 

povzbuzující vnímám skutečnost, že 20 oslovených respondentů považuje za přínos 

obohacení o nové poznatky. Častější spolupráci s rodinou jako přínos vnímají pouze 

3 respondenti. V této souvislosti se mohu domnívat, že důvodem může být skutečnost, 

že aktivizační pracovníci nezapojili rodinné příslušníky do spolupráce při realizaci volno 

– časových aktivit. Další možností může být neochota rodinných příslušníků se na 

těchto aktivitách podílet. 

 

Dílčí cíl č. 4: Dozvědět se jaké překážky pracovníci spatřují při zavádění nových 

trendů. 

 

Z posuzovaných dat vyplývá, že téměř všichni oslovení respondenti tj. 42 uvedli jako 

největší překážku při zavádění nových trendů v oblasti aktivizačních činností 

nedostatek času na přípravu a realizaci. Dle mého názoru tato skutečnost může 

souviset z dlouhodobým trendem související s nedostatkem pracovníků, kteří by se 

plně věnovali pouze aktivizačním činnostem. Jako řešení se nabízí zvýšení počtu 

pracovníků na pracovní pozici ergoterapeut. Obavy klientů z neúspěchu uvedla téměř 

polovina tj. 20 respondentů. Domnívám se, že obavy klientů plynoucí z možného 

neúspěchu či neznámého lze minimalizovat trpělivým a laskavým přístupem ke 

klientovi. Při samotném zavádění nových trendů v oblasti aktivizace do praxe.považuji 

za nezbytný individuální přístup, který respektuje různé psychické a fyzické možnosti 
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jednotlivých klientů. Absenci vhodných prostor vnímá jako překážku 18 respondentů, 

nicméně z všeobecné otázky č.1 lze usuzovat, že absence vhodných prostor nebrání 

jednotlivým zařízením v realizaci volno – časových aktivit z oblasti nových trendů. 

Nedostatek informací uvedlo 16 dotazovaných. Dle mého názoru je v současné době 

dostatečné množství informací o nových trendech a vzdělávání jednotlivých pracovníků 

je vnitřní záležitostí jednotlivých zařízeních. Na nedostatek pomůcek poukázalo 

12 respondentů. Celkem 5 dotázaných vidí překážku v nepochopení kolegů V tomto 

případě vidím souvislost se zjištěnými daty, které ukazují, že volno – časovým aktivitám 

se v daných zařízení věnují pracovníci na různých pracovních pozicích, což dle mého 

názoru eliminuje negativní vnímání těchto aktivit ostatními pracovníky. Malou podporu 

ze strany vedení označili 2 respondenti. 

 

4.2 Ověření hypotéz 

Hlavním cílem mé práce bylo zavádění nových trendů do oblasti volno časových aktivit 

v domovech pro seniory ve Středočeském kraji. V této souvislosti byly stanoveny 

a ověřeny tyto hypotézy: 

 H₁ Předpokládám, že v současné době v domovech pro seniory pracují „běžně“ 

s novými trendy v oblasti aktivizace. 

Hypotéza se potvrdila. 

Na základě analýzy dat bylo zjištěno, že v součastné době v domovech pro seniory 

ve Středočeském kraji běžně pracují s novými trendy z oblasti aktivizačních činností. 

Z analýzy vyplývá, že aktivizačním činnostem z oblasti nových trendů se věnují ve všech 

oslovených zařízeních to znamená, že 100% oslovených respondentů uvedlo, že ve 

svém zařízení praktikují volno – časové aktivity (např. reminiscenční terapii, 

canisterapii, felinoterapii apod.). 
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H₂ Předpokládám, že aktivizační činnosti se věnují pracovníci v „různých pracovních 

zařazeních.“ 

Hypotéza se potvrdila. 

