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ABSTRAKT 

Práce se zabývá problematikou poskytování logopedické intervence u dospělých osob 

s demencí. Cílem práce a výzkumného projektu je analýza logopedické intervence  

a spolupráce s rodinou dospělých osob s demencí. Vlastní výzkum je realizován 

prostřednictvím vyhodnocení dotazníků, vyplněných rodinnými příslušníky sledovaných 

pacientů, a následným zhodnocením přínosu logopedické intervence poskytované jak 

klinickým logopedem, tak zaškolenými rodinnými příslušníky. Při zpracování byly využity 

tyto techniky: analýza dokumentů, analýza výsledků činnosti, rozhovor s rodinnými 

příslušníky a pozorování. Cílem rigorózní práce je také ukázat, jakou měrou může být 

nápomocna zainteresovaná, informovaná a spolupracující rodina a jakým způsobem mohou 

být logopedické terapie vedeny.  
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ABSTRACT 

 

The thesis describes speech intervention for adults with dementia. The aim of the work and 

the research is to analyze speech intervention for adults with dementia and family 

cooperation in clinical speech therapy. The research is conducted through evaluation of 

questionnaires filled in by family members of patients studied and the subsequent 

evaluation of the benefits of speech therapy intervention provided both clinical speech 

therapist and trained family members. When processing techniques were used document 

analysis, analysis of results of operations, interviews with family members and 

observation. The aim of the thesis is to demonstrate, how much they may be useful 

interested, informed and cooperating family and how they can be routed speech therapy. 

KEYWORDS 

speech therapy, communication, intervention, neurodegenerative diseases, dementia, 

Alzheimer´s disease, family 
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1 Úvod  

 

Rigorózní práce se zabývá problematikou poskytování logopedické intervence u dospělých 

osob s demencí.  

Stárnutí populace a využití moderních diagnostických metod vede k nárůstu počtu osob 

s diagnózou demence. Můžeme tedy předpokládat, že osob s poruchami komunikace bude 

i nadále přibývat.  Bohužel stále pouze část pacientů s touto diagnózou a indikací 

logopedické péče je zasílána k nám, na pracoviště klinické logopedie. Tento fakt mne vedl 

k zamyšlení nad možnostmi a efektivitou logopedické intervence u této skupiny mých 

pacientů.  Pracuji jako klinický logoped v městské nemocnici, kde mám na starost mimo 

ambulanci i pacienty na odděleních neurologie, rehabilitace, LDN a JIP. Na těchto 

odděleních se denně setkávám s dospělými osobami s obtížemi v komunikaci. Z vlastní 

praxe vím, že je velmi důležité a přínosné zapojit do logopedické terapie nejen ošetřující 

personál, ale i pacientovi nejbližší.  Výzkumné šetření jsem proto zaměřila na tuto 

problematiku a také na možnost do logopedické terapie zapojit rodinu pacienta, která je, 

dle mého názoru a zkušeností, její nedílnou součástí.  

Hlavním cílem rigorózní práce a výzkumného projektu je analyzovat logopedickou 

intervenci u dospělých klientů s demencí ve spolupráci s rodinou. Práce je rozdělena do 

dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část je rozčleněna na čtyři kapitoly. Začíná 

úvodem, ve druhé kapitole jsou stanovena teoretická východiska a vymezeny základní 

termíny. Kapitola se zabývá vymezením termínů dospělost, rodina, logoped a logopedická 

intervence a komunikace obecně. Ve třetí kapitole je zpracována problematika demencí - 

definice, epidemiologie, klasifikace. Závěr teoretické části, čtvrtá část, podrobněji 

analyzuje logopedickou intervenci u dospělých pacientů s demencí, narušenou 

komunikační schopnost, diagnostiku, diferenciální diagnostiku a terapii. Praktická část se 

věnuje výzkumu logopedické intervence u dospělých osob s demencí a spolupráci  

s rodinou.   Tato kapitola je složena   ze   čtyř částí: stanovení cílů výzkumu a metodologie, 

místa šetření, vlastního výzkumu (ankety, závěru šetření a doporučení pro praxi).  
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2 Teoretická východiska 

 

2.1 Dospělost 

 

Přesné vymezení a charakterizování fáze dospělosti je velmi nesnadné. Existuje celá řada 

definic dospělosti a stáří. 

Dva tisíce let starý indický spis tvrdí, že člověku je dáno žít do sta let. Život podle tohoto 

učení má tři úseky: dětství, zralý věk a stáří. Dětství trvá do 16 let, zralý věk do 70 let 

a stáří nad 70 let. V dětství se každý jedinec má věnovat učení, ve zralém věku prožívat 

naplnění lásky a získávat majetek a ve stáří dovršit své zásluhy a zbavit se pout, které váží 

člověka od narození do smrti (Pidrman, Kolibáš, 2005). 

 

Fáze dospělosti 

Fáze dospělosti je celou řadou autorů vykládána a dělena různě. 

Podle kritérií Organizace spojených národů se obyvatelstvo dělí na tři věkové skupiny:  

0-14 let, 15-64 let a 65 let a více. V šedesátých letech 20. století navrhli odborníci ze 

Světové zdravotnické organizace tyto věkové hranice pro období středního a vyššího věku: 

období středního věku: 45-50 let, období raného stáří: 60-74 let, období vlastního stáří: 75 

let a více (Závázalová a kol., 2001). 

Dle Kroegelové (2000) je dospělost období, do kterého zahrnujeme chronologický věk od 

23 let. Dělíme ho na tři stádia dospělosti dle chronologického věku a psychosociálních 

úkolů na časnou dospělost 23-39 let (early adulthood), střední dospělost 40-65 let (middle 

adulthood) a starší dospělost po 65 roce a výše (late adulthood). 

V České republice je člověk považován za plnoletého od 18 let. V psychosociální rovině  

je dospělosti dosahováno až mezi 20. a 25. rokem.  

Ve vývojové psychologii se dospělost dělí na tři životní etapy: 20-30 let mecitma, 30-45 let 

adultiu a 45-60 let interevium. Funkčnost každého období je celou řadou autorů vykládána 
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různě. Nejvíce používané je dělení podle Hartla: 18 až 24 let mladí dospělí, 25 až 44 let 

mladší střední věk, 65 až 74 let starší dospělý, nad 75 let stáří (Langmeier, Krejčířová, 

2006). 

Dospělost chápeme ve smyslu biologické (tělesné) dospělosti a také jako dospělost 

psychickou a sociální. Biologická dospělost je schopnost zakládat vlastní rodinu a rodit 

děti. Tento úsek života je obdobím nejvyšší tělesné produktivity. Člověk je schopen 

podávat nejvyšší výkony. Psychologická a sociální dospělost je provázena osvobozením se 

od závislosti na rodině, větší sebedůvěrou, samostatností v rozhodování a zodpovědností za 

sebe a své jednání. Dospělý člověk disponuje schopností rozvržení práce a odpočinku 

a schopností jednat s lidmi s empatií a bez předsudků (Vágnerová, 2007). 

Období dospělosti můžeme dle Vágnerové (2007) dále dělit na: 

Časná dospělost, která trvá do  25-30 let. V tomto období dochází k zakončení tělesné 

evoluce a vrcholu fyzických sil. Rostou psychosociální dovednosti. Člověk začíná pracovat 

a hledá si partnera. V období časné dospělosti roste zájem o to, mít vlastní děti a potřeba 

založit si rodinu. V současnosti je trend zvyšování věku vstupu do manželství a pořizování 

si dětí. 

Střední dospělost je období do 45 let, kdy je patrná maximální produktivita. K dosažení 

intelektuálního vrcholu dochází kolem 40. roku věku. V období střední dospělosti nastává 

klimaktérium a vyhasíná pohlavní cyklus ženy. U mužů nastává přibližně o 5 let později. 

Krize středního věku nastává kolem 45. roku života, kdy dochází k poklesu výkonnosti 

(klesá psychosomatické tempo), pocitu prázdnoty (děti odcházejí - tzv. syndrom prázdného 

hnízda) a ukončení reprodukčního období u ženy. 

Pozdní dospělost do 65 let je období bilancování, navazuje na krizi středního věku. Člověk 

se ohlíží zpět a hodnotí svůj dosavadní život, snaží se „dohnat resty“ (výměna partnera, 

změna vzhledu, hubnutí) a připouští si proces stárnutí. Součástí bilancování je i užívání si 

volného času, kdy si jedinec uvědomí, že práce není všechno. Koníčky jsou důležité pro 

rozvoj intelektu a udržování kondice. V tomto období dochází k involučním změnám, ve 

větší míře se začíná projevovat zhoršení zraku, kvality vlasů a snížení hybnosti. Jasným 

signálem stárnutí bývá role prarodiče, někteří jedinci špatně nesou označení „babička 
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a dědeček". Současně ale nedochází ke společenské izolaci. Náhlá sociální změna (nový 

denní režim, více volného času) je někdy spojená s komplexem neužitečnosti a snížením 

sebehodnocení (Vágnerová, 2007). 

 

Fáze stáří 

Stejně jako období dospělosti rozděluje Křivohlavý (2011) i období stárnutí na rané stáří 

(65-75 let), pozdější stáří (po 75 letech) a stařeckost (nad 90 let). Hlavními psychickými 

a biologickými změnami jsou pomalejší reakce, celkové zhoršení smyslového vnímání, 

zhoršení zraku a sluchu. Stáří provází také zhoršení paměti a pokles inteligence. Značná 

část starších lidí se potýká také s poklesem adaptability, sociální závislostí a někdy 

egocentrismem a poklesem frustrační tolerance. 

V souvislosti se stářím a jeho zkoumáním vznikly disciplíny gerontologie (nauka o stáří), 

geriatrie (nauka o chorobách ve stáří) a gerontopsychologie (nauka o duševních projevech 

starého člověka, zkoumání psychologických aspektů procesu stárnutí) (Křivohlavý, 2011). 

Životní cyklus všech živých organismů (od buněk, přes zvířata, po člověka) je zakončen 

smrtí.  Ta je v dnešní době tabuizovaná (strach z konce vlastní existence, bolestného 

umírání, nejistota, zda je něco poté). Zcela individuální jsou stádia procesu smiřování se 

s vlastní smrtí, ale většinou se jedná o tyto po sobě jdoucí stádia (Vágnerová, 2007): 

popření - odmítáme si připustit strach ze smrti, frustrace a zlost – nejen k vlastní osobě, ale 

také ke svému okolí, smlouvání - snaha oddálit smrt, deprese - rekapitulace života  

a uvědomění si neodvratnosti konce a přijetí - smíření se smrtí. 

 

2.2 Rodina 

 

V sociologickém slovníku je rodina definována jako malá, neformální, intimní skupina, 

která je tvořena lidmi spojenými příbuzenskými (manželskými, pokrevními) pouty a která 

plní funkci ekonomickou, sexuální, reprodukční a výchovnou. Typické pro ni je intimní 



11 

 

soužití ve společné domácnosti. Její členové se řídí stálými vzory chování. Nukleární 

rodinu tvoří rodiče a děti. 

