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Anotace  

Bakalářská práce „Experiment s emocemi klientů s Alzheimerovou nemocí“ se zaměřuje na 

problematiku Alzheimerovy choroby. Práce se dělí na dvě části, na teoretickou a výzkumnou. 

V teoretické části je přesně definována Alzheimerova choroba, její příčiny, důsledky ale i léčba 

farmakologická a v samostatné kapitole definována i léčba nefarmakologická. Ve výzkumné 

části je použita ke sběru dat metoda pozorování, která zachycuje emocionální prožívání klientů 

při reminiscenční terapii. Získaná data a informace jsou zaznamenány a následně vyhodnoceny. 

 

Klíčová slova  

Alzheimerova choroba, demence, terapie, reminiscenční terapie, senioři 

 

 

Annotation  

Bachelor thesis "Experiment with emotions of clients with Alzheimer's Disease," focuses on 

the issue of Alzheimer's disease. The thesis is divided into two parts, theoretical and research. 

In the theoretical part, Alzheimer's disease is precisely defined, its causes, consequences, but 

also the pharmacological treatment and a non-pharmacological treatment is defined in a 

separate chapter. In the research part, a method of observation is used to collect data, which 

capture the emotional experience of clients during reminiscent therapy, the acquired data and 

information are recorded and subsequently evaluated. 
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Úvod  

Důvod tématu mé bakalářské práce je, že v nynější době pacientů s Alzheimerovou 

chorobou velice roste a bohužel i v mém okolí zaznamenávám, mnohem častěji sdělení této 

diagnosy prarodičům, či jiným blízkým rodinným přátelům. Své přímé zkušenosti s touto 

chorobou již tedy nemám pouze ze studijních praxí či pracovních příležitostí, dá-li se tedy říci 

z profesního života, ale bohužel se setkávám s pacienty trpící Alzheimerovou chorobou i 

v osobním životě. Z těchto zkušeností musím naprosto potvrdit, že se jedná o velice náročnou 

nemoc a to jak pro pacienta, tak samozřejmě i pro jeho rodinu. Jedná se o velice citově náročnou 

nemoc, která je mnohdy plná pouze smutku a bezradnosti, ale vždy tyto emoce nemusejí 

převládat a jsou v brzku zapomenuty, když se objeví ten nejkrásnější dar v podobě, krásného a 

upřímného úsměvu nebo i přímo vyřčeného slova „děkuji“.   

Z tohoto důvodu jsem se rozhodla věnovat ve své bakalářské práci této chorobě. Mým 

zásadním cílem bylo definovat přímo tuto chorobu, jak k onemocnění dochází a hlavně jaké 

jsou příznaky. V mnoha případech se můžeme setkat s tím, že Alzheimerova choroba není 

zachycena včas, její jednotlivé příznaky jsou přecházeny a mnohdy i bagatelizovány. Ve své 

práci se též věnuji i rizikovým faktorům této choroby, neboť hlavním důvodem pro vznik 

Alzheimerovy choroby nemusí být pouze lidský věk, ale někdy může být způsobená i genetikou 

či opakovanými úrazy hlavy atd. Pozornost ve své práci věnuji i klinickému rozdělení 

Alzheimerovy choroby přesněji tedy nejčastěji používanému dělení této choroby na počáteční, 

střední a konečné stadium. Samozřejmě se ve své práci věnuji i dopadům na další kognitivní 

funkce, a to které funkce jsou nejčastěji postiženy a jaký dopad, má na fungování, 

Alzheimerova choroba. Ve své práci se též zaobírám i farmakologickou a nefarmakologickou 

léčbou Alzheimerovy choroby. Nefarmakologické léčbě se v samostatné kapitole věnuji 

podrobněji, kde popisuji nejčastěji používané aktivizační postupy a terapie. Největší pozornost 

však věnuji reminiscenční terapii, která je klíčová pro můj výzkum. Ve výzkumné části 

využívám k získání dat, metodu pozorování a analýzu vykonávané činnosti klienta při 

reminiscenční terapii. Mým úkolem bylo tedy zaznamenat klientovu aktivitu při terapii a co 

nejlépe, pokud to je možné, zaznamenat, emoční reakci klienta při vybavování osobních 

vzpomínek klienta při zmíněné reminiscenční terapii.  
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1. Terminologické vymezení Alzheimerovy choroby 

 

1.1.  Vymezení termínu 

V nynější době dochází k významnému stárnutí populace, jedná se o celosvětový trend, 

kterému se bohužel neubránila ani Česká republika. Ke stárnutí neodmyslitelně patří jak 

ekonomické, sociální ale hlavně a nejčastěji zdravotní problémy. Mezi závažné komplikace 

zdravotních, sociálních a ekonomických důsledku se řadí demence – a její nejčastější typ 

Alzheimerova choroba. (Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. 2007) 

Jedna se o velmi závažné onemocnění, které se řadí na první příčky skupiny 

degenerativních onemocnění. Tímto onemocnění v České republice trpí odhadem 155 tisíc lidí, 

což je 1,2 % populace.  První definice Alzheimerovy choroby se uskutečnila v roce 1907, 

německým lékařem Aloisem Alzheimerem, v té době, tuto chorobu označil jako výjimečnou a 

velice vzácnou. V nynější době, se ale takto už definovat, popřípadě popsat nedá. 

(http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/) 

Definice Alzheimerovy choroby v literatuře je různá, ale ve většině případů se objevuji 

stejné znaky a charakteristiky. Tudíž by se dala charakterizovat jako pomalá, degradující 

nemoc, jejímž důsledkem dochází k poruchám paměti, myšlení, soustředěnosti, soběstačnosti a 

v pokročilém stádiu se projevuje i poruchami orientace, nálad, ale i chování a emocí. 

 Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) charakterizuje Alzheimerovu chorobu následovně: 

 Jedná se o deteriorace paměti a myšlení, které postupně narušují soběstačnost v aktivitách 

denního života. Paměť je narušena ve všech složkách a k její poruše patří nedílně i poruchy 

chování a myšlení. Typický průběh onemocnění: nenápadný začátek, pozvolná progrese a 

zhoršování kognitivních funkcí. (Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. 2007; Jirák R., 

Holmerová I., Borzová C. 2009) 

Příznaky Alzheimerovy choroby, bývají podobné jako u deprese. Proto je nutné včas 

vyhledat lékaře popřípadě geriatra, který se na danou problematiku specializuje. Ti by na 

základě odborného klinického, nebo laboratorního vyšetření měli odhalit, zda se jedná o 

příznaky této demence, nebo o projev úplně jiné choroby. 

 Alzheimerova choroba, nemusí být vždy podmíněna věkem, ale u menšího počtu osob, 

může být vznik ovlivněn i geneticky - familiárně. Dochází ke genovým mutacím na 

chromozomech (21, 14 a 1), což vede k ukládání chorobné bílkoviny beta- amyloidu. Postihuje 

jedince mladší 65 let a ve většině případů může být postiženo i více pokrevně příbuzných členů 

http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/
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rodiny. Vznikla i hypotéza že Alzheimerova choroba je polygenní onemocnění, k jejímuž 

rozvoji nemoci je potřeba genetické podmínění na vícero místech.  

Nejčastější podoba Alzheimerovy choroby je tzv. – sporadická (občasná) forma. Jedná se 

o typické onemocnění podmíněné vyšším věkem, může se objevovat i u mladších pacientu, ale 

zcela sporadicky. Dědičné vlivy, zasahují do projevu vzniku i této formy demence, ale v méně 

případech. Větší riziko onemocnění Alzheimerovou chorobou je u pacientů s kraniocerebrálním 

poraněním (způsobené úrazy, pády, opakovanými údery aj.), ale nejjednoznačnějším rizikovým 

faktorem stále zůstává lidský věk. (Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. 2007; Jirák R., 

Holmerová I., Borzová C. 2009) 

V čisté podobě Alzheimerova choroba tvoří 50% všech demencí a bývá často kombinovaná 

i s jinými demencemi. Ať se jedná o smíšenou formu demence Alzheimerovsko- vaskulární 

demence, tak často bývá i Alzheimerova choroba a demence s Lewihyho tělísky či 

Alzheimerova choroby s Parkinsonovou chorobou.  

Alzheimerova choroba, je pomalu vznikající demence, s progredientním průběhem kdy ve 

většině případů dochází k plynulému zhoršování stavu, nebo mimořádným zpomalení až 

zastavení zhoršování stavu. Podle různých průzkumu, bylo zjištěno, že ženy jsou ohroženy 

vznikem demence více než muži.  

Alzheimerova choroba vždy končí smrtí a její délka trvání se odhaduje na 7, až 15 let u 

osob s genetickým podmíněním může být délka trvání kratší. Zatím se nejedná o vyléčitelné 

onemocnění, pouze lze zmírnit jeho příznaky (a to buď farmakologickou, anebo 

nefarmakologickou léčbou). (Callone P. R. 2008; Jirák R., Holmerová I., Borzová C. 2009; 

Jirák R. a Koukolík F. 2004; Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. 2007) 

 

1.2.  Příčiny a rizikové faktory 

       V literatuře je nejčastěji uváděna jako příčina nebo rizikový faktor pro vznik Alzheimerovy 

choroby vyšší věk a genetické dispozice. Bylo zjištěno, že hlavní příčinou Alzheimerovy 

choroby je, že v prostorách mimo nervové buňky dochází k ukládání chorobně vzniklé 

bílkoviny – beta-amyloid. Tyto bílkoviny tvoří krystalky, kolem nichž dochází k řadě dalších 

neurodegenerativních dějů. Jedná se o útvary, které se nazývají neuritické plaky. Čím více je 

plaků v určité oblasti mozkové kůry, tím více je funkčně postižená mozková oblast. Beta-

amyloid vzniká z bílkoviny, která je tělu vlastní popřípadě je pro něj nezbytná. Tedy bílkovina, 

která je v mozkových buňkách přítomná i za normálních okolností. Tato bílkovina se nazývá 

amyloidový prekurzorový protein. Ten je štěpen za normálních okolností enzymem nazývaným 
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alfa-sekretáza na krátké rozpustné fragmenty, které mají svůj fyziologický význam. Za 

patologických podmínek Alzheimerovy choroby je amyloidový prekurzový protein následně 

štěpen enzymy beta-a gama sekretázami, které vytvářejí podstatně delší fragmenty než při 

štěpení alfa-sekretázou. Tyto další fragmenty neplní své fyziologické úkoly, přestávají být 

rozpustnými, srážejí se a polymerují. Tak vzniká beta-amyloid. Bylo zjištěno více genetických 

mutací, ale u těch kde vznikla Alzheimerova choroba v pozdějším věku, se však genetické 

změny nenalézají.(Jirák R., Holmerová I., Borzová C. 2009) 

Významným faktorem je však také i genetická dispozice, sice se jedná a menšinovou 

příčinu, ale má své zastoupení. Přesně se jedná o Familiární (vrozené) formě Alzheimerovy 

choroby. Ta se často projevuje dříve (v některých případech i u lidí před dovršením 65. let) a je 

způsobená genovou mutací 21, 14 a 1 chromozomu. Možným rizikem, často bývá uváděn i 

Downův syndrom, u kterého vzniká větší pravděpodobnost onemocnění Alzheimerovou 

chorobou i dříve před dovršením 50. let věku. (Jirák R., Holmerová I., Borzová C. 2009) 

V literatuře se objevuje jako dalším významným faktorem a příčinou vzniku Alzheimerovy 

choroby úrazy hlavy, ať se jedná o opakované rány do lebky (tyto úrazy se týkají převážně 

boxerů) nebo pády s následkem úrazu lebky (zapříčiněné spíše zhoršenou rovnováhou u 

seniorů). V nejhorších případech může dojít k stavu bezvědomí, a pokud se tento stav často 

opakuje, nebo má delší stav trvání (minimálně 15minut), může tak dojít k ohrožení vzniku 

Alzheimerovy choroby.  (Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. 2007; Jirák R., Holmerová I., 

Borzová C. 2009) 

Tímto typem demence nemusejí být ohroženi jen lidé s nízkým vzděláním, nebo 

inteligenčním kvocientem, ale i lidé s vyšším vzdělaním. Podle výzkumů České 

Alzheimerovské společnosti bylo zjištěno, že Alzheimerovou chorobou trpí lidé jak 

se středním, ale i vysokoškolským vzděláním. Rizikem je i nedostatek mentální a fyzické 

aktivity. Bylo zjištěno, že větším procentuálním průměrem jsou ohroženy ženy, jak muži, neboť 

se dožívají vyššího věku. (Mátl O., Mátlová M. a Holmerová I., 2016) 

Rozvoj Alzheimerovy choroby, mohou vyvolat i některé léky. Jedná se sice zcela o 

výjimečné riziko, a to u lidí vyššího věku, s již existujícím organickým onemocněním mozku, 

nebo tělesnými poruchami. Zapříčiněno to může být příjmem více léku najednou, které se 

mohou navzájem ovlivňovat. Nejčastěji se jedná o benzodiazepinové přípravky – jakožto 

přípravky pro zlepšení spánku. Vlivem těchto vedlejších látek může dojít k narušení paměti a 
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to právě při zapamatování si nových obsahů. (Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. 2007; Jirák 

R., Holmerová I., Borzová C. 2009) 

Mezi ovlivnitelné rizikové faktory bývá často uváděn vysoký krevní tlak, špatně 

kompenzovaný diabetes, zvýšený cholesterol a neopomínaje zvýšená konzumace alkoholu ale 

i kouření.  Dále se také uvádí i jako další příčinou chronický stres, nebo negativní životní 

situace. Jako zvýšené riziko pro rozvoj Alzheimerovy choroby se též uvádí i deprese, díky ní, 

jsou senioři ohrožení 3-4 krát více. (Jirák R., Holmerová I., Borzová C. 2009) 

1.3.  Klinický obraz Alzheimerovy choroby 

   Rozvoj Alzheimerovy choroby bývá u každého člověka jiný - individuální. U někoho se 

projevuje pomalu a nenápadně, jindy její projev může být rychlý. Nejčastěji je ale projev 

charakterizován plynulým zhoršováním stavu anebo úplným zastavením zhoršování stavu. 

Projev nemoci se průměrně odhaduje po dobu 7-15 let od prvních příznaků, bohužel vždy konči 

smrtí. Roli v rychlosti projevu Alzheimerovy choroby hraje jak životní styl, zvládání stresových 

situací, nedostatek mentální a fyzické aktivity, tak zároveň záleží na genetické dispozici 

člověka. (Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. 2007; Jirák R., Holmerová I., Borzová C. 2009) 

Z počátku se projevuje jako mírná porucha poznávacích funkcí. Dochází k poškození paměti, 

krátkodobé střednědobé a nakonec i dlouhodobé. Je postižena i epizodická paměť či vštípivost 

paměti. V brzké době se přidávají i poruchy orientace a to jak v prostoru, tak i v čase. Dochází 

k zániku logického uvažovaní ale i k úbytku soudnosti. Vliv Alzheimerovy choroby má dopad 

i na zapomínání jmen, tváří, ale i předmětů (může se projevovat nelogickým ukládáním věcí, 

na jiná místa než běžně patří). Celkově dochází k dezorientaci- nemocní nejsou schopni si nic 

nového zapamatovat. (Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. 2007; Jirák R., Holmerová I., 

Borzová C. 2009) 

Všechny tyto symptomy jsou charakteristické pro určitá stadia Alzheimerovy choroby. 

V literatuře jsem se setkala nejčastěji se třemi stadii, ale někteří autoři je rozdělují i do více 

početných stadii. Pro mou bakalářskou práci jsem se rozhodla, použít tří stadiové schématické 

rozdělení. 

    1.3.1. První stadium  

 Také nazývané počáteční stadium často se projevuje poruchami, kterým rodina nebo 

nejbližší nevěnují pozornost a v některých případech ani ošetřující lékař. Neboť projevy se 

nezdají tak závažné a často přehlédnutelné. Může tedy docházet k lehkým změnám projevů 
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chování, které okolí nebere v potaz, či dává za vinnu vyššímu věku a stárnutí. Přitom ale 

v počátečním stadiu lze správně zvolenou léčbou pozastavit průběh Alzheimerovy choroby. 

Zcela prvně je postižena paměť. Dochází k poruchám deklarativní paměti, v tomto případě 

se tedy nejčastěji jedná o krátkodobou paměť. Tato porucha způsobuje, že člověk není schopný 

si zapamatovat nic nového, ale i si vybavit události, které se odehrály v nedaleké době. Poruchu 

paměti si často uvědomuje i sám pacient. Jedná se o subjektivní požitek, kdy postiženému 

dochází, že jeho paměť už neslouží jak má a jak by i měla. Často dochází tedy k odmítání, nebo 

zamlčování změn. To může vést k frustraci, a díky ní může senior i nepředvídatelně reagovat. 