Po vyhodnocení bylo zjištěno a potvrzeno, že ve vybraných zařízeních se s novými 

trendy v oblasti volno – časových aktivizačních činností věnují pracovníci na různých 

pracovních pozicích. Tuto hypotézu potvrdila více jak polovina respondentů, kteří 

označili ve všeobecné otázce č. 2 více jak jednu možnost z nabízených pracovních 

pracovní pozici. 
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Závěr 

Hlavních cílem mé absolventské práce byla analýza nabídky nových trendů v oblasti 

volno – časových aktivit v domovech pro seniory ve Středočeském kraji a zároveň zjistit 

zkušenosti pracovníků zabývajících se aktivizačními činnostmi v těchto domovech.  

V teoretické části na základě prostudované odborné literatury se zaměřuji na obecnou 

charakteristiku seniorského věku. Zabývám se potřebami seniorů v souvislosti 

s umístěním do rezidenčního zařízení. Snažím se poukázat na skutečnost, že 

institucionální zařízení, kterým je domov seniorů nemusí být vnímáno jako konečná 

a nepřestupná stanice na sklonku života. Důkazem může být nepřeberná nabídka volno 

– časových aktivit. Důležité je, aby byl výběr volno – časových aktivit přizpůsoben 

fyzickým a psychickým schopnostem seniora. S ohledem na záměr mé práce jsem se 

dále věnovala některým vybraným aktivizačním činnostem (např. reminiscenční 

terapie, canisterapie, felinoterapie apod.) z oblasti nových trendů. 

Praktická část práce obsahuje analýzu poskytování volno – časových aktivit z oblasti 

nových trendů ve vybraných zařízeních. Sběr informací jsem realizovala pomocí 

kvantitativní metody, kterou je dotazníkové šetření. Za stěžejní považuji informaci, 

která potvrzuje můj předpoklad, že v jednotlivých oslovených zařízeních běžně pracují 

s novými trendy v oblasti volno – časových aktivit. Pozitivně vnímám, že těmto 

aktivitám se věnují pracovníci na různých pracovních pozicích, což minimalizuje 

překážky při snaze o prosazení nových trendů do praxe. Kladně hodnotím skutečnost, 

že pro všechny oslovené respondenty jsou aktivizační činnosti z oblasti nových trendů 

přínosem. Za důležité považuji věnovat více pozornosti prohlubování odborných 

znalostí o jednotlivých nových trendech. 

Závěrem mohu konstatovat, že při zpracování této práce jsem získala přínosné 

informace, které uplatním ve své práci v Domově seniorů Vidim. Zároveň tato práce 

poslouží ostatním pracovníkům k získání základních znalostí v oblasti nových trendů 

ve volno – časových aktivitách. Období stáří nemusí být jen „přežívání“, pokud 

nabídneme starému člověku vhodnou aktivizaci změníme „přežívání“ na kvalitně 

prožitý „podzim života“. 
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Resumé 

Každý z nás má ve svém životě zájmy, koníčky a nesplněná přání. K přirozenému běhu 

života patří stáří, to však neznamená, že starý člověk nemá právo pokračovat ve svých 

zájmech, které provozoval v produktivním věku. Stáří je specifická etapa života, která 

s sebou přináší bilancovaní již prožitého. Po příchodu do rezidenčního zařízení může 

dojít u seniora ke ztrátě motivace k činnostem, které naplňovaly jeho dosavadní život 

(rodina, péče o domácnost). U starého člověka v této souvislosti dochází často 

ke ztrátě nezávislosti a soběstačnosti, což může vést ke ztrátě integrity, pocitu osamění 

a nepotřebnosti. Každý člověk potřebuje vnímat nejen svou minulost, ale zároveň mít 

pocit otevřené budoucnosti. Po nástupu do zařízení rezidenčního typu je vnímání 

potřeby otevřené budoucnosti velmi důležité zejména v adaptační fázi. Proto je 

nezbytné nabízet kvalitní program volno - časových aktivit, které respektují individuální 

schopnosti člověka. Důležité je zaměřit aktivity tak, aby docházelo k saturaci potřeb 

starého člověka. V současné době můžeme ve volno - časových programech najít nové 

trendy např. muzikoterapie, reminiscence, bibliografie. Možnost zavedení nových 

trendů aktivizačních činností mě přivedla k tématu absolventské práce. Pracuji 

v domově seniorů, kde se zabývám aktivizační činností a ze své zkušenosti vím, jak 

nezbytná je rozmanitost nabízených aktivit. Důležité je motivovat, podporovat starého 

člověka a snažit se ukázat, že i pravé stáří prožité v instituci nemusí být nudné a fádní.  

