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Úvod 
 

K výběru tématu absolventské práce přispěla má dlouholetá praxe v Domově pro 

seniory Centrin CZ, kde pracuji již šestým rokem. Nejvíce zkušeností jsem získala na 

pozici sociální pracovnice, ale praxi mám též jako pedagog volnočasových aktivit na 

oddělení ergoterapie. Neustále se seznamuji s novými klienty a s jejich osudy. Snažím 

se řešit jejich problémy a zkvalitňovat jim život. 

  

Před tím, něž jsem nastoupila do tohoto zařízení, jsem pečovala několik let spolu 

s maminkou o naši nemocnou babičku, která trpěla Alzheimerovou chorobou, až do její 

smrti. 

 

Touto prací bych ráda představila chod Domova pro seniory Centrin CZ a život klientů 

v tomto domově. 

 

Teoretická část absolventské práce bude věnována základním informacím a definicím 

týkajících se seniorů, jak z pohledu demografického, tak sociologického.  

 

Domnívám se, že aktivitu starých lidí ovlivňuje řada faktorů, například zdravotní stav, 

změny v rodině, odchod do důchodu, socializace a autonomie seniora, ekonomická 

situace, proto jim bude věnována část  práce. 

 

V další části absolventské práce popíši definici demence a Alzheimerovy choroby, 

podrobněji se zaměřím na demenci Alzheimerova typu, její příčiny, stádia  a jakým 

způsobem ji lze diagnostikovat a léčit. 

 

Pokusím se vytvořit přehled terapií, které jsou důležité pro seniory jako léčebný 

postup, ale též slouží jako prevence. V práci budou vybrány ty nejpoužívanější terapie, 

například ergoterapie, reminiscenční terapie, arteterapie, muzikoterapie, canisterapie 

a felinoterapie. 
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V závěru teoretické části porovnám, vzhledem ke svým zkušenostem, péči 

institucionální o nemocné Alzheimerovou chorobou s  péčí domácí. 

 

V praktické části absolventské práce představím Domov pro seniory Centrin CZ, jaké 

služby poskytuje a pro jakou cílovou skupinu jsou služby určeny. Dále zařadím 

kazuistiky klientů, kteří v domově žijí, abych přiblížila problematiku klientů našeho 

zařízení a vytvořím dotazník spokojenosti uživatelů tohoto zařízení. Výsledky tohoto 

dotazníkové šetření na závěr vyhodnotím. 
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1 Cíl absolventské práce 
 

1.1 Hlavní cíl 

 

Představit Domov pro seniory Centrin CZ, jaké služby poskytuje, pro jakou cílovou 

skupinu skupiny jsou služby určeny, život klientů v tomto zařízení. 

 

1.2 Dílčí cíle 
 

Vysvětlit pojem stáří 

Seznámit pečující s onemocněním Alzheimerovou choroba 

Vypracovat přehled terapií 

Zpracovat dotazník spokojenosti uživatelů Domova pro seniory Centrin CZ 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Stáří 
 

 

                      „Objevila jsem, kolik štěstí může přinést, když nasloucháš starému člověku“  

                                                         Božena Kolská [in JANEČKOVÁ, VACKOVÁ, 2010, str. 8] 

 

 

„Stáří je přirozené období lidského života, které vztahujeme také k ostatním životním 

obdobím: k dětství, mládí, k době zralosti.“ [HAŠKOVCOVÁ, 2010, s. 37]  Podle definice 

Světové zdravotnické organizace „ Stařecký věk neboli senescence je obdobím života, 

kdy se poškození fyzických či psychických sil  stává manifestní při srovnání s předešlými 

životními obdobími.“ [HAŠKOVCOVÁ, 2010, s. 20] 

 

Je třeba zdůraznit, že každý člověk stárne už od zrození a každý stárne „jinak“. Je to 

dáno genetickými dispozicemi, ale také záleží na mnoha faktorech, které nás během 

života ovlivňují –  prostředí ve kterém žijeme, způsob života. 

 

Skutečné stáří vykazuje již snížení fyzických i psychických sil. Je čitelné ve tváři starého 

člověka, mění se jeho gesta, držení těla i chůze. Oslabují smysly, člověk nejen hůře vidí, 

slyší, vnímá, ale také ztrácí chuť. Svalstvo oslabuje, klesá jeho pružnost, kůže 

pigmentuje a ztrácí svoji elasticitu. Pohyby se zpomalují, postava se nachyluje a 

zmenšuje. Objevují se problémy s orientací v prostoru, nejdříve ve vnějším prostředí, 

ale později i ve vnitřním prostředí. Psychika podléhá involučnímu procesu. 

[HAŠKOVCOVÁ, 2010] 

  

 2.1.1  Definice stáří a stárnutí  

 

Existuje velké množství definic pojmu stáří. Obecně je možno říci, že stáří je poslední 

etapou lidského života. Je ovšem problematické určit, kdy tato etapa začíná, protože 
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každý člověk stárne jinak rychle. Někteří jedinci si zachovávají svěžest a aktivitu do 

pozdního věku, jiní naopak vykazují známky stárnutí velice brzy. Záleží na podmínkách, 

ve kterých daný jedinec žije. Někdo vnímá stáří ostatních negativně, mnozí stáří 

druhých osob nevnímají vůbec. Především proto, že se jich přímo netýká. Stáří je ale 

přirozenou součástí lidského života. Když se nad tím zamyslím a pominu některé 

negativní projevy, je stáří jedním z nejkrásnějších období života. Člověk má za sebou 

pracovní povinnosti, děti většinou odešly z domu a založily si vlastní rodiny. V tomto 

období má člověk opět možnost využít svůj volný čas podle svých představ, věnovat se 

svým koníčkům, na které neměl dříve dostatek času. 

 

„Stáří je obecným označením pozdních fází ontogeneze, přirozeného průběhu života“ 

[KALVACH, 1997, s.18]  „Přináší nadhled a moudrost, pocit naplnění, ale také úbytek 

energie a nezbytnou proměnu osobnosti směřující k jejímu konci. Je obdobím relativní 

svobody, ale i dobou kumulace nevyhnutelných ztrát ve všech oblastech“   

[ VÁGNEROVÁ, 2007, 299]  

 

Jednoznačně vymezená definice stáří je určena kalendářním věkem (nebo také 

chronologickým věkem, matričním věkem). Tato definice ovšem nezohledňuje 

subjektivní stav člověka. Podle světové zdravotnické organizace (WHO) je možné stáří 

rozdělit na období:  

•    60 – 74      sennescence, počínající, časné stáří 

•    75 – 89      kmetství, senium, vlastní stáří  

•    90 a více    patriarchium, dlouhověkost 

 

V poslední době se uplatňuje členění: 

•   65 – 74     mladší senioři, převažuje adaptace na odchod do důchodu, volný čas 

•   75 – 84      staří senioři,    převažuje změna funkčních schopností a choroby 

•   85 a více velmi staří senioři,na významu nabývá sledování soběstačnosti    

[KALVACH, 1997] 

 

Stárnutí je přirozený, biologický, nepřetržitý a nezvratný proces, je podmíněno 

geneticky, ale podléhá vlivům prostředí. U každého probíhá individuálně. 
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Vágnerová píše, že „stárnutí je spojeno s vědomím, že začal proces postupného 

zhoršování vlastní tělesné i psychické kondice, různých kompetencí i sociálního 

postavení, a  že  jde o proces, který je neodvolatelný a nevratný“  

 [VÁGNEROVÁ, 2007, s.229] 

 

2.1.2 Demografický přehled 

 

 

V této kapitole bych se chtěla věnovat stáří jako fenoménu, který je podle mého 

názoru stále více diskutovaný. Především proto, že dochází ke stárnutí populace na 

celém světě. Mnoho publikací se v dnešní době zaobírá tímto demografickým trendem, 

který ve společnosti nastává. Je to způsobeno tím, že lidé se dožívají čím dál vyššího 

věku a klesá počet narozených dětí. Je třeba se touto oblastí zaobírat do budoucna, 

jelikož narůstá počet osob v důchodovém věku a prognózy, týkající se této  

problematiky, předvídají výrazné zhoršení situace, zvyšování počtu obyvatel nejstarších 

věkových skupin, tedy obyvatel nad 80 let. Demografické stárnutí bude předpokládat 

čím dál vyšší nároky na zajištění zdravotní péče a zabezpečení seniorů po stránce 

sociální péče. Současně se ale předpokládá, že senioři budou v budoucnu soběstačnější 

a jejich zdravotní stav bude především díky prevenci a odpovědnému přístupu 

jednotlivců daleko uspokojivější než je tomu dnes. 

 

Podle projekce demografického vývoje zpracovaného Českým statistickým úřadem by 

lidé starší 65 let měli v roce 2030 tvořit 22,8 % populace a v roce 2050 potom 31,3 %, 

což jsou přibližně 3 miliony osob. Relativně rychleji se potom bude zvyšovat počet 

nejstarších osob. Další prognóza, kterou zpracoval Český statistický úřad,  předpokládá,  

že bude v roce 2050 přibližně půl milionu občanů ve věku 85 a více let. Naděje  dožití 

při narození bude v roce 2050 činit 78,9 let u mužů a 84,5 u žen. Potěšující je ale 

zpráva, že plodnost po značném poklesu v devadesátých letech 20. století pomalu 

stoupá. Předpokládá se další růst plodnosti, která v současné době patří k nejnižším na 

světě.  [www.mpsv.cz/cs/2856] 
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Relativně nejvíce starých lidí žije v současné době v Řecku, Itálii, Švédsku, Španělsku a 

Německu. Podle nejnovějších prognóz vzroste počet obyvatel v letech 2008 – 2060 

v 27 zemích EU ve věku 65+ o 66,9 miliónů, přičemž nejrychleji rostoucí skupinou 

seniorů budou 80+. Odhaduje se, že v roce 2030 bude v Evropě podíl starších 65+ 

dosahovat cca 30 %. Očekává se také, že v roce 2050 budou nejstaršími populacemi na 

světě právě Česká republika a Itálie, Španělsko.  

 

Je to skutečně závažný problém, který vedl Světovou zdravotnickou organizaci 

k vytvoření  „Mezinárodního akčního plánu pro problematiku stárnutí“, kde se mimo 

jiné uvádí, že v roce 2025 se podíl starých lidí dramaticky zvýší ve světové populaci a 

nabádá jednotlivé státy k vytvoření „Národního programu přípravy ke stárnutí 

populace“.  V České republice byl vytvořen „Národní program přípravy ke stárnutí“ na 

období 2003-2007, který má pokračování až do roku 2012. Cílem tohoto programu je 

vytvořit podmínky  pro řešení problematiky stárnutí a docílit změny postojů a přístupů 

na všech úrovních. Snahou je tedy dosáhnout společnosti, která bude otevřená všem 

generacím a zvýšit kvalitu života ve stáří tím, že bude podporováno“aktivní stárnutí a 

zdravotní péče ve stáří, podpora rodiny i pečovatelů.“ [HAŠKOVCOVÁ, 2010]   

 

Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, 

s důrazem na podporu vitality a důstojnosti všech osob.  [www.mpsv.cz/cs/11696]             
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2.2 Faktory ovlivňující aktivní život seniora 

 
Na kvalitě života seniorů se podílí řada faktorů, které nelze pominout. Tím 

nejzákladnějším faktorem, který může značně ovlivnit aktivní život seniora, je jeho 

zdravotní stav. Dalším závažným aspektem, který zásadně ovlivní život seniora, je 

ovdovění. Rodinné zázemí a pohoda jsou zárukou spokojeného stáří.  

 

2.2.1  Zdravotní stav 

 

Jak jsem již uvedla, zdravotní stav může zásadně ovlivnit život seniora. Zdraví každého 

jedince závisí na jeho dědičných předpokladech a důsledku  působení exogenních vlivů, 

které se v průběhu celého života postupně nakumulovaly. Obecně je tedy možno říci, 

že lidé mají ve svých genetických dispozicích zakódován počátek a průběh stárnutí i 

pravděpodobnou délku života. Nazývá se  primární stárnutí. Jedná se  pouze o jeden 

faktor, který může ovlivnit rychlost a kvalitu stárnutí. Tempo stárnutí ovlivňují ještě 

různé vnější faktory, na nichž záleží, do jaké míry se člověk přiblíží předpokládané délce 

života. Působení těchto faktorů vede k sekundárně podmíněnému stárnutí. 

[VÁGNEROVÁ, 2007] 

 

Stáří je pozdním obdobím života, a tak není divu, že se v něm projevuje i to, jakým 

způsobem  jedinec prožil předešlé fáze. Zdraví seniora ovlivňuje jeho životní styl, výživa 

a nadměrné zatěžování některých orgánů. Stáří samo o sobě není chorobným stavem, 

avšak v průběhu stárnutí dochází ke kumulaci nepříznivých vlivů, a proto přibývá 

nemocných lidí. Každý během života prodělá řadu nemocí, které ovlivní jeho somatické 

funkce, některé choroby jsou chronického charakteru. Ve stáří se často setkáváme 

s polymorbiditou, výskytem dvou nebo více chorob najednou. Jedná  se o choroby 

somatické, ale i psychické. [VÁGNEROVÁ, 2007] 
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Proces stárnutí má vliv též na různé strukturální a funkční změny mozku, které se 

potom projevují na psychice seniora. Typickým projevem stárnutí jsou atrofie, jedná se 

úbytek mozkové tkáně. V důsledku těchto změn klesá mimo jiné hmotnost mozku, 

tloušťka mozkové kůry atd. K významným změnám patří zpomalování poznávacích 

procesů a prodlužování reakčních časů. Celkové zpomalování je důsledkem 

biologických změn v mozku. 

Tyto  změny mohou být běžným projevem stáří, avšak může jít o příznaky chorobných 

procesů, které mohou vést k zásadním změnám osobnosti (např. Alzheimerova 

demence). [VÁGNEROVÁ, 2007] 

 

Ve stáří dochází též ke zhoršování zrakových a sluchových funkcí. Zhoršeným vnímáním  

ztrácí jedinec možnost plně prožívat život kolem sebe. Zhoršení zraku je jedním 

z důležitých faktorů, který může zásadně ovlivnit aktivní život seniora. V důsledku 

stárnutí dochází ke zhoršení akomodace (schopnosti zaostřovat na různé vzdálenosti, 

především na blízko). Nejzávažnější zrakovou vadou, kterou staří lidé trpí, je ztráta 

ostrosti. Je též definována jako schopnost vidět ostře předměty v určité vzdálenosti. 

Řešením tohoto problému jsou samozřejmě brýle, které potřebuje téměř 75 % starých 

lidí a řada z nich nevidí zcela dobře ani s nimi. Staří lidé též pomaleji zpracovávají 

zrakové podněty. Jejich zorné pole se zmenšuje. Závažným problémem seniorů je 

zhoršování periferního vidění. Jedná se o zúžení zorného pole, které obsáhneme 

pohledem. Počátek tohoto problému se objevuje už ve středním věku.  

[STUART- HAMILTON, 1999] 

 

Sluch je dalším smyslem, který v průběhu dospělosti postupně slábne a jehož úbytek 

ovlivňuje život seniorů. Nejrozšířenějším typem oslabení sluchu u starých lidí je stav, 

který se nazývá presbyakuze (nedoslýchavost stárnoucích). Přibližně deset procent 

seniorů trpí tinitem, nepřesně se označuje tento jev jako „zvonění v uších“, to 

způsobuje potlačení ostatních zvukových signálů a je potom zdrojem trápení. 

Odhaduje se, že 32 % lidí ve věku 70 – 80 let má vážné poruchy sluchu. 

 [STUART- HAMILTON, 1999] 
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Další smysl, který omezuje své schopnosti, je hmat. Dochází ke změnám v citlivosti 

hmatu, staří lidé mají vyšší hmatový práh citlivosti (je třeba větší stimulace kůže, aby 

byl dotyk zaregistrován). Tento jev je způsoben ztenčováním a vrásněním kůže starých 

lidí.  [STUART- HAMILTON, 1999] 

 

2.2.2 Penzionování 

 

 

 Termín penzionování uvedl, ve své knize „Úvod do gerontologie a geriatrie“  Zdeněk 

Kalvach, píše, že se  jedná o  dosažení věku, v němž vzniká nárok na odchod do 

starobního důchodu. Každý občan u nás má právo na vyplácení starobního důchodu, 

jestliže splnil dvě podmínky – dosáhl důchodového věku a po celou dobu platil 

zákonem předepsané sociální (důchodové) pojištění. Problém je v tom, že obě tyto 

podmínky se u nás neustále mění, ale tomu je tak i jinde ve světě. Věková hranice pro 

odchod do důchodu se kontinuálně zvyšuje. Opakovaně se hovoří o tom, že náš 

současný penzijní systém je dlouhodobě neudržitelný. Diskutuje se o nevyhnutelnosti 

důchodové reformy. 

 

Starobní důchodci jsou často představování jako břemeno – skupina osob, která 

neúměrně mnoho „ujídá“ ze společného talíře. Pravda je všem taková, že senioři si své 

důchody zasluhují tím, že celý život řádně platili daně, později povinné sociální 

pojištění a důchod je vlastně část jejich platu vyplácená později. [HAŠKOVCOVÁ, 2010] 

 

 Faktem ale je, že současná situace směřuje k tomu, že starobní důchody budou 

v budoucnosti malé. Zlepšení našeho penzijního systému je zatím možné jen zvýšením 

platby sociálního pojištění nebo odpracováním většího počtu let. Vyšší sociální 

pojištění ze současných platů je ovšem problematické, a tak nezbývá než uvažovat o 

prodloužení doby aktivního pracovního života občanů, k němuž u nás již postupně 

dochází. [HAŠKOVCOVÁ, 2010] 
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Zásadní faktor, který ovlivňuje názor na penzionování je zdravotní stav seniorů, jejich 

fyzická a psychická kondice. Jsou lidé, pro které je odchod do důchodu úlevou a 

vysvobozením od každodenní dřiny. Mnoho mladých seniorů by ale možnost 

pokračovat v práci, dokud jim zdraví dovolí, uvítalo. Neklesne jim tak životní úroveň a 

zachovají si tak jednu ze základních sociálních rolí. 