Nejčastěji dochází k projevům smutku, strachu, úzkosti ale i k depresím. V nejhorších případech 

může dojít k projevům agrese a to už vůči sobě, nebo okolí. Současně se jedná i o projev 

objektivní, okolí může vnímat, že dochází k výrazným změnám v projevu chování a uvažování 

blízkého. Velice často, ale změnu chování dále neřeší. V prvním stádiu, začíná docházet i 

k poruchám denních, profesních a složitějších aktivit. Jednoduché aktivity člověk dostatečně 

zvládá sám jakožto si sám uklidit, provést osobní hygienu, ale i číst nebo psát. V tomto období 

je člověk schopný i luštit křížovky nebo sudoku. Není zcela závislý na pomoci okolí ale jen na 

občasné výpomoci (v podobě zanechávání upomínek, připomínek, vzkazů atd.). Mezi typické 

znaky prvního stadia se může řadit i zhoršené vyjadřování. Člověk má občasné problémy 

s vyjádřením myšlenky, vzpomínky. Může docházet i k tomu, že pacient se začne vyhýbat 

rozhovorům nebo při rozhovoru často mění téma. V neposlední řadě dochází i k poruchám 

orientace a to především na vzdálenějších a méně navštěvovaných místech. 

 Člověk je tedy v prvním stádiu relativně samostatný, základní aktivity dokáže zvládat sám, 

popřípadě s menší pomocí rodiny nebo okolí. V prvním, počátečním stadiu ještě není nutná 

institucionalizace. (Callone P. R. 2008; Jirák R., Holmerová I., Borzová C. 2009; Holmerová I., 

Jarolímová E., Suchá J. 2007) 

1.3.2. Druhé stadium  

 Pro druhé stádium Alzheimerovy choroby je typické rapidní zhoršování psychického ale i 

fyzického stavu. Dochází k významným poruchám paměti, ale i k poruchám ostatních 

kognitivních funkcí. Toto období má nejdelší trvání, odhaduje se, že druhé stádium 

Alzheimerovy choroby trvá přibližně od 2 do 10 let. Jedná se o období, které je velice náročné, 

jak pro postiženého, nýbrž ale i pro ošetřovatele. Charakteristické pro toto období je nepřetržitá 

péče a to nejlépe po dobu 24 hodin. 
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 Člověk se ocitá ve fázi, kdy už není schopen samostatnosti a je odkázán na pomoc rodiny, 

nebo ošetřovatelů. Dochází jak již často zmiňované, poruše paměti a to již významně jak 

krátkodobé tak ale i té střednědobé. Nedílně je postižena i řeč. Dochází tedy k tomu, že člověk 

není schopen tzv. udržet myšlenku nevyjímaje ji i vyslovit. Slovní zásoba je velice omezená a 

člověk obtížně nachází správná slova pro její popsání. To vede k záměrnému vyhýbání se 

konverzace, ale i společnosti. Současně se dostavuje i porucha pozornosti nebo i snižování 

schopnosti číst a psát. Pacient se uzavírá do sebe, často je i dobrovolně izolován a neopouští 

svůj domov. Pro druhé stádium Alzheimerovy choroby je též typický úpadek aktivit, pro 

člověka se běžné a časté aktivity jako je osobní hygiena, oblékání, nebo i vaření stávají 

nesplnitelné, člověk již není schopný si sám nakoupit a je tedy odkázán na veškerou pomoc své 

rodiny popřípadě blízkých. S tímto stavem neodmyslitelně je spojována i porucha emotivity a 

změna osobnosti a temperamentu. Často tedy lidé upadají do deprese, nebo trpí strachem. Však 

se jejich frustrace může projevit i zvýšenou agresivitou. Agresivní chování velice ztěžuje péčí 

o člověka s tímto typem demence, neboť může docházet k napadání členů rodiny anebo 

ošetřovatelů. Další příznak poruchy emotivity mohou být i halucinace či bludy, stává se, že 

člověk vidí postavy nebo slyší zvuky, které nemají zdroj v reálném prostředí. Vlivem poruchy 

paměti a jiných kognitivních funkci, dochází k markantnímu zhoršení orientace, nejen na 

neznámých místech což je typické u počátečního stadia, ale hlavně i ztrátou orientace 

v prostředí kde žije, popřípadě i v blízkém okolí. Dochází tedy k častému bloudění, které může 

vést i k odchodu z domova s tím problémem, že už nejsou schopni nalézt cestu zpět ke svému 

bydlišti. Lidé jsou tak schopni urazit neuvěřitelně dalekou cestu, bez povšimnutí 

kolemjdoucích. K těmto odchodům velice často dochází v pozdních večerních hodinách a 

někdy bohužel mohou skončit i tragicky. Při tomto stadiu Alzheimerovy choroby se i stává, že 

člověk zapomíná tváře, jména svých blízkých ale i ošetřovatelů. Je běžné, že člověk 

ošetřovatele na určitou chvíli nepoznává, nebo zaměňuje jména. Může tedy dojít k nepoznání 

blízkého, ale i k zaměňování identit blízkých. Obvyklé je, že člověk trpící tímto typem 

demence, si často nedokáže vybavit jaký je den, měsíc ale i rok či roční období. To může vést 

ke spojování současnosti s minulostí. Velice často se se v této fázi Alzheimerovy choroby 

dostavuje pomočování a později i inkontinence stolice. Dochází k postižení i jemné motoriky. 

Velice často jsou přítomny i spánkové inverze, které způsobují, že člověk přes den spí a v noci 

je bdící. 

Pro toto stádium Alzheimerovy choroby je typická a hlavně nutná celodenní péče. Tudíž je 

vhodná a často i doporučována institucionalizace. Péče o osoby trpící druhým stádiem 
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Alzheimerovy choroby, bývá pro členy rodiny velice vysilující. Proto je možné využít 

odborných pečovatelských zařízení jako je například denní stacionář, který umožní rodině si na 

určitou dobu odpočinout, nebo si zařídit nezbytné věci. Pokud rodina péči o osobu trpící tímto 

stádiem Alzheimerovy choroby nezvládá, nebo není v její moci péči zajistit, může využít 

Alzheimer centra, kde je poskytovaná nejodbornější péče osobám trpící tímto typem demence. 

(Callone P. R. 2008; Jirák R., Holmerová I., Borzová C. 2009; Holmerová I., Jarolímová E., 

Suchá J. 2007; ZGOLA J. M. 2003;) 

1.3.1 Třetí stadium 

   Je podmíněno průběhem Alzheimerovy choroby, kdy dochází k zničení některých 

mozkových buněk a jejich spojení – synapsí. Dochází tedy k úbytku mozkové tkáně, přímo se 

jedná o mozkovou atrofii. Současně se v mozku vytvářejí plaky, které obsahují amyloid a ta 

má na svědomí ničení mozkových buněk. Doba trvání tohoto stádia je různá, ale většinou se 

jedná o období trvající 1 až 3 roky. 

V tomto stádiu demence, dochází k úplnému poškození paměti a to jak krátkodobé, 

střednědobé tak ale už i dlouhodobé. Dochází k zvýšené poruše ne-li k úplnému zániku verbální 

komunikace, slovní zásoba je zcela postižena. Člověk se tedy špatně dorozumívá, často 

nedokáže říci, co ho bolí, jak se cítí, neví a nedokáže komunikovat s okolím. Dochází 

k amnestické dezorientaci jak místa bydliště, okolí ale i v sobě jako osobnosti. To vede k úplné 

ztrátě osobní identity. Člověk už není zcela samostatný, soběstačný ale trvale závislý na pomoci 

jiné osoby. Dochází k výrazné redukci vlastního pohybu, špatné chůzi a doprovodná může být 

apraxie Ve větší míře, je člověk s tímto stádiem Alzheimerovy choroby připoután na lůžko, a 

proto je nutné dbát na to, aby nedošlo k dalšímu ohrožení související s pobytem na lůžku. Přímo 

se tedy jedná o zápal plic, proleženiny, anebo zánět močových cest. Dochází zcela k zániku 

běžných aktivit, neboť jich člověk není už schopen. Člověk trpící tímto stádiem Alzheimerovy 

choroby, zcela nepoznává rodinu, přátele, ošetřující ale i známé předměty, které jindy běžně 

používal. V tomto stádii demence je přítomná i porucha příjmu potravy, protože ve většině 

případů má člověk potíže s polykáním potravy. Dopad stádia této demence je takový, že člověk 

ztrácí zcela civilizované chování a ve vetší míře se projevuje jen zvuky. Dochází ke ztrátě 

veškerých návyků, dovednosti a pacient nutně vyžaduje celodenní pozornost. Lidé trpící 

Alzheimerovou chorobou, většinou umírají na zápal plic či průdušek, které jsou u lidí stejného 

věku léčitelné. Nelze zapomenout i na úrazy a jejich následky, neboť pacienti s tímto stadiem 
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Alzheimerovy choroby již nejsou schopni jakéhokoliv obranného pohybu. Alzheimerova 

choroba se tedy dá označit, podle některých studií za základní příčinu smrti.   

 Ve společnosti existuje mylná představa, že i člověk zcela dementní nic nepotřebuje a 

jakákoliv činnost jemu věnovaná je zbytečná a nedoceněná. V žádném případě tomu tak není, 

každá činnost jemu věnovaná má smysl. Ač už člověk trpící konečným stádiem Alzheimerovy 

choroby nedokáže zcela zřetelně podle svého okolí projevit emoce, dokáže je projevit jiným 

způsobem pro něj bližším, ale stejně lidským a hodnotným. Důležité je i zajištění kvalitní a 

odborné péče, ale zároveň i zájem, který snad umožní, aby konec života lidí trpící 

Alzheimerovou chorobou, dožili důstojně a zcela plnohodnotně. (Callone P. R. 2008; Jirák R., 

Holmerová I., Borzová C. 2009; Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. 2007) 

1.4.  Poruchy kognitivních funkcí  

Následkem onemocnění Alzheimerovy choroby dochází k poruchám mozku a k úbytku 

jeho tkání. To má za následek, že dochází k poruchám kognitivních funkcí. Větší polovina 

společnosti má mylnou představu, že Alzheimerova choroba napadá pouze paměť. Není tomu 

tak a proto bych chtěla ve své práci základně popsat, dopad Alzheimerovy choroby i na jiné 

funkce mozku. Důležité ovšem je, že projev Alzheimerovy choroby je individuální, tedy vždy 

v každém případě nemusí mít stejný dopad. U některých lidí trpící touto nejčastější demencí, 

se mohou její projevy projevovat úplně jinak, nebo vůbec. (Jirák R. a Koukolík F. 2004; 

Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. 2007) 

1.4.1. Porucha paměti 

První z funkce mozku, kterou postihuje Alzheimerova choroba.  Dochází k zřetelnému 

poklesu schopnosti se učit novým informacím, anebo se jimi řídit. Nejčastěji dochází k poruše 

krátkodobé paměti. To způsobuje, že člověk zapomíná zážitky z dob nedaleko vzdálených. 

Postupně dochází k úpadku i paměti střednědobé a v konečném stádiu dochází i k poruše 

dlouhodobé paměti. Dochází k poruchám vybavení si něčeho dříve naučeného, starších 

informací. Porucha paměti má dopad ale i na rozvoj úzkosti, nejistoty, ale i nedostatek vhledu 

při různých situacích. Neopomínaje má porucha paměti dopad i na poruchu orientace a to 

nejen v prostředí, ale i v čase a později i sám v sobě. Lidé na základě poruchy paměti, mají 

časté dotazy, připomínky ale dochází i k úbytku logického myšlení. Často dochází k projevu 

paranoidních představ.(Jirák R. a Koukolík F. 2004; Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. 

2007) 
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1.4.2. Porucha pozornosti 

Poznávací funkce, která je vlivem Alzheimerovy choroby též postižena a to již v počátcích 

vzniku. Pozornost umožňuje zaměřit vnímání k určitému objektu, nebo vnímat více objektů 

najednou. Pakliže dojde k její poruše, způsobuje právě u lidí trpící demencí, že nedokáží svou 

pozornost věnovat objektům, které jsou důležité. Spíše svou pozornost věnují objektům, které 

v určité době nejsou důležité. Pozornost je tedy kolísavá a často špatně udržitelná. Pacient není 

mnohdy schopen se věnovat určité aktivitě. Na okolí způsob tohoto chování působí velice 

zmateně, ale může jej vnímat i velice negativně. Dochází tedy k roztržitosti i u lidí, kteří před 

určením diagnózy Alzheimerovy choroby, roztržití nebyli. (Jirák R. a Koukolík F. 2004; 

Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. 2007) 

 

1.4.3. Porucha řeči 

Kognitivní funkce, která bývá postižena už v začátcích rozvoje Alzheimerovy choroby. 

Vyskytuje se porucha řeči jak expresivní, tak ale i receptivní. Ty, ale nemusejí být postiženy 

zcela stejnou měrou či způsobem. Velmi často se objevuje echolálie, anebo agramatismus. 

V počátku rozvoje Alzheimerovy choroby, již dochází k poklesu slovní zásoby. Zhoršující 

porucha řeči má právě dopad takový, že klient není schopný popsat své myšlenky anebo 

porozumět významu slova. Používá nelogická spojení, nebo používá zkomolené žargonové 

výrazy a řeč je po gramatické stránce nesprávná. V závěru Alzheimerovy choroby dochází k 

tomu, že lidé často nejsou schopni komunikace, komunikují pomocí skřeků, pobrumlávání a 

jiných zvuků. (Jirák R. a Koukolík F. 2004; Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. 2007) 

1.4.4. Korové poruchy 

Dochází k izolaci smyslových agnosií a to vede k poruše smyslového vnímání, ale už na 

centrální úrovni odlišit podnět. Vede to tedy k pocitu, že člověk špatně vidí, nebo slyší i přesto 

že lékař diagnostikuje, že dané smysly jsou v pořádku nebo původní stav se nezměnil. Mezi 

korové poruchy se řadí agrafie- neschopnost číst, nebo se podepsat. Alexie – mechanické čtení, 

při které si čtenář nepamatuje, nebo nerozumí obsahu. Agnosie - neschopnost poznávat 

předměty, věci a lidské tváře, která se u pozdějšího stádia Alzheimerovy choroby velmi často 

vyskytuje. Samozřejmě se mezi korové poruchy řadí i další, ale já jsem se zaměřila jen na ty 

základní a nejčastěji se vyskytující. (Jirák R. a Koukolík F. 2004; Holmerová I., Jarolímová E., 

Suchá J. 2007) 
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1.4.5. Porucha orientace 

Další z časných příznaku Alzheimerovy choroby. Jedna se o dezorientaci jak v místě, 

prostoru, čase ale později s v sobě samém. Poruchy orientace se mohou projevovat tak, že 

člověk si nedokáže vzpomenout jaký je den, měsíc ale ani jaký je rok. Často nedokáže určit 

jaké je roční období a v konečném stadiu už ani, zda je ráno nebo večer. Neopomínaje se 

dostavuje i dezorientace v místě, neví, zda se nachází u sebe doma, nebo v jiném cizím 

prostředí. Často dochází i k tomu, že následkem poruchy orientace odchází klient z obydlí, za 

cílem že si dojde v pozdních večerních hodinách například nakoupit. V pozdním stadiu, může 

docházet i k tomu že člověk nedokáže určit svůj věk, dokáže se splést i o desítky let. Dochází 

tedy následkem poruchy orientace i ke ztrátě vlastní identity. (Jirák R. a Koukolík F. 2004; 

Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. 2007) 

 

1.4.6. Porucha úsudku a myšlení  

K poruchám úsudku a myšlení dochází právě degenerací intelektu. Člověk není schopný 

zpracovávat informace a logicky uvažovat. Dochází tedy ke zpomalení myšlení až do takového 

stadia, že člověk není schopný spočítat si důchod, správně se obléci (v zimním období si 

oblékne lehké letní oblečení) a hlavně odmítá lékaře a lékařskou péči. Často se cítí jako zdravý, 

příznaky záměrně zamlčuje a odmítá jakoukoliv lékařskou pomoc. K zamlčování příznaků jej 

vede strach z nestále situace a sám si uvědomuje, že dochází k neovlivnitelným změnám. 