Klíčová slova: trend, stáří, rezidenční zařízení, aktivizační činnosti, volno – časové 

aktivity 

Cíl práce: Cílem mé práce je zmapovat nabídku nových trendů v oblasti volno - 

časových aktivit v domovech pro seniory ve Středočeském kraji a zároveň zjistit 

zkušenosti pracovníků zabývajících se aktivizačními činnostmi v těchto domovech. 

Analýza výsledků získaných na základě dotazníkového šetření naznačuje, že ve většině 

oslovených zařízeních využívají při volno-časových aktivitách nových trendů a projevují 

zájem o prohlubování znalostí v jednotlivých aktivizačních programech. 
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РЕЗЮМЕ 

У каждого из нас есть в жизни интересы, увлечения, хобби и неисполненные 

желания. 

Старость относится к естественному ходу жизни, но это не значит, что пожилой 

человек не имеет права на увлечения, которым он отдавал предпочтения 

в продуктивном возрасте. Старение — это специфичный этап жизни, в котором 

подводится итог прожитого. По прибытию в дом престарелых у пожилого 

человека может произойти потеря мотивации к деятельности, которая наполняла 

его прошлую жизнь (семья, забота о домашнем хозяйстве). В этой связи пожилой 

человек часто теряет независимость и самостоятельность, что в свою очередь 

может привести к потере независимости, чувству одиночества и ненужности. 

Каждый человек должен жить не только прошлым, но и  иметь перед собой 

будущее. После прихода в дом престарелых важно восприятие будущего 

особенно это важно в этапе адаптации. Поэтому необходимо предложить 

качественную программу  проведения свободного времени, которая бы 

учитывала индивидуальные способности человека. Важно предложить такую 

деятельность, при которой бы доходило к удовлетворению нужд пожилого 

человека. В настоящее время мы можем в программах организации свободного 

времени  найти новые тренды, например: музыкотерапия, воспоминания, 

библиография. Возможность включения новых трендов активизации 

деятельности привели меня к теме выпускной работы. Я работаю в доме для 

престарелых, где я применяю методику активизации деятельности и из моего 

опыта я знаю, как необходимо разнообразие предлагаемых инициатив.  Очень 

важно мотивировать, поддерживать пожилого человека и стараться показать, что 

настоящая старость, прожитая в учреждении, не должна быть скучной 

и утомительной. 

Ключевые слова: тренд, старость, дом престарелых, активизация деятельности, 

свободное время. 
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Цель работы: целью моей работы является рассмотреть предложение новых 

трендов в области проведения свободного времени в домах престарелых, 

в Центрально-чешскем крае и в тоже время узнать опыт сотрудников, которые 

занимаются методикой активизации деятельности в этих домах. 

Анализ результатов, которые мы получили на основании анкетных данных 

определяет, что в большинстве учреждений, в которых мы проводили опрос 

используют в программах организации свободного времени  новые тренды. 

И выражают интерес в области расширения знаний в отдельных программах 

методики активизации деятельности. 
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Příloha této práce č. 1 
 
 
Vážená paní ředitelko, 

Vážený pane řediteli, 

dovolte, abych Vás tímto požádala o svolení k uskutečnění dotazníkového 

šetření ve Vaší organizaci, kterým bych ráda podložila svoji absolventskou práci. 

Cílem mé práce je analýza poskytování volno – časových aktivit z oblasti nových 

trendů. Ráda bych prostřednictvím této práce zjistila zda jsou v současné době při práci 

se seniory zařazovány do praxe nové trendy (např. reminiscenční terapie, canisterapie, 

felinoterapie apod.). 