 

Odchod do důchodu je zásadním zlomem v životě člověka, znamená ztrátu profesní 

role a s ní společenské prestiže. Důchodce získává novou roli, nový sociální status. 

S touto rolí získává nezávislost, svobodu, ale i pocit nepotřebnosti, osamocení a snížení 

osobní prestiže. V souvislosti s blížícím se odchodem do důchodu lidé dost často 

začínají mít obavy z tohoto „nového období“. Ve většině případů ale lidé, kteří 

přestanou pracovat, hodnotí tuto skutečnost spíše pozitivně. Jsou však i takové 

situace, kdy  lidé začnou trpět vážnými psychologickými obtížemi pramenícími  z pocitu 

neužitečnosti. [STUART-HAMILTON,1999] 

 

2.2.3 Změny v rodině 

 

 

Tím nejdůležitějším člověkem v životě seniora je jeho partner. Partnerský vztah starších 

lidí je ovlivňován dlouholetým soužitím a proměnami, které vyplývají z jejich 

postupného stárnutí. Spojují je společně prožité okamžiky, vzpomínky a další 

budoucnost. Vztah starších manželů bývá většinou stabilizovaný, nedochází v něm 

k častým výkyvům. Senioři se cítí v manželství daleko spokojenější něž lidé ve středním 

věku. Uvědomují si navzájem význam partnera a hodnoty společného života. Starší 

manžele spojuje zkušenost mnohaletého manželství ve stejných podmínkách a 

omezení sociálních kontaktů po odchodu do důchodu. 

 

Na druhé straně samo stáří není zárukou automaticky kvalitnějšího manželství. Ve stáří 

setrvávají v manželství i páry, které nejsou spokojené. Chybí jim vzájemné kontakty, 

pocit sounáležitosti a jistoty. Převažují v nich pocity zklamaní a promarněného života. 

V důsledku toho se potom partneři uzavírají před sebou navzájem a někdy i před 

ostatním světem. Naučili se totiž nepřipouštět si negativní aspekty svého partnerství a 



16 

 

reagovat lhostejně. Tito lidé potom žijí s partnerem, ale nikoliv v partnerství. 

[VÁGNEROVÁ,2007] 

 

Velký vliv má na manželský vztah odchod do důchodu. Změna životního stylu 

představuje pro manželství zátěž. Narůstají obavy z izolace v rodině, trvalá přítomnost 

obou manželů v domácnosti zvyšuje riziko neshod a konfliktů. Staří lidé se ale novým 

podmínkám většinou přizpůsobí a vytvoří si nový životní program. Partneři mají 

většinou společné zdroje radosti a tím jsou  kontakty s dětmi, zahrádka, pes, cestování 

a procházky. 

 

Ve stáří jsou na sebe manželé daleko více odkázáni a jejich soužití posiluje potřeba 

partnerské solidarity. Manželský partner je blízkým člověkem, společníkem, který je 

neustále k dispozici, dokáže porozumět a je podporou v nesnázích. Problémy jednoho 

partnera se vždy týkají současně i druhého partnera.  Velký vliv má na manželství 

starých lidí zhoršení jejich zdravotního stavu. Nemoc partnera se stává zdrojem 

častého a dlouhotrvajícího stresu a představuje velice náročnou situaci pro oba 

partnery. Každodenní péče o těžce nemocného partnera je pro starého člověka příliš 

náročná až neúnosná po stránce psychické i fyzické.  

 

Velikou zátěží, kterou přináší stáří je ovdovění. Ztráta životního partnera hluboce 

zasáhne toho druhého z partnerů. I když se jedná o vysoce pravděpodobnou událost, 

lidé na ni nebývají nikdy připraveni. Smrt partnera vede ke ztrátě významného smyslu 

života a důležité složky identity. Důsledkem ovdovění je zhroucení navyklého denního 

režimu a mnoha rituálů, a nakonec i jejich smyslu, už vlastně není proč je dodržovat. 

Ovdovělý člověk ztrácí smysl života. Zvládání zátěže ovdovění je náročný proces 

vyžadující změnu celého dosavadního způsobu života. Ovdovění vede k pocitu 

osamělosti, opuštěnosti a bezvýznamnosti. [VÁGNEROVÁ,2007] 

 

Negativní důsledky, které vyplývají ze ztráty milované osoby mají dlouhodobý 

charakter. V tomto období je nutná podpora širší rodiny, pokračovaní v obvyklých 

aktivitách seniora a prací vytěsnit pocit opuštěnosti. Rodina, děti, vnoučata, sourozenci 

a ostatní příbuzní život seniorů silně ovlivňují. Rodina dává starému člověku pocit 
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zázemí a jistoty. Dobré rodinné zázemí je základem spokojeného stáří. Rodinné vztahy 

s dětmi, ale i jejich vnoučaty mohou napomoci seniorům prožívat dny naplněné láskou 

a pochopením. Právě vnoučata mohou motivovat svoje prarodiče k tomu, aby si 

udržovali duševní i fyzickou kondici a  věnovali se svým koníčkům  a vzdělávání. Toto 

období v životě seniorů je často považováno za jedno z nejkrásnějších období života. 

 

2.2.4  Socializace seniora 

 

V období stáří dochází k postupným změnám v oblasti socializace, úbytku sociálních 

rolí a tím pádem ke snižování různých sociálních dovedností. Tento proces je možno 

chápat jako desocializaci, která se projevuje u každého seniora individuálně. Vyplývá ze  

zákonitých změn života seniorů. Starý člověk je po odchodu do starobního důchodu 

daleko více izolován od společenského dění, ztrácí svoji profesní roli a stává se 

anonymním důchodcem.  Jeho život se odehrává převážně v soukromí  domova  v jeho 

vlastní rodině. Vzhledem k tomu se snižují i požadavky na jeho sociální dovednosti, a 

tak časem může dojít k jejich úplnému úpadku. Změna životní situace, kdy je například 

senior nucen odejít z vlastního bytu z důvodu zhoršení své soběstačnosti, ať už do 

domácnosti potomků nebo nějakého zařízení pro seniory, vyžaduje osvojení nových 

způsobů chování. Dost často se senior v těchto případech stává pouze pasivním 

příjemcem role závislého na ostatních. Společenství obyvatel určité instituce, jako jsou 

třeba nemocnice, domovy pro seniory, v nichž starý člověk sdílí s ostatními stejné 

teritorium a určitý životní styl, může napomoci též k vytvoření hlubších sociálních 

vztahů. [VÁGNEROVÁ,2007] 

 

Staří lidé prožívají své stáří v rámci několika sociálních skupin. Tou první, velice 

významnou skupinou, je jeho rodina. Může zahrnovat soužití s partnerem, ale i kontakt 

s rodinami svých dětí, vnoučaty, sourozenci a ostatními příbuznými. Ti všichni, jak už 

bylo řečeno, mají silný vliv na starého člověka. Pocit, že náleží k této skupině, je pro 

seniora důležitým motivačním prvkem, dává mu pocit bezpečí. Dobře fungující rodinné 

zázemí napomáhá čelit různým problémům, ale také motivuje nejstarší členy rodiny 

k aktivitě jak na poli zájmů a koníčků, tak v běžném životě. Vedle rodiny hrají 
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nezanedbatelnou roli v životě seniora jeho přátelé a známí ze sousedství, popřípadě 

lidé, s nimiž se senioři účastní nějakých společných aktivit. S nimi potom senior 

navazuje další sociální kontakty a někdy i hlubší vztahy, zejména pokud neexistuje 

nebo nefunguje jeho vlastní rodina. Starý člověk žijící v určité komunitě,  prožívá 

plnohodnotný život a mívá často vyšší sebevědomí než jedinci, kteří žijí v ústraní. 

Spojuje ho s ostatními společný zájem o nějakou činnost, společné zážitky, možnost 

srovnávat svoje výsledky s dalšími seniory, prohlubovat si znalosti nebo udržet se na 

stejné úrovni, ať už se jedná o vzdělávání, záliby nebo sport. Existují různé instituce, 

které zajišťují pro seniory kvalitní využití volného času. Mezi ně patří  dnes hodně  

diskutovaná Univerzita třetího věku. Slouží k navazování nových přátelství, 

překonávání pocitu osamělosti a v neposlední řadě k udržení psychické svěžesti a ke 

kvalitnímu naplnění volného času seniorů.  

 

2.2.5  Autonomie seniora 

 

Po celý život lidé usilují o svoji nezávislost , autonomii a tak se nemůžeme divit, že ani 

senioři i přes své potíže a omezení netvoří výjimku. Být nezávislý, samostatný a 

rozhodovat se sám za sebe, to jsou skutečné předpoklady, které ovlivňují život 

stárnoucího člověka.  

 

Potřeba udržet si svou autonomii a soukromí se projevuje u seniorů ve vztahu 

k dospělým dětem. Drtivá většina seniorů preferuje oddělené bydlení, které má řadu 

výhod ale i nevýhod. Výhodou je faktická nezávislost, kterou potřebují i senioři. 

Nevýhody nastanou v okamžiku, kdy senior potřebuje pomoc. Důvodem je právě 

oddělené bydlení, které zabraňuje dospělým dětem „vidět“ jak jejich rodiče 

kontinuálně stárnou. [HAŠKOVCOVÁ, 2010]  Přílišná blízkost naopak redukuje 

autonomii obou generací, může totiž přinášet mnoho, často nepříjemných podnětů. 

V naší republice je typické, že jen malé procento seniorů sdílí společnou domácnost se 

svými dětmi. Je to zhruba 6 % seniorů, ale většina z nich žije relativně blízko svých dětí. 

Senioři dávají přednost kontaktu s rodinami svých dětí ve svém vlastním bytě. Tento 

postoj není projevem nezájmu o vlastní rodinu, ale spíš výrazem potřeby autonomie. I 
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když jsou staří lidé na své potomky citově fixováni a děti i vnuci jsou pro ně zdrojem 

radosti, nechtějí se vzdát vlastního samostatného života a podřídit se pravidlům 

domácnosti svých potomků. Soběstačnost má pro seniory velkou hodnotu, udržují si 

tak sebeúctu, což se projevuje i ve vztahu k ostatním lidem. [VÁGNEROVÁ, 2007] 

„Ve stáří to vskutku nejbídnější je, že druhému cítíme se býti na obtíž“ napsal Cicero 

 a měl pravdu. [HAŠKOVCOVÁ, 2010, s. 150] 

 

2.2.6 Ekonomická situace 
 

 

Životní úroveň každého z nás je závislá na ekonomické situaci, v níž se právě 

nacházíme. V současné době u nás najdeme seniory, kteří jsou finančně nezávislí, ale 

většina starých lidí  žije ve skromnějších podmínkách, protože odchodem do důchodu 

se mění jejich finanční situace. Staří lidé totiž často mají pocit, že musí, co nejvíce  

šetřit a to na úkor svého vlastního odříkání. Jsou totiž přesvědčeni o tom, že se musí o 

sebe postarat i v budoucnu, chtějí být nezávislí na druhých lidech, rodině. Hradí si jen 

nejnutnější výdaje -  bydlení, jídlo a  financují výdaje spojené s jejich zdravotním 

stavem. Po uspokojení těchto základních životních potřeb  potom zpravidla přichází na 

řadu rodina. Je všeobecně známá skutečnost, že čeští senioři celoživotně, nadměrně a 

rádi podporují své děti a vnoučata. Považují to za přirozené a omlouvají tuto svoji 

činnost tím, jak je náročná současná situace ve společnosti, vysoké životní náklady a 

vzrůstající nezaměstnanost. Na financování koníčků a zájmů (vzdělávání,cestování atd.) 

nezbývá  seniorům dostatek  prostředků. 

 

Aktivní život ve stáří si není možno představit bez dostatečného hmotného 

zabezpečení. Nízké příjmy v podobě důchodu mohou značně omezit možnosti 

zdravého a aktivního života seniorů,  jejich participaci ve společnosti.  Dlouhověkost u 

seniorů může vést k zvýšenému riziku chudoby ve velmi vysokém věku, a to především 

v případě důchodových systémů, u kterých je valorizace důchodů nižší než mzdová či 

pouze cenová. Důchodový systém by měl být sociálně a mezigeneračně spravedlivý, a 

proto je třeba reformovat ho tak, aby poskytoval adekvátní příjem a umožnil aktivní 

život seniorů.  [www.mpsv.cz/cs/5045] 
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2.3 Demence 

 

Demence je syndrom, soubor příznaků, které zahrnují kromě jiného i ztrátu paměti. 

Jedná se o dlouhodobou poruchu kognitivních funkcí, intelektových schopností a 

paměti. Těžké formy demence patří k nejzávažnějším a z pečovatelského hlediska 

k nejnáročnějším případům, kdy dochází ke ztrátě soběstačnosti, ta je spojena 

s minimální verbální komunikací a ztrátou hygienických návyků postiženého člověka. 

V té nejrozvinutější podobě potom jedinec není schopen o sobě rozhodovat.  

 

Demencí trpí pravděpodobně více než 5% osob starších 65 let. Jedná se o závažné 

postižení, které vede  k poruchám kognitivních funkcí, intelektových schopností, 

paměti a celkové degradaci osobnosti. Syndrom demence začíná poruchou paměti, 

přes poruchu orientace  a soudnosti dospívá choroba (nejčastěji Alzheimerova 

choroba)  do stádia nedodržování základních hygienických návyků a ztráty 

sebeobsluhy. Je větším utrpením blízkých příbuzných než samotných nemocných. 

„Demence není vzhledem ke své nevyléčitelnosti, ani tak nemocí, jako krizí důstojnosti. 

Dementní člověk se stává cizincem v našem světě, ztrácí se do světa, jemuž 

nerozumíme, ale neztrácí schopnost vnímat bolest ani prožívat utrpení, strach, 

nedostatek radosti, na druhé straně spokojenost a libost, byť v nejtěžších stádiích 

prakticky na životní úrovni.“  [KALVACH, 1997, s. 103]   Průběh a délka trvání choroby je 

individuální, ale lze říci a to je podstatné, že čím vstřícnější prostředí a čím intenzivnější 

aktivizace, tím je delší doba kompenzovanosti a spokojenosti postiženého člověka. U 

nemocných se syndromem demencí tedy platí, že čím déle se podaří udržet pacienta 

zabezpečeného v domácím prostředí, tím je to pro něho lepší. Změna prostředí a 

navyklého stereotypu u nemocného vždy vyvolává neklid, bloudění a úzkostné stavy. 

Proto je pro takového člověka hodně důležité rozhodnutí rodiny postarat se o 

nemocného člena rodiny vlastními silami.[KALVACH, 1997]  Péče o nemocné demencí 

je velice náročná a vyčerpávající. To mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Jak jsem již 

výše uvedla, starala jsem se několik let o svoji nemocnou babičku, která trpěla  právě 

tímto syndromem, až do její smrti. A mohu říci, že pro domácí pečující -  blízké osoby 

nemocnému není jednoduché sledovat zhoršování a upadání celkové osobnosti 

nemocného, tedy osoby blízké. 
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2.3.1  Definice  

 

„Demence je klinický syndrom charakterizovaný poklesem, až ztrátou globálních 

intelektových schopností v důsledku organického postižení mozku, která je obvykle 

ireverzibilní a trvale progredující a nepříznivě ovlivňuje pracovní a sociální funkce 

pacienta.“ [TOPINKOVÁ, 1999, s. 9]  

 

Demence není tedy jediné onemocnění, ale klinický syndrom. Diagnóza demence tak 

zahrnuje celou řadu onemocnění, patří mezi ně např. Alzheimerova demence, 

Vaskulární demence, Huntingtonova choroba, Parkinsonova nemoc, Multiinfarktová 

demence, Pickova choroba, Creutzfeidl-Jacobova nemoc a Demence s Lewyho tělísky. 

V definici se uvádí pokles intelektových funkcí. U demence se jedná o úbytek 

z maximálních intelektových schopností dosažených během života a je možno o ní 

hovořit nejdříve po dosažení 2. roku věku,  je ale třeba rozlišit ji od vrozených poruch 

intelektu.  Globální postižení intelektových schopností znamená, že kromě poruch 

paměti jsou postiženy i další kognitivní funkce, abstraktní myšlení, chápání souvislostí, 

plánování, rozhodování, učení, řeč a orientace v čase a prostoru. [TOPINKOVÁ, 1999] 

 

Výrazem demence označujeme celkový úpadek psychických funkcí způsobených atrofií 

centrálního nervového systému. Bylo zjištěno, že existuje přibližně 50 známých forem 

demence, většina z nich je naštěstí vzácná. Mnoho laiků se domnívá, že demence je 

údělem stáří, ale není tomu tak. Demence se může objevit kdykoliv v průběhu 

dospělého života, ale s věkem se zvyšuje její pravděpodobnost. Její symptomy se 

objevují u 5 – 6 procent starých lidí. Demence představuje neradostnou cestu ke smrti. 

Po prvních fázích onemocnění člověk obvykle milosrdně ztrácí náhled na svůj stav. 