Dochází k procesu, kdy se člověk buď snaží se s nemocí vyrovnat anebo ne a to do té doby, 

dokud nedojde k zániku nadhledu. Typické pro poruchu úsudku a myšlení je i paranoidní 

chování. Často jsou tedy přítomné bludy, jedná se o psychotickou poruchu myšlení, kdy je 

člověk o něčem pevně přesvědčen i když se to nezakládá vůbec na pravdě. To může vést 

k obviňování blízkých, že ho okradli, pomlouvají, nesnášejí nebo jiným příkladům. Typickým 

příznakem jsou i halucinace a to jak sluchové tak zrakové. (Jirák R. a Koukolík F. 2004; 

Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. 2007) 

 

1.4.7. Poruchy emocí 

Mezi další významné funkce, které Alzheimerova choroba ovlivňuje, jsou emoce a hlavně 

tedy i celkovou osobnost člověka. Ve většině případů může docházet tedy ke změnám 



19 
 

temperamentu, prožívaní, ale může ojediněle docházet i k otupování vyšších citů. Mezi typické 

projevy poruchy emoci se dájí považovat poruchy nálad, chování a jednání. Změny nálad jsou 

podmíněné vyšším procentem právě emocemi. Je známo, že právě následkem Alzheimerovy 

choroby může člověk trpět depresemi nebo nekontrolovatelnými změny nálad, a to buď 

nezastavitelným pláčem, i nepřiměřenou radostí. S prudkými změnami nálad, souvisí i 

netypické chování. To může být právě podmíněno změnou vnímání daného problému. Tedy že 

člověk, ať už něco někde zapomněl, nebo si nemůže vzpomenout, reaguje zcela neadekvátně a 

to buď silnou agresí ať už vůči okolí nebo sobě. Dále se jeho frustrace může projevit zvýšenou 

lítostí, anebo lhostejností. (Jirák R. a Koukolík F. 2004; Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. 

2007) 

 

1.5.  Prevence vzniku Alzheimerovy choroby 

Dle provedených lékařských studií bylo zjištěno, že díky správné prevenci lze 

minimalizovat rozvoj Alzheimerovy choroby, nebo její projev zcela zastavit. Velmi často je 

doporučované dodržovat správný zdravý životní styl. Samozřejmě omezit cigarety, nebo 

nejlépe se zcela vyvarovat kouření. Velmi důležitá je i redukce váhy, aby nedocházelo 

k obezitě, s níž souvisejí další onemocnění jako vyšší krevní tlak, nebo cholesterol. Právě 

nedodržováním správného a na všechny živiny bohatého jídelníčku, může docházet 

k ucpáváním cév a k vzniku rizika infarktu nebo mozkové mrtvice. Díky následkům vzniku 

těchto onemocnění, vzniká větší pravděpodobnost i vzniku demence. 

(http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/prevence/) 

Velice důležitá je i fyzická aktivita, která redukuje jak váhu, tak snižuje ohrožení vzniku 

diabetu, ale hlavně může pomoci i k snižování krevního tlaku. Jako nejdůležitější znak prevence 

vzniku Alzheimerovy choroby je uváděna i dostatečná psychická aktivita, tedy procvičování 

mozku. Nejčastěji za pomoci čtení, luštění křížovek, sudoku, ale i učení se cizímu jazyku, nebo 

studium Univerzity 3. věku. Jako dalším preventivním prvkem je uváděn i společenský život. 

V podobě návštěv kulturních akcí, rodiny či přátel anebo i návštěva zájmových aktivit a 

samozřejmě přispívá i rozšiřování koníčků. (Jirák R., Holmerová I., Borzová C. 2009) 

1.6 . Výzkum Alzheimerovy choroby 

Výzkum Alzheimerovy choroby, je řazen po celém světě na první příčky, mezi které se 

řadí i výzkum kardiovaskulárních chorob, zhoubných nádorů, nebo i AIDS. Jedná se tedy o 

http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/prevence/
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velice závažné onemocnění, kterému je každým rokem věnovaná větší a větší pozornost. Na 

výzkum Alzheimerovy choroby jsou věnovány velké finanční prostředky. Zaměřuje se hlavně 

na zkoumání genetiky Alzheimerovy choroby, mechanizmus tvorby patologických bílkovin 

beta-alomyidu a tau-proteinu, poruchy přenosu informací uvnitř buňky, nervové růstové 

faktory, vývoj nových léčiv proti Alzheimerově chorobě a dalším demencím. (Jirák R., 

Holmerová I., Borzová C. 2007)) 

Jsou vedeny výzkumy, které se také zabývají otázkou nárůstu pacientů s onemocněním 

Alzheimerovy choroby. Bylo zjištěno, že v brzké budoucnosti, bude přibývat více osob 

důchodového věku a dojde k úpadku ekonomicky činných osob. Dle jednotlivých výzkumů, lze 

očekávat, že na základě prodlužovaní života populace, bude docházet ještě k rapidnějšímu 

nárůstu pacientů, kteří mohou onemocnět Alzheimerovou chorobou. Právě výskyt onemocnění 

Alzheimerovou chorobou u populace, se stále zvyšuje, každým rokem tímto typem demence 

trpí více lidí, jak v České republice, tak po celém světě. (viz graf) 

 

 

Zdroj: Česká alzheimerovská společnost, o. p. s. 2016; Mátl O., Mátlová M. a Holmerová I., 

2016 

 

1.7 . Diagnóza Alzheimerovy choroby 

Diagnóza je velice důležitá, bez ní by nebylo možné zahájit účinnou a potřebnou 

farmakologickou léčbu a zároveň, je diagnóza důležitá pro zachování funkčního stavu pacienta. 

Je známo, že prvním příznakům Alzheimerovy choroby, se nevěnuje taková pozornost. Lidé, u 
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kterých se příznaky Alzheimerovy choroby začínají objevovat, mají tendenci jim nevěnovat 

pozornost a lehké problémy dávají za vinu narůstajícímu věku. Lidé mají tendenci odmítat 

jakékoliv duševní nebo psychické poruchy, a raději s představou že vše odezní, své onemocnění 

zamlčují.  

Rodina, nebo okolí příznaky z většiny přehlíží také, anebo jim odmítají věnovat pozornost. 

Případná podezření, přisuzují narůstajícímu věku seniora, popřípadě jednotlivé příznaky, mají 

tendenci bagatelizovat. Otázkou je, když pacient s lehkým podezřením navštíví lékařskou 

ordinaci a je mu poskytnuta diagnóza, která se zcela neliší od diagnózy laika. Bohužel, se 

můžeme setkat s tím, že ani specializovaný lékař, nevěnuje příznakům podezření a i pacientův 

stav je schopny podceňovat. Ovšem však může dojít ke zkreslenému vnímání. Tedy že vinna 

nemusí být na straně lékařů, že určili špatnou diagnózu. V některých případech, může dojít 

k tomu, že klient se při preventivní prohlídce zmobilizuje veškeré své síly a maximálně se 

soustředí. To může vést, k tomu, že lékař má dojem, že je vše v naprostém pořádku a jeho 

fyzický i psychický výkon odpovídá normě. Je tedy nutné, aby se lékař nespoléhával jen na 

momentální výkon pacienta, ale provedl anamnézu s pacientem, za účasti rodinných 

příslušníků. Je nutné, aby lékař dodržel i důkladné klinické vyšetření. Bohužel i přesto ve 

většině případů, dochází k tomu, že příznaky Alzheimerovy choroby, jsou podchyceny, až po 

zcela jejím napadnutí paměti a myšlení.  Dochází tedy k oddalování účinné léčby, která by byla 

schopna příznaky Alzheimerovy choroby zpomalit anebo dokonce i zastavit. Diagnóza 

Alzheimerovy choroby se sestavuje na základě klinického vyšetření podle určitých kritérií. 

(Jirák R. a Koukolík F. 2004; Jirák R., Holmerová I., Borzová C. 2009; Holmerová I., 

Jarolímová E., Suchá J. 2007) 

 

Základní kritéria pro stanovení diagnózy v České republice, je podle dělení MKN-10 a ta 

Alzheimerovu chorobu dělí do těchto dodatkových kódů: 

 

F00.0* Demence u Alzheimerovy nemoci s časným začátkem 

F00.1* Demence u Alzheimerovy nemoci s pozdním začátkem 

F00.2*Demence u Alzheimerovy nemoci‚ atypického nebo smíšeného typu 

F00.9*Demence u Alzheimerovy nemoci NS 

(http://www.uzis.cz/cz/mkn/F00-F09.html) 

 

 

 

http://www.uzis.cz/cz/mkn/F00-F09.html
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Holmerová, dělí klinické vyšetření takto: 

 je přítomen syndrom demence (testy, eventuálně psychologické vyšetření prokazující 

poškození kognitivních funkcí) 

  není přítomno jiné onemocnění, které by syndrom demence mohlo způsobit  

 CT nebo NMR mozku neprokazují jiné onemocnění (nádor, hematom, důsledky 

cévního onemocnění mozku…) a zpravidla prokazují určitý úbytek mozkové tkáně 

(někdy ale mohou být i negativní, a to zejména pokud jsou popisována na pracovišti, 

které se touto problematikou speciálně nezabývá 

 

Následně, zda jsou určitá kritéria, splněna vzniká pravděpodobnost, že se jedná o primární 

degenerativní proces, který vede k projevu demence. Nemusí vždy znamenat jen projev 

Alzheimerovy choroby, ale i jiné druhy demence. To se rozlišuje na základě klinického obrazu 

a zkušeností.  

(Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. 2007) 

 

DSM - IV určuje kritéria pro posouzení diagnózy Alzheimerovy choroby následovně: 

 zhoršení paměti (neschopnost učit se novým poznatkům a vybavit poznatky naučené 

dříve)   

 nejméně jedna z následujících kognitivních poruch:  

 afázie (ztráta symbolické funkce řeči, vztahující se k chápání a 

vyjadřování myšlenek, prostřednictvím slov)  

 apraxie (neschopnost provádět motorické aktivity navzdory 

neporušeným motorickým funkcím)  

 agnózie (neschopnost poznávat nebo identifikovat věci navzdory 

nepoškozeným senzorickým funkcím)  

 narušení výkonných, exekutivních funkcí (např. plánování, 

organizování, následnosti, abstrakce  

(Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. 2007) 

 

Pro určení diagnózy jsou důležité i zobrazovací techniky. Může se tedy jednat o 

computerovou tomografii (CT), ta upozorňuje na morfologické odchylky, ať se jedná o úbytek 

mozkové tkáně, prokrvení změny, nebo patologické útvary. Tomografická scintigrafie 
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(SPECT) a Pozitronová emisní tomografie (PET), tyto vyšetření informují o kvalitě mozkového 

metabolizmu anebo mozkového krevního průtoku.  

Mezi další vyšetření se řadí EEG, toto vyšetření upozorňuje na zpomalení mozkové 

aktivity, a to ložiskové nebo difuzní, které mohou být významné pro organickou změnu typu 

demence. 

Další doplňkovou možností, která jsou mohou nápomocí ke stanovení diagnózy, jsou 

neuropsychologické testy. Které s pacientem provádí psycholog, neurolog, nebo psychiatr.  

Mezi nejznámější a nejužívanější pro vyšetření kognitivních funkcí je uváděn Folsteinův 

MMSE (Mini-Mental State Examinition) test. Ten testuje orientaci osobou, místem, i časem, 

zapamatování tří slov. Dále testuje poznávání – pojmenování předmětu, splnění úkolu, 

překreslení obrázku, opakování věty. Nejvyšší počet, který klient může dosáhnout je 30 bodů. 

Výsledek testu, může být ale upraven i subjektivním prožíváním. Tedy zhoršenou náladou, 

únavou, anebo i strachem. Není vhodný k diagnostice demence každého typu. (Jirák R., 

Holmerová I., Borzová C. 2009; http://www.gerontologie.cz/files/mmse.pdf) ).  

Mezi další velice v praxi využívané testy se řadí Test hodin. Ten vhodně doplňuje MMSE 

test. Jedná se o test, kdy je klientovi, psychologem, nebo jiným specializovaným odborníkem 

zadáno nakreslit hodiny a vyznačit i určitý čas. Následně dochází k hodnocení, jak dlouho 

klientovi úkol trval, kolikrát se popřípadě opravil, jestli jsou zapsaná čísla správně či ne a jaká 

je vizuální podoba ciferníku a ručiček. Následně dochází k rozdělení bodů a to od 1 (bezchybně 

zakreslené hodiny) do 6 bodů (zcela nezakreslené hodiny). Tímto testem, je zkoumaná paměť, 

ale i exekutivní funkce. Test slouží i k identifikaci jednotlivých stádii demence. 

Dalším využívaným testem je Weschlerova škála paměti. Tento test poskytuje detailní 

informace o slovní a zrakové paměti zabývajícím se okamžitým nebo oddáleným vybavením.  

Dále se zaměřuje i na testování orientace, logické paměti, zrakové reprodukce, zapamatování 

si dvojice slov a tváří. 

 Test, který se zaměřuje na řečové funkce je WAB. Tímto testem je zkoumána spontánní 

řeč, opakování, pojmenování anebo i porozumění. V druhé části testu, jsou prováděny názorové 

testy. Ty hodnotí čtení, psaní jak klient vykonal úkol a zda byl schopný doplnit obrazce do 

logické série. 

Mezi další testy, které se zaměřují na řečové funkce, je například Test řečové plynulosti. 

Ten zkoumá, kolik slov, podle určitého zadání, klient vyjmenuje za časově ohraničenou dobu. 

Následně dochází k hodnocení klientovi úspěšnosti nebo neúspěšnosti. Tedy jaká jeho 

pohotovost, motivace pružnost pracovní a slovní paměti, ale i iniciace.  

http://www.gerontologie.cz/files/mmse.pdf
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Mezi často uváděné, neuropsychologické testy patří i Stroopův test. Ten slouží k posouzení 

míry pozornosti, ale i orientace. Zabývá se i nekognitivními projevy, tedy jak zvládá senior 

stres, deprese, ale i stupeň celkové integrity. 

Test, který se též zaměřuje na pozornost klienta je, Test kreslené dráhy. Nadále testuje i 

schopnost plánování, zrakovou orientaci a schopnost se přizpůsobit. Současně se zaměřuje na 

klientovo psychomotorické tempo. 

Mezi velice známé a používané testy se řádí i Bender- Gestaltův test. Ten se zabývá tím, do 

jaké míry je klient schopen obkreslit obrazce, jejich míra náročnosti se zvyšuje. Jedná se o 

testování funkce prostorové paměti.  

Jak jsem již napsala v kapitole vymezení termínu Alzheimerovy choroby, nemusí být forma 

Alzheimerovy choroby zcela samostatná, ale mohou jí doplňovat i jiné druhy demence. Zcela 

nejčastěji se jedná o Alzheimerovu chorobu s Lewyho tělísky anebo Alzheimerova choroba 

s Parkinsonovou chorobou.  

Přesnou diagnózu zda se jedná o Alzheimerovu chorobu, zajistí v mnoha případech, vždy 

až pitva. Diagnóza je tedy pouze pravděpodobná. (Jirák R. a Koukolík F. 2004; Jirák R., 

Holmerová I., Borzová C. 2009; Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. 2007) 

 

 

1.8. Léčba Alzheimerovy choroby 

Alzheimerova choroba, se řadí mezi ty demence, jež stále nejsou vyléčitelné. Je tedy 

důležité zvolení vhodné léčby, která může oddálit jednotlivá těžká stádia Alzheimerovy 

choroby. K léčbě jsou tedy voleny vždy účinné léky, ale též nezbytné terapie, jejímž spojením 

právě dochází k zlepšení stavu člověka. Jak psychického, tak ale i toho fyzického. 

Léčebné přístupy se rozdělují na biologické a nebiologické. Přesněji tedy na 

farmakoterapie a nefarmakoterapie. Nyní bych jednotlivé pojmy, samostatně vymezila.  

 

1.8.1 Farmakoterapie 

Lze rozdělit na kognitivní farmakoterapii a nekognitivní farmakoterapii. Nekognitivní 

farmakoterapie, ta ovlivňuje přidružené poruchy nálad. Ovlivňuje tedy hlavně poruchy spánku, 

chování či nálad a afektů. K tišení neklidu se tedy využívají nove moderní látky tzv. 

antipsychotika II. generace. Využívají se i antidepresiva, které působí proti depresi, anebo se 

může jednat i o anxiolytika které bojují proti úzkosti. Tyto farmaka obsahují minimum 
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nežádoucích účinku, a proto jejich užívání je velice bezpečné. Kognitivní farmakoterapie má 

blíže ke kauzální léčbě. Ovlivňuje známé mechanizmy neurodegenerace, protože u většiny 

demencí nejsou příčiny objasněny, proto se zaměřuje na ty známé, poznávací funkce které jsou 

poškozeny. 

Nejvyužívanější léčiva při léčbě lehkých nebo středních forem Alzheimerovy choroby se 

využívá tzv. inhibitory acetylcholinesteráz. Jedná se o enzymy, které odbourávají jeden 

z nejvýznamnějších přenašečů vzruchu neurotransmiterů, neboli acetylcholin. Tato látka je 

důležitá pro paměť. U lidí trpící Alzheimerovou chorobou (ale i u demencí s Lewyho tělísky, 

aj.), je tato látka uvolňovaná méně, než u lidí, kteří demencí netrpí. Tato látka se tedy aplikuje 

lidem trpící Alzheimerovou chorobou, neboť dochází k zablokování enzymů cholinesteráz 

v mozku a následně dochází k zvýšení mozkového acetylcholinu a tedy k zlepšení paměťových 

funkcí. Přesně se nejčastěji jedná o používání 3 inhibitory mozkových cholinesteráz, tedy 

donepezilu, rivastigminu a galantaminu. 