Současně Vás prosím o předání dotazníku (umístěného v příloze tohoto e-mailu) 

pracovníkovi, který je ve Vaší organizaci zodpovědný za realizaci aktivizačních činností. 

Výzkumné šetření je zaměřeno na sociální službu, kterou je domov seniorů. Ujišťuji Vás, 

že dotazník je anonymní a nestane se, že by odpovědi byly zneužity nebo použity ve Váš 

neprospěch. 

Chtěla bych Vám poděkovat za vstřícný přístup při realizaci mého výzkumného 

šetření. 

Marta Finferlová 

studentka 4. ročníku Vyšší odborné školy MILLS, s.r.o.  

obor: Sociální práce 

e-mail: mart.fin@seznam.cz 
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Příloha této práce č. 2 
 

DOTAZNÍK 
 

Otázky všeobecné části 
 

Které volno-časové aktivity ve Vašem zařízení nabízíte? Označte prosím všechny 
odpovídající možnosti. 

a) Výlety 
b) Dramaterapie 
c) Muzikoterapie 
d) Aromaterapie 
e) Procvičování paměti 
f) Cvičení 
g) Canisterapie 
h) Ergoterapie 
i) Reminiscence 
j) Felinoterapie 
k) Kavárničky 
l) Jiné 

 
1. Kdo se ve Vašem zařízení zabývá volno-časovými aktivitami? Označte prosím 

odpovídající všechny možnosti. 
a) Ergoterapeut 
b) Sociální pracovník 
c) Zdravotní sestra 
d) Pracovník v přímé péči ( pracovník v sociálních službách) 
e) Dobrovolník 
f) Aktivizační pracovník 
g) Jiní pracovníci (uveďte) 

 
2. Jakým způsobem informujete klienty o možnostech účasti na nabízených 

aktivitách ve Vašem zařízení. Označte prosím všechny odpovídající možnosti. 
a) Osobně si je pozveme 
b) Vyvěšením na nástěnky 
c) Místním zpravodajem 
d) Jiným způsobem 
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I. kategorie - REMINISCENCE 

 
1. Nabízíte ve Vašem zařízení reminiscenční terapii (terapie za pomoci 

vzpomínek)? Označte prosím jednu z nabízených možností. Pokud odpovíte b 
nebo c pokračujte prosím otázkami kategorie II.  

a) ANO  
b) NE – se vzpomínkami nepracujeme  
c) S reminiscenční terapií jsem se nesetkala 

 
2. Jak často se při reminiscenční terapii s klienty setkáváte? Označte prosím 

jednu z nabízených možností.  
a) Jednou do měsíce 
b) Dvakrát do měsíce 
c) Jednou do týdne 
d) Jinak 

 
3. Domníváte se, že máte k dispozici dostatek odborných informací o 

reminiscenční terapii? Označte prosím jednu z nabízených možností. 
a) ANO  
a) NE –  ale mám zájem o prohloubení znalostí 
b) NE  - a nemám zájem o prohloubení znalostí 
c) NEVÍM - nepřemýšlel/a jsem o tom 

 
 

II. kategorie – CANISTERAPIE 
 

1. Nabízíte ve Vašem zařízení canisterapii (terapie využívající pozitivního 
působení psa)? Označte prosím jednu z nabízených možností. Pokud odpovíte b 
nebo c pokračujte prosím otázkami kategorie III.  

a) ANO 
b) NE 
c) S canisterapií jsem se nesetkal 

 
2. Jak často se při canisterapii s klienty setkáváte? Označte prosím jednu 

z nabízených možností. 
a) Jednou do měsíce 
b) Dvakrát do měsíce 
c) Jednou do týdne 
d) Jinak 

 
3. Domníváte se, že máte k dispozici dostatek odborných informací o 

canisterapii? Označte prosím jednu z nabízených možností. 
a) ANO 
b) NE – ale mám zájem o prohloubení znalostí 
c) NE - a nemám zájem o prohloubení znalostí 
d) NEVÍM - nepřemýšlel/a jsem o tom 
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III. kategorie – FELINOTERAPIE 