Nicméně pro ty, kteří se o nemocného starají, to představuje obrovskou zátěž. 

[STUART-HAMILTON, 1999]  „Nikdo si nezaslouží zemřít v tak nedůstojných podmínkách 

ani být svědkem toho, jak tato choroba proměňuje milovanou osobu.“ 

 [STUART-HAMILTON, 1999, s. 178] 
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V České republice je pokročilou formou demence postiženo asi 100 tisíc lidí a 

v počátečním stádiu této choroby  se  předpokládá až dvojnásobek osob.  

 [TOPINKOVÁ, 1999] 

 

Pokud není demence včas rozpoznána, znamená to pro pacienta oddálení léčby, ale i 

další rizika. Dementní pacient není schopen pravidelně užívat léky, ale může být i 

některými nežádoucími účinky léků ohrožen. V případě operací je u něho zapotřebí 

provádět šetrně anestezii, hrozí mu zvýšené riziko úrazů a nedostatečné výživy. 

Nerozpoznaná demence zvyšuje riziko sociálních krizí,  úmrtnosti. [TOPINKOVÁ, 1999] 

 

2.3.2  Příznaky demence 

 

Příznaky demence  můžeme rozdělit do tří základních kategorií. Pro diagnózu demence 

se však tyto symptomy musí vyskytovat současně v různé intenzitě a nejméně 6 

měsíců.  

 

1. Kognitivní příznaky 

• porucha paměti 

• porucha myšlení a úsudku 

• porucha řeči 

• porucha praxie 

• porucha poznávací 

• porucha učení  

• porucha orientace 

 

2. Behaviorální příznaky 

• porucha osobnosti 

• deprese a úzkost 

• poruchy emotivity 

• bludy a halucinace 

• společensky nepřijatelné chování  
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• poruchy spánkového rytmu 

• agresivita 

 

 3. Funkční příznaky 

• potíže s domácími pracemi 

• potíže s komplexními činnostmi 

• problémy při sebeobsluze 

• ztráta kontinence 

• neschopnost chůze 

• plná závislost na pomoci druhých. [TOPINKOVÁ,1999] 

 

2.3.3  Stádia demence 

 

Demenci lze rozdělit do tří stádií: 

• počínající a mírná demence – poruchy paměti, koncentrace, poruchy chování a  

              sociálních funkcí 

• středně pokročilá demence  – projevují se již poruchy soběstačnosti a osoba 

              vyžaduje častý dohled 

• pokročilá demence – osoba je odkázána na nepřetržitou péči a pomoc ve 

              většině sebeobslužných aktivit  

             [HOLMEROVÁ, JURAČKOVÁ, ZIKMUNDOVÁ, 2003] 

 

2.4  Alzheimerova choroba 

 

Alzheimerova choroba je nejčastějším typem demence, která tvoří 50 % až 70 % všech 

demencí. Poprvé byla tato choroba popsána v roce 1907 německým psychiatrem a 

neuropatologem Aloisem Alzheimerem. U této choroby se můžeme setkat s několika 

názvy. Demence Alzheimerova typu, Alzheimerova choroba, Alzheimerova demence 

(AD), Alzheimerova nemoc, senilní demence Alzheimerova typu. Já osobně 



24 

 

upřednostňuji  pojmenování Alzheimerova choroba a proto ho budu i nadále užívat 

v textu. [STUART-HAMILTON, 1999] 

 

2.4.1  Charakteristika Alzheimerovy choroby  

 

V této kapitole Alzheimerovu chorobu stručně charakterizuji, popíši její projevy. Je 

těžké najít nějakou přesnou definici. Jedná se o závažnou nemoc, která postihuje 

kognitivní funkce a je považována za nejčastější příčinu demence. Alzheimerova 

choroba obvykle trvá 8 – 10 let a končí smrtí.  

 

 Asi 5 % populace ve věku 65 let trpí středním až těžkým stupněm demence. Četnost 

Alzheimerovy choroby se potom každých pět let přibližně zdvojnásobuje. Jedná se tedy 

o velmi častou chorobu, obzvláště ve vyšším věku. Výskyt této choroby pod 50 let je 

velmi vzácný. Alzheimerova choroba je dokonce čtvrtá až pátá nejčastější příčina všech 

úmrtí. [JIRÁK, 1998]  

 

Jedná se tedy o velice závažnou chorobu a je důležité včas rozpoznat její projevy. 

Umožní to pečujícímu vytvořit si nějaký systém či pomůcky, které mu usnadní péči, aby 

dokázal rozpoznat reakce nemocného na různé situace. Ale také proto, aby se pokusil 

vyrovnat se s nemocí blízké osoby.  

 

Počátek Alzheimerovy  choroby je velice nenápadný. Dochází ke změnám osobnosti. 

Jedinec ztrácí zájem o společenské kontakty. Postupně se objevují poruchy kognitivních 

funkcí, které se mohou vyskytovat již v začátcích. Dochází ke zhoršování orientace, 

soustředěnosti, poruchám řeči. Výpadky paměti nemocní často kompenzují 

odpověďmi, které neodpovídají pravdě, jen se jim právě jako odpověď hodí, maskují 

tak své onemocnění. V pozdním stádiu je paměť porušena silně. Dochází k celkové 

dezorientaci nemocné osoby. Myšlení chudne a slovní zásoba řídne. Nemocný potom 

často opakuje jen jedno slovo, ulpívá na jedné myšlence. Mohou se objevovat i bludy. 

Osoba se postupně stává zcela závislou na pomoci druhé osoby. 

 



25 

 

Americká psychiatrická asociace v definici Alzheimerovy demence uvádí, že jde o vývoj 

mnohočetných kognitivních poruch, které se projevují například jako: 

•  Poruchy paměti, kdy je postižena schopnost naučit se novým informacím nebo 

znovu si vybavit  již  naučené informace 

• Afázie - jedná se  o poruchu řeči 

• Apraxie se projevuje poškozením schopnosti vyvinout pohybovou činnost, i 

když pohybové funkce nejsou postiženy 

• Agnózie je neschopnost rozeznávat nebo rozlišovat předměty 

• Poruchy výkonu činností, osoba není schopna plánovat a organizovat. 

[ZGOLA, 2003] 

 

2.4.2  Příčiny nemoci 

 

Existují různé teorie a studie, které se zaobírají příčinou vzniku Alzheimerovy choroby. 

Skutečnost je však taková, že všechny příčiny vzniku této choroby nejsou dosud známy. 

Publikace, které se zaobírají touto problematikou se v některých případech shodují, 

v jiných případech jsou sporné. Po příčinách se stále pátrá, odhalují se nové a nové 

skutečnosti, jiné se naopak vyvracejí. Stále probíhají nové studie. Je tedy otázkou času, 

kdy bude možno tuto nemoc lépe poznat a zjistit, co je vlastně její příčinou.  

 

Mezi možné rizikové vlivy, které mají vliv na vývoj  Alzheimerovy choroby patří 

poranění hlavy, nižší vzdělání a kouření cigaret. Demence se u lidí s nižším vzděláním 

může projevit dříve než u lidí s vyšším vzděláním. U lidí s nižším vzděláním se ale na 

vzniku demence často spolupodílí i výskyt alkoholické demence. Diskuse o vlivu 

kouření na Alzheimerovu choroby trvá. [KOUKOLÍK, JIRÁK, 1998]  

 

Na základě veškeré prostudované literatury se domnívám, že velkou roli hrají u 

každého jedince jeho  genetické dispozice. Důležitým faktorem je například životní styl, 

prostředí ve kterém daný jedinec žije, jeho intelektuální aktivity a další okolnosti, jako 

je například úraz hlavy či onemocnění mozku.  
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Jak jsem již výše uvedla, příčiny Alzheimerovy choroby nejsou zcela známy, ale již 

existují některé, které známe:  

• Stárnutí 

• Dědičnost 

• Dlouhodobý stres 

• Deprese 

• Onemocnění (úraz mozku) 

• Špatný životní styl 

•  Škodlivé životní prostředí 

• Chronicky vysoký tlak 

[ HOLMEROVÁ, JAROLÍMOVÁ, NOVÁKOVÁ, 2008] 

 

2.4.3  Stádia nemoci 

 

V průběhu Alzheimerovy choroby lze vysledovat několik stádií. Každé z nich je něčím 

specifické. Dochází k postupnému zhoršování stavu nemocného jedince. Nemocný má 

problémy se zhoršováním paměti, myšlení, prostorové orientace, řečových a 

komunikačních dovedností atd. 

 

Pro rozlišování stádií Alzheimerovy demence je používána Škála celkové deteriorace 

podle Reisberga (Global Deterioration Scale, GDS), která je vhodná i pro ostatní typy 

demencí. Využívá se ke sledování účinků léčby a pro zhodnocení závažnosti 

onemocnění a jeho progrese. 

 

1. stádium – bez postižení kognitivních funkcí – v tomto stádiu nejsou přítomny 

žádné     subjektivní ani objektivní potíže. 

2. stádium – počínající postižení kognitivních funkcí – v tomto stádiu se vyskytují 

pouze subjektivní potíže, například zapomnětlivost a roztržitost. 

3. stádium – lehké postižení kognitivních funkcí – v tomto stádiu se vyskytují 

potíže při vykonávání pracovních povinností nebo při řízení automobilu. Při 

objektivním vyšetření jedince se objevují jen mírné poruchy paměti. 
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4. stádium – středně těžké postižení kognitivních funkcí – v tomto stádiu jedinec 

není schopen samostatně provádět některé komplexní činnosti. Vyšetření je 

možno zjistit poruchu krátkodobé paměti, řeči a konstrukčních schopností.  

5. stádium – pokročilé postižení kognitivních funkcí – v tomto stádiu jedinec není 

schopen vykonávat bez dohledu nebo pomoci určité základní činnosti, například  

osobní hygienu a vybrat si vhodné oblečení – jedná se o částečnou ztrátu 

soběstačnosti. Postižený je též dezorientovaný v čase a prostoru, často dokonce 

zapomíná i jména členů rodiny. Vyskytují se pokročilé poruchy paměti, agnozie, 

apraxie.  

6. stádium – těžké postižení kognitivních funkcí – postižený jedinec potřebuje 

pomoc při všech denních činnostech, vyžaduje pomoc při oblékání, jídle i 

osobní hygieně. Dochází k inkontinenci, poruchám chování, dezorientaci a časté 

jsou i halucinace a bludy.  

7. stádium – velmi těžké postižení kognitivních funkcí – u postiženého jedince 

dochází ke ztrátě řeči a komunikace, ztrátě schopnosti chůze a volní motoriky, 

trvalé inkontinenci. Projevují se neurologické příznaky. [TOPINKOVÁ, 1999] 

 

2.4.4  Diagnostika Alzheimerovy choroby 

 

Jak jsem již výše uvedla, k nejčastějším projevům Alzheimerovy choroby patří porucha  

paměti, přidružuje se k ní porucha prostorové orientace, porucha jazyka, která se 

projevuje obtížemi ve vyjadřování a  chápání řeči. Nemocní jsou často přesvědčeni, že 

jim nic není a léčbu odmítají. Je proto důležité, aby si těchto příznaků všímala rodina. 

Včasné rozpoznání počátečních příznaků demence a stanovení včasné diagnózy je 

velice důležité z hlediska zpomalení progrese onemocnění, účinnosti léčby a zkvalitnění 

života postiženého člověka. 

 

Diagnózu demence lze stanovit pouze klinickým vyšetřením bez složitých vyšetřovacích 

technik a drahých laboratorních vyšetření u více než 80 % postižených. Diagnóza 

demence je tedy klinickou diagnózou, kterou je schopen stanovit praktický lékař nebo 

jiný specialista. [TOPINKOVÁ,1999] 
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Vyšetření pacienta s podezřením na demenci vyžaduje pečlivé komplexní vyšetření. 

Jeho nejdůležitější část tvoří v první řadě cílená anamnéza, která poskytuje klíčové 

údaje pro stanovení diagnózy. U pacientů s AD dochází ke ztrátě náhledu na vlastní 

schopnosti, proto je nezbytné získávat informace i od pečující rodiny. Je důležité zjistit, 

zda nemocný trpí duševním nebo somatickým onemocněním, které může způsobit 

demenci nebo zhoršovat její průběh, součástí je i léková a sociální anamnéza.   

 [TOPINKOVÁ,1999] 

 

Další část tvoří fyzikální vyšetření, které zahrnuje vyšetření interní (krevní tlak, kardiální 

funkce), neurologické vyšetření (např. poruchy chůze a rovnováhy) a vyšetření 

psychiatrické (deprese, úzkost, bludy). 

 

Pro objektivní hodnocení kognitivních a funkčních schopností se doporučují 

standardizované testy. Jedním ze základních standardizovaných testů je Test 

psychických funkcí – Mini-Mental State Examination  (MMSE), Test kreslení hodin a 

Dotazník pro funkční hodnocení FAQ. Psychometrické testy se užívají pro posouzení 

duševních schopností, ale též pro zhodnocení funkčního postižení, somatických a 

psychických symptomů. Jsou nezbytným doplňkem klinického vyšetření, ale nikdy ho 

zcela nemohou nahradit. [TOPINKOVÁ, 1999] 

 

Laboratorní vyšetření (krevní obraz, vyšetření biochemické, toxikologické, genetické) 

stejně jako fyzikální vyšetření demenci nepotvrzuje, ale slouží k odlišení jiných 

onemocnění, upřesnění diagnózy jednotlivých forem demence. [TOPINKOVÁ,1999] 

 

Specializovaná vyšetření : elektroencefalografie (EEG), ultrazvukové vyšetření karotid, 

výpočetní tomografie (CT), magnetická rezonance mozku (MR) , pozitronová emisní 

tomografie (PET), jednofotonová emisní tomografie. Vyšetření mozkomíšního moku se 

používá jen ve výjimečných případech v nejasných a atypických případech.  

[JIRÁK, KOUKOLÍK,1998] 
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2.4.5  Terapie Alzheimerovy choroby  

 

V této kapitole se budu zabývat možnostmi léčby této choroby. Nejdříve bych se ale   

ráda zmínila o prevenci vzniku této nemoci. Domnívám se, že právě prevence může být 

větším přínosem než samotná léčba, když vezmeme v úvahu fakt, že  Alzheimerova 

choroba je jako taková neléčitelná. Pasivní životní styl  je pro člověka neprospěšný. 

Není správné vysedávat nečinně o samotě doma třeba před televizí, to vše vede 

k depresi a následně k demenci. Člověku neprospívají různé látky jako alkohol a 

některé léky jako například léky na spaní či sedativa. 

 

 K prevenci přispívá trvalá námaha mozku, práce s novými informacemi a podněty. Je 

dobré učit se stále novým věcem, luštit křížovky, číst knihy a cestovat, hrát hry náročné 

na pozornost. Nejdůležitější je nebýt pasivní a neustále vyhledávat takové činnosti, 

které zapojí co nejvíce mozek, u kterých se musí přemýšlet, hodně číst a učit se. Podle 

mého názoru jsou správnou alternativou  tzv. Univerzity třetího věku, které organizují 

různé kurzy a přednášky, kde mohou senioři získat nové informace z různých oblastí, 

ale také být v kontaktu s ostatními, navazovat nová přátelství.  

 

Alzheimerova choroba je těžká a velice komplikovaná nemoc. Jednak pro nemocného, 

ale především pro jeho okolí. Bohužel, jak jsem již uvedla, neexistuje žádná spolehlivá 

léčba této choroby. Dnes ale existují různé metody a medikamenty, které pomohou 

nemoc alespoň oddálit, prodloužit jednotlivá stádia a zkvalitňovat život nemocného. 

 

„Za současného stavu znalostí nelze Alzheimerovu chorobu vyléčit. Včasným zahájením 

léčby je však možné průběh choroby výrazně zpomalit a zlepšit kvalitu života 

postižených“ 

 

„Léčba má být komplexní, zahrnující jak metody biologické, tak i metody 

psychosociální. Na léčbě se podílejí specialisté z mnoha oborů. Velmi důležitá je léčba 

přidružených tělesných onemocnění.“     [ JIRÁK, 1998, s. 24 - 27] 
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Přesto, že dosud nemáme lék, který by  Alzheimerovu chorobu vyléčil, je důležitá 

komplexní léčba pacienta. Tato léčba je zaměřena na různé nemoci, poruchy a oblasti, 

které je možno léčit a trénovat. Je také velmi důležité zaměřit se na pečující rodinu, 

aby mohla být péče o nemocného co nejkvalitnější. V současné době vznikají různé 

instituce, které pomáhají pečujícím s péči o nemocného, různé typy respitních pobytů 

v pobytových zařízeních, denní stacionáře. Téma Alzheimerovy demence je 

v současnosti hodně diskutovaným tématem. Probíhají stále nové a nové výzkumu, 

které se týkají léčby této nemoci. 