Látka memantin, se využívá v těžších stadii Alzheimerovy choroby. Tato látka působí přes 

jiný systém mozkových přenašečů vzruchu tzv. excitační aminokyseliny. Jejím pusobením, 

částečně blokuje receptory, označované jako signální molekuly na které se v nervové buňce 

vážou přenašeče vzruchu, a následně dochází k přenosu vzruchu uvnitř nervové buňky. 

Memantin, chrání nervovou buňku před škodlivinami jako je například nadměrný příjem kalcia, 

a podporuje zlepšení schopností učení neboli zapamatování si něčeho nového.  

Látky podávané jak v počátečním, či konečném stadiu Alzheimerovy choroby, jsou 

podrobeny rozsáhlým klinickým studiím, které jsou testovány na mnoha tisících pacientů. 

Jejich podávání je tzv. dvojitě slepé. To znamená, že lékař, ani pacient neví, jaká látka je jim 

podána. O tom rozhoduje třetí osoba. Jedná se tedy o placebo efekt, tedy že jednou je pacientovi 

podána účinná látka a následně je mu podána neúčinná látka – placebo. Tímto testováním, je 

dosaženo ve většině případu, objektivního klinického hodnocení. 

Při léčbě demence jsou využívané i jiné farmakoterapické přístupy, ale s tím že nebyly 

podrobeny dostatečným množstvím studií, nebo jejich výsledky nebyly jednoznačné. Mezi ně 

se řadí například látky, které likvidují volné kyslíkové radikály. To jsou například peroxidy, 

hydroxilové ionty a jiné. Tyto látky tělo využívá jako stavební jednotky pro nově vznikající 

látky. Jedná se však o látky, které mají velmi krátké trvání. U běžného jedince, který netrpí 

Alzheimerovou chorobou je vznik a zánik v rovnováze, a při jejich nadbytku jsou odbourávány 

organizmem. U osob trpící Alzheimerovou chorobou, jsou volné kyslíkové radikály v nadbytku 

a organizmus je nestačí odbourávat. To způsobuje, že se tyto látky vážou na stěny nervových 

buněk, ale i na další tkáně a dochází k jejich poškození. Proto jsou v léčbě Alzheimerovy 
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choroby využívány látky, které tyto volné kyslíkové radikály vychytávají a likvidují. Jedná se 

přesněji o látky E-vitamin, C-vitamin, betakaroten, retinol, selen a mnoho dalších. Tyto farmaka 

jsou ale používána jako doplňková. 

Mezi další léčiva s ne zcela jednoznačnými výsledky se řadí i nootropní farmaka. Ty 

zlepšují především mozkovou látkovou přeměnu, využitelnost glukózy a dalších živin. Některé 

z těchto látek, ovlivňují i mozkové cévy anebo krevní průtok. Jedná se především o látky jako 

je piracetam, pyritinol, nicergolin, vinpocetin a jiné. Nootrponí farmaka, lze využívat jako 

přídatná farmaka k léčbě Alzheimerovy choroby, ale i při léčbě vaskulárních demencí. (Jirák 

R., Holmerová. I, Borzová. C. 2009) 

 

1.8.2 Nefarmakoterapie  

Využívá se jako doprovodná terapie farmakologické. Která je využívána při zcela 

rozvinuté, nebo pokročilé fázi Alzheimerovy choroby. Jedná se ale o terapii, která je neméně 

významná. Ke komplexní léčbě Alzheimerovy choroby je nutná i aktivizace klientů, úprava 

prostředí a jiné postupy s touto chorobou spojené. Jedná se o velmi rozsáhlé téma, které 

obsahuje velké množství metod a přístupů k pacientům trpící Alzheimerovou chorobou. Proto 

jsem se rozhodla toto téma samostatně rozdělit do samotné kapitoly, kde tyto metody a přístupy 

charakterizuji. Zcela největší pozornost, bych ale chtěla věnovat Reminiscenční terapii, která 

do této skupiny terapií, neodmyslitelně patří a pro mou bakalářskou práci je velice závažná. 
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2. Nefarmakologická terapie  

2.1. Vymezení termínu nefarmakologická terapie 

Jak již bylo výše nepsáno, nefarmakologická terapie, má své zastoupení při léčbě 

Alzheimerovy choroby. Při léčbě Alzheimerovy choroby je samozřejmě nejdůležitější 

farmakologická léčba, ale zároveň je nutné, aby při zmírňování příznaků, či pozastavení 

příznaků, byla přítomná i léčba nefarmakologická a to v podobě různých aktivit, terapií ale i 

změny prostředí či v podobě jiných postupů. Tyto druhy terapií či činností, se nejčastěji 

využívají při práci s klienty trpícími počátečním nebo pokročilým stádiem Alzheimerovy 

choroby.  

Jedná se o soustavu aktivit, činností, terapií které jsou klientovi nabízeny a to nejčastěji 

ošetřovatelem nebo terapeutem v daných sociálních institucích, ale i ošetřovatelem v domácím 

prostředí. Bylo zjištěno, že pokud dané služby nebyly klientovi nabídnuty, docházelo u klientů 

trpící Alzheimerovou chorobou k nežádoucímu chování, změnám nálad ale především ke 

změnám běžného denního rytmu. Právě pro klienty trpící Alzheimerovou chorobu je důležitý 

běžný denní režim. Je nutné si uvědomit, že klienti nesmějí být do daných aktivit nuceni. 

Otázkou však je, zda osoby s pokročilým stadiem demence, mají dostatek iniciativy se těchto 

nefarmakologických aktivit účastnit. Je tedy nutné, aby ošetřovatelé klienty šetrně a 

systematicky vedli, ale i dostatečně motivovali. Podmínit u klientů dostatek iniciativy se těchto 

činností účastnit, aby nedocházelo k vyššímu zhoršování soběstačnosti, která je vlivem 

Alzheimerovy choroby často ohrožena. Účinnost těchto metod, byla prokázána již i vědeckými 

důkazy, že právě správným využitím těchto činností dochází ke zlepšení soběstačnosti 

(samozřejmě je nezbytná i nadále přiměřená asistence pečovatelů), ale i  motivaci k 

sebeobslužným činnostem. (Jirák R., Holmerová I., Borzová C, Praha 2009; Holmerová I., 

Jarolímová E., Suchá J. Praha 2007) 

Při práci s klienty, je nutné, aby terapeut dodržoval určitý postup a přístup. Tedy principy, 

že klient trpící Alzheimerovou chorobou je stále důstojná bytost, i v situaci, kdy není schopný 

poskytnout adekvátní odezvu. Pokud se klient účastní terapie zcela poprvé, měli by mu být 

vysvětlené veškeré funkce a záměry terapie. Zároveň by měl být seznámen s tím, že pokud mu 

dané činnosti nebudou příjemné, může kdykoliv terapii ukončit. Velice důležité je též, aby 

klient měl k terapeutovi důvěru, pokud k ní mezi klientem a terapeutem nedojde, terapie je ve 

většině případů neúspěšná. Je nutné, aby terapeut, klienta v činnosti naprosto podporoval, ale 

zároveň dbal na důstojnost a nezávislost klienta. Toto zároveň napomáhá k tomu, aby se vyhnul 
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i předběžného ukončení terapie. Vždy by měl terapeut dbát na přání klienta, ať jsou vyslovena 

slovně nebo projevem chování vlastního klientovi. Tedy aby byla daná činnost klientovi 

příjemná, nebál se jí a nadále pak možnou spolupráci neodmítal. Při terapii, je také nutné 

zohlednit momentální stav klienta. Je tedy důležité, nepřeceňovat jeho síly, pokud se zdá být 

unavený, neklidný, agresivní, raději terapii přerušit a po určité chvíli pokračovat dál. Terapeut 

by měl dbát i na okolní podměty. Jednotlivá činnost by neměla trvat příliš dlouho, měla by být 

prostřídávaná i jinými činnostmi, které mají procvičovat zas jinou složku funkcí. Terapie, by 

měla probíhat pokud možno v samostatné místnosti, která eliminuje rušivé podměty. Tedy aby 

klient vnímal jen příjemné podměty a nevěnoval svou pozornost podmětům rušivým, 

nepříjemným nebo projevující jiné nepříznivé vjemy. Komunikace by měla být přiměřena stavu 

klienta, terapeut by se pokud možno měl vyhýbat příliš odborným slovům či cizím slovům. 

Terapeut by též měl komunikovat zřetelně a popřípadě i nahlas. Ošetřovatelé a rodinní 

příslušníci, by měli tvořit spolupracující tým. Jejich postavení v týmu by mělo být rovnocenné, 

i když jsou jejich role různorodé. Jako dalším možným prvkem terapie je, aby byla vedena 

formou zábavnou, humornou. (Jirák R., Holmerová I., Borzová C. 2009; Jirák R. a Koukolík F. 

2004; Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. 2007)  

Terapie může být vedena formou skupinovou, či individuální. Skupinové terapie, se 

většinou účastní 2-10 klientů. To však závisí přímo na terapeutovi, zda daný počet klientů bude 

vyšší nebo nižší. Neboť může dojít k tomu, že terapeut pří více početné skupině, si nemusí tolik 

povšimnout změn a projevů klientů při dané činnosti a aktivitě. Další nepříjemností může být, 

že některý klient se při skupinové terapii necítí dobře. Například dochází ke strachu či obavám. 

Časté obavy klientu tedy jsou, zda dojde k vřelému přijetí klienta do skupiny, zájem o problémy 

druhých, nalezení pochopení, společné trápení, navázání důvěrných vztahů aj. Skupinová 

terapie, je velice náročná ale zároveň mnohem efektivnější jak terapie individuální. Podporuje 

u klientů s Alzheimerovou chorobou sociální potřeby a pocit sounáležitosti. Individuální 

terapie, je tedy vedena jen mezi terapeutem a klientem. Je zcela rozdílná a odlišná od terapie 

skupinové. Je zaměřená přímo na klienta a jeho individuální projev.  

U pacientů trpící Alzheimerovou chorobou, je nutné věnovat pozornost i pečujícím 

rodinám. Pečující rodiny mají též možnost se účastnit různých terapií, svépomocných skupin 

nebo edukačních programů. Péče o klienty trpící Alzheimerovou chorobou, přináší velkou 

odpovědnost ale i vypětí sil. Je tedy potřebné i jim věnovat pozornost, poskytnou jim prostor 

pro své potřeby. Zároveň, ale poskytnou pečujícím pomoc, pochopení, podporu ale i důležité 

rady či informace, které mohou napomoci k oddálení institucionalizace klienta. Podporou právě 
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pečujících rodinám, poskytuje Česká alzheimerovská společnost.(Jirák R., Koukolík F. 2004; 

Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. Praha 2007) 

 

2.2.  Orientace realitou  

Jedná se o jeden z nejstarších terapeutických přístupů ohledně pacientů s Alzheimerovou 

chorobou, ale i pro osoby trpící jinými druhy demence. Tento terapeutický postup pochází z 50. 

let minulého století z USA, ale do Evropy dorazil až na počátku 80. let minulého století.  

Orientace realitou je edukační technikou, která napomáhá lidem s poruchou kognitivních 

funkcí pochopit situace, které člověka obklopují právě na základě této poruchy. Právě u lidí 

s poruchou orientace a kognitivních funkcí může docházet k změnám chování či až k agresivitě 

a to na základě toho, že nejsou schopni si racionálně vysvětlit dané změny, nebo pochopit smysl 

změn.  

Důležité pro orientaci realitou je, aby se konala nepřetržitě. Tedy každý den už od 

probuzení klienta. Ošetřující personál, klientovi sdělí, že je ráno, kolik je hodin a jakou činnost 

vykonávají a zároveň, co po ní bude následovat. Vhodné je se klientovi připomenout, tedy se 

raději představit a sdělit jakou funkci daný pečovatel vykonává. Zároveň je nutné dbát na to, 

aby nedošlo k přetěžování klienta velkým množstvím informací. Sdělení příliš mnoho 

informací může klienta přetěžovat, nemusí jím rozumět anebo dokonce ho tyto informace 

nemusejí zajímat, nebo ho ruší. V noci, je důležité klientovi podat též informace, například že 

už je čas jít spát, v některých případech raději i zopakovat kde se nachází a o tom kdo 

z pečujícího personálu s ním jedná. Klient musí být oslovován vždy důstojným způsobem. 

Právě důstojné oslovení má vliv i na důstojnost a sebedůvěru klienta. Pokud dochází 

k nesprávnému oslovování, může to právě vést k odstupu nebo i k agresivitě klienta. U klientů 

jejichž komunikační dovednosti jsou již velice zhoršené a v některých případech artikulují tak 

že jim nelze porozumět, je nutné nepřecházet tyto sdělení s tím, že se nejedná o nic důležitého 

ale využívat i mimoslovní komunikaci k tomu aby došlo k porozumění. V případě že klientovo 

sdělení bude mylné nebo v rozporu se skutečností, jeho omyl správně přeformulovat a snažit se 

o to aby správnější verzi vřele přijal. Personál by se s klientem neměl dohadovat, nebo ho 

ponižovat, vysmívat se mu za to že se dopustil chyby. Pečující personál by měl být laskavý, 

chápající, usmívající a jakoukoliv snahu nebo přímo správnou odpověď, informaci ocenit 

úsměvem, gestem nebo pohlazením. K orientaci realitou také přispívají různé barevná označení, 

či jednoduché symboly, které znázorňují daný pokoj. Tyto označení velice napomáhají k lepší 

orientaci klienta v instituci. Ovšem, ale někdy ani nadpisy, symboly, nebo barevná označení 
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nejsou dostačující k orientaci.  V některých případech si klient dokáže orientační body vytvořit 

sám, proto je důležité sledovat, co poutá klientovu pozornost a dbát na to aby nedošlo 

k změnění, nebo zániku daných orientačních bodů.  

Orientace realitou se může dělit na individuální nebo skupinovou. Individuální orientace 

realitou, nemusí být nějak přesně ohraničena, ale může probíhat při každém kontaktu 

s klientem. Skupinová orientace se odehrává vždy v samostatné místnosti, která by měla být i 

neprůchodná, a její prostředí by mělo být příjemné. Měla by být vyzdobena na základě toho, 

jaké roční období se momentálně odehrává, na stěně by měli viset velké nástěnné hodiny, pro 

orientaci klienta. Vhodná je i nástěnka s fotografiemi či stolní nebo nástěnný kalendář. Skupiny 

by se mělo účastnit 3 – 6 klientů. Je vhodné, aby se sezení účastnili klienti se zhruba podobnými 

poznávacími schopnostmi. Pokud tomu tak není, může nastat potíž v tom, že někteří klienti 

dané situaci nerozumějí či zcela nezavládají. Setkávání by se mělo odehrávat 5x týdně, ve stejné 

místnosti. Délka sezení by se měla pohybovat okolo půl hodiny až hodiny. Nejdříve by mělo 

dojít k zmapování a k zjištění stupně orientace klientů, kteří se chtějí terapeutického postupu 

účastnit. Následně by mělo dojít k diskuzi, k upřesnění co se bude odehrávat a jaký bude postup. 

Před počátkem sezení je též vhodné zopakovat jaký je den, jaká část dne právě nyní je, ale i kdo 

slaví svátek, nebo mohou být přečtena výročí narození nebo úmrtí slavných osobností.  Při 

skupinové orientaci se využívají nejčastěji společenské hry, které právě procvičují kognitivní 

funkce. Zároveň se ale pracuje i s obrázky, novinami nebo různými předměty. Ohledně daných 

pomůcek je poté vyvolána diskuze, při které se klienti snaží k daným předmětu přisoudit barvy, 

jejich tvar ale i možnost jejich využití. Náplň diskuzí by měla být neurální a především 

pozitivní. Tedy aby nedocházelo u klientů k rozrušení či přímo k hádkám. Skupinová orientace 

se tedy zaměřuje i na celkové smysly, aby tyto smysly byly do činnosti zapojeny. Skupinová 

terapie by měla být vedena tak, aby klientům způsobovala radost z možných úspěchů a 

zabraňovala zklamání z neúspěchu. Je tedy velice důležité, aby terapeut při skupinové terapii 

jednal velice citlivě, neboť při necitelném jednání může docházet spíše k podpoře změnám 

nálad a agresivitě. (Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. a kol. 2007) 

 

2.3.  Kognitivní rehabilitace 

Kognitivní rehabilitaci může být někdy zaměňovaná za kognitivní trénink. Mají společné 

prvky, které se dají definovat jako, soubor různých cvičení pro zlepšení kognitivních funkcí. 