Dle Holmerové (2003) má rodina funkci zdroje důležitých morálních a kulturních zásad 

a také hierarchie hodnot (láska, přátelství, spravedlnost, pravdomluvnost, citová výchova 

a další).  Rodina plní i funkci zábavně společenskou a bývá zázemím pro její členy.  

Rodina doznala mnoha změn co do složení i velikosti. Například počet dětí se výrazně 

snížil a dnes je obvyklý počet 1 nebo 2 děti v rodině.  Rodiny s více než pěti dětmi jsou 

dnes výjimkou.  V současnosti ve většině případů zúžila na rodiče a děti. 

Vícegenerační rodiny se skládají z prarodičů, rodičů a dětí. Za ideální považujeme soužití 

všech členů domácnosti na demokratických základech, solidaritě a lásce. V dobře fungující 

rodině panuje přirozená úcta ke starším, respekt a podpora práv, poskytuje všem pocit 

bezpečí, pochopení a pomoc v případě potřeby (Holmerová a kol., 2003). 

Rodina je považována za společenskou jednotku, která se postupně mění. Osmistupňový 

model podle Evelyn Duvallové z roku 1977 ukazuje jednotlivé vývojové fáze rodiny. První 

polovina životního cyklu je charakterizována rozvojem rodiny a narozením dětí. Druhou 

polovinu životního cyklu představuje zúžení rodinného života a odchod dětí, které si 

zakládají své vlastní rodiny (Mlýnková, 2011). 

 

Fáze rodiny 

1. Manželství: partneři žijí určitou dobu sami bez dětí. V této fázi si mladá dvojice 

vytváří pravidla vzájemného soužití.  

2. Příchod dětí do rodiny: přibývá nová životní role - role rodiče. Mladí rodiče se 

musí na tuto roli adaptovat. Většinou znamená příchod dítěte přehodnocení 

dosavadního žebříčku hodnot a změnu životního stylu. Toto období je velice 

náročné pro oba partnery a je do jisté míry i zkouškou jejich vztahu, tolerance 

a schopnosti spolupracovat. Novým jevem v současnosti je, že na mateřské 

dovolené zůstávají také muži, pokud jejich manželka ekonomicky lépe zabezpečí 

rodinu než manžel. 
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3. Rodina s dětmi předškolního věku: dominuje výchova dětí. Rodina je v tomto 

období ustálená se zažitými stereotypy. Rodiče jsou zvyklí na své denní povinnosti, 

které představuje také péče o děti a domácnost. 

4. Rodina s dětmi školního věku: dominuje výchova dětí ve škole a rodině, jejich 

socializace a adaptace na nové sociální prostředí, vrstevníky. Svou roli sehrávají 

výchovné vlivy nejen ze strany rodičů, ale také vrstevníků a nových sociálních 

skupin. 

5. Rodina s dětmi adolescentního věku: začíná nastupovat osamostatňování dětí, 

prosazování sama sebe, zodpovědnost vůči sobě a druhým osobám. Dospívající se 

připravují na své budoucí povolání a tvoří si vztahy s osobami opačného pohlaví. 

6. Rodina s dospělými dětmi: mladí opouštějí své rodiče  si začínají zakládat své 

vlastní domovy, věnují se kariéře a prohlubují pevné svazky. 

7. Rodina ve středním a starším věku: osamělí manželé bilancují svůj dosavadní život, 

pomáhají rodinám svých dětí a pečují o své rodiče. Toto období také nazýváme fází 

prázdného hnízda. Objevuje se nová role prarodiče. 

8. Stárnoucí rodina: jedná se o většinou pár seniorů, kteří se přizpůsobují životnímu 

stylu důchodce Někteří si musí zvyknout na život bez partnera, méně přátel a větší 

samotu (Mlýnková, 2011). 

 

Funkční a dysfunkční rodina 

Rodina je malou, ale specifickou sociální skupinou osob spojených nejčastěji manželským 

svazkem, do kterého se rodí děti.  Na základě rolí a citového zázemí, které členové rodiny 

zastávají, se utvářejí vzájemné vztahy. 

Každá rodina plní své funkce, které jsou podmíněny nejen vztahy uvnitř rodiny, ale i tak 

změnami společenského systému. Mezi funkce rodiny patří: 

1. Funkce reprodukční: u lidí bývá touha zachovat svůj rod, pokračování vlastní krve. 

2. Funkce materiální (ekonomická a zabezpečovací): dospělý člověk bývá 

ekonomicky činný, chodí do zaměstnání a zajišťuje materiální potřeby své i celé 

rodiny. 

3. Funkce socializačně-výchovná:  dospělí vychovávají a vzdělávají děti. 
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4. Funkce emociální: emoce vznikají již před narozením dítěte. Jedná se 

o uspokojování potřeby bezpečí, lásky a jistot. 

 

Funkční rodina plní jmenované funkce. V takové rodině nikdo nestrádá po stránce 

emocionální, ani po materiální.  

Dysfunkční rodina neplní svou funkci a nezajišťuje povinnosti, které jsou na ni kladeny. 

Jedná se o rodiny, kde nejsou vhodné podmínky pro výchovu ani kvalitní citové zázemí. 

Nejsou zde zabezpečovány potřeby jistoty a bezpečí (Mlýnková, 2011). 

 

Význam rodiny u nemocných osob 

Role rodiny v životě chronicky nemocného je nezastupitelná. V rámci laické či odborné 

péče je rodina jednak zdrojem informací, které mohou ovlivňovat kvalitu péče, jednak 

může být účastníkem přímé péče, to znamená, že rodinní příslušníci se aktivně podílejí na 

péči o nemocného. Bartoňová (2005) uvádí, že to, zda se rodina rozhodne starat 

o nemocného v domácím prostředí, ovlivňuje řada faktorů:  

1. Z pohledu rodiny: materiální stránka rodiny (ekonomické zdroje, zaměstnání, 

bydlení společné či oddělené, duševní stránka rodiny (rodinná dynamika, kulturní 

tradice, rozdělení rolí, rozdělení moci), sociální síť a oblast péče (intenzita péče, 

rozdělení úloh v rámci péče). 

2. Z pohledu nemocného: lékařská diagnóza, prognóza onemocnění, psychický stav, 

schopnost přijmout péči. 

3. Z  pohledu pečujícího: vědomosti a zručnosti, jeho vztah k nemocnému, schopnost 

starat se.  

 

Z hlediska intenzity a naléhavosti potřeb, které nemocný vyžaduje, lze rozlišit tři stupně 

péče. Může se jednat o podpůrnou péči (subsidiary care), v rámci které je poskytovaná 

např. finanční podpora, doprovod k lékaři, zajištění oprav v domácnosti. Představuje 

časově, psychicky i fyzicky méně náročnou péči než druhý stupeň, kdy hovoříme 

o neosobní péči (impersonal care). Jde o činnosti, které souvisí převážně s péčí 
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o domácnost (např. vaření, úklid, praní). Třetí, nejnáročnější stupeň je osobní péče 

(personal care) (Jeřábek a kol., 2005). Rodina, jako základní článek společnosti, vytváří 

bezpečnou platformu pro život seniorů, pomáhá jim udržet si nezávislost, samostatnost, je 

prostorem mezigenerační solidarity a brání jejich sociálnímu vyloučení. Péče v rodině 

představuje tzv. „neformální“ složku domácí péče. Členové rodiny, partneři anebo nejbližší 

přátelé poskytují péči přímo anebo organizují zdravotní péči pro člověka, který je vážně 

nemocný či invalidní. Pokud má rodina zájem starat se o nesoběstačného seniora, jsou 

vedle ekonomického zabezpečení rozhodující další okolnosti, jako např. míra soběstačnosti 

seniora a obava rodiny, zda se dokáže o svého seniora odborně postarat. Dalším důležitým 

faktorem jsou vztahy v rodině, počet a věk dětí, bytové poměry, vzdálenost mezi bydlištěm 

pečujícího a ošetřovaného, omezení osobního života z důvodu časové náročnosti péče 

a jiné. Významnou podporu a pomoc rodině při péči o nemocného ACH představuje 

poskytování sociálních a zdravotních služeb v domácím prostředí. Důležitá je také 

informovanost seniorů a jejich rodin o právech, sociálních dávkách a službách, které jsou 

jim k dispozici. I přesto, že dochází k velkému rozvoji sociálních služeb, jejichž cílem je 

podpora setrvání klienta v domácím prostředí, jejich nabídka stále výrazně zaostává za 

poptávkou a skutečnými potřebami rodin. Proto je i nadále bohužel převažujícím řešením 

umístění nesoběstačného seniora do pobytového ústavního zařízení namísto jeho setrvání 

v kruhu rodiny.  

Dlouhodobá péče představuje pro pečující obrovskou zátěž, nejen pro rodinu jako celek, 

ale dopadá na jednotlivé pečující, především na ty, kteří nemají podporu ze strany své 

rodiny. Tímto vznikají problémy, které by ošetřující neměli podceňovat, protože zásadně 

snižují kvalitu jejich života. Komplikace se mohou objevit v osamělosti pečujících. Tyto 

osoby často zůstávají bez pomoci okolí a významnějšího společenského kontaktu, ať již  

v rámci své rodiny, či komunity, což vede k jejich izolovanosti a představuje vážný 

společenský problém. Často nemají, anebo ani nevědí kam, se obrátit s žádostí o pomoc 

(Baštecký,1994). 
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2.3 Komunikace 

Pojetí komunikace 

Termín „komunikace“ je užíván v mnoha vědních disciplínách: v pedagogice, psychologii, 

sociologii, antropologii, dopravě, kybernetice a dalších oborech.  

Komunikace (z lat. communicatio – sdělování, předávání) „znamená obecně lidskou 

vlastnost užívat výrazové prostředky k vytváření, udržování a pěstování mezilidských 

vztahů“ (Klenková, 2006).  

Zjednodušeně lze říci, že komunikace je proces předávání informací mezi dvěma či více 

subjekty. Komunikace tak představuje základ všech lidských vztahů. Jedná se o proces 

sdělování, přenosu a výměny hodnot a významů. 

Existují desítky různých definic komunikace, které vypovídají o mnohostrannosti 

a složitosti tohoto fenoménu a jsou poplatné vědecké oblasti, ve které, či pro kterou 

vznikly (Němčeková, a kol., 2000). Je známo velké množství publikací věnujících se 

popisu komunikace. Nejčastěji jsou uvedeny a zmiňovány prvky procesu komunikace 

a jeho jednotlivé články (Pokorná, 2010):  komunikátor: ten, který má myšlenky, záměry, 

informace a důvod ke komunikaci, kódování: převedení myšlenek komunikátora do 

systematických souboru symbolů, zpráva: výsledek kódovacího procesu, prostředek: 

nositel zprávy, dekódující příjemce: příjemce zprávu dekóduje na základě svých vlastních 

zkušeností a referenčního obsahu zprávy, zpětná vazba: reakce příjemce na sdělení, šum 

 a veškeré faktory: mohou měnit záměr zprávy a její pochopení, nebo přijetí. 