 

2.5. Psychoterapie 
 

 

„Podstatou psychoterapie je intervence uskutečňovaná psychologickými prostředky 

komunikační a vztahové povahy s cílem zlepšit kvalitu života a zdravotní stav, upevnit 

zdraví a napomoci v dosahování normality ve smyslu pozitivní seberealizace a pozitivní 

interakce s ostatními lidmi.“  [KALVACH, 1997, s. 79] 

 

Důležitou roli ve stáří hraje neformální psychoterapie – psychoterapie denního 

kontaktu. Jedná se především o posilování sebeúcty, pocitu jistoty a bezpečí, 

pozitivního přijímání a pozitivních perspektiv. K nedílné součásti každodenní 

psychoterapie patří aktivní naslouchání. Ochota a schopnost nechat klienta hovořit a 

diskutovat s ním o tématech, která jej tíží. Jedním z důležitých faktorů, které pozitivně 

působí na klienta je kromě dobré vůle naslouchat především empatie (vcítění),  

nonverbální komunikace (postoje, gesta, tón hlasu, mimika). [KALVACH, 1997] 

 

„Předmětem psychoterapie je lidské zdraví a jeho poruchy, prevence, léčba a 

rehabilitace těchto poruch z hlediska možnosti jejich ovlivňování komunikační a 

vztahovou cestou. Využívá se zde poznatků zejména z psychologie a psychosomatické 

medicíny.“  [VYMĚTAL A KOL., 2004, s. 25] 

 

Je-li u seniorů s Alzheimerovou chorobou vhodně naplánována aktivní činnost, dokáže 

pozvednout lidské cítění a dokonce rozptýlit depresi, nervozitu a neklid. U starých lidí 
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je aktivní život stejně důležitý, jako zajištění fyzické péče a  příjmu potravy. Jedná se o 

proces, kdy je nutné zabezpečit, i přes určitá omezení některých druhů aktivit, aby 

činnost byla ku prospěchu seniora. [ZGOLA, 2003] 

 

Psychoterapie uměním je proces působení určitého uměleckého díla na psychiku 

člověka. Jedná se též o léčebný proces kreativní tvorby, při kterém se může výrazně 

zlepšit emoční a somatický stav člověka. Proto můžeme psychoterapii uměním využít i 

jako prevenci psychických a somatických onemocnění, i nežádoucích sociálních jevů. 

Lze ji aplikovat ve zdravotnictví, školství i v sociální sféře. Jedná se o dlouhodobý 

proces léčby, který má svoji metodiku, působivé prostředky, formy a techniky, speciální 

terapeutické programy. Metoda psychoterapie uměním se skládá z osmi kreativních 

terapií: muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie, taneční a pohybová terapie, 

dramaterapie, biblioterapie, terapie fotografií, filmová terapie. [STEJSKALOVÁ, 2012] 

 

2.5.1  Reminiscenční terapie  

 

Reminiscenční terapie je založena na vzpomínkách, jedná se obvykle o rozhovor 

terapeuta se starým člověkem, nebo se skupinou seniorů o jejich dosavadním životě, 

jejich dřívějších aktivitách, prožitých událostech a zkušenostech. Často se při této 

terapii využívají pomůcky jako jsou staré fotografie, filmy, hudba , staré předměty, 

nástroje a pomůcky, které se dříve v domácnostech využívaly. 

 [JANEČKOVÁ, VACKOVÁ, 2010] 

 

Vzpomínání je přirozenou duševní činností každého člověka. Vybavování si vzpomínek 

pomáhá starým lidem přizpůsobit se nové životní zkušenosti, jež je spojena například 

se ztrátou společenské role, pocitem životní prázdnoty a hledání smyslu své osobní 

existence. Vyhodnocování života ve vzpomínkách představuje existenční potřebu pro 

zdravý duševní život v pozdějším věku. Vzpomínání je spojeno se snahou porozumět 

sám sobě. [JANEČKOVÁ, VACKOVÁ, 2010] 
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Vzpomínky tvoří nedílnou součást našeho života. Dávají našemu životu smysl, mohou 

být zdrojem radosti, ale i bolesti. Někdy jsou to jediné, co zůstává. Vzpomínky zvyšují 

pocit vlastní hodnoty a udržují pocit osobní identity.  [ŠPATENKOVÁ, BOLOMSKÁ, 2011]  

 

Vzpomínky starých lidí jsou spojeny s předáváním zkušeností a životní moudrosti, 

přispívají k překonání samoty a závislosti na pomoci druhých. Vyprávění starého 

člověka je cenné nejen pro něho samotného, ale i pro mladé generace. Bohužel, 

zkušeností naznačují, že v dnešní uspěchané době není mnoho příležitostí zavzpomínat 

v rodinách se starými lidmi. 

 

Reminiscenční terapie je zvláště vhodná u osob s demencí. Starý člověk si oživuje 

minulé zkušenosti, zejména ty, které jsou pro něho pozitivní a hodně důležité, rodinné 

události, svátky a slavnosti. Základem všech reminiscenčních přístupů je navození 

pohody, dobrého pocitu, radosti a potěšení. [JANEČKOVÁ, VACKOVÁ, 2010] 

 

Psychoterapie a reminiscenční terapie mají mnoho společného. V obou případech se 

jedná o to, že člověk odkrývá svou minulost, aby lépe pochopil a zvládl přítomnost. 

Zatímco v psychoterapii je vybavování vzpomínek na dětství a významné životní 

události cíleně vedené školeným psychoterapeutem, v případě reminiscenční terapie, 

která doprovází životní rekapitulaci starého člověka, se jedná většinou o spontánní 

psychický proces, který si starý člověk většinou neuvědomuje. [JANEČKOVÁ, VACKOVÁ, 

2010] 

 

2.5.2  Ergoterapie 

 

Ergoterapie patří k vyhledávaným a účinným metodám. Slovo ergoterapie pochází 

z řeckých slov ergo (práce) a therapeia (léčení). Ergoterapie je termín evropský, 

v Americe a Kanadě je označen jako occupational therapy. Cílem této 

psychoterapeutické metody je obnovování ztracených funkcí somatické oblasti 

člověka, zachování stávajících funkcí, aktivizace vjemového systému, rozvoj kreativity, 
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podpora sebevědomí a možnost sebeprezentace. V České republice se ergoterapie  

široce uplatňuje v medicíně i v sociální sféře. [STEJSKALOVÁ, 2012] 

 

Definice ergoterapie prof. M. Klivara : „Nejde v ní v žádném případě o jakoukoli práci, 

například zahálčivou, jinak samoúčelnou, nýbrž jde o pracovní činnost společensky 

užitečnou, vyznačující se hodnotou splňující nějaký konkrétní užitkový účel ve vztahu 

k jiným potřebám, tj. jde o zpředmětněné potřeby, spojené s uspokojením.“  ¨ 

[STEJSKALOVÁ, 2012, s. 91] 

 

Ergoterapie je léčebná metoda, která má podobu individuální nebo skupinové terapie. 

V případě individuální terapie soustřeďujeme pozornost na potřeby konkrétního 

klienta, sestavujeme krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán. Skupinová terapie je 

pojímána jako pracovní proces, kde má každý člen skupiny prostor pro volbu kreativní 

pracovní činnosti a není nucen pracovat kolektivní technikou nebo technikou, která by 

mu nevyhovovala. [STEJSKALOVÁ, 2012]  

 

Ergoterapie směřovaná k seniorům se provádí na různých odděleních nemocnic, 

lázních, léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech s pečovatelkou službou a 

domovech pro seniory. Je možné ji realizovat i v domácím prostředí. 

 

2.5.3  Arteterapie 

 

„Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního 

prostředku poznání a ovlivňování lidské psychiky a mezilidských vztahů.“  

[STEJSKALOVÁ, 2012, s. 64] 

 

Jednu z nejvýstižnějších definic tohoto pojmu vytvořil nizozemský psychoterapeut 

Petzold: „Arteterapie je teoreticky usměrněné působení na člověka jako celek v jeho  

fyzických, psychických danostech, v jeho uvědomělých i neuvědomělých snaženích, 

sociálních a ekologických vazbách, plánované ovlivňování postojů a chování pomocí 
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umění a u umění odvozenými technikami, s cílem léčby nebo zmírnění nemoci a 

integrování nebo obohacení osobnosti.“  [ŠICKOVÁ- FABRICI, 2002, s. 31] 

 

Výtvarné projevy seniorů pomáhají objasnit myšlenkové pochody spojené s jejich 

prožíváním, potížemi a nevyslovenými potřebami i touhami. Pomocí arteterapie se 

obnovuje nebo alespoň udržuje lidská paměť a jemná motorika. Arteterapie posiluje 

sebeuvědomování seniora a umožňuje vyjádřit jeho vlastní pocity.  

 

 

2.5.4  Muzikoterapie 

 

Muzikoterapie patří mezi moderní metody psychoterapie. V současnosti se využívá ve 

státech západní Evropy, Kanadě a USA.  U nás vzrost zájem o tuto metody v poslední 

době hlavně v medicíně. Je velmi účinná, používá se při léčbě různých 

psychosomatických potíží, komunikačních problémů, ale i poruch spánku. 

Muzikoterapie ve formě pohybové terapie je schopna zlepšit tělesnou kondici a přispět 

ke zvýšení sebevědomí. Ve formě zvukoterapie podporuje pozitivní myšlení a mění 

pohled na svět. Muzikoterapie má antické kořeny a v překladu znamená léčbu hudbou. 

Hudba je řeckého původu a v překladu znamená múzické umění. Hudba je lék na duši a 

tělo nás všech. Má své terapeutické prostředky a tím nejdůležitějším je lidský hlas. 

[STEJSKALOVÁ, 2012] 

 

Hudba má bohatý potenciál. Je uměleckou činností, která silně ovlivňuje člověka. 

Muzikoterapie využívá hudby, zpěvu, rytmů, zvuků a tónů. Senioři mají možnost 

posloucháním a zpíváním hudby uvolňovat napětí v různých částech těla. Je znám 

účinný relaxační efekt hudby, kladné působení na psychické a tělesné procesy.  

 

2.5.5  Dramaterapie  

 

Dramaterapie je metoda, která pracuje s emocionálním prožíváním, uvědomováním a 

chováním člověka na základě terapeutického využití širokého spektra divadelních 
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technik.  Metoda má zážitkový charakter a ovlivňuje především emoční a tělesný stav 

člověka. To, co daný jedinec zahraje a odžije, zanechá stopu v jeho psychosomatické 

paměti. [STEJSKALOVÁ, 2012] 

 

Dramaterapie je mezi seniory  stále více  využívána, vytváří podmínky pro vznik a 

upevnění vztahů mezi zúčastněnými osobami. Vyžaduje vynaložení úsilí ke zvládnutí 

takto náročné aktivity a dostatek energie. Výsledkem je potom posílení sebeúcty a 

sebeuvědomování seniorů.  

 

2.5.6  Canisterapie a felinoterapie 

 

Všichni lidé, nejen senioři, mají potřebu kontaktu s druhými. Jsou na tom stejně jako 

zvířata, jen s tím rozdílem, že někteří lidé se neodváží o kontakt požádat, uzavírají se 

do sebe. Často se setkáváme se seniory, kteří odmítají komunikovat s lidmi a namísto 

toho vyhledávají kontakty se zvířaty. Pokud senior netrpí strachem ze zvířat, vhodným 

způsobem je pro něho zooterapie. Zooterapie je léčba pomocí zvířat – patří sem 

kontakt a komunikace s nimi,  péče o ně, dotýkání se a hlazení zvířete. Jedná se o nový 

obor, který si začíná pomalu získávat své místo v možnostech současné léčby. 

Pravidelný kontakt se zvířetem má velký vliv nejen na psychiku, ale i fyzické zdraví 

člověka.  

 

Senioři žijící v sociálních zařízeních často vzpomínají na zvířata, která měli doma. 

Vypráví příběhy o tom, co s nimi zažili, jak se o ně starali.  Pohlazení zvířete, které 

seniora provázelo v dobách jeho aktivního života, dokáže uvolnit napětí, vyvolat 

pozitivní emoce a vytvořit bezpečnou atmosféru. Jedině pes je tím zvířetem, které 

dokáže dát najevo svou velikou radost ze shledání. Procházky se psem jsou velice 

důležité pro udržení fyzické kondice seniora. 

 

Canisterapií rozumíme léčebný kontakt psa a  člověka. Pes už svou přítomností dokáže 

vyvolat dobrou náladu, všude tam, kde jí je nedostatek. Canisterapie může probíhat 

individuálně nebo kolektivně. Využívá se u různých druhů plemen, s průkazem původu, 
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ale i bez něj. Společnost Pomocné tlapky o.p.s., která je známa především výcvikem 

asistenčních psů pro zdravotně postižené, poskytuje své  canisterapeutické služby již 

od roku 2001 pomocí více jak 70 canisterapeutů po celé České republice. Odborní 

terapeuté vodí své psy na „návštěvy“ do domovů důchodců sanatorií, hospiců a ústavů 

pro  mentálně postižené a podobných zařízení.  http://www.canisterapie.cz/cz/ 

 

Psi speciálně cvičení pro terapii musí zvládat situace, které běžný pes ve svém životě 

nezná. Během terapie se tělesné nenamáhá, ale terapie ho vyčerpává. Proto je nutný 

speciální výcvik, zvláštní režim a rozpis terapeutických setkání. Canisterapie se do 

České republiky dostala v devadesátých letech minulého století a je o ni velký zájem 

nejen z řad seniorů. 

 

Felinoterapií se rozumí léčebný kontakt mezi člověkem a v tomto případě mezi kočkou. 

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

kočky, která je schopna odnímat bolest a utrpení, je schopna navazovat duševní 

harmonii a napomáhá najít ztracenou životní rovnováhu, odnímá pocit osamělosti a 

zklamání, vytváří pocit jistoty a bezpečí. http://www.celostnimedicina.cz/felinoterapie-

uzdravujici-metoda-kontaktu-cloveka-s-kockou.htm 

 

2.6  Instituciální péče o nemocné Alzheimerovou chorobou  

 

V této kapitole bych se chtěla zaměřit konkrétně na péči o osoby nemocné 

Alzheimerovou chorobou. Existují dva druhy péče,  institucionální a  domácí. V prvním 

případě je péče o nemocné uskutečňována různými institucemi, které se specializují na 

tuto problematiku. V druhém případě  je péče realizována v domácím prostředí 

blízkými příbuznými. Obě tyto  péče mají důležité místo v celém systému péče o takto 

nemocné osoby.  

 

V mnoha případech je péče zajišťována rodinnými příslušníky, ale bohužel v některých 

případech tomu tak není. Rodina se z nejrůznějších důvodů nemůže nebo nechce starat 

o nemocného Alzheimerovou demencí. Nastávají i případy, kdy se rodina o nemocného 
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člena rodiny dlouhodobě stará, ale z nějakého důvodu si  potřebuje na určitou dobu 

odpočinout. Pokud se o nemocného stará pouze jeden člověk, často dochází k tomu, že 

nemá dost sil zvládat složitou dlouhodobou péči. Existují i případy, kdy je z nějakých 

závažných důvodů  rodině znemožněno se o nemocného po určitou dobu starat. V tom 

případě nastupují instituce, které zastávají funkci rodiny. Ať už trvale nebo jen 

dočasně. 

 

Je možné spekulovat nad tím, která z péčí je pro nemocného důležitější a lepší. Podle 

mého názoru jsou důležité obě. Myslím si, že domácí prostředí má pro nemocného 

Alzheimerovou chorobou obrovský význam. A to především v prvních stádiích choroby. 

Nemocný je mezi svými blízkými lidmi a ve svém známém prostředí. To je pro 

nemocného nenahraditelné. Nevyskytuje se u něho taková zmatenost, jaká nastává 

s přechodem do neznámého prostředí, do instituce mezi neznámé lidi. Ovšem, jak už 

jsem zmínila, důležitá je pomoc institucí. Ty mohou zajistit i jinou péči, kterou nejsme 

schopni doma zajistit. Pečujícím osobám instituce přinese úlevu a podporu, alespoň na 

dočasnou dobu. Dle mého názoru je správné obě tyto varianty vhodně propojit. Ve 

většině případů k tomu dojde dříve či později, ale nemělo by se zacházet do krajností. 

Je třeba zavčas vyhledat podporu instituce. Každý by si měl uvědomit, že pečující osoba 

je jen člověk a péče o nemocného Alzheimerovou chorobou je velice náročná. Podle 

mého názoru je důležité se o péči „podělit“ alespoň z části s někým dalším nebo se 

obrátit na instituci o radu. Existují tzv. svépomocné skupiny, které jsou sestaveny 

z odborníků a dalších pečujících. V těchto skupinách se řeší různé problémy spojené 

s péčí o nemocného. Charakteristiku čerpám z vlastní dlouholeté praxe v Domově pro 

seniory, ale i z doby, kdy jsem se starala doma o svoji babičku nemocnou 

Alzheimerovou chorobou. 

 

Institucionální péče je zajišťována státními, samosprávními nebo soukromoprávními 

institucemi. Počet institucí, které se zaobírají péčí o nemocné trpící konkrétně 

Alzheimerovou chorobou v současné době postupně roste, ale stále není dostačující. 

Lidí s touto chorobou, jak jsem již výše uvedla, stále přibývá.  
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Jednou z nejčastěji využívaných forem poskytování péče seniorům  je „trvalý pobyt.“ 

Jedná se o umístění seniora do pečující instituce – nejčastěji domova pro seniory na 

dobu neurčitou. V domovech pro seniory většinou existují i speciální oddělení pro 

osoby trpící demencí – domovy se zvláštním režimem. 

 

Dalším typem služby, která je často využívána je „přechodný pobyt“. Jedná se o tzv. 

odlehčovací pobyt. Senioři jsou umístěni do domova pro seniory na dočasnou dobu, 

k tzv. odlehčovacímu (respitnímu) pobytu. Maximální délka pobytu je tři měsíce.  Tento 

typ pobytu se využívá v případech, kdy se  rodina dočasně není schopna z různého 

důvodu o nemocného postarat.  