Tedy preventivním cvičením těchto funkcí má předejít nebo oddálit problémy, ke kterým 

v důsledku poruchy dochází.  
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K rozporu právě dochází na základě toho, že kognitivní trénink není vhodný pro pacienty 

s Alzheimerovou chorobou. Kognitivní trénink obsahuje cvičení, která mají vyvolávat 

v klientech soutěživost, cvičení by měla být vypracována správně a úplně a hlavně by měla být 

zhotovena v nejkratším čase. U pacientů s demencí se tedy využívá kognitivní rehabilitace. 

Kognitivní rehabilitace využívá stejných technik jako kognitivní trénink, jen s tím 

zásadním rozdílem že daná cvičení jsou šetrná, nepracují se na čas, z toho důvodu že by spíše 

mohli klienta stresovat. Důraz se spíše klade na motivaci klienta k těmto cvičení, a aby 

docházelo k procvičování těch kognitivních funkcí, které jsou svým způsobem zachovány. 

Nejčastěji dochází k procvičování dlouhodobé paměti, která i na základě progredující 

Alzheimerovy choroby, bývá nejdéle zachována. Kognitivní rehabilitace pomáhá nabýt 

klientovi ztracené sebevědomí a to díky poznání svého úspěchu, kterého díky ní dosáhl. 

Kognitivní rehabilitace muže též jako spousta jiných terapii probíhat formou individuální 

nebo skupinové. Podle Holmerové, Suché a kol. je vhodné aby před kognitivní rehabilitací 

proběhla kinezioterapie, neboť se domnívají že díky prokrvení končetin cvičením, dochází i 

k prokrvení mozku a tedy i k lepší spolupráci. Skupinové kognitivní rehabilitace by se mělo 

účastnit 5 – 10 klientů. Skupina by též měla být tvořena tak, aby jejichž zdravotní stav byl skoro 

podobný. Tedy u klientů s počáteční Alzheimerovou chorobou volit cvičení na krátkodobou 

paměť a u klientů s pokročilejším stadiem demence, volit cvičení na dlouhodobou paměť, která 

v tomto případě nemusí být tolik poškozená jako ta krátkodobá. Kognitivní rehabilitace může 

probíhat na základě různých cvičení a to v podobě doplňování slov a zvířat nebo také 

ukazováním různých obrázků a předmětů. Celé samostatné sezení může být zaměřeno jen na 

jedno téma, podle něhož jsou následně rozdělena cvičení. Kognitivní rehabilitace může být 

doplněna i jinými terapiemi, například reminiscencí, muzikoterapií, ale i arteterapií. 

(Holmerová I., Borzová C. 2009) 

Úlohou terapeuta v kognitivní rehabilitaci je, aby klienta podporoval, motivoval a 

napomáhal mu k vypracování cvičení. U těch klientů, jejich kognitivní funkce jsou velice 

narušeny, by měl jednat citlivě a nepřetěžovat je. Přílišné naléhání na klientovu činnost, může 

mít negativní úspěch a pro klienta se cvičení může stát spíše traumatizujícím. Proto je vhodné, 

aby daná cvičení byla pokud možno zjednodušena, nebo i v nejkrajnějším případě cvičení raději 

šetrně přerušit. Pokyny by terapeut měl formulovat tak, aby byly co nejjednodušší a přesvědčit 

se že jim klienti správně porozuměli. Terapeut by kognitivní rehabilitaci měl vést tak, aby 

v klientech daná činnost vyvolávala pozitivní emoce, pocit úspěchu, a aby se k dané činnosti 

rádi vraceli. (Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. 2007; Jirák R., Holmerová I., Borzová C. 

2009) 
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2.4.  Senzorická stimulace 

Může být součástí kognitivní rehabilitace a reminiscenční terapie, ale zároveň může 

probíhat jako samostatný terapeutický přístup. Podobně jako kognitivní rehabilitace se i 

senzorická stimulace zaměřuje na smysly, s tím rozdílem že se smyslům věnuje více podrobně.  

Při ukládání informací do paměti je potřebné danou informaci smyslovými orgány nejdříve 

zachytit. Smysly tedy fungují jako měřicí přístroje, které umožňují definovat realitu vnějšího 

světa. Právě k lepšímu ukládání informaci pomáhají zrakové, sluchové, čichové, chuťové a 

v neposlední řadě i hmatové smysly. Informace které přicházejí z těchto smyslů, lze poté 

integrovat do celého obrazu. Motorická paměť, následně při vnímání předmětů, nebo polohy 

těla, doplňuje tuto informaci o další informace zachycené právě pěti základními smysly. 

Například tedy u reminiscenční terapie dochází k tomu, že klienti si při vybavování dané 

vzpomínky mohou vzpomenout, jak vyvolaná vzpomínka vypadá, voní či dokonce chutná.   

Senzorická stimulace tedy ve svém terapeutickém přístupu pracuje například se smysly 

hmatovými, který se využívá především u žen, nebo pacientů s počáteční nebo středním stadiem 

Alzheimerovy choroby. Tato stimulace probíhá osaháváním různých látek, jež vede k tomu, 

aby klient dokázal určit rozdíl v jejich povrchu. Při zaměření na smysly čichové se využívá 

různých předmětů vyvolávající vůni. Může se jednat o aromaterapii, kdy dochází k vnímání 

vůní buď za pomocí aromatických svíček, nebo lamp. Ty napomáhají k tomu, aby daná vůně 

vyvolala v klientovi příjemnou vzpomínku, nebo pouze příjemný pocit. Čichová terapie může 

probíhat i aktivně, kdy klientům jsou předány různé kořenky a jejich úkolem je na základě čichu 

určit o jaké základní koření se jedná. To dále vybízí k dalšímu procvičování paměti, kdy 

s klienty lze diskutovat o tom, do jakých pokrmů lze toto koření přidávat. K zrakové stimulaci 

slouží sada barevných kartiček nebo geometrických tvarů. Na základě nich poté klienti k dané 

barvě či tvaru přisuzují předměty v místnosti. Tato stimulace může probíhat jak v uzavřené 

místnosti, tak ale i v přírodě. (Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. 2007) 

 

2.5. Muzikoterapie 

Muzikoterapie je druh terapie, která v sobě spojuje prvky jak medicíny, psychologie, 

hudební pedagogiky tak estetiky. Jedná se o mladý vědní obor, pocházející z padesátých a 

šedesátých let nynějšího století. Její využití je neomezené, využívá se jak u pacientů 

s Alzheimerovou chorobou, tak ale i u pacientů mladších, dětí.  
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Lewandowská definuje muzikoterapii jako jednu z forem psychoterapeutického a 

fyzioterapeutického působení, jež díky hudbě dochází k změně aktivit nervového systému, ale 

i k celkovým změnám celého organismu. Dále může měnit i svalové napětí, rychlost krevního 

oběhu, sílu a rychlost pulsu a snižovat práh smyslového vnímání.(Lewandowská in 

Romanowska; Romanowska B. A., ALPRES 2005)  

Podle Natansona muzikoterapie plní svým způsobem roli léku. Ten následně popisuje 

jednotlivé cíle, které má muzikoterapie docílit: 

 Vzbuzení žádoucích emocí 

 Podmínit připravenost ke kontaktu, vhodně inspirovat k rozvíjení mezilidské 

komunikace 

 Emocionálně obohatit pacienta, podpora k rozšíření jeho intelektových a 

emocionálních zkušeností 

 Ovlivňování psychomotorické stimulace a emocionálního a svalového napětí 

 Ovlivňování psychofyzického sebevědomí 

 Vzbuzování fyziologických reakcí, především těch vegetativních 

(Natson in Romanowska, Romanowska B. A. ALPRES 2005) 

 

Vliv muzikoterapie je velice rozsáhlý. Muzikoterapie napomáhá pacientům se zahledět do 

svého nitra a regenerovat se. Umožňuje docílit pocitu celkové uvolněnosti, vyrovnanosti. Má 

tedy uklidňující a utišující vliv. Dokáže tlumit negativní projevy chování jako je agrese a zlost, 

proto je velmi vhodná pro neklidné a agresivní klienty. Dále díky vhodně vybrané hudbě 

napomáhá k zpomalování srdeční činnosti a volnějšímu dýchání. Působí i na představivost či 

kreativitu, napomáhá k rozvíjení fantazie. (Romanowska B. A., ALPRES 2005) 

Muzikoterapie může probíhat jako spousta jiných terapii, individuálně či nejčastěji 

skupinově. Počet účastníku závisí na jejich diagnóze, symptomech či na cíli terapie. V literatuře 

je ale často doporučována skupina o 6-12 členech. Muzikoterapie může být součástí 

celodenního programu, nebo dělena jako samostatný blok. V tomto případě by však, neměla 

přesáhnout dobu trvání, 45-60 minut. Hudba, která se využívá k terapii, se rozděluje na 

uklidňující nebo aktivizující. Uklidňující hudba má mírné tempo s nízkou úrovní hlasitosti. Je 

tedy spíše vhodná pro relaxaci, či jen pasivní poslech. Aktivizující hudba má rychlejší tempo 

s melodicky a rytmickými rozdíly. Může se tedy využívat kupříkladu k aktivnímu zapojení, 

přesněji k bubnování, nebo dupání a tleskání do rytmu. Mimo hudby relaxační se tedy 
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v muzikoterapii využívá i hudba různorodá, na základě přání jedince nebo skupiny. (Holmerová 

I., Jarolímová E., Suchá J. 2007; Romanowska B. A., ALPRES 2005) 

Muzikoterapie může probíhat jak pasivně tak aktivně. V případě pasivní muzikoterapie se 

jedná o poslech hudby a relaxace. Tedy se jedná spíše o relaxační hudbu, která je vhodná i k 

dechovým cvičením. Relaxace by měla probíhat v samostatné místnosti, eliminované od všech 

rušivých podmětů. Pokyny musejí být přizpůsobené klientům, právě pacienti s Alzheimerovou 

chorobu, často pokynům nemusejí porozumět. Po poslechu hudby je vhodné zařadit debatu. 

S klienty následně debatovat o jejich emocích, které právě poslechem hudby prožívali. Aktivní 

muzikoterapie probíhá přímou účastí na vzniku hudby, zvuku. Tedy se nejčastěji využívá 

Orffovy nástroje, přesněji se jedná například o bubínek, dřívka, činely, triangl nebo i plechovka 

s rýží. Nemusí se jednat jen o hraní na určité nástroje, ale i dupání nebo tleskání do rytmu. 

Samozřejmě další aktivní činností je přímo zpívání. U klientů s Alzheimerovou chorobou se 

volí, písně velmi známe, převážně lidové. Ač u pacientů s Alzheimerovou chorobou se jedná 

víceméně o spontánní činnost, přesto ale dochází k procvičování kognitivních funkcí a to 

především paměti, na základě motivace a snahy vzpomenout si na text dané písně. (Holmerová 

I., Jarolímová E., Suchá J. 2007) 

 

2.6. Ergoterapie 

Kořeny ergoterapie pocházejí již z období antiky a jsou spojovány s počátkem rehabilitace. 

Samotný Hippokrates a Galén doporučovali fyzické cvičení jako důvod k dlouhému zdraví. 

K samotné léčbě postižené mysli a těla doporučovali zápas, jízdu na koni nebo orání a rybaření. 

Trvalé označení ergoterapie vzniklo ale o několik let později, až v 60. letech 20. století. Dříve 

byla ergoterapie označována jako pracovní terapie, nebo léčba prací. Tyto termíny zcela ale 

nevyhovovaly důstojnosti této terapie a často docházelo k zaměňování funkce. Pracovní terapii 

lze vymezit jako přípravu na zaměstnání podle možností pacienta. Funkce ergoterapie je ale 

poněkud odlišná. 

Zcela první definici ergoterapie vymezil i její zakladatel G. Barton. Ten prohlásil, že pokud 

existuje nemoc, která je způsobená nemocí, musí existovat i terapie která se činností zabývá. 

(Barton in Krivošíková; Krivošíková M., Praha 2011) První zcela formální definici vyřkla A. 

Pattisonová. Ta ergoterapii definuje jako jakoukoliv mentální či fyzickou činnost, která je 

prováděna nebo předepisována za účelem urychlení uzdravení z nemoci nebo poranění. Funkce 

ergoterapie tedy podle ní neměla být zneužívána pro odpoutání pozornosti od nemoci. 

(Pattisonová in Krivošíková; Krivošíková M., Praha 2011) 
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Ergoterapie lze definovat i jako každodenní činnost, která napomáhá lidem se zapojením 

do činností a to bez ohledu na jejich postižení nebo poruchu. U pacientů s Alzheimerovou 

chorobou napomáhá ergoterapie spíše k posilování soběstačnosti či k sebeobslužným 

činnostem. Hlavní zásady ergoterapie lze rozdělit do základních bodů, které by každá vedená 

ergoterapie měla splňovat. A to: 

 Činnosti mají duševní nebo fyzickou složku 

 Ergoterapie by měla být předepsanou léčbou 

 Urychlit nebo přispívat k procesu uzdravení z nemoci nebo postižení 

 Rozvíjet a obnovit dovednosti k tomu aby člověk byl opět činný 

 Úkoly a činnosti vybírat podle stanovených kritérií 

(Krivošíková M., Praha 2011) 

Před počátkem ergoterapie, je nutné, aby se klient podrobil ergoterapeutickému vyšetření 

a na základě jeho výsledku, poté ergoterapeut plánuje a sestavuje terapeutický plán.  

Ergoterapeutické vyšetření se nejdříve zaměří na klientovu předešlou vykonávanou každodenní 

činnost a hlavně na příčiny, které vedly k zhoršení činnosti. Klientova činnost se hodnotí na 

základě dvou přístupů – zdola nahoru a shora dolů. Přístup shora dolů hodnotí klientův výkon 

od komplexní činnosti po až po hodnocení jednotlivých složek. Ergoterapeut se zaměřuje tedy 

jak na danou činnost, ale i na klientovu výdrž, rozsah pohybu a tak podobně. Přístup zdola 

nahoru, je pravý opak přístupu shora dolů. Při vyšetření tedy dochází nejdříve k hodnocení 

jednotlivých složek a následně celé činnosti. Tedy se ergoterapeut zaměřuje prvotně na rozsah 

pohybu, svalovou sílu a poté hodnotí jejich vliv na komplexní činnost.(Krivošíková M., Praha 

2011) 

Po hodnocení dochází k návrhu terapeutického plánu. Ten může být krátkodobý, nebo 

dlouhodobý. V případě pacientů s Alzheimerovou chorobou, by se ergoterapeutického plánu 

měli účastnit i jiní odborníci. Tedy lékař gerontolog, neurolog, fyzioterapeut a též i sociální 

pracovník. Na základě planu, jsou voleny vhodné činnosti, které napomáhají k obnově 

soběstačnosti, samostatnosti a sebeobsluze. (Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. 2007) 

2.7.  Kinezioterapie 

Lze definovat jako léčebnou metodu, která kombinuje prostředky farmakoterapické, 

biologické, fyzikální, psychologické ale i chirurgické. Jedná se o obor interdisciplinární, jež 

k léčebným výsledkům využívá aktivně provedený pohyb, který ale má mimopracovní povahu. 

Kinezioterapie tedy využívá modelové a cíleně zaměřené pohybové programy. 
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Cílem Kinezioterapie je, aby klient dosáhl úplnějšího sebepoznání, ale napomáhá 

k poznání svých vlastních možností. Právě docílení sebepoznání a poznání svých limitu, 

pomáhá klientovi k tomu, aby rozvíjel svou osobnost. Zároveň dochází i k nárůstu seberegulace 

a ta vede k zlepšení kvality života. Díky kinezioterapii dochází k zvyšování sebeúcty, zlepšení 

mentální funkce a hlavně zdůrazňuje neverbální prvky, které přispívají k vyvolání komunikace. 

Zároveň její vliv napomáhá k snižování úzkosti ale i deprese, k percepci stresu a zvyšuje se i 

odolnost klienta vůči zátěžím. Právě díky pohybovým programům dochází k těmto změnám, 

neboť terapeut na základě této metody získává přístup ke klientovi a jeho prožitkům a 

ovlivněním jeho psychiky přispívá k tomu, aby si klient uvědomil vlastní já a zároveň i jeho 

možnosti. Zároveň je nutná, ale přímá aktivita klienta v terapii. Tedy nemůže být pasivní.   