Komunikace je tvořena vztahem mezi minimálně dvěma subjekty, které o sobě vědí 

a společně subjektivně sdílejí, prožívají a zaujímají stanovisko k určité situaci. Objektem 

komunikace pak bývá reflektování situace, její řešení a jak na ni společně reagují 

(Pokorná, 2008). 

Pedagogický slovník definuje komunikaci jako sdělování a dorozumívání mezi lidmi -

sociální komunikace (Průcha a kol., 1995).  

V komunikaci se při hovoru podle Pokorné (2008) vyskytuje šest poselství. Jsou 

následující:  
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1. Co jsme chtěli říct.   

2. Co bylo skutečně řečeno. 

3. Co slyšely druhé osoby. 

4. Co si druhé osoby myslí, že slyšely. 

5. Co říkají druhé osoby na to, co jsme si mysleli, že slyšely. 

Cílem komunikace u lidí je mimo dorozumívání a sdělování také vytváření, rozvíjení 

a udržování mezilidských vztahů. Společnost jako taková by bez komunikace nemohla 

existovat ani se rozvíjet.  

Komunikační schopnost tak jistě patří k nejdůležitějším lidským schopnostem. Schopnost 

řečové komunikace u člověka je schopnost vědomě používat jazyk jako složitý 

komunikační systém znaků a symbolů ve všech formách (Lechta, 1994 in Klenková, 

2006). 

Základní struktura komunikačního procesu je rozdělena na verbální a neverbální 

komunikaci. 

 

Verbální komunikace 

Verbální komunikace využívá slov jako symbolů a znaků k předávání informací 

i myšlenek. Vybíral (2000) definuje verbální komunikaci jako dorozumívání se pomocí 

slov, popřípadě jinými znakovými symboly. Definování verbální komunikace se zaměřuje 

především na vlastní proces a použité prostředky. 

Při komunikaci lidé jednají a reagují na základě současné situace a na základě své 

minulosti, postojů a zkušeností a také kulturních zvyků. Hovoříme o metakomunikaci 

zahrnující všechny faktory, které ovlivňují příjem informace. Tyto faktory jsou u verbální 

komunikace - kultura, přirozený jazyk, pohlaví a paralingvistické projevy (tempo řeči, tón 

hlasu aj.).  Metakomunikace u neverbální komunikace zahrnuje řeč těla, kulturu, pohlaví 

a celkový vzhled (Vybíral, 2000).  

Vybíral dále uvádí, že mezi základní principy verbální komunikace patří denotace 

a konotace, které výrazně ovlivňují předávání informací. Denotace je vztah výrazu 
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k denotátu, to je k tomu, co vyjadřuje (definice ve slovníku). Konotace je pak subjektivní, 

emocionální význam určitého slova. 

 

Neverbální komunikace 

Neverbální komunikace (z lat. verbum = slovo, non = ne) je nejčastěji charakterizována 

jako komunikace nepoužívající slov, neboli komunikace beze slov - viděná, mimoslovní. 

Je vývojově starší a existovala dávno před tím, než se vyvinula řeč. V odborné literatuře je 

někdy definována také jako řeč těla. Náleží do ní všechny projevy, které vysíláme, aniž 

bychom promluvili. Nelze nekomunikovat. Neverbální dorozumívání je tak možné 

považovat za univerzální dorozumívací prostředek. 

Ne vždy je jednoduché a také možné vysvětlit význam všech neverbálních projevů. 

V neverbální komunikaci platí pouze jedno skutečné pravidlo a princip, které napomáhá 

efektivnímu přenosu informací a tím je autentičnost a shodnost s verbálním vyjádřením 

(Pokorná, 2010).  

 

Narušená komunikační schopnost 

Lechta (2003) považuje za jeden z hlavních a základních termínů logopedie narušenou 

komunikační schopnost (v  jiných jazycích nazývané jako communication disability, 

gestorte komunikationsfahigkeit, narušennaja komunikacionnaja spasobnosť, nebo trouble 

de la capacité communicative).  

Definice narušené komunikační schopnosti vychází podle Lechty (2003) z komunikačního 

záměru. „Komunikační schopnost člověka je narušena tehdy, když některá rovina projevů 

(příp. několik rovin současně) působí interferenčně vzhledem ke komunikačnímu záměru“.  

Může se jednat o foneticko-fonologickou, lexikálně-sémantickou, morfologicko- 

syntaktickou a pragmatickou rovinu.  

Etiologie narušené komunikační schopnosti je různá. Její příčiny dělíme podle časového, 

nebo lokalizačního hlediska. Příčiny z časového hlediska mohou být prenatální, perinatální 

a postnatální. Z lokalizačního hlediska patří mezi nejčastější příčiny genové mutace, 
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vývojové odchylky, aberace chromozómů, orgánové poškození receptorů, poškození 

centrální části, poškození efektorů, narušení sociální interakce a nevhodné, nepodnětné 

sociální prostředí. 

Podle stupně pak může dojít k úplnému (totálnímu), nebo parciálnímu narušení 

komunikační schopnosti (Klenková, 2006).  

Lechta (2003) uvádí ve své symptomatické klasifikaci dělení narušené komunikační 

schopnosti do desíti kategorií, a to vývojová nemluvnost (vývojová dysfázie), získaná 

orgánová nemluvnost (afázie), získaná psychogenní nemluvnost (mutismus), narušení 

zvuku řečí (rinolálie, palatolálie), narušení fluence řeči (tumultus sermonis, balbuties), 

narušení článkovaní řeči (dyslalie, dysartrie), narušení grafické stránky řeči, 

symptomatické poruchy řeči, poruchy hlasu a kombinované poruchy hlasu a řeči. 

 

2.4 Logoped a logopedická intervence 

Logoped 

Logopedickou péči zajišťují logopedi - odborníci na oblast komunikace. V některých 

zemích působí v resortu zdravotnictví, v jiných v rámci školských zařízení.  V České 

republice je logopedická péče v kompetenci tří resortů. Tato nejednotnost je mnohdy 

zdrojem sporů a dohadů mezi poskytovateli logopedické péče.  

Dle Dvořáka (2007) je logoped „odborník v logopedii (ortofonista ve Francii, logopedista 

v Nizozemí, řečový terapeut - Speech terapist ve Velké Británii, Speech and language 

pathologist v USA apod.)“. Logopeda rozlišuje na logopeda klinického, odborného 

a školního.  

Podle Klenkové (2006)  je logoped  absolvent akreditovaného magisterského studijního 

programu  katedry speciální  pedagogiky pedagogické fakulty, který složil státní 

závěrečnou zkoušku z logopedie a surdopedie. Má možnost působit na všech pracovištích, 

jež poskytují logopedickou péči.   
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Peutelschmiedová (2005) uvádí definici dle Mezinárodní Asociace Logopedů a Foniatrů 

(International Association of Logopedics and Phoniatrics) z roku 1995, podle které je 

logoped odborník, který zajišťuje diagnostiku, intervenci, organizaci péče a výzkum 

v oblasti poruch mezilidské komunikace, kam patří všechny procesy a funkce v souvislosti 

s produkcí a porozuměním řeči, neverbální komunikací a psaným textem. 

Lechta (1990) vidí oblast činnosti logopeda především v oblasti prevence (osvětová 

činnost, depistáž a screeningová vyšetření), diagnostiky (vyšetření, péče a prognóza), 

terapie (samostatně či v týmové spolupráci s ostatními odborníky, komplexní rehabilitace), 

poradenské činnosti (poradenství školám, zdravotnickým zařízením a rodičům) a studia 

dalšího vzdělávání (pregraduální vysokoškolské studium, atestační zkoušky, odborná 

vedení zkušenými logopedy a klinickými logopedy).  

Logoped je osoba, která se zabývá patologií verbálního komunikačního procesu. Používá 

speciálně-pedagogické metody. Péče je poskytována všem potřebným jedincům bez 

rozdílů, včetně věku.    

V resortu školství pod MŠMT ČR působí: 

1. Logopedický preventista: středoškolsky vzdělaný pedagog, který absolvoval kurz 

logopedické prevence. 

2. Logopedický asistent: absolvent bakalářského studia speciální pedagogiky na 

vysoké škole, pracující pod supervizí speciálního pedagoga. 

3. Speciální pedagog: učitel se státní závěrečnou zkouškou z logopedie zaměřený na 

poruchy řeči a učení. 

 Logopedický preventista, logopedický asistent a speciální pedagog působí v rámci školství  

ve speciálních školách, speciálních mateřských školách a speciálně - pedagogických 

centrech. 

V resortu zdravotnictví pod MZ ČR působí: 
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1. Logoped: absolvent studia speciální pedagogiky zaměřeným na poruchy 

komunikace a učení se státní závěrečnou zkouškou z logopedie  

a surdopedie.  

2. Klinický logoped: absolvent specializační přípravy zakončené zkouškou  

s možností pracovat samostatně a po splnění podmínek má možnost získat licenci 

k provozování privátní praxe.  

Po atestaci může pracovat jako klinický logoped ve zdravotnictví na pozici zaměstnance 

nebo navázat smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami, pokud o to bude z jejich strany 

zájem (v případě, že není naplněna kapacita smluvních úvazků pro daný region) 

(www.klinickalogopedie.cz).  

Logopedickou péči zabezpečují logoped a klinický logoped převážně v resortu 

zdravotnictví, a to ve státních a soukromých logopedických ambulancích, na 

logopedických pracovištích – na lůžkových odděleních psychiatrie, foniatrie, pediatrie, 

rehabilitace, neurologie a také v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v ústavech sociální 

péče a v lázních, na specializovaných pracovištích (klinikách, JIP) a denních stacionářích.  

(Škodová, Jedlička 2006). 

 

Logopedická intervence 

Termín, který nejlépe vystihuje činnost prováděnou odborníkem v oboru narušené 

komunikační schopnosti - logopedem se nazývá logopedická intervence.  

Intervence znamená podle slovníku cizích slov (Klimeš, 2002) zásah, zakročení, záskok.  

Logopedická intervence je podle Lechty (2005) specifická aktivita, kterou uskutečňuje 

logoped s cílem identifikovat, eliminovat, zmírnit nebo alespoň překonat narušenou 

komunikační schopnost, nebo se snažit předejít tomuto narušení. 

Logopedickou intervenci lze chápat jako složitý multifaktoriální proces, který je 

realizován v zájmu dosažení jeho tří základních cílů - na třech, s těmito cíli analogických, 

vzájemně se prolínajících úrovních (Lechta 2005): 
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1. Logopedická diagnostika. 

2. Logopedická terapie. 

3. Logopedická prevence. 

Metody, které se v rámci logopedické intervence aplikují, vlastně dosud ještě nebyly 

komplexně popsány a jednoznačně definovány. Tento proces krystalizace metod souvisí 

s procesem vývoje logopedie v emancipovanou vědu. 