 

V současnosti se využívá také hodně služby „denního centra “. Denní centrum zajišťuje 

péči o nemocného nebo starého člověka po určitou část dne, kdy se o něho nemohou 

postarat rodinní příslušníci (například, když chodí do práce nebo potřebují vyřídit 

nějaké náležitosti). Tato centra organizují nemocným různé programy. Služeb denního 

centra  je podle mého názoru vhodné využívat v počátečních fázích demence.  

 

Instituce se věnují též poradenství. Existují poradenské linky, kam se mohou pečující  

obrátit. Také jsou možné individuální konzultace. Pečující tak získává okamžitou 

potřebnou radu v krizové situaci. Jednou z forem tohoto poradenství jsou 

„svépomocné skupiny“. 

 

Dalším typem služeb poskytovaných rodinám s nemocnými Alzheimerovou chorobou je 

„osobní asistence“, kdy jeden nebo více asistentů pomáhají klientovi v různých 

každodenních činnostech, které bohužel sám z nějakého důvodu nezvládne. Osobní 

asistenti pomáhají klientovi při sebeobsluze  (hygieně, oblékání, stravování, nákupech, 

při pohybu a mnoha jiných důležitých činnostech, ale také pomáhá k navazování 

kontaktů). Zajišťují tedy základní biologické a sociální potřeby klienta. 
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2.7  Domácí péče o nemocné Alzheimerovou chorobou 

 

Člověk po celý život někde žije, někde se zdržuje a má k nějakém místu určitý vztah. Je 

někde doma, někam se rád vrací. Doma je pro někoho u rodičů, ve vlastním bytě nebo 

někde jinde. Každý máme místo, kterému říkáme domov. Je to místo, které nám 

dodává klid, pocit bezpečí a zázemí. O to víc je takové místo důležité pro seniora. 

Potřebuje mít pocit, že je někde doma, že někam patří. Vybrala jsem následující citaci, 

která slovo domov nádherně vystihuje. Vyjadřuje nejen to, čím domov pro starého 

člověka může být, ale také to, co v něm vyvolává a proč je tak důležitý.  

 

„Domov je styl, historie, význam a emoce, jež se k němu váží. Neexistuje místo, které by 

představovalo takové množství proměnných veličin. Pro člověka je obyčejný domov 

místem, které mu skýtá pocit bezpečí, pocit klidu, které pozitivně reflektuje významné 

role z minulosti člověka a usnadňuje využívání všech jeho zachovaných schopností.“   

[ZGOLA, 2003, s. 140]  

 

Jak jsem již výše uvedla, institucionální péče může zajistit podporu a pomoc pečujícím, 

ovšem není možné, aby se instituce staraly o všechny nemocné Alzheimerovou 

chorobou či jiným typem demence. Nastávají tedy situace, kdy nemocní zůstávají 

trvale v péči osoby či osob blízkých. Podle mého názoru, je tento způsob péče pro 

nemocné přijatelnější. Péče o nemocného ovšem ovlivní život celé rodiny, nemocnému 

se musí přizpůsobit většina běžných činností domácnosti. 

 

Péče o takového člověka musí být většinou celodenní, nemocné nelze mnohdy nechat 

bez dozoru, hrozilo by nebezpečí např. úrazu. Nemocní s pokročilou demencí většinou 

potřebují inklinovat k jednomu člověku, kterému důvěřují, který zná jejich potřeby i 

reakce a nejlépe dokáže navodit prožitek spokojenosti. Velký význam pro tyto osoby 

má pravidelný denní režim. [KALVACH,1997] 

 

 Péče o nemocného je záležitostí dlouhodobou. Myslím si, že je tedy nutné využít také 

pomoci institucí. Člověk není stroj, má své potřeby, možnosti a schopnosti a ty mohou 

být do jisté míry omezené.  Proto je důležité, aby pečující vyhledal odbornou pomoc 
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organizace, která mu zajistí ty služby, které potřebuje a může se na ni obrátit v případě, 

když potřebuje radu či naléhavou pomoc v určité situaci. Pokud bych to shrnula, chtěla 

jsem tím naznačit, že domácí prostředí je pro nemocného velice důležité, může mu 

přinést pocit klidu a bezpečí, ale je při tom nutné brát ohledy také na domácího 

pečujícího.  

 

Pokud se rodina rozhodne postarat o nemocného člena rodiny, je důležité zajistit mu 

bezpečné prostředí. Je třeba provést určité úpravy v bytě. Některé předměty, nářadí, 

nože, chemikálie a hlavně elektrické a plynové spotřebiče bývají pro nemocného velmi  

nebezpečné a je třeba je dostatečně zabezpečit. Jitka Zgola ve své publikaci uvádí, že 

domov je místo plné potencionálních rizik.  

 

„V našich domácnostech se nalézá mnoho nebezpečných předmětů, se kterými jsme se 

naučili žít a dokonce je ani nevnímat. Klouzavé běhouny a nepřipevněné okraje koberců 

mohou zapříčinit pád. Nízké stolky mohou způsobit, že osoba zakopne nebo se uhodí do 

holeně. Člověk s Alzheimerovou nemocí je vůči takovýmto nehodám bezradnější, ale 

také méně schopen se vypořádat s následky zranění a následující hospitalizací nebo 

omezením pohybu. U pacientů s kognitivní poruchou bývá zranění navíc často příčinou 

urychlení úbytku funkčních schopností“   [ZGOLA, 2003, s. 143] 

 

Pro nemocného seniora je důležité bezpečné prostředí, ale měli bychom se zamyslet 

také nad tím, že je třeba nemocnému poskytnou nějakou aktivitu. Ze své praxe vím, že 

senior postižený demencí nevydrží u žádné činnosti příliš dlouho. Proto je vhodné 

připravit několik činností, které by mohl nemocný střídat a vykonávat aniž by se zranil.  

 

Hlavním motivem péče o nemocného člena rodiny jsou rodinné vazby. Většinou je 

tomu tak, že pečující chce zabránit tomu, aby se blízký příbuzný (například někdo 

z rodičů) dostal do nějaké instituce, do cizích rukou. Domnívám se, že pečujícího 

zásadně ovlivňuje myšlenka, že nemocnému je lépe doma, ve známém prostředí. A 

také skutečnost že je pojí velmi silné rodinné pouto. Někdy ovšem bývá péče o 

nemocného člena rodiny brána jen jako povinnost. To  podle mého názoru rozhodně 

není správné. Myslím si, že pokud pečující bere péči o nemocného jen jako povinnost, 
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může to v pokročilé době vyvolat negativní projevy, jak v péči samotné, tak v rodinných 

vztazích. Ve vztahu k nemocnému je třeba citu a porozumění, ale stále myslet na to, že 

jsme my – jako pečující také jen lidé, a proto myslet také na naše zdraví.  

 

Pokud to tedy shrnu, dá se konstatovat, že domácí péče může přinést řadu pozitiv jak 

nemocnému, tak pečujícímu. Ovšem přináší s sebou i řadu negativních projevů, které 

mohou z domácí péče vyplynout. Proto je, dle mého názoru, důležitá spolupráce 

s institucemi, jelikož instituce, mohou řadu zmiňovaných negativ usměrnit či zcela 

eliminovat. 
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3    Praktická část 
 

3.1 Domov pro seniory Centrin CZ  
 

Zřizovatelem Domova pro seniory je obchodní společnost Centrin CZ s.r.o., která je 

registrovaným poskytovatelem sociálních služeb Krajským úřadem Středočeského 

kraje. Jedná se o nestátní zařízení sociální péče. Společnost Centrin CZ s.r.o., podle 

zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., poskytuje od 20. srpna 2007 tři typy 

pobytových služeb: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací 

pobyty.  

 
Domov pro seniory poskytuje pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, 

pomoc při hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílovou skupinou Domova pro seniory 

jsou senioři od 65 let, kteří se ocitly v nepříznivé životní situaci pro svou sníženou 

soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a potřebují pravidelnou 

pomoc a péči jiné fyzické osoby. Služba je poskytována formou trvalého pobytu. 

 

Domov se zvláštním režimem je určen pro osoby, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu stařecké, Alzheimerovy demence a ostatních typů demence, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována formou trvalého 

pobytu v rozsahu 24 hodin denně.  

 

Odlehčovací pobytové služby jsou zaměřeny na poskytování služeb pro osoby, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, špatného zdravotního stavu, o které je 

jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Cílem této služby je poskytnout trvale 

pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je poskytována formou přechodného 

pobytu v rozsahu 24 hodin denně na maximální dobu 3 měsíců.  

 

Služby tohoto zařízení nejsou určeny klientům, kteří jsou závislí na alkoholu nebo jiných 

omamných látkách a jedincům s agresivním chováním, kteří by znemožňovali společné 
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bydlení a klidné soužití. Dále nejsou služby určeny osobám, jejichž stav by vyžadoval 

nepřetržitý lékařský dohled nebo osobám, jejichž osobní cíle nedokáže zařízení naplnit.  

 

Posláním  Domova pro seniory je vytvořit pro osoby, které nemohou trvale žít ve svém 

přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a 

podporovat klienty ve snaze, co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a pomáhat 

jim zachovávat si sociální vazby. 

 

Domov pro seniory Centrin CZ se nachází v malém městečku Zruč nad Sázavou 

uprostřed nádherné přírody, kterou tvoří lesy a řeka Sázava. Ekologické prostředí se 

nachází v bezprostřední blízkosti Želivky, na 56 km dálnice D1.  

 

Domov pro seniory nabízí 90 lůžek, Domov se zvláštním režimem 30 lůžek a 20 lůžek je 

určeno pro odlehčovací pobyt. Kapacita Domova pro seniory ve Zruči nad Sázavou je 

140 lůžek.  

 

Zařízení má 48 pokojů dvoulůžkových, 6 pokojů třílůžkových a 18 pokojů 

jednolůžkových, v zařízení jsou též 4 dvoulůžkové apartmány. Součástí všech pokojů je 

sociální zařízení – bezbariérový sprchový kout, umyvadlo a WC. Vybavení každého 

pokoje - postel, noční stolek, konferenční stolek, TV a křeslo. Samozřejmostí je  

možnost dodatečného vybavení pokoje dle přání klienta. Apartmány mají k dispozici 

též vlastní kuchyňku. Důležité je, že každý pokoj je vybaven telefonním aparátem, který 

slouží k přivolání zdravotní sestřičky v případě, že klient potřebuje s něčím pomoci. 

 

 Pokoje jsou rozmístěny ve výškové budově od 4. patra do 8. patra. Každé patro má cca 

15 pokojů. Na každém patře je místnost, kde je nepřetržitě 24 hodin přítomna sestra a 

pečovatelka. V přízemí této centrální budovy je hala, kde se nachází  recepce.  Zde se 

eviduje veškerý pohyb návštěv, zaměstnanců a klientů. Na recepci si mohou klienti 

zakoupit základní sortiment zboží. V hale i ostatních prostorách budovy je přísně 

zakázáno kouření. Jediné místo k tomu určené je místnost pro kuřáky ve 3. patře 

budovy. Kuřáci zde mají společenskou místnost s televizí. Návštěvy rodinných 



44 

 

příslušníku mohou využít možnosti ubytování.  Zařízení je vybaveno několika 

dvoulůžkovými pokoji právě pro tyto účely.  

 

V těsném sousedství této výškové budovy se nachází bezbariérový pavilon, kde jsou 

umístěni ležící klienti, kteří vyžadují daleko náročnější péči než klienti v centrální 

budově. Jsou zde 4 prostorné třílůžkové pokoje. Součástí objektu je zahrada, uprostřed 

které je bazén, kde se mohou v létě klienti i zaměstnanci koupat. V zahradě je též 

možnost posezení při různých prázdninových akcích, jako je grilování s klienty atd. 

Součástí zařízení je budova, kde je velký kongresový sál pro cca 200 osob. Konají se zde  

o víkendech různé kulturní akce pro klienty i veřejnost (koncerty, přednášky a plesy) 

letos se konal již VI. Reprezentační ples, kterého se účastnili i naši klienti.  

 

V Domově pro seniory je vlastní kuchyň, ve které se klientům i zaměstnancům 

připravuje strava. Důraz je kladen na pestrou stravu a zejména na dodržování pitného 

režimu u klientů. Po celý den je v jídelnách i na chodbách k dispozici čerstvý čaj a šťáva. 

Zařízení zajišťuje stravu klientům 5x denně – snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře + 

2.večeře u diabetiků. K obědu je možnost výběru ze dvou druhů jídla, racionální a 

diabetické stravy. Strava je podávána ve společných jídelnách v 1. patře. V případě 

nemoci nebo jiných potíží klienta je možno donést stravu na pokoj v tabletovém 

systému, který odpovídá hygienickým normám. Jídelní lístek sestavuje hospodářka, 

nutriční terapeutka a vrchní sestra spolu s lékařem domova. Na základě doporučení 

lékaře je možné připravit i stravu žlučníkovou a diabetickou šetřící. Forma stravy se 

přizpůsobuje možnostem a zdravotnímu stavu klienta.   

 

Do zařízení dochází 3x týdně praktický lékař a jednou za 14 dní psychiatr. K ostatním 

odborným lékařům je odvoz klientů zajištěn služebním vozem zařízení nebo sanitou a 

v případě potřeby je zajištěn i doprovod pečovatelem. Léky předepsané lékaři jsou 

hrazeny zdravotní pojišťovnou plně nebo částečně a zbytek si klient doplácí ze svého 

kapesného.  
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3.2  Zaměstnanci Domova pro seniory 

 

Zdravotní personál v Domově pro seniory tvoří kromě zmíněných lékařů i zdravotní 

sestry, které jsou registrovány dle zákona O nelékařských zdravotních povoláních 

č.125/ 2005 Sb. Mezi zaměstnance Domova pro seniory patří pracovníci v přímé péči -  

do této skupiny patří kromě již zmiňovaných zdravotní sestry též pečovatelky 

(pracovníci v sociálních službách). Dále potom pracovníci ergoterapie, sociální 

pracovnice, účetní mzdová a finanční, hospodářky, které zajišťují zásobování zařízení 

potravinami a hospodaří s nimi. Dalšími zaměstnanci zařízení jsou dva muži – údržbáři, 

kteří mají na starosti technický úsek. V případě potřeby zajišťují odvoz klientů k lékaři 

nebo na různé kulturní akce a výlety. 

 

Pracovníci přímé péče musí znát pravidla jednání s klienty a specifické vlastnosti cílové 

skupiny klientů. Měli by též ovládat způsoby jednání s klienty se zvláštním režimem. 

Pracovníci v sociálních službách musí znát metody aktivizace a motivace seniorů. Jsou 

povinni respektovat základní práva každého klienta. Při své  práci využívají znalostí 

standardů kvality poskytování sociálních služeb. Zaměstnanci musí vycházet i ze zásad, 

které jsou uvedeny v Etickém kodexu organizace. Tento Etický kodex musí všichni 

zodpovědně dodržovat. Nedodržování pravidel vyjádřených v tomto  kodexu je 

porušením pracovní kázně a může být hodnoceno jako hrubé porušení kázně. Vedení 

domova dbá o pravidelné přezkušování znalostí těchto zásad včetně znalostí Standardů 

kvality poskytování služeb. 

 

3.3 Práce sociální pracovnice 
 

 

V Domově pro seniory pracuje v současné době jedna sociální pracovnice. Jedním 

z nejdůležitějších úkolů sociální pracovnice je jednání se zájemcem o sociální službu, 

tento prvotní rozhovor je důležitý pro další budoucí jednání. Zájemce o službu (senior) 

je většinou doprovázen rodinnými příslušníky nebo přáteli. První kontakt 

s potencionálním klientem nebo rodinným příslušníkem klienta je nejčastěji veden 

telefonicky. Sociální pracovnice podá během tohoto rozhovoru  obecné informace o 
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poskytované službě, volné kapacitě, možnosti zařazení klienta do pořadníku zařízení, 

odkáže na www. stránky, kde je možné stažení formulářů. Popřípadě formuláře žádosti 

sociální pracovnice zašle poštou. Telefonicky je možno domluvit si konkrétní termín 

návštěvy zájemce o služby i rodinných příslušníků. Méně častá je možnost, kdy rodinní 

příslušníci nebo potencionální klient zašlou písemně požadavek o sdělení některých 

dotazů týkajících se umístění do zařízení a sociální pracovnice jim odpovídá též 

písemnou formou, zašle formuláře žádosti a uvede telefonický kontakt. 

 

 Nejdůležitější je první osobní setkání sociální pracovnice s žadatelem o službu a jeho 

rodinou. Důležité je důstojné přivítání oslovení a podání ruky – oční kontakt a 

příjemné, ničím nerušené prostředí. Dalším úkolem soc. pracovnice je ujasnit si se 

zájemcem o službu, proč si službu vybral a jaké má o poskytované službě představy, co 

od zařízení očekává. Tyto informace mohou později posloužit třeba při sestavování 

Individuálního plánu péče klienta, kde se uvádí právě jeho přání, cíle a jeho zvyklosti a 

později se hodnotí jejich plnění. Sociální pracovnice seznámí zájemce o službu a 

rodinné příslušníky se základními informacemi týkajícími se chodu domova, provede je 

po budově, aby si utvořili představu o zařízení a viděli pokoje domova.  