Průběh kinezioterapie by měla být rozdělena do tří částí. V úvodní části by mělo dojít 

seznámení klientů s dnešním cvičebním plánem, jak terapie bude probíhat. Následně dojde 

k procvičení paměti, pomocí debaty dojít k tomu jaké se dnes píše datum, o jaký den v týdnu 

se jedná a kdo dnes slaví svátek. Poté dojde k dýchacímu cvičení a nalezení optimální polohy 

k vykonávání cvičení. V hlavní části dochází přímo k cvičení. Míra zátěže by měla být mírná 

až střední. Zcela prvně tedy dochází k procvičení těla, bez náčiní. Po procvičení přejít 

k pohybovým programům už za využití náčiní. Kinezioterapie u pacientů s Alzheimerovou 

chorobou by neměla být příliš překombinovaná pohybovými hry, spíše by terapie měla 

obsahovat pouze jednu pohybovou hru. V závěrečné části, dojde k poslednímu protažení a 

klidovému dýchání. Terapeut by měl všechny cvičící za jejich výkon pochválit a popřípadě i 

vyvolat diskuzi ohledně pocitů z dnešního cvičení, nebo si na závěr pouze zazpívat.  

Aby kinezioterapie byla úspěšná a dosáhla svého cíle, je nutné, aby splňovala určité 

zásady. Kinezioterapie by se měla konat pokud možno každý den a ve stejný čas. Její rozsah by 

se měl pohybovat okolo 45-60 minut, vždy by se měla konat aspoň hodinu po jídle. Cviky by 

měly být přizpůsobené cvičícím, neboť lidé staršího věku často mohou trpět omezenou hybností 

a proto je vhodné se vyhýbat rychlým změnám poloh a švihovým cvikům. Právě u starších osob 

by cvičení mělo probíhat v sedě na židlích, rozmístěných do kruhu. Rozestavení židlí do kruhu 

napomáhá ke komunikaci verbální či neverbální a to jak s terapeutem tak mezi cvičícími. 

Cvičící by měli mít po celou dobu terapie přístup k tekutinám a terapeut by měl mluvit nahlas, 

dané cviky popisovat srozumitelně aby jeho pokynům cvičící rozuměli. Místnost určená ke 

kinezioterapii by měla být vhodně upravená, tak aby splňovala bezpečnost cvičení.  

Kinezioterapeut by si měl být vědom i některých omezení či rozdílů mezi cvičícími. 

Především u lidí s Alzheimerovou chorobou je nutné si uvědomit dezintegrovanost cvičících a 

jejich omezené vnímání signálu těla. Pacient s Alzheimerovou chorobou, často nevnímá kdy je 
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vyčerpaný nebo, si ani nemusí uvědomovat bolest kloubů či svalů. Zároveň dochází i k té 

problematice, že daný pohyb nemusejí uceleně prožívat, nevnímají rozdíly v dýchání nebo 

někdy ani rozdíl mezi namáhaným svalem a nenamáhaným. Je tedy vhodné u cvičících pacientů 

s Alzheimerovou chorobou zvolit spíše cvičení dynamické. Tedy že cvičící uskutečňují pohyb 

nápodobou. I při dynamickém cvičení je důležité jednotlivé cviky doprovázet jednoduchými 

slovními pokyny. Kinezioteraput by neměl s cvičící neustále opravovat. Právě časté opravování 

může v klientovi vyvolat pocit vlastní neschopnosti, to zároveň souvisí s úbytkem motivace a 

klient zcela odmítá kinezioterapii jako takovou. Zároveň i na základě jejich choroby je zcela 

běžné, že se cvičící mohou dopouštět chyb, i když jsou korigování. Proto je spíše vhodné 

cvičícího za každé správné provedení pohybu pochválit. K opravování cvičících by tedy mělo 

docházet jen v případě, kdy klient vykonává takový pohyb, kterým by si mohl ublížit.  

(Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. 2007; Jirák R., Holmerová I., Borzová C. 2009) 

 

2.8.  Taneční pohybová terapie 

Jedná se o metodu, která též jako předešlé terapie využívá pohybu. Právě zmíněný pohyb 

napomáhá k integraci člověka a to na základě zlepšení emočního, kognitivního, sociálního ale 

i fyzického vnímání. Jedná se o velice nenáročnou terapie ohledně organizace, k zrealizování 

terapie je potřeba jen samostatná místnost a hudební přehrávač, nebo Orffovy nástroje. 

Význam taneční terapie je psychologický, neboť díky ní dochází k podpoře nonverbální 

komunikace ale i k zlepšení emotivity. Její význam je též sociální a to na základě toho že díky 

vzniklým skupinám dochází k navazování nových vztahů a člověk se považuje za člena skupiny 

s podobnými zájmy. V neposlední řadě má význam i fyzický a to právě díky pohybu, který 

napomáhá k zlepšení koordinace, rovnováhy ale i k celkovému zlepšení držení a síly těla.  

Před počátek taneční terapie je důležité vytvořit scénář. Ten by měl obsahovat daný průběh 

taneční terapie. Právě taneční terapie by měla začínat v sedě na židlích, které by měli tvořit tvar 

kruhu. Terapeut by měl sedět uprostřed kruhu, aby na něj klienti viděli a mohli tak dobře 

napodobovat jeho pohyby. Před počátkem taneční terapie je dobré, aby terapeut provedl se 

zúčastněnými krátkou rozcvičku, která napomůže k procvičení a zahřátí svalů ale zároveň její 

funkce je i navázat se zúčastněnými kontakt a vřelý vztah. Ta by ovšem neměla být příliš 

dlouhá, její trvání by se mělo pohybovat okolo 15 minut. Při rozcvičce by mělo dojít 

k procvičení horní a následně dolní poloviny těla a velmi vhodným doplňkem k procvičení, 

může být relaxační hudba. Protahování končetin, by nemělo být příliš dlouhé, neboť může 
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klienty omrzet a ztratit zájem i o cvičení. Při protahování je dobré, aby se klienti zaměřili i na 

správné dýchání. Následně přejít přímo k taneční terapii, za vhodně vybraném hudebním 

doprovodu. Hudba by měla mít střední tempo, protože pomalejší hudba nemusí klienty nabádat 

k tanci, ale například jen k pasivnímu poslechu. U klientů s Alzheimerovou chorobou je vhodné 

volit hudbu se zřetelným rytmem, díky němu mohou lépe opakovat taneční kroky. 

Taneční terapeut by měl vytvořit příjemné, humorné a hlavně pozitivní prostředí, kam se 

klienti budou rádi vracet. Jak již bylo zmíněno u kinezioterapie, ani u taneční terapie by nemělo 

docházet k častému opravování, ale spíše klienta za svůj výkon pochválit. Právě ním stvořený 

scénář taneční terapie by měl být zpracován tak, aby byla taneční terapie pro klienty zábavná, 

veselá a věnovali danému programu svou pozornost. Velmi významnou výhodou je, když 

tanečním terapeut je přímo bývalý profesionální tanečník, který má právě s tancem a jeho 

funkcemi hojné zkušenosti a tím může pomoci klientům, aby právě tancem vyjádřili své emoce. 

(Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. 2007; Jirák R., Holmerová I., Borzová C. 2009) 

 

2.9.  Reminiscenční terapie 

Jako první vymezil Reminiscenční terapii v padesátých letech 20. století americký 

gerontolog a psychiatr Robert N. Butler. První upozornil na mýty spojené se stárnutím a 

napomohl k rozšíření pojmu ageismus. Podle jeho výzkumu, staří lidé, ač dementní tak i 

nedementní procházejí vnitřním procesem, kdy se snaží rekapitulovat svůj život a zároveň se 

snaží život, ale i dané vzpomínky pochopit. Tehdejší mýty, ale tvrdili, že právě vzpomínáním, 

dochází k životu v minulosti, či dokonce ztracení se ve vlastních vzpomínkách. Proti tomu se 

Butler vymezil.  Následné detailní výzkumy ukázaly, že lidé v pozdním věku čelí velice 

těžkému a závažnému úkolu, a to pochopení smyslu života. Butler na základě jeho výzkumu 

cíleně využíval lidských vzpomínek a svou metodu označil – life review.(rekapitulace, reflexe, 

hodnocení života aj.) Díky této metodě, mohla vzniknout Reminiscenční terapie. (Janečková 

H., Vacková M., Praha 2010)  

V literatuře se vyskytují nejrůznější definice reminiscenční terapie. Například definice 

podle Roberta Wodse. Ten reminiscenci definuje jako hlasité, či tiché vybavování si minulosti, 

události ze života člověka, které se uskutečňuje buď o samotě, nebo s jinou osobou anebo 

skupinou lidí.(Woods in Janečková, Janečková H., Vacková M. Praha 2010).  

Andrew Norris reminiscenční terapii definuje jako filozofii péče, ve které minulost, původ, 

prostředí a životní styl každého jednotlivého člověka slouží jako základ, od kterého se poté 
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odvíjí péče o daného člověka. Tato filozofie se soustřeďuje na zdůraznění schopnosti starých 

lidí a cení si všeho, čím jsou ještě schopni přispět k životu jak svému tak ale i druhých. (Norris 

in Janečková; Janečková H. Vacková M., Praha 2010) 

Podobně na reminiscenční terapii nahlíží i Roger Sim, který dodává, že právě tímto 

přístupem, dochází i k prohloubení úcty mezi seniory a pečujícím personálem. Na základě 

vzájemné interakce se personál se dozvídá o klientovi nové informace a dochází k lepšímu 

poznání klienta.(Sim in Špatenková; Špatenková N., Bolomská B., Praha 2011)  

Další jiné definice reminiscenční terapie, jsou v podstatě stejné. Vzpomínání na příjemné 

prožité události, daného klienta nebo skupiny klientů. Jedná se o rozhovor terapeuta s klientem, 

či skupinou klientů ohledně jeho prožitého života, předešlých aktivitách, zkušenostech. Za 

pomoci různých pomůcek, například starých fotografií, filmů, písní ale i různých předmětů, 

které napomáhají vyvolávat příjemné pocity, či spontánní vzpomínky.  

Podle některých autorů, by se reminiscenční terapie, neměla nazývat terapií, neboť zcela 

neplní základní faktory terapie. Však, brzce svá tvrzení vyvracejí, neboť při hlubším zkoumání 

lze dojít k závěru, že reminiscence obsahuje bezpochyby terapeutické faktory, jako jsou: 

 Katarze – ozdravný zážitek, zbavení se pocitu viny nebo vnitřního napětí 

 Sebeodhalení – sdělení i toho co klient, nikdy nevyřkl 

 Větší otevřenost – vůči okolí (účastníkům reminiscence, pečovatelům, terapeutovi) 

 Pocit přijetí - skupinou 

 Altruismus 

 Podpora – poskytnuté rady od dalších účastníků reminiscence 

 Porozumění – jak sobě samému, tak ale i získání nových vhledů 

 Učení se nápodobou – při pozorování ostatních 

 Naděje – připouštění si nějaké změny, i když třeba není možná 

 Uvědomění si vlastní síly a odpovědnosti 

(Špatenková N., Bolomská B. 2011 Galén) 

 

U klientu s Alzheimerovou chorobou v institucích ale často dochází k záměrnému stranění a 

odmítání jakýkoliv aktivit, nebo k jejich celkové izolaci od společnosti. Je tedy zároveň nutné 

klienty úmyslně aktivizovat, motivovat či dokonce nabízet jim tyto služby, neboť z většiny 

případu o ně nejeví zájem. Následně na základě jejich souhlasu, či zájmu je nutné zrealizovat 

před počátkem reminiscence vstupní rozhovor. Pokládáním základních otázek, zjišťujeme, zda 

se raději cítí o samotě nebo v kolektivu. Jak rozumí mluvenému slovu, zda mu vyhovuje slovní 
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vyjadřování nebo pomocí jiné činnosti. (například kresbou, pohybem, zpěvem)Dále se 

zajímáme o jeho oblíbené činnosti a zájmy a neposledně o jeho zdravotní stav. Na základě 

rozhovoru s klientem, poté dochází k určení, jestli je pro něho vhodná skupinová nebo 

individuální reminiscenční terapie. (Špatenková N., Bolomská B. 2011 Praha; Janečková H., 

Vacková M., Praha 2010)  

Reminiscenční terapie se právě dělí na individuální a skupinovou. Individuální je spíše 

spontánní, uskutečňuje se většinou v běžném kontaktu s klientem, při jakékoliv činnosti. Tedy 

prvky reminiscence – vzpomínání lze využít i při procházce či jiných osobních setkáních, 

nemusí probíhat jen základě domluvených sezení. Skupinová reminiscenční terapie se 

uskutečňuje na základě výběru účastníků. Skupiny jsou většinou tvořeny na základě náhodného 

výběru, tedy například podle abecedy, čísel pokojů anebo losováním. Ale zároveň je nutné pro 

úspěch reminiscenční terapie zachovat nějaký společný znak klientů. Tedy například by se měli 

skupiny účastnit lidé s podobnými zájmy, zkušenostmi nebo podobného věku či úrovně 

vzdělání. Při vyšším věkovém rozdílu, může docházet k různorodým zkušenostem ale i jiným 

vzpomínkám a může docházet k neshodám. Reminiscenční terapie se skupinou  klientů trpící 

Alzheimerovou chorobou by měla být méně početná, tedy je doporučováno dva až čtyři 

účastníci. I přesto že se jedná o malou skupinu, měly by se jí zároveň účastnit i dva facilitátoři. 

Zároveň jak jsem již výše zmínila, je důležité zvážit, jestli se skupinové reminiscence mají 

účastnit i problémový klienti. (například neklidní či agresivní senioři) Setkání mohou být kratší, 

to ale nemusí být pravidlem, záleží na náladě účastníků a na kvalitě diskuze. Měla by se jistě 

konat ve stejný čas a na stejném místě a i častěji jak jedenkrát týdně. (Špatenková N., Bolomská 

B. 2011 Praha; Janečková H., Vacková M., Praha 2010) 

Podle druhů aktivit, které při Reminiscenční terapii budou realizovány, se volí i 

komunikační prostředky. Ty se využívají právě pro to, aby pozitivně podněcovali vzpomínání 

účastníku. Při vzpomínání se nemusí jednat jen pouze o vybavení určité vzpomínky, události. 

Ale právě využitím vhodných pomůcek, může dojít k tomu, že u účastníků terapie se mohou 

projevit i další smysli. (že danou vzpomínku cítí, slyší, doslova vidí)Jedná se o pomůcky 

vizuální, nebo podle Janečkové o verbální a neverbální metody. Při verbální metodě se využívá 

především slov v ústní nebo písemné formě. Jedná se tedy především o vyřčení nějakého 

osobního příběhu za účasti posluchačů, nebo při běžné komunikaci klienta s pečujícím, či při 

sezení terapeuta s klientem při vymezeném čase. Písemná forma může být vedena zapisováním 

vlastních vzpomínek klienta a to buď formou dopisů, vlastního deníku aj. Tyto zapsané 

vzpomínky poté mohou být doplněny fotografiemi a následně uloženy do knihy života.  
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Při neverbální metodě slouží k vyjádření vzpomínek především pohyby těla, nebo výtvarné 

prostředky. Jedná se o vizuální pomůcky, mezi které se řadí právě fotografie, pohlednice či 

obaly gramofonových desek. U fotografii a pohlednic je vhodné, aby byli kvalitní a ostré, 

protože u lidí staršího věku dochází ve většině případů k zhoršení zraku. Nejvíce doporučované 

fotografie, pro reminiscenční terapii jsou také, které zachycují osoby při nějaké činnosti. 