Dle Lechty (in Škodová , Jedlička a kol., 2003) při logopedické intervenci je nezbytné 

využít poznatky z  hraničních vědních oblastí, medicíny, lingvistiky, pedagogiky, speciální 

pedagogiky, psychologie atd. Lechta (1989) vidí logopedickou intervenci jako složitý 

proces realizovaný na třech vzájemně se prolínajících úrovních diagnostiky, terapie 

a prevence.  Logopedická intervence je realizována ve třech resortech: v resortu 

zdravotnictví, v resortu školství, mládeže a tělovýchovy a sociálních věcí. 

 

Logopedická diagnostika 

Logopedická diagnostika se v současnosti orientuje na komplexní chápání narušené 

komunikační schopnosti. Kompletní diagnózu narušené komunikační schopnosti nelze tedy 

získat ihned, ale až po získání a zpracování všech dostupných informací vyšetření a zpráv 

pacienta. 

Logopedická diagnostika má získávat a popsat informace, jež jsou relevantní z hlediska 

následné terapie, a poskytnout je pro další logopedická opatření. V klinické logopedii se 

však často stává pouze součástí celkové lékařské diagnostiky a z  hlediska terapie je 

relevantní především lékařská diagnóza (Borbonus a Maihack, 2000).  

Cílem logopedické diagnostiky je zjištění, zda se jedná jen o fyziologický, nebo zda jde 

o narušenou komunikační schopnost. Pokud je možné, odhalí se příčina a etiopatogeneze 

a odborník určí, zda je narušení komunikační schopnosti trvalé, nebo přechodné, vrozené, 

či získané. Podstatné z hlediska dalších kroků je i fakt, zda si postižený své narušení 

uvědomuje, nebo ne a určení stupně a formy NKS. V rámci završení logopedické 

diagnostiky je vhodné navrhnout případná terapeutická opatření (Lechta, 2003). Dále 
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rozděluje tři úrovně logopedické diagnostiky, a to orientační, základní a speciální 

vyšetření.  

 

Logopedická terapie 

Logopedická terapie je těžiště pedagogické terapie řeči ve stimulaci a korekci 

nerozvinutých, opožděných, ztracených nebo vadných řečových funkcí a ve výchově 

osobnosti i sociální výchově (Grohnfeldt, 1989).  

Logopedickou terapii lze charakterizovat jako aktivitu realizovanou specifickými 

metodami ve specifické situaci záměrného učení. Jedná se o řízené učení, které probíhá 

pod záměrným řízením, kontrolou a usměrňováním logopeda v organizovaných 

podmínkách zdravotního zařízení i mimo něj. Může jej realizovat i osoba s NKS  (rodiče, 

nebo příbuzní) pod dohledem logopeda (Lechta, 1990). 

Při logopedické terapii lze aplikovat všechny druhy učení. Jedná se o učení podmiňováním, 

percepčně-motorické učení, verbální učení, pojmové učení, učení prostřednictvím řešení 

problém, nebo sociální učení. 

Terapie může mít různé zaměření v závislosti na specifiku daného případu, ale i na 

orientaci terapeuta. Dvořák (1998) se zmiňuje o terapii  kauzální (zaměření na příčiny 

NKS), symptomatické (zaměření na projevy NKS) a celostní (tj. holisticky zaměřené).  

Borbonus a Maihac (2000) uvádí, že v klinicko-terapeutické oblasti logopedie existují tyto 

formy terapie: 

1. Individuální: (sezení trvající 30, 40 nebo 60 minut); 

2. Skupinová: (skupina o 3 až 6 pacientech); 

3. Intenzivní: (dle potřeby i několikrát denně); 

4. Intervalová: (v odstupu několika týdnů nebo měsíců se aplikuje intenzivní terapie) 

 

Jsou zde možné různé variace  a kombinace jednotlivých forem terapie. 

Terapie může mít různé zaměření, které je dáno specifikem daného případu, ale i orientací 

terapeuta.   
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Logopedická prevence 

Logopedickou prevenci lze rozdělit na prevenci primární, sekundární a terciální. Hartl  

a Hartlová (2000) uvádějí, že primární prevencí je označováno předcházení ohrožujícím 

situacím ve sledované populaci. Dále primární prevenci rozdělují na prevenci 

nespecifickou a specifickou. Nespecifická prevence všeobecně podporuje žádoucí formy 

chování v logopedii. Specifická prevence se zaměřuje a působí proti konkrétnímu riziku, 

ohrožení určité NKS. 

Sekundární prevence je na rozdíl od primární zaměřena na skupinu, která je považována za 

rizikovou a ohroženou negativním jevem. Lze zde hovořit také o "preventivní terapii". 

Na osoby, u kterých se již NKS projevila, se zaměřuje terciální prevence.  Snaží se tak 

předejít dalším negativním vlivům a negativním důsledkům NKS.  

Jako preventivní metodu můžeme označit také včasné odhalování a odstraňování příčiny 

vzniku zdravotních poruch, např. v rámci zdravotnické preventivní péče (Edelsberger, 

2000). 

Při prevenci se užívají jednak tradiční metody a techniky objasňování (např. osvětové 

přednášky, články a publikace, relace v médiích) a v posledních letech se také stále častěji 

aplikují počítačové programy, videoprogramy, informace na internetu. 

V moderní logopedii se dnes více uplatňuje symetrické poradentství, kdy se stává rodič, 

příbuzný, nebo osoba s NKS partnery logopeda se všemi právy, ale i povinnostmi 

spoluterapeuta (Lechta, 2001). 
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3 Demence 

 

3.1 Definice demence 

 

„Demence je popisný pojem odvozený od latinského kořene de mens, který značí pokles 

úrovně duševní činnosti.“ (Mühlpachr, 2004).  

Termín „demence“ zavedl Philip Pinel (1745-1826), a to pro různé choroby, které vedou 

k intelektové deterioraci.  Dominique Esquirol (1772-1840) oddělil od sebe vrozenou 

idiocii a získanou demenci. Vencovský a Dobiáš (1975) definují demenci jako trvalý 

pokles a úbytek duševní činnosti, organicky podmíněný. Thomas Ban (1980) 

charakterizuje demenci jako převažující klinickou manifestaci u psychogeriatrických 

pacientů s organickým mozkovým syndromem. Demence je globální deteriorace 

mentálních funkcí, která se projevuje ve třech aspektech osobnosti - intelektu, 

temperamentu a charakteru. Podle M. Rotha (1969) by měl být termín demence užíván 

pouze pro popis osobnostních změn v případech, kde je přítomna intelektová deteriorace 

nebo kde je intelektová deteriorace predikována v pozdějších stádiích (Jirák, 1999). 

Demence náleží mezi nejzávažnější choroby vyššího věku. Jedná se o duševní 

onemocnění, k jehož základním projevům patří příznaky úbytku kognitivních funkcí. 

Kognitivní funkce jsou definovány jako motivace, paměť, intelekt a pozornost. 

K zakončení vývoje kognitivních funkcí dochází do 2-4 let věku. Pokud dojde ke snížení 

kognitivních funkcí vlivem onemocnění oproti premorbidní úrovni, mluvíme o demenci. 

Na rozdíl od mentální retardace, kde postižení kognitivních funkcí ve smyslu jejich 

nedostatečného vývoje vzniká prenatálně, perinatálně, nebo často postnatálně. Ve většině 

případů demence je jako první postižena paměť. Později bývá postižena soudnost, logické 

uvažování, exekutivní funkce, orientace a až následně dochází k těžké intelektové 

deterioraci. V průběhu demence jsou později postiženy i nekognitivní funkce. Pouze 

výjimečně pak dochází k poškození nekognitivních funkcí dříve, než kognitivních. 

Nejčastější je výskyt poruch emotivity, efektivní labilita, efektivní oploštělost a  později 

úbytek vyšších citů. Přechodně se mohou vyskytnout poruchy myšlení typu bludů včetně 
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poruch vnímání (Jirák, 2004). U některých typů demencí se vyskytují korové výpadové 

projevy typu afázií, apraxií a agnozií.  Za jako velice závažné jsou považovány poruchy 

chování dementních pacientů. Patří mezi ně mimo jiné bloudění, agresivita a nedodržování 

společenských konvencí. U části pacientů se objevuje porucha spánku, nejčastěji poruchy 

cyklu spánek-bdění. Postupující demence vede k těžkému úpadku osobnosti, k úbytku až 

úplné ztrátě soběstačnosti a neschopnosti vykonávat denní rutinu. To pak často vyústí 

k institucionalizaci postiženého – k jeho umístění do nemocnice, do specializovaného 

domova důchodců, či na gerontopsychiatrii (Jirák, 2004). 

Demence často vedou ve svém důsledku k závažnému společenskému handicapu 

postiženého. Jsou proto velice závažným problémem v oblasti zdravotní, sociální 

i ekonomické (Neubauer, 2007).  

Demence rodinného příslušníka je také velkým zásahem do rodiny, jak psychickým, tak 

finančním.    Značná část demencí končí přímo, či nepřímo smrtí postiženého (Jirák, 2004). 

Příznaky demence podle Zvolského (2003) jsou: úbytek paměti je  nejnápadnější příznak, 

projevující se převážně při učení nových věcí, dále v horším vybavování vědomostí 

získaných v minulosti, dochází také k úbytku již naučených dovedností a návyků.  

Narušení řeči se velmi často demonstruje různými typy afázií, které bývají projevem 

lokálního postižení kortex, osoby hůře rozumí jak mluvené, tak psané řeči. Zpomalené 

myšlení, které bývá často stereotypní, pomalé. Nemocnému činí potíž plánovat, rozhodovat 

se, logicky myslet, dochází k celkovému úpadku myšlení až k projevům inkoherence. 

Zhoršená kontrola emocí, kdy dochází k jejich oploštěním a objevují se jak afekty 

a výbuchy hněvu, tak tělesný neklid, ztráta iniciativy, převrácení spánkového režimu. 

Poruchy osobnosti jsou zvlášť závažné, protože trpí celá osobnost, dochází k její degradaci, 

což vede k celkovému úpadku až neschopnosti základní péče o sama sebe. Vyskytují se 

narušené projevy chování jako jsou projevy chování mimo běžné normy a očekávání, 

ztráta sebekontroly a poruchy orientace v prostředí (Zvolský, 2003). 
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3.2 Epidemiologie demencí 

 

Demence se vyskytují velice často. Jejich nevětší výskyt zaznamenáváme ve vyšším věku. 

Poměrně vzácně se vyskytují i demence dětského věku.  Uvádí se, že ve věku 65 let trpí 

demencí minimálně 5 % populace (z toho asi polovinu tvoří pacienti s Alzheimerovou 

chorobou).  Toto procento výrazně stoupá s věkem, obvykle každých pět let dojde ke 

zdvojnásobení počtu postižených (Jirák, 2004). Závislost na věku je výrazná a stoupá 

 z prevalence 0,7 % u 60-64letých přes 5,6 % u 75-79letých až k 38,6 %  u 90-95letých 

(Bickel, 1992).  Pravděpodobnost umístění v ústavu sociální péče značně stoupá při rozvoji 

demence (Reichies a kol., 1997), při které dochází ke ztrátě schopnosti postarat se o sebe. 