 

 Uchazeč předá soc. pracovnici většinou už vyplněnou žádost o poskytování sociálních 

služeb, která se později schvaluje nejdříve ošetřujícím lékařem, který na základě 

vyplněné části žádosti ošetřujícím lékařem uchazeče posoudí zdravotní stav žadatele a 

zda je vhodné, aby do zařízení nastoupil. Poté žádost schvaluje vedení zařízení, vedoucí 

přímé péče, vedoucí sestra a sociální pracovnice. Konečné slovo v rozhodování o přijetí 

klienta má ředitelka zařízení.  Pokud je žádost schválena a zájemce o službu splňuje 

podmínky přijetí, obdrží písemné vyrozumění s termínem nástupu, který byl předem 

opět telefonicky dojednán. Zároveň obdrží seznam doporučených osobních věcí 

k nástupu do zařízení. V případě, že zájemce o službu nesplňuje daná kritéria  přijetí, je 

sociální pracovnicí vyrozuměn nejdříve telefonicky, poté i písemně o nepřijetí do 

zařízení s uvedením důvodu. Zamítnuté žádosti sociální pracovnice eviduje po dobu 

jednoho roku, poté jsou skartovány.  
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V případě, že je žadatel do zařízení přijat, vyrozuměn o přijetí a dohodnut termín 

nástupu, sociální pracovnice připravuje Smlouvu o poskytování sociálních služeb, 

kterou sestavil právní zástupce společnosti Centrin CZ  ve spoluprácí s ředitelkou 

zařízení, v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Individuální 

změny provádí sociální pracovnice při jednání s klientem o poskytování služby. Při 

sestavování smlouvy vychází soc. pracovnice  z podkladů, které jsou uvedeny v žádosti. 

Smlouvy pro jednotlivé poskytované služby jsou v některých ustanoveních odlišné, 

odlišný je druh soc. služby, doba ubytování atd. Ve smlouvě je uvedena cena za 

poskytované služby, doba na kterou je smlouva uzavřena, výpovědní lhůta atd.  

 

Úhrada za pobyt je stanovena v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb. – úhrada 

celodenní stravy činní 160 Kč/den, úhrada za ubytování včetně úklidu, praní a žehlení 

prádla činní 200,- Kč/den. Denně tedy platí klient na standartním dvoulůžkovém nebo 

třílůžkovém pokoji 360 Kč/den. Měsíční úhrada tedy činní 10.951,- Kč. Po úhradě za 

ubytování a stravu musí ale klientovi podle zákona zůstat 15 % jeho příjmu, tedy 

důchodu. Pokud klient nedosahuje na úhradu pobytu, domluví se sociální pracovnice 

s rodinnými příslušníky o možnosti doplácení a uzavírá se ještě dodatečně smlouva o 

spoluúčasti na poskytování sociálních služeb. Služby poskytované v zařízení jsou 

hrazeny z příspěvku na péči, pokud ho má klient přiznán. Existují i takzvané 

nadstandartní služby, kam patří možnost ubytování v jednolůžkovém pokoji, tento 

nadstandart se doplácí 180 Kč/den. Denně potom úhrada činní u tohoto klienta 540 

Kč/den – měsíčně 16.427 Kč/den.  

 

Smlouva je s klientem při nástupu projednána a je mu vysvětlen každý bod smlouvy. 

V případě, že si klient přeje seznámit se  smlouvou podrobně doma, existuje i tato 

možnost. Smlouva se vyhotovuje, jako obvykle, ve dvojím vyhotovení. Smlouvu 

podepisuje za klienta sám klient nebo v případě, že má opatrovníka, opatrovník. Za 

poskytovatele podepisuje smlouvu ředitelka domova. Smlouva je zakládána spolu 

s ostatními spisy o jednotlivém klientovi u sociální pracovnice. Sociální pracovnice při 

nástupu převezme osobní dokumenty klienta, např. zprávu sociální pracovnice 

z předchozího zařízení, občanský průkaz, kartu pojištěnce, soupis osobních věcí a 

cenností, případně vkladní knížku, kterou uloží do trezoru a finanční hotovost, o kterou 
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se mu bude po celou dobu jeho pobytu starat a sledovat stav jeho hotovostních 

depozit. Seznámí klienta s prostředím zařízení, provede ho areálem, pokud tak 

neučinila při první osobní návštěvě, ukáže mu jídelnu a pokoj, kde bude klient bydlet. 

Seznámí ho se spolubydlícím a ošetřujícím personálem.  

 

V Domově pro seniory Zruč nad Sázavou vede sociální pracovnice agendu hotovostních 

depozit většiny klientů, kterou spravuje - hrazení léků, regulačních poplatků a jiných 

poplatků na základě dokladů provádí přeúčtování klientům. Rodina nebo klient mohou 

ale pravidelně každý měsíc nebo i častěji nahlédnout do přehledu hotovostních depozit 

klienta, aby měli přehled, za co byly peníze utraceny.  

 

Sociální pracovnice vede agendu zájemců o poskytování služby, koresponduje se 

zájemci, připravuje smlouvu o poskytování sociálních služeb, jedná s klientem i 

rodinnými příslušníky. Podílí se na vypracovávání Standardů kvality poskytování služby. 

Vede veškerou evidenci o klientovi od nástupu do zařízení až do ukončení pobytu, 

případně do jeho smrti, provádí veškerou administrativu s tím související. Komunikuje 

s úřady, ČSSZ, Městskými úřady atd.  Eviduje příspěvky na péči, případně podává 

žádost o zvýšení příspěvku na péči. Vede důchodovou agendu, podílí se na vyplácení 

důchodu nebo hotovostních depozic klientovi, provádí měsíční vyúčtování, sepisuje 

protokol pro dědické řízení a dle potřeby se účastní notářského řízení. Stejně jako 

aktivizační pracovníci se podílí na kulturní činnosti klientů.  

 

Sociální pracovnice je klientům zařízení k dispozici každý všední den (pondělí až 

čtvrtek) od 7 hod do 15 hodin, v pátek přítomna není. Ovládá komunikaci s klienty se 

zvláštním režimem, je trpělivá. Řídí se etickým kodexem sociálního pracovníka. 

 

3.4 Denní režim klientů  
 

 

Denní režim klientů prošel za několik let fungování domova řadou změn až se dostal do  

dnešní podoby. Stále se zdokonaluje a formuje, aby co nejvíce vyhovoval potřebám 

klientů.  
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Každé ráno personál sbírá konvice od čaje, které má každý klient na svém nočním 

stolku, aby byl neustále zajištěn pitný režim. Mezi půl 7 hod. a půl 8 hod. probíhá 

probouzení klientů, ranní hygiena a oblékání. Pokud se klient necítí dobře nebo není 

dobře naladěn, existuje možnost, že se domluví s personálem a zůstane na lůžku déle. 

Snídaně je mu potom podávána individuálně. Obvyklé je, že od půl 8 hod. do 8 hod. 

jsou klienti většinou všichni sváženi velkým moderním výtahem do jídelny v prvním 

patře.  Poté probíhá snídaně. Klienti, kteří jsou schopni bezproblémově se pohybovat, 

zajdou si pro snídani k výdeji stravy, ale většině je snídaně servírována personálem 

přímo na jídelní stůl. 

 

V 9 hodin jsou už většinou všichni klienti na svých patrech a pokojích. Probíhá rozvoz 

čerstvého čaje v konvicích, opět každý klient dostane zpět svoji termosku s čajem, aby 

se mohl dle potřeby sám napít. Probíhá stlaní postelí, úklid  osobních věcí ve stolečku – 

snahou personálu je podporovat klienta v co největší samostatnosti. Celkový úklid 

pokoje, jako je luxování a vytírání stolků zajišťují pokojské. Sestřičky roznáší léky a 

kontrolují, zda klienti léky skutečně užívají. Kolem půl 10 hod. začíná dopolední 

koupání pro určitou skupinu klientů, kteří nejsou schopni sami se vysprchovat. 

Personál jim s koupáním pomáhá nebo alespoň částečně při koupání asistuje. Před 10 

hod. se podává svačina.  

 

 Po 10 hodině většina klientů odchází spolu s pracovnicemi ergoterapie na dopolední 

aktivity, každý klient je individuálně osloven a motivován nabídkou aktuálního 

programu. V následující kapitole je uvedeno spektrum aktivit, kterým se klienti mohou 

věnovat. 

 

 Uživatelé mohou využívat též denně v dopoledních hodinách služeb rehabilitace. 

Rehabilitace probíhá individuálně na pokojích – na lůžku nebo v ambulanci. Každé 

úterý a čtvrtek probíhají na patrech skupinová cvičení se zkušenou fyzioterapeutkou.  

 

V přízemí budovy poblíž recepce je místnost, kterou využívá  každé úterý pedikérka, ve 
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 středu dochází kadeřnice a ve čtvrtek masérka. Klienti jsou spokojeni, že mají tyto 

služby zajištěny přímo v budově a není třeba nikam z budovy docházet. 

 

Od půl 12 hod se podává klientům oběd. Po obědě roznáší sestra po pokojích léky a  

následuje čas poledního klidu, který trvá do 14 hod. Po tuto dobu má personál v přímé 

péči čas k tomu, aby usedl ke svým počítačům a vykázal činnosti, které za dopoledne 

vykonal. Tato administrativa tvoří podklad pro vykazování pojišťovnám a také tyto 

informace slouží následující směně zaměstnanců, aby věděli, co všechno předešlá 

směna vykonala a co je třeba ještě udělat. Kromě toho každý pracovník v přímé péči je 

též klíčovým pracovníkem některého z klientů a podílí se na Individuálním plánování 

s tímto klientem. Opakovaně se s ním setkává  při tzv. klíčových rozhovorech a snaží se 

ho co nejvíce poznat, zjistit jaká má přání a  potřeby a potom se snaží tyto přání a 

potřeby co nejlépe uspokojit.   

 

Po 14 hodině následují odpolední volnočasové aktivity. Někteří klienti se účastní 

skupinových aktivit, jiní dávají přednost individuální vycházce do okolí, musí být však 

jistota, že  se sami zvládnou vrátit  zpět do zařízení. Klienti se zvláštním režimem chodí 

mimo budovu jen s doprovodem personálu. Úkolem recepčního zařízení je sledovat, 

kteří klienti mohou chodit ven bez doprovodu personálu a eviduje je v knize vycházek. 

 

Večeře se podává mezi 17 a 18 hodinou a probíhá stejným způsobem jako snídaně a 

oběd.  Po večeři klienti dostanou opět léky a většinou chodí už spát, protože jsou po 

celém dni unaveni. Večer někteří sledují TV, ale musí dodržovat noční klid, aby nerušili 

ostatní spolubydlící. V noci probíhají pravidelné kontroly personálu na pokojích klientů. 

Zabraňuje se tak riziku, že senior v noci upadne nebo mu není dobře a zůstane do rána 

bez pomoci. 

 

3.5 Aktivizace klientů  
 

 
Domov pro seniory poskytuje svým klientům též aktivizační, sociálně – terapeutické 

činnosti. Aktivizace klientů je proces, kterým jsou senioři vedeni k nějaké činnosti. 
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Každý den si mohou vybrat z nabídky individuálních nebo skupinových aktivit. Většina 

společných aktivit se odehrává ve velké místnosti ergoterapie, která se nachází ve 

druhém patře budovy. Do této místnosti jsou stejně tak jako do jídelny  klienti sváženi 

za asistence personálu nově vybudovaným moderním výtahem. Nejdůležitější pro 

terapeuta je vědět, jak klienta správně motivovat, získat ho pro spolupráci a přesvědčit 

ho o účelnosti snažení. Cílem těchto volnočasových aktivit je tedy ovlivňování 

zdravotního stavu uživatelů, zlepšení adaptace, zvýšení sebevědomí, pocit 

seberealizace a užitečnosti, zmírnění stresu a zvyšování kvality života.  

 

K individuálním aktivitám patří návštěvy klienta na jeho pokoji, aktivizace četbou knihy, 

denního tisku nebo prohlížení rodinných fotografií, luštění křížovek. Individuální 

terapie většinou probíhají v odpoledních hodinách. 

 

 Ve skupinách se klienti mohou účastnit v dopoledních hodinách  (od 10 hod. do půl 12 

hod.) dvakrát týdně tréninku paměti – procvičování kognitivních funkcí – tréninku 

paměti, dvakrát týdně potom probíhají v místnosti ergoterapie pracovní činnosti. 

Klienti si tak rozvíjejí hrubou a jemnou motoriku. Jedná se o různé druhy výtvarné 

činnosti – malování, kreslení, vystřihování, lepení, různé druhy ručních prací, 

v současné době je hodně oblíbené pletení košíčků z papíru. Důležité při těchto 

činnostech je, že se klient odpoutá od myšlenek na nemoc a celkově tato činnost 

působí na jeho psychický stav. Je také vhodná pro seniory s poruchami paměti a pro ty, 

kteří se nesnadno vyjadřují slovně. Povedená dílka si mohou potom senioři odnést  do 

svého pokoje na výzdobu nebo jimi obdarovat rodinu. Senioři se též podílí na výzdobě 

budovy – výzdoba oken, společenských prostor, recepce. 

 

Jednou za čtrnáct dní vždy v pátek odpoledne probíhá v prostorách kaple bohoslužba 

za účasti pana faráře. Jednou za měsíc se konají v zařízení oslavy narozenin a svátků 

uživatelů domova s živou hudbou a zpěvem jedné z ergoterapeutek. Tyto oslavy jsou 

pokaždé v jiném stylu. Samozřejmostí je narozeninový dort, svíčky a šampaňské. 

Nepravidelně se potom v místnosti ergoterapie koná Posezení s harmonikou. Na 

harmoniku přijde zahrát známý jedné z ergoterapeutek a ona ho doprovází opět 

zpěvem. Toto vystoupení má vždy obrovský úspěch. Ergoterapeutka Šárka vede též 
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pěvecký soubor několika místních seniorů. Tito senioři  s ní potom vystupují na různých 

akcích, které se konají ve vedlejší budově kongresového sálu. Tyto akce probíhají 

například k příležitosti MDŽ, Dne matek. 

 

Muzikoterapii mají klienti domova asi nejraději. Je zde vedena výše zmiňovanou 

ergoterapeutkou, která hudbu miluje. Muzikoterapie plní funkci psychoterapeutickou. 

Pomáhá k odreagování, ke zklidnění napětí a zlepšení nálady, rozvíjí hudebnost klientů  

a jejich rytmické pohybové dovednosti. Velmi oblíbený je kolektivní zpěv lidových písní.  

 

 Další oblíbenou činností, která na ergoterapii probíhá, je reminiscenční terapie -

společné povídání si o zážitcích z minulosti a diskuse na různá témata. Nejčastějšími 

podněty, které vyvolávají vzpomínky jsou staré fotografie, staré filmy, hudební 

nahrávky, historické mapy, dobové předměty atd. Cílem těchto reminiscencí je setkat 

se s ostatními, vzájemně se poznávat, sdílet společně prožitky, zlepšit náladu a pobavit 

se. Je to též příležitost k životní rekapitulaci. V pozdějším věku je paměťové cvičení 

velmi důležité. Pokud senior přestane cvičit myšlení, koncentraci a paměť, tak se 

nemůže divit, že mu již tak neslouží. Je důležité trénovat nejen tělo, ale i mysl. Mezi 

oblíbené procvičování paměti patří např. slovní fotbal, hledání známé osobnosti podle 

vlastností, popis zajímavého filmu atd. Při procvičování paměti se používá metoda 

hádání druhé části přísloví nebo rčení, u klientů též velmi oblíbená.  

 

V domově pro seniory probíhá pravidelně jednou měsíčně canisterapie, která má u 

klientů také velký úspěch. Je to terapie, při které je využíváno pozitivního působení psa 

na psychický i fyzický stav klienta. Canisterapie přispívá k duševní rovnováze a motivaci 

klienta, senioři mají lepší náladu a cítí se lépe. 

 

Klienti často navštěvují místní knihovnu ve 2. patře, která čítá více než 8.500 knih 

různých žánrů. Tyto knihy zařízení získalo darem od rodin klientů a seniorů, kteří sem 

nastoupili. K odpoledním aktivitám patří každodenní vycházky do okolí, např. do 

blízkého parku. Ergoterapeutky s klienty navštěvují též nedalekou městskou knihovnu, 

cukrárnu, obchody i poštu. Pořádají se i různé výlety do okolních měst, návštěvy 
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památek, zájezdy do divadel. Několik klientů zařízení se v minulých letech účastnilo 

dokonce letních  pobytů u moře v Chorvatsku, které zařízení pravidelně  organizuje.  

 

Jednou za měsíc se  konají pro klienty v místnosti ergoterapie  tzv. Besedy s uživateli. 

Při těchto besedách ergoterapeutky, vedoucí pečovatelka, vrchní sestra a sociální 

pracovnice včetně paní ředitelky seznamují  klienty s novinkami v zařízení, diskutují 

s nimi o jejich problémech. Klienti se dozvědí vše o plánovaných volnočasových akcích, 

sdělují své připomínky k poskytovaným službám a personál se je snaží řešit. Všichni 

klienti mají možnost podat anonymní stížnost, kterou mohou vhodit do schránky 

důvěry, které je umístěna na každém patře. Tyto stížnosti vyřizuje též sociální 

pracovnice.  

 

 3.6 Vlastní průzkum 

 

3.6.1  Dotazník  spokojenosti uživatelů Domova pro seniory Centrin CZ 
 

Ke zjištění potřebných údajů pro Absolventskou práci jsem použila metodu 

anonymního dotazníku. Formulář dotazníku spokojenosti uživatelů Domova pro 

seniory Centrin CZ  uvádím v příloze (viz. Příloha č.1).  

 

Cílem mého průzkumu bylo zjistit, jak jsou klienti domova pro seniory spokojeni 

s poskytovanými službami v zařízení. Ankety se účastnilo 119 uživatelů, 1 uživatel 

v průběhu této doby zemřel, 3 uživatelé byli hospitalizováni v nemocnici a 2 uživatelé 

byli na propustce, 2 lidé v průběhu této doby nastoupili.  