Nejčastěji na základě tohoto podmětu dochází k diskuzím, navrácení atmosféry dávných času 

a účastníci terapie, mohou mít nutkání hodnotit časy minulé a nynější. Mezi další významné 

pomůcky se řadí i vystřižené články z novin. Tyto dobové informace, jsou velice vhodné pro 

reminiscenční terapii. Už na základě toho, že někteří klienti si sami pro památku vystřihují 

důležité či významné informace. (oznámení o sňatku, či narození dítěte)Tyto texty, mohou 

následně vést k vzpomínkám a další diskuzi. Mezi další pomůcku k reminiscenční terapii slouží 

promítání filmů, seriálů nebo dokumentů. Právě dobové filmy, seriály mohou opět velice 

pomoci k vybavení událostí, situací a vzpomínkám. Právě svým příběhem, mohou být podobná 

i událostem, které sám klient prožil. Nemusí se jednat jen o filmy, seriály a dokumenty na určité 

téma. Ale vhodnými jsou i záznamy z daného města, regionu či okresu. K promítání se 

doporučují i záznamy ze slavností, výjimečných událostí nebo v případě dochování i běžné 

každodenní scény. Nemělo by se jednat jen o pasivní sledování daného příběhu. Po skončení 

promítání by opět mělo dojít k diskuzi, na daný příběh a jaké vzpomínky a emoce v klientovi 

vzbudili. Další volba místo promítání filmu je pouštění hudby a jiných zvuků. To je ovšem 

nadále podmíněno i tím, zda účastnící netrpí vážnými poruchami sluchu. Může se jednat o 

běžné nahrávky zvuků, anebo nahrávky mluveného slova. Tedy například zvuky parní 

lokomotivy, projíždějícího auta, klapání kopyt, zpěv ptáků anebo záznamy recitované poezie, 

divadelních her, projevy politiků a mnoho dalších. Mezi další auditivní pomůcky se řadí 

nahrávky hudby. Ty jsou velice účinné, protože u účastníků terapie, evokují emoce. Právě 

využitím konkrétních skladeb může dojít u klientu ke kladným pocitům, jako veselost, 

spokojenost aj. Nejčastěji se jedná o skladby klientům oblíbené. Tedy dechovky, skladby 

minulé ale lze i uplatnit hudbu vážnou či muzikály. Hudba nemusí být přímo určená k vyvolání 

vzpomínek, ale uplatňuje se i při jiných činnostech za cílem vytvoření příjemné atmosféry, která 

danou činnost tedy jen doplňuje. Či hudbu lze využít i přímím hraním na hudební nástroje, které 

též mohou vyvolat uklidňující a příjemnou atmosféru. Jedná se tedy o spojení muzikoterapie a 

reminiscenční terapie. Mezi další pomůcky k reminiscenční terapii, slouží ale i jiné aktivity, 

jako kresba, vaření, pantomimické hry, tanec ale i výlety na místa vzpomínek. Právě těmito 

aktivitami dochází k materiálním produktům, jakožto knihám života, kolážím díky nímž může 

být místnost určená k reminiscenční terapii vyzdobena a sloužit jako další zdroj vzpomínek a 
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příjemných událostí. (Špatenková N., Bolomská B. 2011 Praha; Janečková H., Vacková M., 

Praha 2010) 

Aby reminiscenční terapie, byla úspěšná, je nutné dodržovat jisté principy. Zcela 

nejhlavnější bod je pohlížet na klienta jako samostatnou, jedinečnou a neopakovatelnou bytost. 

Ne pouze jen na pacienta trpící závažným druhem demence, či jinými nemocemi. Právě díky 

terapii dochází k poznání, jaký klient byl a je, ale k poznání jeho úspěchů či neúspěchů. 

Reminiscence obohacuje jak klienta, tak terapeuta či pečující personal. Je tedy důležité pozorné 

naslouchání a zájem o jeho příběh. Dané činnosti s klientem přizpůsobovat tak aby byli pro něj 

přínosné, jevil o ně zájem a hlavně aby měli pro něj smysl. Zároveň je nutné zhodnotit, zda 

daný klient je vhodný pro reminiscenční terapii, neboť některé události v jeho životě mohou 

být velice bolestné, zda právě vybavování vzpomínek by nemělo pro něj ještě větší 

traumatizující dopad. Neboť i přes snahu vybavení si předněji jen těch dobrých a příjemných 

vzpomínek, může dojít k tomu, že spíše dané aktivity v klientu vyvolají vzpomínky negativní 

a bolestivé. Proto je nutné zhodnotit, zda reminiscenční terapii bude klientovi přínosem či 

nikoliv. Zároveň je důležité dodržet nejvyšší podmínku, a to tu, že klient nesmí být nikdy 

k reminiscenční terapii nucen anebo k vyřknutí vzpomínky. Jedná se o jeho vlastní rozhodnutí 

a je pouze na něm, zda se chce dané terapie účastnit, nebo se o svou vzpomínku podělit. Je tedy 

nutné rozlišit nucení a stimulaci k účasti. (Špatenková N., Bolomská B. 2011 Praha) 

Přínos reminiscenční terapie je oboustranný. Tedy má pozitivní vliv jak u zvýšení kvality 

života účastníku, ale i přínos pro pečující personál. Jejími hlavními přednosti je i překonávání 

translokačního šoku. Právě daná změna přemístění klienta z domova do instituce, může být 

velice psychicky náročná. Tato změna může tedy způsobit vznik deprese a odmítání 

jakéhokoliv kontaktu. Právě díky reminiscenční terapii, ale k tomuto závažnému problému 

nemusí dojít. Díky získaným informacím o klientovi minulosti a vhodným využitím těchto 

poznatků při péči, lze těmto závažný problémům předejít. U klientů trpící Alzheimerovou 

chorobou dochází díky tomu i k předejetí sociální izolace. Další přínos terapie je i v tom že se 

zlepšila úroveň aktivity klientů a mají potěšení z komunikace. Na základě terapie dochází i 

k zlepšení vztahů mezi účastníky, klienti mají pocit partnerství, solidarity a vzájemné podpory. 

Dochází i k podpoře vědomí vlastní identity, která je často vinou Alzheimerovy choroby 

poškozena. U některých klientů bylo zjištěno i zvýšení sebevědomí a sebeúcty. Právě správně 

vedenou reminiscenční terapii může dojít k nalezení své ztracené důstojnosti, ale i k vyrovnání 

se s konflikty, které klienta dlouhou řadu let trápily. Jak již bylo zmíněno, reminiscence pomáhá 

i k zlepšení vztahů a získaní důvěry mezi pečujícími a klientem. Právě díky zmíněným 

informacím o životě klienta, mohou pracovníci nalézt odpovědi k nynějšímu způsobu chování 
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klienta a zároveň porozumět důvodu tohoto projevu. Díky terapii dochází právě k zmenšení 

distancí mezi pracovníky a klienty. Nalezení těchto poznatků, zlepšuje i důvěru mezi pečujícím 

a klientem a neodmyslitelně přispívá i k respektování klienta jako jedinečné, nenahraditelné 

osoby. Dochází i zlepšení péče o klienta, neboť díky poznání jeho předešlých zvyků, životního 

stylu mohou být tyto poznatky využity k sestavení jeho harmonogramu aktivit, či plánu péče. 

Neodmyslitelně přínos pro pečující je i v tom, že právě získáním vzpomínky či zkušenosti od 

klienta, může dojít k obohacení jak jeho profesního tak ale i osobního života. (Špatenková N., 

Bolomská B. 2011 Praha; Janečková H., Vacková M., Praha 2010) 

 

2.10.  Další nefarmakologické přístupy 

Jedná se neméně významné přístupy, kterým ale v literatuře není vymezená tak velká 

pozornost. O přístupy, které též mají za úkol podporovat klientovu soběstačnost a zároveň 

podávají pečujícímu personálu významné rady jak klienta k soběstačnosti vést. Tyto přístupy 

se též, jak již výše zmíněné, zaměřují na zlepšení kvality komunikace a života klienta. Mimo 

jiné se jedná i o přístupy takové, které mají minimalizovat klientovo rizikové chování a 

preventivně tomuto chování předcházet. 

 

2.10.1. Lifestyle approach 

Jedná se vlastně o předávání informací o denním režimu klienta. O zvyklostech jsou 

informování, nebo si informace sdělují právě pečující personál, ale rodinní příslušníci či lékař. 

To znamená, aby byli daní pečující seznámeni s klientovi potřebami, mírou soběstačnosti ale i 

s činnostmi na které je klient zvyklý.  

I když se jedná o drobnosti, které jsou automaticky vykonávaná, nemusí tomu tak být. 

V některých případech dochází k tomu, že klientovi rituály, zvyklosti nejsou respektovány, ale 

spíše přehlíženy. Tento problém může vést u klientů s Alzheimerovou chorobou k zmatenosti, 

neklidu, agresivitě, ale i k celkovému zhoršení zdravotního stavu. (Holmerová I., Jarolímová 

E., Suchá J. 2007) 

 

2.10.2. Simulated Presence 

Tato metoda se využívá ke zklidnění problémového chování klienta, který přichází 

z domácího zařízení do ústavního. Velmi často dochází u klientů s Alzheimerovou chorobou 

agresivitě nebo agitovanosti a to na základě přemístění klienta z domácího prostředí do 
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prostředí pro něj neznámého. Hlavní funkcí této metody je u klienta simulovat blízkou osobu 

nebo pocit známého prostředí. 

K simulaci blízké osoby klienta, se využívá videonahrávek nebo audiozáznamů, která 

obsahují sdělení blízké osoby. Nebo se může jednat o záznamy nahrávek klientova předešlého 

prostředí, či nahrávky jeho blízkých při běžné aktivitě. Tyto záznamy poté napomáhají k utišení 

a uklidnění klienta. (Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. 2007) 

 

2.10.3. Videotrénink interakcí, metoda Marthe Meo 

Významem této metody je zajistit zlepšení péče ohledně pacientů s Alzheimerovou 

chorobou. Jedná se o videozáznamy, které zachytávají běžnou, každodenní péči o klienta.  

Tato metoda tedy funguje jako hodnocení vlastního výkonu, ale i jako objevení možných 

chyb v péči. Pečující personál následně tyto záznamy hodnotí a analyzuje. Následně hledá 

možné změny postupů a přístupů, aby péče o klienty byla ještě kvalitnější. (Holmerová I., 

Jarolímová E., Suchá J. 2007) 

 

2.10.4. Validace 

Jedná se o terapeutický přístup, který přesněji definovala Naomi Feilová v 80. letech tohoto 

století. Řadí se mezi přístupy, které napomáhají ke komplexní léčbě Alzheimerovy choroby, 

často ovšem bývá součástí reminiscenční terapie. Součástí Validace může být i Preterapie, která 

nese mnoho podobných prvku jako tento terapeutický postup. 

Základem správné validace je pečlivé, pozorné a empatické naslouchání klienta, který 

mluví o svém příběhu, problému. Na základě vyřčeného příběhu, následně terapeut s klientem 

hledá správné kroky k řešení. Terapeut se věnuje jak příběhu klienta, ale správnými kroky ho 

vede i k jiné činnosti. Klient tak získá uspokojující odpověď, která ho uklidní. (Holmerová I., 

Jarolímová E., Suchá J. 2007) 
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3. Experiment s emocemi klientů s Alzheimerovou chorobou při 

reminiscenční terapii 

 

3.1. Cíl 

Cílem šetření bylo u seniorů trpící Alzheimerovou chorobou, zaznamenat jejich aktivitu 

při reminiscenční terapii, a zda došlo k vyvolání vzpomínek a tak i projevu emocí. 

 Zda klient aktivně spolupracuje při reminiscenční terapii 

 Zda došlo k vyvolání vzpomínek a tak i emocí 

 Do jaké zaznamenatelné míry klient dokázal vyjádřit své emoce 

 

3.2. Metoda a metodika 

K výzkumu či šetření jsem využila metodu pozorování a analýzu vykonávané činnosti 

klienta. Metodu analýzy vykonávané činnosti jsem volila na základě zjištění klientovi 

spolupráce, zda je si vědom vykonávané činnosti při reminiscenční terapii. Pozorováním jsem 

právě získávala důležitá data a informace, jak klient při terapii jedná, zda spolupracuje a jestli 

dochází k vyvolávání vzpomínek a hlavně emocionálním prožitkům.  

Výzkum byl veden v ambulantním zařízení pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou a 

jinými demencemi. (Na základě ochrany osobních informací a též požadavku zařízení nemohu 

ve své bakalářské práci, jmenovat přímý název zařízení)Reminiscenční terapie probíhala 

individuálně, jako vizuální pomůcka byla zvolena fotografie. Výzkum byl zaměřen hlavně na 

seniory trpící středním stádiem Alzheimerovy choroby. K výzkumu byly využity i informace o 

klientech, podané personálem či osobami, které o klienty pečují. Terapeut následně kladl otázky 

ohledně pocitů a vzpomínek, jež tato fotografie v klientovi vyvolává. Zaznamenaná informace 

jsou zcela anonymní. 

 

3.3. Úkoly 

Úkolem šetření bylo, aktivizovat a motivovat klienta k účasti při reminiscenční terapii. 

Na základě ní, docílit u klienta vyvolání vzpomínek a tak i emocionálních prožitků. Zda a do 

jaké míry je zachována dlouhodobá paměť, či je klientova dlouhodobá paměť na tolik 

postižena, že už vybavení vzpomínek není schopný. Poznat klientovo minulost a seznámit se 

jeho pohledy a názory. Jako vizuální pomůcka k vybavení vzpomínek byla použita fotografie, 

konkrétně svatební fotografie novomanželů s rodinou.   
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3.4. Data a jejich interpretace 

V první části jsou zaznamenány základní informace o klientovi, získané na základě 

rozhovoru s pečujícím personálem, nebo terapeutem. Tedy rok narození, stádium Alzheimerovy 

choroby, momentální délka pobytu v zařízení, zdravotní stav a soběstačnost klienta. Poté 

dochází k přímému zaznamenání klientovi činnosti po dobu terapie, dochází tedy k mapování 

jeho činnosti a spolupráce. Následně dochází k zaznamenání a popsání projevu emocí klienta, 

zda k nim došlo, či ne. V konečné části je zaznamenaná přímé hodnocení terapie terapeutem.  

 

 

1. Klient  

Paní B., rok narození 1942, aktuálně diagnostikováno pokročilé stadium Alzheimerovy 

choroby (2. stádium), v zařízení pobývá spíše přechodně, momentální délka pobytu je necelé 2 

měsíce. O Paní B., spíše pečuje dcera, zařízení navštěvuje přechodně a nepravidelně. Zdravotní 

stav Paní B., je velice dobrý až na mírné bolesti hlavy a zad, nemá žádné jiné zdravotní 

komplikace. Paní B., je zcela soběstačná, stravuje se samostatně, osobní hygienu též zvládá 

sama, s oblékáním jí již napomáhá personál, z důvodu časté bolestí zad při pohybu.   

 

Při reminiscenční terapii paní B., spolupracovala velice dobře. Na pokládané otázky 

s krátkým promýšlením odpovídala rozvitými větami. Velice často používala i odborné názvy. 

Krátkodobá paměť je již postižená, neorientuje se, jaký se píše momentálně rok, na základě rad 

terapeuta zkouší hádat, ale neúspěšně. Dlouhodobá paměť Paní B., je však víceméně 

nepostižená, ohledně tématu svatby si vzpomíná jak na datum konání, svatební tabuli ale i na 

počet hostů, či události které se při svatbě událi, které dokázala vyprávět do podrobných detailů. 

Zlom při reminiscenci přišel, kdy si vzpomněla na dceru. Téhož dne kdy se reminiscenční 

terapie s Paní B. odehrávala, ji měla dcera vyzvednout. V tomto okamžiku pozornost Paní B., 

byla orientovaná jen na příjezd dcery. Reminiscenční terapii chtěla předběžně ukončit, na 

základě toho že dcera na ní už čeká a nesmí jí zdržovat. Ve skutečnosti jí však měla dcera 

vyzvednout až o několik hodin později. Reminiscenční terapie byla tedy předčasně ukončena a 

trvala 23 minut.     

Paní B., po dobu konání Reminiscenční terapie byla usměvavá a nadšená. Na pokládané 

otázky odpovídala s úsměvem a jiskrou v očích. Během terapii na ukázku pobrukovala i melodii 

svatebního průvodu. O své svatbě vtipkovala, bylo zcela patrné, že na tuto událost má dostatek 

příjemně zabarvených vzpomínek. Při vzpomenutí na dceru, došlo k úplné změně chování, ale 
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i projevu emocí. I přes ujištění a připomenutí času příjezdu dcery terapeutem, Paní B., na 

informaci nereagovala. V tomto okamžiku se mimika Paní B., zcela změnila. Změna kladných 

emocí na negativní byla zcela vizuálně patrná. Přes další ujišťování o dostatku času terapeutem, 

této informaci nevěřila a docházelo až k agresivnímu chování. Odmítala komunikovat 

s terapeutem a po společném dohodnutí o konci terapie, okamžitě opustila místnost.  

Terapeut Paní B., hodnotí jako velice spolupracující a aktivní účastnicí. Dle jeho slov, 

je Paní B., jedna z mála klientů, se kterou reminiscenční terapii vykonává nejčastěji a nejraději, 

neboť spolupracuje mnohem lépe než ostatní klienti. Terapie s paní B., patří mezi ty velice 

zajímavé kdy i on získává zpětnou vazbu a mnoho nových informací. Nepříjemností však je, 

když se jedná o nějaký rušivý element jako příjezd dcery, návštěva doktora či blízky oběd, Paní 

B. okamžitě ztrácí zájem a pozornost a reminiscenční terapie tak musí být ukončena předčasně.  

 

2. Klient  

Paní K., rok narození 1923, aktuálně diagnostikováno pokročilé stadium Alzheimerovy 

choroby, v zařízení pobývá 5. rokem. Zdravotní stav Paní K., je velice dobrý, bez žádných 

závažných zdravotních komplikací. Paní K., je zcela soběstačná stravuje se samostatně, osobní 

hygienu zvládá zcela samostatně, s oblékáním též nepotřebuje pomoc. I přes vysoký věk a typ 

onemocnění je velmi vitální.  