Nemocní s demencí se podílejí 50 % až 80 % na počtu obyvatel domovů důchodců  

a ústavů sociální péče.  

 

3.3 Klasifikace demencí 

 

Demence lze rozlišit na dvě základní skupiny, a to demence primárně degenerativní 

(atroficko-degenerativní, neurodegenerativní), k nimž náleží např. Alzheimerova choroba, 

demence sekundární, symptomatické, u kterých je syndrom demence vyvolán jiným 

primárním onemocněním, postihujícím CNS. Sekundární demence lze pak dělit dále ještě 

na demence ischemicko-vaskulárního původu a na další symptomatické demence, např. 

demence při nádorech, infekčních chorobách, intoxikacích CNS, metabolickém rozvratu  

a jiné (Jirák, 2004). 

Někdy bývají demence též děleny, ne zcela přesně, na korové a podkorové, podle 

lokalizace postižení a odvozených klinických příznaků. 

U korových demencí se mimo vlastního obrazu narušených kognitivních funkcí vyskytují 

typické výpadové korové jevy typu afázií, apraxií a agnozií.  

U podkorových demencí je nápadná myšlenková a psychomotorická zpomalenost a velmi 

časté jsou deprese. 
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Toto dělení není přesné, protože se většinou vyskytuje jak postižení kortexu, tak podkoří 

(Jirák, 2004). 

Demenci lze dělit dle Holmerové (2003) i podle časového hlediska na tři stadia: Počínající, 

mírná demence, s dominujícími poruchami paměti, koncentrace, chování, se ztrátou zájmu, 

iniciativy, depresemi, změnami osobnosti - sobeckost, egocentrismus. Středně pokročilá 

demence, kdy dochází k poruše soběstačnosti, neschopnosti vykonávat běžné aktivity 

(nutný je převážný dohled), k prohlubování změn osobnosti, obtížné komunikaci, toulání, 

stavům zmatenosti a podezírání. Pokročilá, těžká forma demence, je charakteristická 

poruchou příjmu potravy, osoba nerozpoznává blízké osoby, nechápe okolní dění. 

Objevuje se ztráta schopnosti souvislé řeči, stavy zmatenosti, imobilita, inkontinence, 

úplná ztráta soběstačnosti – postižený je odkázán na nepřetržitou péči. 

 

Demence primárně degenerativní (atroficko-degenerativní, neurodegenerativní) 

Alzheimerova choroba (F00) 

Toto onemocnění jako první popsal počátkem 20. století německý lékař, psychiatr 

a neurolog Alois Alzheimer.  Jedná se o neurodegenerativní onemocnění mozku. 

Alzheimerova choroba je nejčastěji se vyskytující demencí. Představuje až 60 % všech 

demencí. 

Četnost výskytu této choroby roste s věkem. Populace celosvětově stárne (obzvlášť pak ve 

vyspělých zemích). 

Alzheimerovu chorobu se rozděluje do dvou skupin, a to Alzheimerova choroba s časným 

začátkem (presenilní forma) u pacientů, u nichž se dostaví klinické příznaky před  

65. rokem života a Alzheimerova choroba s pozdním začátkem, kde se začátek nemoci 

projeví po 65 roku života a více létech života (Jirák, 2004). 

 

Epidemiologie 

Výskyt Alzheimerovy nemoci s věkem roste. Příliš častá není forma presenilní s časným 

začátkem. U těchto forem se jedná převážně o familiární výskyt, geneticky podmíněný. 
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Ve věku nad 65 let trpí přibližně 4 % až 5 % populace klinicky vyjádřenou formou 

demence. Z toho je minimálně 50 % pacientů - 2 % až 3 % populace Alzheimerovou 

chorobou. Incidence Alzheimerovy choroby u populace starší 65 let se v Evropské unii 

uvádí 5,6 % až 7,2 %. Celosvětový odhad Alzheimerovy choroby je v současnosti 17 až 25 

milionů lidí. V České republice bohužel stále neexistují spolehlivé epidemiologické 

statistiky Alzheimerovy nemoci. Hrubý odhad činí 50 000 až 70 000 postižených touto 

chorobou (Jirák, 2004 in Geriatrie a gerontologie).  

 

Klinický obraz 

Demence vzniká ve většině případů plíživě a nenápadně. Zpočátku se objevují ojedinělé 

potíže, kterých si často sám pacient sám nevšimne. Jedná se o poruchy paměti v různých 

složkách – zapomínání a ztrácení předmětů, zapomínání telefonních čísel, nepoznávání 

přátel a známých, neschopnost zapamatovat si nové a to i jednoduché paměťové obsahy. 

Často se přidává i nesoustředěnost, poruchy motivace a také (i velmi časně) se může 

objevit porucha soudnosti a logického uvažování (Jirák, 2004). 

Poruchy kognitivních funkcí se postupně prohlubují. Přidávají se poruchy orientace v čase 

i v prostoru pacienti mohou například zabloudit v místech, která neznají, později i na 

místech známých. Poměrně brzy v průběhu nemoci ztrácí pacient náhled nad svou 

chorobou, necítí se být nemocným. Častý je úbytek soudnosti nad svým onemocněním, 

přeceňovaní se, neschopnost odhadnout správně situaci. 

Intelekt postupně deterioruje – snižuje se intelektová úroveň v důsledku choroby oproti 

úrovni dosažené nemorbidně. Za průkazné lze pokládat snížení minimálně o 20 % 

(Baštecký, 1994). 

Postižení dochází do fáze, ve které již nejsou schopni zvládat své zaměstnání, později ani 

vykonávat úkony běžné denní činnosti. Paměť je postižena ve všech složkách a pacienti 

nepoznávají ani své nejbližší příbuzné. V pokročilejších fázích se pacienti nejsou schopni 

sami oblékat, svlékat, najíst se příborem, umýt se a udržovat hygienu – objevují se poruchy 

praktických funkcí (Jirák, 2004). 
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Velmi často se objevují výpadové korové příznaky typu agnózií a fatických poruch 

(senzorická afázie = neschopnost porozumět slyšenému na centrální úrovni, 

motorická/expresivní afázie = neschopnost tvořit správně řeč na centrální úrovni, anomie = 

neschopnost správně pojmenovat předměty (Jirák, 2004). 

Velmi často se u Alzheimerovy choroby mohou vyskytovat i poruchy nekognitivních 

funkcí. Tyto poruchy jsou označovány jako BPSD – behaviorální a psychologické příznaky 

demence (Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia). Řadí se k nim zejména 

poruchy chování, emotivity, cyklu spánku-bdění. Pro okolí pacienta bývají často více 

zatěžující než vlastní poruchy kognitivních funkcí.  Poruchy mohou být bez agresivity, 

nebo s verbální či brachiální agresivitou (Jirák, 2004). 

Časté bývá toulání, bezcílné bloudění, útěky z domova. U pacientů, kteří jsou 

hospitalizování ve zdravotnickém zařízení, dochází k bloudění po odděleních a bezcílnému 

přecházení. Vyskytují se stereotypní projevy, např. vykřikování, provádění opakovaných  

a bezúčelných úkonů (Jirák, 2004). 

V pozdních stádiích demence se přidává verbální agresivita, kdy pacient kleje, vydává 

neartikulované zvuky a vyhrožuje. Občas se objevuje brachiální agresivita. V průběhu 

Alzheimerovy choroby se mohou přidružit i deprese, většinou přechodné. Častá je i úplná 

inverze spánku (Jirák, 2004). 

Nejčastěji je průběh onemocnění plynule progredientní, bez výrazných krátkodobých 

výkyvů. V průběhu onemocnění se může objevit zpomalení progrese, až plateau. Choroba 

končí letálně, pacienti umírají na interkurentní onemocnění, či úraz, i když Alzheimerova 

choroba je hlavní příčinou smrti. Presenilní forma Alzheimerovy choroby má malignější 

průběh než forma s pozdním začátkem a průměrná délka trvání nemoci je 

 7 až 8 let.  Někteří pacienti umírají již po třech letech, jiní přežívají 15 a více let od 

manifestace prvních příznaků choroby (Jirák, 2004). 

Podle pokročilosti demence lze dělit Alzheimerovu chorobu na čtyři různá stadia. Je to 

stadium lehké, střední, těžké a terminální.  

Lehké stadium: vyskytují se lehké incipientní poruchy paměti, například zapomnětlivost, 

obtížná vštípitelnost nových paměťových obsahů a také zhoršení výbavnosti a logického 
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uvažování. Již v časných stadiích se začínají objevovat poruchy prostorové orientace 

projevující se například blouděním v méně známých místech. Progrese myšlení je 

pomalejší, v řeči je patrné snížení plynulosti a mohou se objevit behaviorální 

psychologické příznaky demence (deprese, bludy a poruchy vnímání). Mohou se přidat 

poruchy grafických funkcí. Pacient v tomto stadiu je schopen postarat se sám o sebe. 

Střední stadium: vyskytují se výrazné poruchy paměti, poruchy časové a prostorové 

orientace, deteriorace intelektu, poruchy soudnosti, poruchy exekutivních funkcí. 

Významně se zvyšuje četnost nekognitivních poruch. Někdy mohou být již výrazné 

poruchy chování. Objevují se poruchy praktických, gnostických a fatických funkcí. 

Pacienti bývají z velké části odkázáni na pomoc okolí. 

Těžké stadium: pacienti již nejsou schopni základní sebeobsluhy. Objevují se těžké 

praktické poruchy, pacienti nejsou schopni se najíst příborem, obléci, zajistit osobní 

hygienu. Objevuje se inkontinence moči a stolice. 

Terminální stadium: u pacientů se objevují poruchy motility, chůze, pády, poruchy taxe, 

myoklonus, může se objevit i extrapyramidový hypertonicko-hyperkinetický syndrom. 

Pacienti pak zpravidla umírají na interkurentní choroby (Jirák, 2004). 

Dělení Alzheimerovy choroby podle stupňů postižení je celosvětově používané podle 

Global Deterioration  Scale (Reisberg B.): tíže postižení je dělena do sedmi stupňů. 

1. Není kognitivní postižení: pacient nemá poruchy paměti, ani subjektivně, ani 

v objektivním klinickém vyšetření. 

2. Velmi mírné kognitivní postižení: jedná se spíše o subjektivní poruchy paměti, 

nikoli objektivní poruchy, zjistitelné testy. 

3. Mírné kognitivní postižení: subjektivní stížnosti na poruchy paměti, ale i objektivní 

testy zjistitelné počínající poruchy paměti ve více než jedné složce. Doprovázejí 

emoční poruchy, hlavně úzkost. Pokles výkonnosti v práci i běžných sociálních 

situacích. 