 

Dotazník vyplňovalo 119 uživatelů 

-      21 uživatelů svůj dotazník vyplnilo samostatně                                                17,6%  

- 98 uživatelů  dotazník vyplňovalo za mojí pomoci nebo pomoci personálu 82,4% 

- ostatní uživatelé nebyli schopni svůj dotazník vyplnit ani s pomocí personálu  

 

Z dotazovaných respondentů je 31 mužů  (26 %) a 88 žen (74 %). 
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Ve věku od 60 do 70 let je v zařízení 9 uživatelů (8 %), ve věku od 70 do 80 let je 

v zařízení 26 uživatelů (21,8 %) a poslední kategorii tvoří v zařízení uživatelé ve věku 81 

let a více, jedná se 84 uživatelů (70,2 %). Z dotazníkového šetření vyplývá, že v zařízení 

se nachází nejvíce respondentů ve věku 81 let a více. 
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Délka pobytu respondentů v zařízení 

 

Délka pobytu respondentů v Domově pro seniory ve Zruči nad Sázavou :  

méně než 1 rok  32 respondentů   (26,9 %) 

1 až 3 roky          56 respondentů    (47 %) 

více něž 3 roky   31 respondentů    (26,1 %) 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že nejvíce respondentů je v zařízení od 1 do 3 let.  

 

 

 

 

Graf č. 2 

 

Délka pobytu respondentů

0

10

20

30

40

50

60

méně než 1

rok

1-3 roky více než 3

roky

délka pobytu respondentů

p
o
č
et

 r
es

p
o

n
d

en
tů

počet respondentů

 

 

Zdroj: vlastní 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Na otázku: „Jste spokojen/a/ s bydlením v zařízení?“ odpovědělo kladně 108 

respondentů. 7 respondentů uvedlo, že je spokojeno částečně. Nespokojeni byli čtyři 

respondenti. U 2 uživatelů se nespokojenost týkala spolubydlícího, 2 uživatelé uvedli, 

že je občas ruší noční služba při noční kontrole.  

 

 

 

Graf číslo 3 
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Na další výzkumnou otázku: „Jste spokojen/a/ se stravou v zařízení?“ odpovědělo 106 

uživatelů, že je se stravou spokojeno, 11 uživatelů je se stravou spokojeno částečně. 4 

uživatelé by chtěli zařadit více ovoce a zeleniny, 2 uživatelé si stěžují na málo teplý čaj 

či kávu, 3 uživatelé by uvítali výběr z více možností, jeden uživatel postrádá v jídelníčku 

krupicovou kaši, 2 uživatelé by si přáli zařadit do jídelníčku pravidelně po obědě 

moučník. Dva uživatelé jsou se stravou nespokojeni. 

 

 

 

Graf č. 4  
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Na výzkumnou otázku: „Jste spokojen/a/ se službami – praní, žehlení, úklid?“  

103 uživatelů vyjádřilo svoji spokojenost, 10 uživatelů je spokojeno částečně (uvádějí, 

že  v zásadě spokojeni jsou, ale vadí jim, že praní prádla trvá někdy zbytečně dlouho) 4 

uživatelé uvádějí, že jim pere prádlo někdo z rodiny a 2 uživatelé jsou se službami 

nespokojeni.  

 

 

Graf č. 5 
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„Jste spokojen/a/ s chováním personálu?“  Na tuto otázku odpověděli všichni 

respondenti shodně – jsou spokojeni, nikdo nevyjádřil nespokojenost s chováním 

personálu. 

 

Na otázku „ Jste spokojen/a/ s lékařskou péčí v zařízení?“  uvedlo 116 uživatelů, že je 

se zdravotní péčí v zařízení spokojeno, 3 uživatelé jsou spokojeni částečně – přejí si 

více návštěv ošetřujícího lékaře. 

 

Následující otázkou jsem zjišťovala, zda jsou uživatelé Domova pro Seniory Centrin CZ 

spokojeni s možností trávení volného času. Otázka zněla: „Jste spokojen/a/ s možností 

trávení volného času?“  87 uživatelů odpovědělo, že je s možností trávení volného 

času spokojeno, 4 uživatelé uvedli svoji nespokojenost. 28 uživatelů uvedlo, že jim 

bohužel zdravotní stav nedovoluje trávit čas podle svých představ.  

 

Graf č. 6 
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„Jakých aktivit se v zařízení nejraději účastníte?“ 18 uživatelů odpovědělo, že se 

nejraději v zařízení účastní tématických přednášek a besed, 17 uživatelů má nejraději 

výlety do okolí, návštěvu hradů a zámků, 12 uživatelů navštěvuje nejraději divadla a 

koncerty, 10 uživatelů má nejraději pracovní terapii, 8 uživatelů muzikoterapii, 26 

uživatelů  má nejraději reminiscenční terapii a 28 uživatelů, jak již bylo výše uvedeno, 

se nemůže těchto aktivit účastnit, protože jim to nedovoluje zdravotní stav. 

 

 

 

Graf č. 7 
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Poslední otázka, kterou jsem do dotazníku zařadila byla: „Co Vám v zařízení schází? 

67 uživatelů uvedlo, že jim schází soukromí domova, na které byli zvyklí. 32 uživatelů 

uvedlo, že jim v zařízení neschází nic a 20 uživatelů uvedlo, že jim něco schází. 

 

 

Graf č. 8 
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Vyhodnocení Dotazníku spokojenosti uživatelů Domova pro seniory 

Centrin CZ 

 

Z Dotazníku spokojenosti uživatelů Domova pro seniory Centrin CZ je evidentní, že je 

většina klientů v zařízení spokojena. Spokojeni jsou s ubytováním, stravou v zařízení, 

ale i s dalšími poskytovanými službami včetně volnočasových aktivit. 
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3.6.2 Kazuistiky 

 

Kazuistika  č. 1  

 

Paní Jarmila se narodila v roce 1934 v Sedlčanech. Do našeho zařízení nastoupila v roce 

2011. Jednoho dne k nám přijel jeden z jejích synů – Milan, a požádal nás, jestli 

bychom mohli k nám do zařízení jeho matku přijmout. Žije prý v tom samém městě, 

kde je náš Domov se svým druhým synem Petrem. Petr je ovšem už dlouhou dobu  

nezaměstnaný, měl problémy se zákonem a o matku, která je na tom rok od roku hůře, 

se prakticky nestará. 

Syn Milan byl ustaraný a bylo vidět, že mu na matce záleží. Ale vzhledem k tomu, že 

žije se svoji rodinou v malém pražském bytě, nemůže si matku vzít k sobě. Finance 

nebylo to, co by ho tížilo. Dokonce hned uvažoval, že matce uhradí nadstandardní 

jednolůžkový pokoj.  Než matka nastoupila, pokoj ji nechal vybavit nábytkem, který 

měla ráda a něco i přikoupil. Bylo vidět, že by si přál, aby se tam jeho matce líbilo.  

V den nástupu syn Milan matku přivezl se všemi věcmi, které byly na našem 

požadovaném  seznamu. Vše bylo náležitě označené, v pořádku. Bylo zjevné, že i matka 

je spokojená se svým útulným pokojíčkem. Paní Jarmila si ráda četla, povídala si s námi 

a komunikovala i s ostatními klienty. 

Netrvalo však dlouho a objevil se její druhý syn, Petr. Chtěl, aby přišla jeho matka 

k němu na návštěvu. Začalo se stávat pravidelností, že vždy na víkend si maminku 

pravidelně odváděl domů. Proti tomu jsme nejdříve nic nenamítali. Naopak bylo od 

syna hezké, že na maminku nezapomněl a bral si ji vždy na část týdnu domů. Postupně 

se ale ukázalo, když nám to paní vyprávěla, že syn maminku vodí do bytu jen proto, aby 

mu poklidila. Ovšem nakonec jsme zjistili, že o co mu jde nejvíc, je její důchod. Znal den 

výplaty jejího důchodu a nenechal si ujít, aby z matky vždy nevyloudil tolik peněz, kolik 

jen bylo možné. K nám do budovy dost často dorazil i pod vlivem alkoholu. To jsme se 

snažili řešit tak, že Petrovi byl v tomto případě zakázán vstup do haly u recepce. On 

ovšem nerespektoval naše rozhodnutí a choval se k personálu recepce neurvale. 

Dokonce jsme museli několikrát přivolat policii, aby situaci zklidnila.  
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Na matce bylo vidět, že od syna chodí ustrašená, ale táhlo ji to za ním. Jednoho dne 

přišla s rozhodnutím, že se k synovi vrátí a chtěla pobyt u nás ukončit. Syn prý 

potřebuje peníze, kdyby měla celý důchod, mohla by ho živit. Takhle mu dává jen část 

důchodu, ta druhá připadá našemu zařízení.  

Celou situaci jsme znovu konzultovali s jejím synem Milanem, který kvůli této události 

okamžitě přijel z Prahy. Rozpovídal se o tom, jak od dětství byl jeho bratr pro matku 

důležitější než on. Přestože se choval hrubě, měl neustále problémy ve škole a potom i 

v životě potíže se zákonem. Vždy ho jeho matka obhajovala a byl to její drahý syn. 

Druhý syn Milan se celou tu dobu snažil, aby si  matka všimla  jeho úspěchů. Toužil po 

uznání, ale marně. Snažil se pomáhat i svému bratrovi, posílal mu na účet peníze, aby 

prý nedělal ostudu a matka to s ním neměla tak těžké. Platil dokonce i ten nájem bytu, 

kde jeho bratr pobýval. Matka ho přes to nikdy nepochválila.  

Bylo tu nějaké zvláštní pouto k synu Petrovi. Přes to, že ji v opilosti napadal a vyhazoval 

na ulici, jak popisovali sousedé, vrátila se k  němu zpět. Netrvalo dlouhou dobu a paní 

Jarmilu našli sousedé v bytě mrtvou. Zřejmě nemohla žít bez syna, ale s ním to také 

nebylo možné.   

 

 

Kazuistika č. 2  

 

Pan Josef je stále velice šaramantní muž v letech, kterému je 75 let. Narodil se v Praze. 

Nikoho by na první pohled nenapadlo, že po delším vyprávění s ním zjistí, že pan Josef 

je nejen velice inteligentní muž, ale také hodně zmatený. Věděl toho spousty, ale když 

jsme se ho zeptali, na kterém patře je jeho pokoj, už nevěděl. Pán si zde špatně zvykal, 

nemohl najít nikoho sobě rovného. Rád se pěkně oblékal, řešil politické otázky.  

Z jeho příběhu vyplynulo, že byl ve své práci velice úspěšný. Podílel se na 

znovuobnovení Národního divadla, býval to skvělý architekt. Ženy ho obletovaly.  Mohl 

si vybírat. Rád se bavil a popíjel alkohol. A to se mu bohužel stalo osudným. Stal se 

závislým na alkoholu. 

 Jeho žena se s ním rozvedla. On se přestěhoval k jiné, ovšem když s alkoholem 

nepřestával, vystěhovala ho na ulici. Většinu svého příjmu v té době propil a neměl kde 
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bydlet. Skončil v protialkoholické léčebně a nakonec v našem Domově pro seniory. 

Život si s ním opravdu zahrával.  

V našem zařízení se ale po čase spřátelil s bývalou paní učitelkou Růženkou, které už 

bylo něco přes devadesát, ale elánu měla na rozdávání. Na rozdíl od něho, nikdy 

neměla sebemenší problémy s pamětí. Ujala se ho se vším všudy. Starala se o něho, 

chodila s ním pravidelně na procházky. Přestěhovali se do společného pokoje. Snažila 

se odvést jeho pozornost jiným směrem než byl alkohol. Bylo to období, kdy měl smysl 

života a cítil se spokojený.  

Ten čas však trvala jen necelé dva roky. Paní učitelka upadla, způsobila si úraz a šlo to 

s ní z kopce. Dostala slabou mrtvičku a její stav se zhoršoval. Pan Josef u ní sedával 

každý den u postele a říkával, kdy se mi moje Růženka uzdraví? Věřil tomu. Měl ji 

opravdu rád.  

Paní Růžena za nedlouho zemřela. Pan Josef zůstal sám, bez smyslu života. Nemohl se 

z toho dlouho vzpamatovat. Nic nebránilo tomu, že začal opět pít. Každý den vychází 

do sousedních  hospůdek a krámků a zásobuje se alkoholem. Otázka je, jestli se nám 

podaří, zamezit mu v tom a znovu ho motivovat k životu… 

 
 

 
Kazuistika č. 3 
 

Jednoho dne k nám přijel bratr pana Františka a vyprávěl nám příběh svého bratra.  

Pan František se narodil v roce 1933 v Pelhřimově a nastoupil k nám do zařízení v roce 

2010.  Jeho manželka si našla před třemi lety mladšího muže, nastěhovala ho k nim do 

bytu a žili tam pohromadě. Pan František se s tím těžko smiřoval, ale neměl možnost 

jiného bydlení a nedokázal si udělat doma pořádek. Jeho bratr viděl, že to těžce nese a 

působí mu to následné zdravotní problémy. Objednal ho k psychiatrovi, pan František 

začal brát léky na uklidnění. Nebylo to ale konečné řešení. Jeho stav se začal zhoršovat 

a bratr se rozhodl najít mu ubytování. Nakonec se rozhodl pro naše zařízení. Věděl, že 

tu bude o bratra postaráno po všech stánkách. Bude mít zajištěno ubytování, stravu a 

ostatní služby, jako je praní a úklid.  

Pan František u nás žil v nadstandardním jednolůžkovém pokoji, který mu bratr 

doplácel, ale jeho stav se stále horšil. Začal mít halucinace a bludy.  
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Neustále za námi chodil, že má na pokoji ještě někoho druhého, kdo s ním chodí do 

koupelny atd. Dostával se do takových stavů, kdy se hodně potil, prudce dýchal a tím 

se vysiloval a slábl. Po nějaké době byl převezen do Psychiatrické léčebny v Havlíčkově 

Brodě, kde ho zaléčili. Vrátil se před několika měsíci malátný a slabý, prakticky 

nevnímal. Před dvěma týdny zemřel. 

 
 

Kazuistika č. 4 
 
Paní Květoslava se narodila v roce 1932 v malé vesničce Srbči okres Rakovník. Vyučila 

se švadlenou a 5 let pracovala ve firmě Tvorba v Kadani. Poté se provdala a narodily se 

jí  dvě dcery. Její manžel dostal byt v Kladně, kam se později rodina přestěhovala. Před 

11 lety jí manžel zemřel a ona zůstala bydlet v bytě sama. Postupně jí začalo sil ubývat 

a tak jí dcera zajistila umístění v našem Domově pro seniory, kam v roce 2011 

nastoupila.  

Paní Květoslava patřila do loňského roku k nejčipernějším klientkám našeho zařízení. 

Měla jen trochu diabetes. Pravidelně navštěvovala všechny kulturní akce, které zařízení 

nabízelo. Chodila na ergoterapii, velice ráda tvořila různé výtvory. K jejím 

nejoblíbenějším činnostem patřilo pletení košíčků z papíru. Neměla problémy s pamětí, 

ráda luštila křížovky a účastnila se tréninků paměti. 

Loňský rok jí však začalo bolet koleno. Paní Květoslava měla artrózu kloubu, operace 

byla nezbytná. V únoru letošního roku nastoupila na operaci artrózy kolenního kloubu, 

bohužel zpět do zařízení se vrátila dost zmatená. Pravděpodobně narkóza způsobila, že 

paní Květoslava se vrátila v tomto stavu. Má problémy udržet myšlenky, je zmatená, 

není už schopna pracovat samostatně, je zapotřebí, aby jí někdo neustále asistoval a 

kontroloval. Všechny nás to moc mrzí, paní Květoslava byla úžasná vypravěčka. 
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4 Diskuse 
 

V teoretické části absolventské práce jsem se zabývala základními informacemi a 

definicemi týkajícími se seniorů. V použitých publikacích jsem se setkala s odlišnými 

definicemi a zjistila jsem, že i začátek stáří se v publikacích liší. Uvědomila jsem si, jak 

závažný problém představuje na celém světě stárnoucí populace. Mnoho publikací se 

zaobírá tímto demografickým trendem, který ve společnosti nastává. Podle prognózy, 

kterou zpracoval Český statistický úřad se předpokládá, že v roce 2050 bude přibližně 

půl milionu občanů ve věku nad 85 a více let.  

 

Při čtení odborné literatury jsem si uvědomila, kolik faktorů ovlivňuje aktivní život 

seniorů. Překvapily mě též symptomy Alzheimerovy demence. Symptomy, neboli 

příznaky, se mohou u každého jedince projevovat jinak. Domnívám se, že hlavní 

příčinou je velká řada příznaků této nemoci. Alzheimerova choroba je nejčastějším 

typem demence, ale existují další méně známé typy. Překvapilo mne, že v dnešním 

vyspělém světě se nedá Alzheimerova demence vyléčit. Existují možnosti léčby - léky, 

které mohou nemoc jen zpomalit.  