Paní K., při reminiscenční terapii spolupracovala dobře, ale s částečným odstupem. Na 

některé otázky terapeuta, odmítala odpovídat. Na otázky většinou odpovídala, že je to již dávno, 

či používala jen odpovědi ano nebo ne. Krátkodobá paměť Paní K., je jen lehce postižená, velmi 

dobře se orientovala jaké je roční období, dokázala přesně říci i jaký je měsíc ale i rok. 

Dlouhodobá paměť Paní K., je zcela neporušená, ohledně svého svatebního dne si pamatovala 

veškeré události ale i přesný datum, v kolika letech se vdávala i kdo byl na její svatbu pozván. 

Pozornost Paní K., byla též kolísavá, ale to bylo spíše způsobeno, pro ní nepříjemným tématem. 

Dle jejích slov, byla její svatba krásnou, ale hořkou událostí v jejím životě. Na svou svatbu 

nepozvala otce, se kterým měla špatný vztah a dodnes toho lituje. Terapeut s touto informací 

začal pracovat a následně tak došlo k opuštění svatebního dne k pochopení vztahu Paní K., 

s jejím otcem. Délka reminiscenční terapie byla 50 minut.  

Paní K., působila jako velmi uzavřený člověk udržující si poměrný odstup od lidí. Má účast 

při reminiscenční terapii jí byla zpočátku nepříjemná ale po lepším seznámení a navázání 
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hlubšího vztahu s mou účastí souhlasila. Při reminiscenci působila neutrálním dojmem. Její 

prožívané emoce byly velmi špatně čitelné a spíše to působilo, že dané téma v ní vzpomínky 

vyvolává ale emoce žádné. Při změně tématu došlo k zcela emocionálnímu obratu. Ať se 

jednalo o velmi osobní a těžkou situaci v jejím životě, chtěla se této situaci věnovat více než 

vzpomínkám na svatbu. Proto terapeut neváhal se tomuto tématu věnovat. Při sdělování 

informací byl ve tváři ale i jejich odpovědí jasně viditelný a slyšitelný smutek a pocit frustrace, 

že dané neshody už nemůže změnit. Je tedy možné konstatovat, že dané neshody s otcem jí 

ovlivnili po celý život. Po skončení terapie, ale na ní byla viditelná úleva, že se svým „trápením“ 

mohla svěřit a terapeutovi děkovala se slovy, že se mohla „někomu vypovídat“.  

Terapeut paní K., hodnotí jako uzavřenou ale zároveň velice nepředvídatelnou klientku. 

Její minulost jí ovlivňuje dodnes, od pečujících osob si stále udržuje určitý odstup a nově 

příchozí osoby nevnímá příliš vřele. Při reminiscenci ale spolupracuje dobře, i když se jedná o 

mnohdy holé odpovědi, někdy dochází i k rozvinutým příběhům, které mají velice zajímavý 

děj.  

 

3. Klient 

Paní V., rok narození 1931, aktuálně diagnostikováno pokročilé (zhoršující) stádium 

Alzheimerovy choroby, v zařízení pobývá 3. rokem. Zdravotní stav Paní V., je dobrý, před 

několika lety podstoupila operaci kyčlí, takže se Paní V. pohybuje pomocí berlí, ale jinými 

zdravotními omezeními či komplikacemi netrpí. Paní V., se stravuje samostatně, hygienu též 

zvládá samostatně, s oblékáním jí napomáhá pečovatelský personál, neboť na základě omezení 

pohybu po operaci kyčlí veškeré úkony spojené s oblékáním nezvládá.   

Paní V., při reminiscenční terapii spolupracovala velice obtížně. Na pokládané otázky 

nedokázala odpovědět anebo i odmítala. Její slovní zásoba je velice omezená, často nemohla 

ani určitou myšlenku dostatečně slovně popsat.  Krátkodobá paměť Paní V., je velice postižená, 

neorientuje se jak časově ale i prostorově, nedokázala říci, jaký se píše rok, měsíc ani určit roční 

období, během celé reminiscenční terapie se poté opakovaně tázala jaký je měsíc a roční období. 

Dlouhodobá paměť Paní V., je též určitým stupněm postižena, ohledně svatby nemá moc 

vzpomínek. Ohledně tohoto tématu nechtěla příliš komunikovat, ale některé vzpomínky 

spojené s touto událostí se jí vybavily a podělila se o ně s terapeutem. Raději se svěřovala o své 

profesi a tuto informaci během reminiscenční terapie opakovala bez terapeutova tázání 

mnohokrát. Když se terapeut doplňkově doptával, na sdělenou informaci zopakovala opět jen, 
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že svou profesi vykonávala celý život a nic dalšího. Během reminiscenční terapii byla Paní V. 

dezorientovaná. V jednu chvíli se terapeuta tázala, kde se nachází, proč tu je a jak se do 

místnosti dostala. V tu chvíli její pozornost směřovala jen na to proč je v dané místnosti. 

Reminiscenční terapii byla tedy spíše prohlášena za neúspěšnou, neboť nedošlo k úplnému 

vyvolání vzpomínek. Délka reminiscenční terapie byla 35 minut.  

Paní V., po dobu terapii působila velice nervózně. Při pokládaných otázkách měla 

prázdný pohled v očích a její pozornost byla těžko udržitelná. Na pokládané otázky nechtěla 

nebo nedokázala odpovídat, ale sdělovala jen své silné vzpomínky ohledně pracovní profese, 

které během terapii zopakovala mnohokrát. Při sdělování informací ohledně své profese 

působila velice uvolněně a usměvavě. Při doplňkové otázce terapeuta, reagovala velice 

nervózně a znepokojeně. Zajímavým úkazem bylo, že když mluvila ohledně své profese, měla 

volně položené ruce na stole či s nimi gestikulovala, ale když se terapeut Paní V., dotazoval na 

nějaké doplňkové otázky, s cílem navodit hlubší vzpomínání, směřoval její pohled pod stůl, kde 

několikrát za sebou skládala látkový kapesník. Působilo to tak, že při sdělování svých 

oblíbených informací je sebevědomá, zatím což při doplňkových otázkách terapeuta na jiné 

téma či doplňkovou informaci, její sebevědomí nekontrolovatelně klesá a i její zájem.  

Terapeut Paní V., hodnotí jako klientku, která díky svému zhoršujícímu stavu není 

vhodnou účastnici pro reminiscenční terapii využívající k vyvolání vzpomínek fotografii. 

Hovořit ohledně toho co v ní daná fotografie vyvolává a evokuje, je pro ní velice stresující. 

K úspěšnému vyvolávání vzpomínek spíše volí reminiscenční terapii spojenou s aromaterapii. 

Vůně potravin či vonných svíček působí na Paní V., mnohem příjemněji a též její pozornost je 

mnohem lépe udržitelná a dochází tak i k úspěšnějšímu vyvolání vzpomínek. Dále zmiňuje, že 

k těžké dezorientaci u Paní V. nedošlo při reminiscenční terapii poprvé ale bohužel se tomu tak 

děje i během dne, několikrát.   

 

4. Klient  

Pan R., rok narození 1950, aktuálně diagnostikováno střední stádium Alzheimerovy 

choroby, v zařízení pobývá 5. měsícem přechodně. O Pana R. převážně pečuje jeho manželka, 

která momentálně, na základě jejího zdravotního stavu, nezvládá o Pana R. pečovat. Panu R. 

byla diagnostikován Diabetes, Pan R. je kuřák. Pan R. se dokáže stravovat víceméně sám, ale 

občas je nutná asistence pečujícího personálu, s osobní hygienou a oblékáním mu též napomáhá 

pečující personál.  
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Pan R., při reminiscenční terapii velice aktivně spolupracoval. V rozhovoru 

s terapeutem byl velice aktivní, na otázky odpovídal rozvinutými větami s občasným ironickým 

nádechem. Slovní zásoba Pana R., byla lehce postižená, ale na základě nápovědí dokázal své 

vzpomínky rozvinutě popsat. Krátkodobá paměť Pana R., je určitým stupněm postižená 

nedokázal určit jaký je rok, měsíc ale ani roční období. Dlouhodobá paměť Pana R., nebyla 

nijak víceméně postižená. Ohledně svých sňatků si pamatoval všechny zásadní okamžiky. 

Přesně sdělil datum svého prvního sňatku, ale i toho druhého. Při opakovaném sdělení 

terapeutem jaký se psal v konání terapie datum, dokázal sdělit, za kolik dní budou mít s jeho 

druhou manželkou výročí i kolikáté. Délka reminiscenční terapie byla 45 minut.  

Pan R., při reminiscenční terapii působil velice uvolněným dojmem. Při reminiscenční 

terapii opakovaně vtipkoval a některé otázky terapeuta ironicky okomentoval. Po dobu konání 

terapii byl Pan R. stále usměvavý. Často skládal poklony terapeutovy, při rozesmátí terapeuta 

byla na něm viditelná radost a působil spokojeným dojmem. Pan R., působil dojmem, že zájem 

o jeho osobu a jeho příběhy jsou mu velice milé. Dané téma vnímal velice pozitivně, neboť 

každý den si na svou manželku vzpomene a těší se na její příchod, či kdy Pana R. ze zařízení 

vyzvedne. Z toho je patrné, že je velice citově fixován na svou manželku. 

Terapeut hodnotí Pana R., jako velice spolupracujícího mnohdy až „nezdravě“ aktivního 

klienta. Reminiscenční terapii s panem R., je vždy zábavná a plná nevšedních informací. Pana 

R., rad své zážitky vypráví a zájem o jeho osobu je mu velice příjemný. V zařízení vyhledává 

pečující personál ale i jiné klienty, aby s nimi mohl vést rozhovory na různá témata. 

V momentální době u Pana R., dochází k občasné dezorientaci, kdy nepoznává zařízení a 

mnohdy ani rodinné příslušníky, které ho přicházejí navštívit. Jedná se ovšem jen o chvilkové 

situace a ne příliš běžné.   
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3.5. Závěr šetření 

K výzkumu jsem záměrně volila jako vizuální pomůcku ale zároveň i jako téma svatební 

fotografii, neboť se jistě jedná o zásadní událost v lidském životě, na kterou buď rád či ale i 

nerad vzpomíná. Ať je dlouhodobá paměť pacienta s Alzheimerovou chorobou zcela nebo 

částečně postižená, jisté silné události v jeho životě si částečně vybaví. Tento předpoklad se mi 

v podstatě potvrdil. Vybraní klienti ohledně této události měli mnoho vzpomínek, mnozí 

podrobné někteří už jen okrajově, ale vždy toto vzpomínání doprovázelo emocionální 

prožívání. 

V mnoha případech z výzkumných dat lze zjistit, že zkoumaní na toto období mají jen vřelé 

a krásné vzpomínky, mnohdy znají i přesné datum této události, ale mají i sami dostatek 

fotografii ohledně této události. Jejich emoce, které toto téma v nich vyvolalo, byli v podstatě 

lehce v jejich tvářích a hlavně mimice čitelné. Však občas došlo k zcela neutrálním postoji, 

když už tázaného paměť byla značně postižená či dané téma nevnímal tolik pozitivně a nadšeně. 

Zde se potvrzovalo pravidlo, že každá osoba má individuální a zcela odlišné prožívání a tak 

pociťované emoce nemusejí být pro daného klienta tak silné a zásadní či odmítá je dávat 

objektivně najevo.  

Silná emocionální změna nastala též, pokud si klient vzpomněla na událost, kterou lze 

definovat jako ne zcela událost se svatebním tématem spojeným. Ať se jednalo o přímé spojené 

vzpomínky, či volně vždy vyvolali emocionální konflikt. Kdy tedy došlo ke konfrontaci něčeho 

příjemného, s něčím zcela nepříjemným. V tu chvíli bylo klientovo chování nepředvídatelné a 

hlavně docházelo k zcela patrným změnám prožívaných emocí. 

Na získaných datech od zkoumaných klientů lze sdělit, že i pacienti s pokročilým stádiem 

Alzheimerovy choroby, dokáží projevit, popsat či vyjádřit emoce zcela dostatečným a 

důstojným způsobem a mnohdy jejich emocionální vnímání při vzpomínce je silnější, než u 

seniorů netrpící tímto závažným onemocněním. Však jejich pozornost věnovaná tomuto tématu 

je vždy těžce udržitelná, v moha případech musela být reminiscenční terapie ukončena neboť 

se jejich zájem nedokázal navrátit a i sami klienti požadovali konec terapii, neboť již zcela 

ztratili význam jejího účinku. Právě pozornost je jedním z hlavních faktorů, která ovlivňuje 

průběh terapie ale i aktivitu klienta. Právě při změně pozornosti nebo k přímému narušení 

pozornosti, dochází k absenci vzpomínání a mnohdy i zájmu o terapii. S tím souvisí i 

emocionální prožívání. Jejích emoce jsou neutrální a špatně pozorovatelné a zaznamenatelné. 

Lze tedy konstatovat, že dlouhodobá paměť u osob se středním stádiem Alzheimerovy 

choroby je stále v podstatě neporušená. Vzpomínky na v minulosti udané, hlavně jednající se o 
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zásadní okamžiky v lidském životě, vzpomínají rádi a mnohdy i sami bez potřeby terapii. Jejich 

emocionální prožívaní je mnohdy velice silné a nebojí se jejich prožitek vyjádřit. Pozornost 

tázaných klientů je mnohdy velice kolísavá s lehce se odpoutá od tématu na zcela jinou situaci 

či jiné děje při terapii se konající. Však se ale potvrzuje pravidlo, že i pacienti s tímto závažným 

onemocněním vyžadují aktivní naslouchání a pozornost neboť jejich momentální chování a 

prožívání je zakódováno v určité události, která se stala během jejich předešlého života a 

mnohdy se jedná o tak závažný stav, který jej ovlivňuje i nyní. Nadále napomáhá toto „otevření 

osobnosti“ i poznat důvody nynějšího chování a hlavně se důvěrněji se seznámit s originální, 

nenapodobitelnou a mnohdy silně emocionálně smýšlející osobností klienta.  
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Závěr   

Stáří je součástí života jako mládí či dětství. Je proto nutné brát v potaz, ač se nám zdá toto 

životní období mnohdy velice vzdálené, že i na nás čeká. Ve společnosti se bohužel mnohem 

častěji objevuje ageismus, kdy společnost může vnímat stáří, jako neužitečné životní období, 

které je spíše na obtíž. Je nutné se tomuto pohledu vymanit a podporovat prozření z této 

nepravdy i u ostatních. Vždyť právě starší generace toho má co nejvíce nabídnout. Jejich 

zkušenosti získávány vlastními pády a prohry a danými řešeními, které hledali po celý život, 

poté mohou být významným darem, předávaným mladším nezkušeným generacím. Je proto 

zcela solidární a naší povinností, vrátit tento dar v pomoci seniorům, kteří se utkali s další 

životní zkouškou a to například v podobě nemoci. Právě celoživotními utkáními mohou být 

starší lidé těmito zvraty již unaveni, a proto je nutné jim podat pomocnou ruku a dát jim najevo 

že v tomto „ boji“ mají společníka.  

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na Alzheimerovou chorobu z důvodu toho, neboť 

se jedná o onemocnění, které začíná být se stárnutím čím dál častěji spojené. Právě 

Alzheimerova choroba je jedním z nejrozšířenější onemocnění, kterou trpí senioři jak v České 

republice, tak po celém světě. Už jen na základě statistik lze pozorovat, že Alzheimerova 

choroba je každým rokem diagnostikována více a více seniorům. Je tedy nutné se této chorobě 

věnovat a nadále pracovat na zlepšení léčby tohoto onemocnění a neopomenutelně pracovat též 

na zlepšení a zkvalitnění péče o pacienty trpící tímto onemocněním. 

Ve své bakalářské práci jsem se právě zaměřila na vymezení tohoto termínu s popsáním 

jednotlivých příznaků a rizikových faktorů této choroby. Věnovala jsem se i klinickému obrazu 

choroby a jejím dopadům na kognitivní funkce. Dále jsem se věnovala jednotlivými stadiím 

Alzheimerovy choroby. Ve své práci se též zabývám i farmakologickou léčbou Alzheimerovy 

choroby a nefarmakologickou léčbou, jež věnuju samostatnou kapitolu této léčbě. Zde zmiňuji 

nejvýznamnější a nejpoužívanější aktivizační postupy, které jednotlivě a základně 

charakterizuji. Větší pozornost věnuji reminiscenční terapii, neboť na její postup navazují ve 

výzkumné částí, kde se věnuji právě experimentu se emocemi klientů vyvolané právě při 

reminiscenční terapii. Zde popisuji jednotlivé data zachycené, pozorováním klientů při 

vyvolání vzpomínek, právě při zmíněné reminiscenční terapii. Na závěr výzkumu formulují 

nasbírané informace a data. 
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