4. Střední kognitivní postižení: zřetelně kognitivní defekt patrný i v interview. Jsou 

postiženy jak vědomosti, tak recentní paměť. Je snížena schopnost cestovat, 
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nakládat s penězi. Jsou výrazné poruchy koncentrace pozornosti.  Pacient je 

neschopný provádět komplexní úkoly. 

5. Středně těžké kognitivní postižení: pacient již není schopný samostatného života 

bez pomoci okolí. Již není schopen vyjmenovat základní údaje ze svého života. 

Někdy bývají postižení dezorientováni časem a místem. Pamatují si jména 

nejbližších příbuzných, jsou schopni udržovat základní čistotu.  

6. Těžké kognitivní postižení: pacienti jsou již plně odkázáni na péči okolí. Někdy 

zapomínají jméno partnera. Velmi málo si pamatují z minulosti. Často jsou 

inkontinentní, mají poruchu spánku. Objevují se bludy, úzkost, stereotypní pohyby, 

či chování, těžké poruchy motivace, agitovanost, agresivní chování i jiné 

behaviorální a psychologické příznaky demence.  

7. Velmi těžké kognitivní postižení: ztráta řečových funkcí, inkontinence moči, někdy  

i stolice, ztráta základních psychomotorických dovedností. Často jsou přítomny 

generalizované a kortikální neurologické příznaky.  

 

Nemoc s Levyho tělísky (Lewy body disease) 

U tohoto typu demence se projevuje kombinace Alzheimerovských změn a postižení 

neuronů Lewyho tělísky. Tato tělíska jsou u této choroby přítomna i v neuronech kortexu. 

Někdy bývá v  literatuře zmiňovaná demence s Lewyho tělísky jako krajní varianta 

Alzheimerovy choroby. 

Tato demence má v dlouhodobém časovém horizontu plynule progredientní charakter 

s globální deteriorací, obdobně jako je tomu u Alzheimerovy nemoci.  Podobně jako 

u vaskulárních demencí se v krátkém časovém úseku vyskytuje fluktuace stavu. Častěji než 

u typické Alzheimerovy choroby se vyskytují přidružená deliria tranzitorního charakteru. 

Bývají také časté psychotické příznaky typu halucinací, nejčastěji zrakových.  Vyskytují se  

extrapyramidové neurologické projevy, jako hypertonicko-hypokinetický syndrom. Časté 

bývají také pády (Jirák, 2004). 

Choroba s Lewyho tělísky zatím nemá ani svůj vlastní číselný kód a v MKN-10 se obvykle 

klasifikuje jako Alzheimerova nemoc atypická (F00.2). 
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Demence u Parkinsonovy choroby 

Demence se rozvíjí také u některých pacientů trpících Parkinsonovou chorobou. Podle 

statistik se jedná asi o 10 % až 20 % všech parkinsoniků. Tento typ demence má převážně 

podkorový charakter. 

Korové výpadové jevy typu fatických, gnostických a praktických poruch se běžně 

nevyskytují. Vyskytuje se nápadně zpomalené myšlení – bradypsychizmus (Jirák, 2004). 

Postižení mívají sklon k depresím. Objevují se obtíže se zapamatováváním i vybavováním. 

Občas se vyskytnou i korové projevy, u pacientů bývají post mortem zjišťovány kromě 

přítomnosti pickových tělísek v bazálních gangliích i alzheimerovské změny (Jirák, 2004). 

Doposud se vedou diskuze, zda nepřispívá ke vzniku parkinsonské demence 

i antiparkinsonská terapie. 

Léčba parkinsonské demence probíhá obdobně jako léčba alzheimerovské demence, navíc 

je nutná současná antiparkinsonská léčba (Jirák, 2004). 

 

Frontální a frontotemporální demence, včetně Pickovy choroby (F02.0) 

Tato skupina se vyznačuje selektivní atrofií frontálních nebo frontálních a temporálních 

laloků. 

Pickova choroba se vyznačuje především přítomností Pickových tělísek postihujících 

neurony a atrofií frontálních a temporálních laloků. Průběh onemocnění bývá pomalu 

progredientní. Dost často je zaznamenán familiární výskyt demence. Jako první příznak 

onemocnění jsou považovány změny v oblasti emotivity a osobnosti. Zpočátku se může 

vyskytovat dezinhibice chování spojená s muriatickou náladou a úpadek v eticko-estetické 

sféře (Jirák, 2004). Jsou popisovány projevy hypersexuality, někdy i deviantní projevy 

sexuálního chování. Někdy se může vyskytnout hyperoralita, bulímie. Často dojde 

k degradaci sociálních vztahů, později ke stavům apatie, hypospontaniety, doprovázené 

někdy obsesemi, hypochondrickými projevy a řečovými stereotypy. Přechodně se objevují 

deprese. V terminálních stádiích diagnostikujeme u pacientů plný mutizmus (Jirák, 2004). 

Choroba, stejně jako Alzheimerovská demence, končí letálně, většinou po 5-10 letech. 
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Specifická léčba Pickovy choroby a dalších frontotemporálních demencí neexistuje (Jirák, 

2004). 

 

Huntingtonova choroba 

Jedná se o neurodegenerativní onemocnění, které je autozomálně dominantně geneticky 

přenosné. Potomci nemocných onemocní chorobou v 50 %. Choroba patřila dříve mezi tzv. 

presenilní demence. Vzniká nejčastěji ve 4. nebo 5. deceniu života, velmi výjimečně 

i dříve (existuje i juvenilní forma) (Jirák, 2004). 

Před samotnými projevy demence se objevují neurologické příznaky - choreatiformní 

pohyby, rigidita kosterního svalstva, poruchy chůze, někdy poruchy řeči. 

Demence má podkorový charakter. Výrazná je zpomalenost, pomalejší progrese poruch 

myšlení, někdy depresivní nálady, občas i paranoidita.  

V současné době nejsme schopni Huntingtonovu chorobu léčit. Pomáhají antipsychotika 

a farmaka ovlivňující příznivě kognitivní funkce. 

Za velice prospěšnou se považuje socioterapie, práce s rodinou a rehabilitace. V České 

republice existuje Česká huntingtonská společnost (Jirák, 2004). 

 

Progresivní supranukleární obrna (Syndrom Steele – Richardson – Olszewski) 

Demence, která začíná nejčastěji v 4. až 5. deceniu. Projevuje se nápadnými 

neurologickými symptomy, jako jsou pády, poruchy chůze, vysoká svalová rigidita a obrna 

očních pohybů. 

Tato demence má progredientní charakter a v současné době ji léčit neumíme, končí letálně 

obvykle do 5 až 6 let (Jirák, 2004). 
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Symptomatické (sekundární demence) 

Demence ischemicko – vaskulárního typu 

Hned po Alzheimerově chorobě jsou co do četnosti na druhém místě. Podle statistik tvoří 

15 % až 30 % všech demencí. Přibližně 10 % všech dalších demencí jsou na smíšeném -  

vaskulárním plus degenerativním (alzheimerovském) podkladu (Jirák, 2004). 

 

Neurobiologie 

Vaskulární demence vznikají na podkladě ložisek mozkových infarktů (i mozkové 

hemoragie), mohou být drobná a mnohočetná, někdy větší. Ložiska vznikají jako následek 

hypoxicko-ischemických změn. Ložiska jsou většinou mnohočetná, ale demence může 

vzniknout i na podkladě jedné nebo několika větších cévních příhod. Aby demence 

vznikla, musí být infarzací postiženo alespoň 100 ml mozkové tkáně, nebo u větších 

cévních mozkových příhod asi 50 ml. Další příčinou vzniku ischemicko-vaskulární 

demence může být globální mozková ischemie, která je způsobena strangulací, nebo 

srdeční zástavou (Jirák, 2004). 

Za nejvýznamnější rizikové faktory vzniknu ischemicko-vaskulární demence je 

považována hypertenze, genetické faktory, kouření, diabetes mellitus, stres, 

hypercholesterolemie a hypertriglyceridemie (Jirák, 2004). 

 

Diagnostika 

Vaskulární demence vznikají většinou náhle a poměrně rychle, na rozdíl od Alzheimerovy 

choroby. Je pro ně typický schodovitý průběh deteriorace kognitivních funkcí s náhlými 

zhoršeními. V poměrně krátkém časovém horizontu bývá průběh fluktuující, kolísavý. 

Relativně dlouho však zůstává, na rozdíl od Alzheimerovy choroby, osobnost pacienta, 

včetně společenského vystupování a samotného náhledu na chorobu. Jako průvodní jev 

onemocnění se vyskytuje často deprese (Jirák, 2004). 

CT a MRI mozku ukazují ložiska mozkových infarktů a hemoragií.  
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Podle lokalizace postižení a klinického obrazu jsou ischemicko-vaskulární demence děleny 

do několika klinických jednotek (Jirák, 2004). 

 

Multiinfarktová demence (F01.1) 

U těchto demencí se vyskytují mozkové infarkty jak v kortexu, tak v bílé mozkové hmotě. 

Někdy demenci předchází období neurastenických obtíží a organická emoční labilita. 

Samotný nástup onemocnění bývá většinou rychlý. Je narušena konsolidace paměti, 

vštípení obsahů. Postižení zapomínají recentní paměťové obsahy, zatímco staré obsahy si 

vybavují poměrně dlouhou dobu dobře. Delší dobu, než u Alzheimerovy choroby je 

zachována schopnost logické úvahy a soudnost (Jirák, 2004). 

 

Vaskulární demence s náhlým začátkem (F01.0) 

Tato demence vzniká po cévní mozkové příhodě v některé strategicky významné oblasti 

pro paměť (např. talamus oboustranně, bazální telencefalon frontálně). Onemocnění je 

velice podobné multiinfarktové demenci. Hlavním rozdílem je náhlý vznik a výskyt fokální 

neurologické symptomatologie, která odpovídá lokalizaci cévní mozkové příhody (Jirák, 

2004). 

 

Převážně podkorová vaskulární demence (Binswangerova choroba (F01.2) 

Tato demence vzniká výhradně na podkladě hypertenzních encefalopatií. Infarkty se 

vyskytují v bílé hmotě a může být i nevýraznější postižení kortexu. Onemocnění se 

projevuje jako podkorová demence. U pacienta se nejvýznamněji projevuje celková 

zpomalenost. Deteriorace intelektu je poměrně malá, myšlení je zpomalené, postižení trpí 

poruchami koncentrace pozornosti. Často se objevují průvodní emoční poruchy: deprese, 

emoční labilita, nebo epizody euforické nálady. Objevuje se porucha chůze: hypokineze až 

akineze, hemiparézy, pseudobulbární syndrom, a jiná ložisková neurologická 

symptomatologie (Jirák, 2004). 
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Jako demence bývá Binswangerova choroba často přehlédnuta, proto lze předpokládat, že 

se vyskytuje častěji, než se udává (Jirák, 2004). 

 

Smíšená kortikální a subkortikální vaskulární demence (F01.3) 

U těchto demencí je postižena stejnou měrou bílá mozková hmota a kortex. Klinické 

projevy jsou kortikální i subkortikální, obraz se podobá multi-infarktové demenci, 

v popředí může být výskyt depresí a zpomalenost (Jirák, 2004). 