 

V praxi se denně setkávám se seniory, kteří trpí Alzheimerovou demencí. Někteří 

senioři procházejí počátečním stádiem demence, ale určitá část seniorů se nachází 

v poslední fázi této nemoci. Těmto lidem je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Snažit 

se je nějakým způsobem aktivizovat a zapojit do určité činnosti. Setkávám se však i 

s tím, že se na jejich přítomnost zapomíná. K tomu by nemělo v žádném případě 

docházet. V zařízeních sociální péče by jim mělo být poskytováno nejen důstojné 

bydlení a zdravotní péče, ale důležitou roli zde podle mne hraje právě aktivizace 

klientů. Je třeba pomáhat těmto lidem žít, poskytovat jim radost a motivovat je 

k životu. Domovy pro seniory by neměly být jen nutnými čekárnami na smrt a jejich 

obyvatelé by neměly být odsouzeni ke stresu z nudy a nedostatku aktivity.  

 

Vypracovala jsem přehled terapií, které v našem zařízení nejčastěji využíváme. Při čtení 

odborné literatury mne překvapilo, jak může být velmi náročné například provádět 

odbornou reminiscenční terapii. Jednodušší reminiscenční terapii zvládne i rodinný 
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příslušník, stačí třeba zavzpomínat nad rodinnými fotografiemi apod. Znovu jsem si 

uvědomila, jak důležitý vliv má na člověka působení hudby. Spolupracovat s klienty 

trpícími Alzheimerovou demencí při tréninku paměti bývá také dost náročné. Senioři s 

demencí vše hůře chápou a spolupráce s nimi je obtížná. Snažila jsem se vytvořit 

adekvátní paměťová cvičení. Využívala jsem spoustu publikací, ale nejvíce mě zaujala 

kniha J. Suché – Trénink paměti.  

 

Snažila jsem se využít svých zkušeností k tomu, abych srovnala Institucionální péči o 

nemocné Alzheimerovou chorobou s péči o nemocné Alzheimerovou chorobou 

v domácím prostředí. Jak jsem již uvedla, podle mého názoru jsou důležité obě. Domácí 

prostředí má obrovský význam především v prvních stádiích nemoci. Ovšem, jak jsem 

již zmínila, důležitá je pomoc institucí. Ty mohou zajistit i jinou péči, kterou nejsme 

schopni doma zajistit.  

 

V praktické části absolventské práce jsem představila Domov pro seniory Centrin CZ, 

jaké služby poskytuje a pro jakou cílovou skupinu jsou služby určeny. Snažila jsem se 

přiblížit denní režim klientů tohoto zařízení. Cílem mého průzkumu bylo zjistit, jak jsou 

klienti Domova pro seniory Centrin CZ spokojeni s poskytovanými službami v zařízení. 

Jako výzkumnou metodu jsem užila anonymního dotazníku. Vytvořila jsem Dotazník 

spokojenosti uživatelů Domova pro seniory Centrin CZ. Ankety se účastnilo 119 

uživatelů, 1 uživatel v průběhu této doby zemřel, 3 uživatelé byli hospitalizování 

v nemocnici, 2 uživatelé byli na propustce, 2 uživatelé během této doby do zařízení 

nastoupili. 

 

21 uživatelů dotazník vyplnilo samostatně, 98 uživatelů svůj dotazník vyplňovalo s mojí 

pomocí nebo pomocí personálu, ostatní bohužel nebyli schopni dotazník vyplnit. 

Z dotazovaných respondentů bylo 31 žen a 88 mužů. Z dotazníkového šetření vyplývá, 

že v zařízení se nachází nejvíce respondentů ve věku 81 let a více.  Délka pobytu 

většiny respondentů se v zařízení pohybuje od 1 – 3 let. Z dotazníkového šetření 

spokojenosti uživatelů v Domově pro seniory Centrin CZ jednoznačně vyplývá, že 

většina klientů je v zařízení spokojena. Klienti jsou spokojeni s ubytování, stravou 

v zařízení, ale i s dalšími poskytovanými službami včetně volnočasových aktivit. Část 
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klientů se bohužel ze zdravotních důvodů nemůže těchto aktivit účastnit. V závěru 

jsem se zaměřila též na několik klientů domova a vypracovala jsem na základě 

sociálních informací a rozhovoru s nimi několik kazuistik. Chtěla jsem tak přiblížit jejich 

životní příběhy.  
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Závěr 
 

Téma absolventské práce jsem si vybrala z důvodu mé práce v Domově pro seniory 

Centrin CZ, problematika stáří a Alzheimerovy demence mě velice zajímá.  

 

Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsem se věnovala definicím stáří, 

demence a Alzheimerovy choroby. Vypracovala jsem přehled psychoterapií, pokusila 

jsem se srovnat Institucionální péči o nemocné Alzheimerovou chorobou s péči 

v domácím prostředí o nemocné Alzheimerovou chorobou. V praktické části jsem 

popsala chod Domova pro seniory Centrin CZ a život klientů v tomto zařízení. 

Vypracovala jsem Dotazník spokojenosti uživatelů Domova pro seniory Centrin CZ a 

doplnila jsem práci o kazuistiky několika klientů zařízení.  

 

Stáří je specifickým obdobím lidského života. Člověk se v tomto období stává 

zranitelnějším a náchylnějším. V souvislosti s tím mohou vznikat a prohlubovat se 

různé nemoci, úrazy či poruchy, které se dříve nevyskytovaly vůbec nebo nebyly 

rozvinuty v takové míře. Je proto důležité věnovat této skupině obyvatel velkou 

pozornost. Alzheimerova choroba je jednou z nemocí, která se může v tomto období 

rozvinout. Může člověka postihnout i v dřívější etapě života než ve stáří. Já se však  ve 

své práci zaměřuji na seniory. Alzheimerova choroba se může projevit různým 

způsobem, počátky bývají nenápadné a průběh nemoci je velice individuální záležitost 

každého jedince. A právě to se může stát faktorem, který celou situaci komplikuje. 

Neexistuje jednotná „léčba“ ani jednotné postupy. Každý člověk má svá specifika, na 

která se musí brát zřetel. Dle mého názoru, jak už jsem výše uvedla, důležitá je péče o 

nemocného v jeho domácím prostředí. Rodina by měla být jako první, kdo zajistí 

potřeby starého člověka, protože jedině ona může poskytnout to pravé zázemí 

rodinného krbu a pocit sounáležitosti. Jak jsem se v práci už několikrát zmínila, domácí 

péče je velice náročná. Především po psychické stránce klade na pečujícího vysoké 

nároky. Bohužel pokaždé není možné z různých důvodů se o seniora postarat 

v domácím prostředí a potom je důležité rozhodnout se pro druhý typ péče - 

institucionální. Podle mého názoru je nezbytné zapojit do péče o nemocného člena i 

instituci, která poskytne alespoň dočasnou pomoc. Během této doby může pečující 
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osoba načerpat nové síly. Do domácí péče mohou instituce vnést též  řadu podnětů a 

pozitiv, které péči zkvalitní. V současné době existuje řada služeb, které rodinám 

s nemocnými Alzheimerovou chorobou mohou pomoci. Musíme však brát v úvahu 

fakt, že populace stárne a že podle posledních prognóz se situace v budoucnosti 

nezlepší. A když se rozhlédneme kolem sebe, zjistíme, že nemocných Alzheimerovou 

chorobou stále přibývá. Proto je nutné této problematice v budoucnosti věnovat 

pozornost. Rozvíjet služby jako takové, jejich kvalitu a počet. Vzhledem k tomu, že se 

Alzheimerova choroba stává stále více diskutovaným problémem, lze předpokládat, že 

určitý rozvoj v této oblasti opravdu probíhá a bude probíhat i nadále.  
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Summary 

 

Home for the Elderly Centrin CZ 

 
 
The main aim of the assignment is to present Home for the Elderly Centrin, describe 

kinds of services that this home for the elderly offers and on what target groups these 

services are focused. The assignment also shows clients´ life in this institution. The 

theoretical part of the assignment is aimed at the definition of ageing and provides 

basic information about the elderly. There are presented many views of the elderly. 

Lately people in our country have been growing old, therefore the assignment also 

mentions the demographic situation in the Czech Republic. The descriptions of seniors 

from different views are presented.  

Further, the assignment deals with the essential factors that affect them - senior's 

health state, retirement, family situation, seniors’ socialization, seniors’ autonomy and 

economic situation. The attention is focused on senior's health state, both mental and 

physical condition that represent the basic factors affecting them. 

The assignment is also focused on the symptoms of dementia and Alzheimer's disease 

that are related to memory loss. These diseases most commonly occur in old age. 

Dementia actually represents the set of symptoms that includes memory loss, while 

Alzheimer's disease is one of the leading causes of dementia. 

The list of therapies for seniors is created. The most important are occupational 

therapy, art therapy, music therapy, memory terapie, cannisterapy and others 

concerning  the elderly. The activities for people with dementia are used the same as 

in other seniors, but especially in them are more memory oriented. 

The comparison of the institutional care and home care of patients with Alzheimer´s 

disease is made on the basis of work experience. 

The practical chapter of the assignment describes Home for the Elderly Centrin. It is 

closely connected with the aims of the assignment. The results concerning the level of 

clients’ satisfaction with their life in this home are obtained by means of the 
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questionnaire given to seniors. The practical part also contains four case histories of 

seniors. The aims of the assignment are successfully fulfilled. 

Key words: Home for the Elderly and Home of the special regime, Respite care, 

dementia, Alzheimer´s disease, seniors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

BIBLIOGRAFIE 

MONOGRAFIE 

 

1. HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. 2.vyd. Praha : Havlíček Brain Team, 2010. 365 s.  

ISBN 978-80-87109-19-9. 

 

2. HOLMEROVÁ, I., JURAŠKOVÁ, B., ZIKMUNDOVÁ, K., Vybrané kapitoly 

z gerontologie. 2.doplněné vydání. Praha : ČSLA, 2003. 88 s. ISBN80-86541-12-6. 

 

3. JANEČKOVÁ, H., VACKOVÁ, M. Reminiscence: Využití vzpomínek při práci se seniory, 

1.vyd. Praha : Portál, 2010, 151 s. ISBN 978-80-7367-581-3. 

 

4. JIRÁK, Roman. Alzheimerova choroba. Praha : Maxdorf, 1998. ISBN 80-85800-88-8. 

 

5. KALVACH, Z. a kol. Úvod do gerontologie a geriatrie. 1.vyd. Praha : Karolinum, 

1997. 190 s. ISBN 80-7184-366-0. 

 

6. KOUKOLÍK, F., JIRÁK, R. Alzheimerova nemoc a další demence. Praha : Grada, 1998. 

229 s. ISBN 80-7169-615-3. 

 

7. RHEINVALDOVÁ, E. Novodobá péče o seniory. 1.vyd. Praha : Grada, 1999. 88 s. ISBN 

80-7169-828-8. 

 

8.  STEJSKALOVÁ ,M. Psychoterapie uměním. 1.vyd. Praha : Pressto Publishing, 2012. 

193 s. ISBN 978-80-9051141-0-2. 

 

9. ŠPATENKOVÁ, N., BOLOMSKÁ B. Reminiscenční terapie. 1. vyd. Praha : Galén, 2011,  

112 s. ISBN 978-80-7262-711-0. 

 

10. STUART – HAMILTON, I. Psychologie stárnutí. Praha : Portál, 1999, 319 s.  

       ISBN 80-7178-274-2. 



74 

 

 

11. ŠICKOVÁ – FABRICI, J. Základy arteterapie. 1.vyd. Praha : Portál, 2002. 176 s.  

ISBN 80-7178-616-0. 

 

12. TOPINKOVÁ, E. Jak správně a včas diagnostikovat demenci. 1.vyd. Praha : UCB 

Pharma, 1999, 82. s. ISBN 80-238-4913-1. 

 

13. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. 1.vyd. Praha :  

Karolinum, 2008. 461 s. ISBN 978-80-246-1318-5. 

 

14. VYMĚTAL, J. A KOL. Obecná psychoterapie. 2.vyd. Praha : Grada, 2004, 340 s.  

ISBN 80-247-0723-3.   

 

15. ZGOLA, Jitka. Úspěšná péče o člověka s demencí. 1.vyd. Praha : Grada, 2003,  

      232 s. ISBN 80-247-0183-9. 

 

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY 

 

1. Příprava na stárnutí . Ministerstvo práce a sociálních věcí. [online]. 2008 

    [cit. 2012-10-09]. Dostupný z WWW:  http://www.mpsv.cz/cs/2856   

 

2. Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity v České republice. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. [online]. 2012 [cit. 2012-10-09]. 

       Dostupný z WWW:  http://www.mpsv.cz/cs/11696       

  

3.  Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012.  Ministerstvo 

práce a sociálních věcí. [online] . 2008 [cit.2012-10-09]. 

       Dostupný z WWW: http://www.mpsv.cz/cs/5045     

 

4.  Pomocné tlapky – Canisterapie.  Canisterapie. [online] .2009 [cit. 2013-01-03] . 

Dostupný v WWW: http://www.canisterapie.cz/cz/ 



 

Přílohy 
 

Seznam příloh:  

• Příloha č. 1 – Dotazník 

• Příloha č. 2 – Paměťová cvičení 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 

 
Dotazník spokojenosti uživatelů  
Domova pro seniory Centrin CZ 

 
    

Identifikační otázky. (zakroužkujte vhodné) 
Jste muž/ žena? 
 
  Váš věk je? 
a) 60 – 70 let 
b) 70 -  80 let 
c) 81 a více 
 
Délka Vašeho pobytu v Domově pro seniory? 
a)   méně než rok  

            b)  1- 3 roky 
            c)   více než tři roky  
  
 

1. Jste spokojen/a/ s bydlením v zařízení? 
a)   Ano, jsem. 

      b)   Částečně. 
      c)   Ne, nejsem.  
 
 
2. Jste spokojen/a/ se stravou v zařízení? 

 a)   Ano, jsem. 
            b)  Částečně. 

       c)  Ne, nejsem. 
 
 
3. Jste spokojen/a/ se službami – praní, žehlení, úklid?  

 a)    Ano, jsem.                             
            b)    Částečně. 
            c)     Ne, nejsem. 
            d)    Prádlo mi pere moje rodina  -  dcera/syn. 
 
 
 



 

4. Jste spokojen/a/ s chováním personálu? 
a)    Ano, jsem. 
b)    Částečně. 

            c)    Ne,nejsem. 
 
        

5. Jste spokojen/a/ s lékařskou péčí v zařízení? 
a)   Ano, jsem. 
b)   Částečně. 

      c)   Ne, nejsem. 
 

 
6. Jste spokojen/a/ s možností trávení volného času? 

a)   Ano, jsem. 
b)   Ne, nejsem. 
c)   Nemohu se účastnit volno časových aktivit, 
      nedovoluje mi to můj zdravotní  stav.   
     

 
7. Jakých aktivit se v zařízení nejraději účastníte? 

a)    Přednášky, besedy s různou tématikou 
            b)   Výlety 
            c)   Kultura – divadlo, koncerty 
            d)   Pracovní terapie 
            e)   Muzikoterapie 
            f)    Reminiscenční terapie 
            g)    Jiné 
            h)   Nemohu se jich bohužel účastnit 
 

8. Co Vám v zařízení schází? 
a)    Soukromí 
b)    Více aktivit či zábavy 
c)    Odpočinkové pobyty 
d)    Příjemné sociální klima 
e)    Nic mi neschází 
f)     Jiné 
 

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jak jsou spokojeni uživatelé Domova pro 
seniory v tomto zařízení s poskytovanými službami. Dotazník je vypracován pro 
VOŠ MILLS, s.r.o. 



 

Příloha č. 2 
 

 
Trénink paměti: 
 
Doplňte druhou část známých přísloví: 
 
Šaty dělají ......................................................... 

Zvyk je ............................................................... 

Nechval dne ...................................................... 

Nemá na růžích ................................................. 

Mluviti stříbro, .................................................. 

Kam čert nemůže, ............................................. 

Lepší prosba nežli .............................................. 

Lepší vrabec v hrsti ............................................ 

Kdo po ránu brzo vstává .................................... 

Kovářova kobyla a ševcova žena ........................ 

Pes, který štěká, ................................................. 

Neštěstí nechodí po horách, ale ........................ 

Co můžeš udělat dnes, ....................................... 

 

 

Slovní zásoba – přesmyčky hradů a zámků: 

Š K R E J A L T N ................................................ 

V O Z Í K V ........................................................ 

R N E Š T E P J N ............................................... 

Š N O P I K O Ě T .............................................. 

V H I Š O V .......................................................  

R O K L Í ........................................................... 

Ř I B R O C A T I E ............................................. 

N L Y Á ............................................................. 

Š E J N I M Ě T .................................................. 

Z E B Ě D Z ........................................................ 



 

Příloha č. 2  pokračování 

 

Přirovnání:  

Dlouhý jako ..................................................... 

Bledý jako ....................................................... 

Pilný jako ........................................................ 

Šťastný jako .................................................... 

Hladový jako ................................................... 

Tvrdohlavý jako .............................................. 

 

 

Co mají společného slova ? 

Polévka, moučník, salát, předkrm, příloha, aperitiv ............................................................. 

Tabule, křída, lavice, třídní kniha, nástěnka ......................................................................... 

Krychle, koule, kvádr, jehlan, válec, kužel ............................................................................ 

Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko ......................................................................................... 

Bazalka, kari, kmín, šafrán, majoránka, pepř ........................................................................ 

Povídka, román, báseň, esej, fejeton, cestopis ..................................................................... 

Markéta, Monika, Marta, Marcela, Mahulena ...................................................................... 

 

 

Doplňte druhou postavu do známé dvojice: 

Hamlet a ....................................................... 

Radúz a ......................................................... 

Hanzelka a .................................................... 

Ctirad a ......................................................... 

Voskovec a ................................................... 

Šimon a ........................................................ 

Suchý a ......................................................... 

Kain a ............................................................ 

Oldřich a ....................................................... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