 
1. Nabízíte ve Vašem zařízení felinoterapii (terapie využívající pozitivního 

působení kočky)? Označte prosím jednu z nabízených možností. Pokud 
odpovíte b nebo c pokračujte prosím otázkami kategorie IV.  

a) ANO 
b) NE 
c) S felinoterapií jsem se nesetkala 

 
2. Jak často se při felinoterapii s klienty setkáváte? Označte prosím jednu 

z nabízených možností. 
a) Jednou do měsíce 
b) Dvakrát do měsíce 
c) Jednou do týdne 
d) Jinak 

 
3. Domníváte se, že máte k dispozici dostatek odborných informací o 

felinoterapii? Označte prosím jednu z nabízených možností. 
a) ANO  
b) NE –  ale mám zájem o prohloubení znalostí 
c) NE  - a nemám zájem o prohloubení znalostí 
d) NEVÍM - nepřemýšlel/a jsem o tom 

 
IV. kategorie – MUZIKOTERAPIE 

 
1. Nabízíte ve Vašem zařízení muzikoterapii? Označte prosím jednu z nabízených 

možností. Pokud odpovíte b nebo c pokračujte prosím otázkami kategorie V.  
a) ANO  
b) NE   
c) S muzikoterapií jsem se nesetkala 

 
2. Jak často se při muzikoterapii s klienty setkáváte? Označte prosím jednu 

z nabízených možností. 
a) Jednou do měsíce 
b) Dvakrát do měsíce 
c) Jednou do týdne 
d) Jinak 

 
3. Domníváte se, že máte k dispozici dostatek odborných informací o 

muzikoterapii? Označte prosím jednu z nabízených možností. 
a) ANO 
b) NE – ale mám zájem o prohloubení znalostí 
c) NE - a nemám zájem o prohloubení znalostí 
d) NEVÍM - nepřemýšlel/a jsem o tom 
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V. kategorie – AROMATERAPIE 
 

1. Nabízíte ve Vašem zařízení aromaterapii (působení aromatických esencí)? 
Označte prosím jednu z nabízených možností. Pokud odpovíte b nebo c 
pokračujte prosím otázkami otázkou č 4 všeobecné části.- pokračování. 

a) ANO 
b) NE 
c) S aromaterapií jsem se nesetkala 

 
2. Jak často se při aromaterapii s klienty setkáváte? 
a) Jednou do měsíce 
b) Dvakrát do měsíce 
c) Jednou do týdne 
d) Jinak 

 
3. Domníváte se, že máte k dispozici dostatek odborných informací o 

aromaterapii? Označte prosím jednu z nabízených možností. 
a) ANO  
b) NE – ale mám zájem o prohloubení znalostí 
c) NE - a nemám zájem o prohloubení znalostí 
d) NEVÍM - nepřemýšlel/a jsem o tom 

 
Otázky všeobecné části – pokračování 

 
4. V čem spatřujete překážky při zavádění nových trendů ve volno-časových 

aktivitách? Označte prosím všechny odpovídající možnost/i. 
a) Obavy klientů (např. z neúspěchu, z neznámého)  
b) Nedostatek času na přípravu a realizaci  
c) Nedostatek pomůcek  
d) Nedostatek informací o nových terapiích  
e) Nepochopení kolegů 
f) Malá podpora vedení 
g) Absence vhodných prostor 
h) Jiné (uveďte jaké)   

 
5. Jaký přínos spatřujete při realizaci aktivizačních činností, které patří k novým 

trendům volno-časových aktivit pro seniory? Označte prosím všechny 
odpovídající možnost/i. 

a) Snažší orientace v chování a jednání seniora  
b) Zlepšení chápání potřeb seniora 
c) Vytvoření pozitivního vztahu se seniorem 
d) Obohacení o nové poznatky  
e) Častější spolupráce s rodinou 
f) Zlepšení komunikace u klientů s komunikačními problémy 
g) Jiné (uveďte jaké)  

 
Děkuji Vám za ochotu a Váš čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku. 