 

Demence při status lacunaris 

Příčinou jsou drobnější mozkové cysty, vznikající po infarktech a postihující hlavně 

bazální ganglia, mozkový kmen, thalamus a bílou mozkovou hmotu. Nejčastěji vzniká 

porucha u hypertoniků, diabetiků, také u těžkých kuřáků, u lidí, kteří prodělali tranzitorní 

ischemické ataky. Klinicky se projevuje mimo demence zvýšená svalová rigidita a porucha 

chůze, poruchy mikce, poruchy řeči - dysartrie, spastický smích a pláč, někdy i další 

neurologické příznaky. 

Demence při status lacunaris řadí nejčastěji k subkortikálním nebo smíšeným kortikálním 

a subkortikálním demencí (Jirák, 2004). 

 

Mozková amyloidová angiopatie 

Toto onemocnění souvisí s ukládáním amyloidu v mozkových cévách. Časté je mozkové 

krvácení. Nejčastěji se projevuje ve vyšším věku. Choroba je klinicky velice podobná 

Binswangerově chorobě. Kromě demence bývají přítomny neurologické příznaky: 

epileptické záchvaty, dysartrie, ikty s hemiparézami (Jirák, 2004). 

 

CADASIL (cerebrální autozomálně dominantní arteriopatie se subkortikálními infarkty) 

Jedná se o velice vzácnou formu geneticky přenosné vaskulární demence. Pacienti trpí 

kromě demence často také depresí a migrénami (Jirák, 2004). 
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Terapie  

Terapie by měla být komplexní, stejně jako u všech ostatních typů demencí. Za velmi 

důležitou se  jako součást terapie vaskulárních demencí považuje léčba hypertenze 

a ischemické choroby srdeční a léčba dalších onemocnění, jako jsou plicní záněty a anémie 

(Jirák, 2004). 

 

Smíšené demence (F00.2) 

Výskyt smíšených demencí na alzheimerovsko-vaskulárním podkladě je asi 10 %. 

Projevují se zde oba typy změn, jak alzheimerovské (tvorba beta-amyloidu s tvorbou 

plaků, klubek), tak vaskulární (mozkové krvácení a infarkty mozkové tkáně) (Jirák, 2004). 

Tato demence má rysy obou chorob, je většinou plynule progredientní a v krátkých 

časových intervalech jsou typické častější fluktuace. Někdy se objeví i náhlé zhoršení při 

větším podílu vaskulární složky. Na rozdíl od pacientů s čistou formou Alzheimerovy 

choroby bývá osobnost pacienta zachovanější, ale s častějším výskytem doprovodných 

delirií. Často se vyskytují také příznaky deprese. Prognóza smíšených typů demence není 

příznivá. Léčba je stejná jako u Alzheimerovy choroby, pouze se přidávají antikoagulační 

a vazoaktivní látky (Jirák, 2004). 

 

Demence infekční etiologie  

Infekce mohou vést až k meningoencefalitidám, které způsobí někdy velké poškození 

mozkových tkání, které vedou k demenci. Ta vzniká působením volných kyslíkových 

radikálů, cytokinů, vaskulárních změn a dalších faktorů demonstrujících se v průběhu 

infekce (Jirák, 2004). 

 

Luetické postižení 

Na luetickém podkladě se vyskytuje nejčastěji progresivní analýza (F02.8). Toto 

onemocnění se objevuje ve třetím stadiu lues a projevuje se chronickou atrofizující 

encefalitidou. Nejčastěji jsou postiženy frontální laloky. Paralýza je progresivní a může mít 
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různé formy. Nejčastějším obrazem je obraz demence prosté, podobné Alzheimerovské 

demenci, s přítomností prefrontálního syndromu. Mohou se vyskytovat i jiné formy, jako 

je depresivní, manická forma s přítomností megalomanických nebo paranoidních bludů, 

forma s přítomností neurologické symptomatologie (Lissauerova forma).    Diagnostika se 

provádí ze séroreakcí na lues. Používají se specifické reakce z krve a likvoru. Důležitá jsou 

taky likvorologická biochemická vyšetření. Léčba je možná pomocí antibiotik (Jirák, 

2004). 

Demence s luetickou etiologií může vznikat také na podkladě gummat mozku. Tyto útvary 

se projevují neurologickými symptomy a je možné je detekovat zobrazovacími metodami 

(Jirák, 2004). 

Možnost vzniku demence při lues představuje též endarteriitis obliterans. Demence se pak 

podobá spíše vaskulární, multiinfarktové demenci. Upřesnit diagnózu můžou zobrazovací 

metody (Jirák, 2004). 

 

Demence při Lymeské borrelióze  

Lymská choroba je způsobena spirochetou Borrelia Burgdorferi, nebo 

meningoencefalitidou. Může vzniknout mozkové postižení a syndrom demence. Většinou 

se jedná o demence nižšího stupně, někdy se jedná spíše o poruchu poznávání. Často je 

v popředí chronický únavový syndrom. Léčí se antibiotiky a imunologickou terapií (Jirák, 

2004). 

 

Demence při AIDS (AIDS dementia komplex) (F02.4) 

Syndrom získaného selhání imunity je ve velké části případů provázen i postižením CNS. 

Četnost demence u AIDS se udává v 7 % až 50 % případů. Demence je způsobena 

podílením neurotropizmus vyvolávajícího viru HIV a dále faktory selhání imunity (Jirák, 

2004). 

Klinický obraz může být rozmanitý. U lehčích stádií se jedná převážně o obraz podkorové 

demence, u těžších případů jde o demenci s globálním postižením kognitivních funkcí. 
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AIDS demence výrazně snižují kvalitu života postižených. Pro určení a potvrzení diagnózy 

je třeba sérologické vyšetření (Jirák, 2004).    

Specifická terapie neexistuje. 

I některé další infekce mohou mít výjimečně za následek vyvolání demence. Jsou to např. 

klíšťová encefalitida (většinou plně reverzibilní forma demence) nebo choroby vyvolané 

pomalými viry Behcetova choroba, kde je obraz demence naopak velmi těžký. 

 

Demence prionové etilogie 

Iontové částice, podobající se virům  jsou odvozeny od látky tělu vlastní, od prionového 

nekurzorového proteinu, který je součástí neuronálních membrán. V případě, že se jedná 

o patologickou formu, má priorinový prekurzorový protein jiné prostorové uspořádání, než 

fyziologické formy. 

V mozku působí priony obraz spongiformních encefalopatií a dochází k mozkové atrofii 

(Jirák, 2004).  

 

Kuru  

Prionové exotické onemocnění, které bylo popsáno na Nové Guinei u kmene Fore.  

U tohoto kmene přetrvává rituální kanibalizmus. Při pojídání syrových částí těl, především 

mozku a jater, dochází k přenášení prionů (Jirák, 2004). 

Postižený pak onemocní spongiformní encefalopatií s výraznými mozečkovými příznaky 

(ataxie) a později na toto onemocnění umírá (Jirák, 2004). 

 

Creutzfeldova – Jacobova choroba (F02.1) 

Svým klinickým obrazem připomíná onemocnění kuru, není ale šířena kanibalizmem 

a vyskytuje se v naší populaci. Výskyt je 1 : 1 000 000, možná i vyšší.  Rozvoj demence 

bývá pomalý, progredientní. Demence má globální charakter a je přítomna mozečková 

ataxie. Vyskytují se myoklonické záškuby. Kromě mozečkové symptomatologie se může 
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objevovat i symptomatologie pyramidová a extrapyramidová. Je možný familiérní výskyt 

Creutzfeldtovy choroby a amyotrofická forma. Výskyt nemoci bývá  nejčastěji ve středním 

věku.  Dříve byla řazena k presenilním demencím. K diagnostice je potřeba i molekulárně 

genetické vyšetření, které určí místo mutace prionového prekurzorového  proteinu. U této 

choroby se udávají i antropogenní přenosy při transplantaci rohovky, nebo aplikací 

lidského somatotrofního hormonu (Jirák, 2004). 

Léčit toto onemocnění zatím neumíme, používají se farmaka, která příznivě ovlivňují 

kognitivní funkce. 

 

Bovinní spongiformní encefalopatie (nemoc šílených krav)  

Stále není dořešena otázka, zda je možný přenos tohoto druhu prionové spongiformní 

encefalopatie na člověka. S velkou pravděpodobností ano. Tato nemoc má podobné 

příznaky a průběh jako Creutz-Jacobova choroba mozku (Jirák, 2004). 

 

Gersmannův – Straussslerův – Scheinkerův syndrom  

Tato priorinová choroba má velice častý familiární výskyt. K jejím projevům patří 

pyramidové příznaky, progredientní demence a spinocerebelární ataxií. V mozku se 

vyskytují plaky, obdobné jako alzheimerovské (Jirák, 2004). 

 

Heidenhainova choroba 

Varianta Creutzfeldtovy-Jakobovy choroby. Má velmi rychlý, maligní průběh 

s přítomností demence s rychlou progresí. Objevuje se řada neurologických symptomů. 

K největšímu postižení dochází u okcipitálního laloku, bývá přítomna korová slepota, 

dysartrie, rigidita, myoklonus, ataxie a atetóza (Jirák, 2004). 

 

Fatální familiární insomnie  

Velice vážné onemocnění, u kterého dochází k degenerativním změnám jader talamu. 

Přidružují se demence, velmi těžká insomnie a vegetativní symptomatologie (Jirák, 2004). 
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Posttraumatická demence 

Traumatické encefalopatie se mohou projevovat jako demence.  Podkladem jsou 

především traumata mozku a stavy s mozkovou kontuzí, ve spojení 

s dlouhým bezvědomím pacienta. Kontuzní ložiska se vyskytují rozsáhlá vícečetná. 

Projevují se neurologické příznaky a demence. V popředí u posttraumatických demencí je 

výrazný bradypsychizmus, zabíhavost myšlení, porucha soudnosti a logického myšlení, 

porucha chápání a někdy též porucha orientace. Mohou se vyskytovat také praktické 

a fatické poruchy. Čím delší je časový úsek od úrazu, tím se většinou lepší 

i symptomatologie, ale v některých případech může být i ireverzibilní (Jirák, 2004). 

 

Apalycký syndrom  

Patří mezi těžké traumatické encefalopatie postihující střední mozek a bulbární struktury, 

které vedou k příznakům funkční decerebrace. Po odeznění akutního stadia, kdy je pacient 

ve stavu akutního ohrožení života a v bezvědomí, přichází ke stavu, který se dříve 

označoval jako vigilní kóma.  Po probuzení z kómatu pacienti zapomínají na základní 

dovednosti a vědomosti, nejsou schopni číst, psát, ani poznat své blízké. U některých 

pacientů dochází postupně, po určitém období – někdy po letech, ke zlepšení, ale většinou 

přetrvává zpomalené myšlení, snížení psychomotoriky a neurastenické příznaky (Jirák, 

2004). 

Všechny traumatické encefalopatie je třeba léčit komplexně. Rehabilitace by měla být 

optimálně zaměřena na základní dovednosti, je-li  potřeba tak i fatických funkcí. 

Postiženému jsou podávána nootropika a neuroprotektiva (Jirák, 2004). 

 

Metabolické demence 

Tyto demence vznikají na podkladě mozkové poruchy, která je způsobena exogenní nebo 

endogenní poruchou metabolizmu, nebo poruchou detoxifikačních schopností organizmu.  

Pokud metabolická porucha netrvá dlouho, dochází ke kvalitativním poruchám vědomí. 

V případě delšího přetrvávání dysfunkce dochází v některých případech k rozvoji 
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demence. Při rozvoji demence hraje podstatnou roli množství i lokalizace mozkové tkáně, 

které jsou postižené poruchou (Jirák, 2004). 

Demence metabolického původu je možné dělit na demence na podkladě geneticky 

nepodmíněných metabolických poruch a na demence na podkladě geneticky podmíněných 

metabolických poruch (Jirák, 2004). 

Důležitá je zřejmě i predispozice  - například celkový somatický stav pacienta, jeho 

imunitní systém a deficit některých vitamínů a jiné faktory. 

 

Demence na podkladě geneticky nepodmíněných poruch  

Toxicky podmíněné demence 

Exotoxiny jsou schopny působit neurotoxicky a způsobit vznik demence. Nejčastěji mohou 

být tyto demence reverzibilního charakteru, někdy jsou i ireverzibilní (Jirák, 2004). 

 

Farmakogenní demence 

Farmaka někdy mohou ovlivnit kognitivní funkce. U osob s predispozicemi (počínající 

organicita, vysoký věk, somatické poruchy) vznikají farmakogenní demence ze dvou 

důvodů – buď iatropatogenně, nebo v důsledku zneužívání farmak (Jirák, 2004). 

 

Alkoholové demence 

Alkoholové demence jsou z farmakogenních demencí nejčastější a vznikající na 

intoxikačním podkladě. Protože je alkohol silný neurotoxin, může způsobit mozkovou 

atrofii, úbytek synapsí, serotonergní i noradrenergní deficit a poškození neuronů (Jirák, 

2004). 

 

Amnestický alkoholový Korsakovův syndrom  

Mezi jeho amnestické syndromy patří poruchy krátkodobé paměti, konfabulace, 

amnestická dezorientace a poruchy pozornosti. Tento typ demence připomíná 
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Alzheimerovou chorobu. Deficit paměti je ve všech složkách, osobnost paměti může jevit 

známky degradace. Někdy je popisována také hypoaktivita. Po dlouholeté abstinenci může 

dojít k částečné reverzibilitě demence. Terapie je založená především na abstinenci, 

podávání nootropik a vitamínu B, niacinu a folát. Velice důležitý pro úspěšnou terapii je 

komplexní přístup a motivace pacienta (Jirák, 2004). 

 

Demence na podkladě průmyslových intoxikací 

Oxid uhelnatý může způsobit demenci a postižení bazálních ganglií. Přítomny bývají 

extrapyramidové symptomy. Demence může být způsobena také těžkými kovy, které 

způsobují i gastrointestinální příznaky. Expozici rtuti jsou vystaveni především pracovníci 

v papírenském průmyslu. Demenci mohou způsobit také organická rozpouštědla, 

používaná jako průmyslové látky, ale také jako látky zneužívané při inhalační toxikomanii. 

Nejčastěji se jedná o toluen, trichloretylen, tetrachlormetan, perchloretylen, etylenglykol 

a sirouhlík (Jirák, 2004). 

 

Nutričně podmíněné demence 

Vznikají buď na podkladě nedostatku specifických faktorů, nebo z důvodu deplece 

proteinů a kalorií. 

Pellarga vzniká na základě deplece niacinu. Projevuje se demencí, dermatitidu a diareou. 

U těžkých alkoholiků se projevuje jako součást celkové malnutrice. Terapie je niacinem -  

substituční.  

Jako jeden z faktorů podílející se na vzniku demence je celková deprivace kalorií 

a proteinů. V naší populaci však není častá. Vyskytuje se nejčastěji v oblastech Afriky 

(Jirák, 2004). 

 

Demence u endokrinních poruch  

Reverzibilní demence mohou být způsobeny endokrinopatií. 
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Hypotyreóza  

Působí zpomalenost, celkový bradypsychizmus, snížení schopnosti zapamatování a snižuje 

rychlost myšlení. Časté jsou deprese. U nemocných se projevuje suchost kůže, padání 

vlasů, myxedém, otoky očí, mozečková ataxie a svalová slabost. Pokud vznikne demence, 

je po léčbě plně reverzibilní (Jirák, 2004). 

 

Hypertyreóza 

Vzácně u jedinců vyššího věku se může projevit poruchou kognitivních funkcí. Stejně jako 

u hypotyreózy je stav po léčbě plně reverzibilní (Jirák, 2004). 

 

Hypoparatyreodismus 

Způsobuje naprosto výjimečnou demenci s extrapyramidovou symptomatologií. 

Podkladem jsou kalcifikace v oblastech bazálních ganglií. Terapie je substitucí vitamínem 

D a po delší době podávání může dojít ke zlepšení (Jirák, 2004). 

 

Hyperparatyreodismus 

Může vést k poruše kognitivních funkcí a osobnosti. Může také způsobit katatonii.  Léčbou 

je možná úprava stavu (Jirák, 2004). 

 

Addisonova choroba 

Pokud se objeví demence, způsobená vlivem nedostatku kortizolu, je plně reverzibilní 

(Jirák, 2004). 

 

Hypoglykémie 

Může se podílet na vzniku poruch kognitivních funkcí v případech, že se vyskytuje 

opakovaně a je spojena s hypoxií. Může se tak stát u opakovaných hypoglykémií při 

předávkování inzulínu při terapii diabetu nebo u inzulinomolů (Jirák, 2004). 
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Metabolické demence při systémových orgánových poruchách a jejich komplikacích  

Chronická portosystémová a hepatická encefalopatie (jaterní encefalopatie)  

Je někdy spojena s reverzibilní demencí, kterou způsobuje zaplavení mozku amoniakem. 

Dochází také ke kvalitativním i kvantitativním poruchám vědomí. Jako terapie jsou 

nasazovány infuzní roztoky s valiem, leucinem a izoleuciem (Jirák, 2004). 

 

Chronická uremická encefaloapatie 

Vzniká jako následek selhání ledvin, při kterém je i mozek zaplavován vyššími dávkami 

amoniaku. Prognóza tohoto onemocnění je dobrá (Jirák, 2004). 

 

Demence na podkladě geneticky podmíněných metabolických poruch  

Akutní intermitentní porfyrie 

Je autozomálně dominantně geneticky přenosná choroba. Dochází u ní ke zvýšené tvorbě 

a ukládání porfyrinů. Vyskytují se příznaky podobné schizofrenii a častý je výskyt 

demence. Často se vyskytují extrapyramidové příznaky, tremor, poruchy reflexů a parézy. 

Barva kůže a barva moči je výrazně zbarvena do šeda až do bronzova.  Velká část příznaků 

se projevuje většinou v záchvatech, projevy demence se vyskytují a přetrvávají 

i v mezidobích. Léčí se neuroleptiky při psychotických příznacích a neklidu (Jirák, 2004). 

 

Wilsonova choroba (hepatolentikulární degenerace) 

U této choroby je nedostatek bílkoviny ceruroplazminu, která přenáší měď a ta se proto 

ukládá hlavně v bazálních gangliích a játrech. Mezi hlavní příznaky se řadí demence, 

extrapyramidová symptomatologie, tremor a cirhóza jater. Dědičnost je autozomálně 

recesivní a většinou se začíná projevovat v době dospívání. Okolo rohovky se objevuje 

prstenec tzv.  Keiserův-Fleischerův příznak. U postižených se objevuje spastický smích  

a pláč, dysartrie, hypomimie a svalová rigidita. Demence je reverzibilní pouze částečně. 

Terapie spočívá v dietním omezení příjmu mědi, činidlech vychytávajících měď 

a antipsychoticích (Jirák, 2004). 
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Metachromatická leukodystrofie (sulfatinová lipidóza) 

Jedná se o dědičně podmíněné onemocnění, jehož příčinou je nedostatek sulfatázy. 

Sulfatáza je enzym, který přeměňuje sulfatid na glaktocerebrozid a sulfát. Sulfatidu tak 

vzniká nadbytek, akumuluje se v CNS a způsobuje metachromatické změny tkání. 

Sulfatidy v CNS jsou přítomny v myelinu. Toto onemocnění se může vyskytovat v dětské, 

juvenilní i dospělé formě. Vyskytují se poruchy hybnosti. Terapie onemocnění v současné 

době není možná (Jirák, 2004). 

 

Ostatní metabolické demence 

Demence na podkladě hydrocefalu s normálním tlakem likvoru je onemocnění vznikající 

v důsledku traumatických a zánětlivých příčin, po meningitidách, po subarachronidálním 

krvácení. Dochází k porušení průtoku likvoru z komorového systému do 

subarachnoidálních prostor v důsledku poruchy vstřebávání mozkomíšního moku. Tlak 

likvoru je v normě a příčina se mnohdy nepodaří objasnit. Projev poruchy je reverzibilní 

demence, která se progreduje s délkou trvání poruchy, objevují se také poruchy chůze 

a inkontinence moči. Provádí se neurochirurgický zákrok, jedná se o zkrat z mozkových 

komor na periferii (Jirák, 2004). 

 

Demence při kolagenózách 

Jsou popsány u lupus erythematodes,  arteritis temporalis,  u některých typů arteritid a také 

u sarkoidózy. Většina těchto demencí má oscilující průběh a jsou reverzibilní. Terapie 

spočívá v podávání kortikoidů (Jirák, 2004). 

 

Demence v rámci epilepsie 

Dříve bývaly demence v rámci epilepsie hojně popisovány, dnes se vyskytují pouze 

vzácně. Usuzuje se, že se počet těchto demencí podstatně snížil v důvodu podávání 

moderních antiepileptik (Jirák, 2004). 
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Demence při mozkových tumorech 

Na vzniku těchto demencí se podílejí jak uložení tumoru, tak příznaky nitrolební 

hypertenze. Mohou se uplatnit primární intrakraniální tumory i tumory metastatické. 

Vzácně se mohou uplatnit i pseudotumory, např. parazitární cysty. Vzniku demence 

předchází často v klinické symptomatologii bradypsychizmus. Hlavní terapie musí být 

onkologická (Jirák, 2004). 

 

Demence paraneoplastické etiologie  

Mohou se rozvinout u metastatických rozsevů bez metastatického postižení mozku. 

Důvodem jsou metabolické změny a jejich působení na CNS. Klinický obraz může být 

různorodý. Demence se vyskytují od lehkých po těžké, někdy se přidruží i deprese. 

Základem je onkologická terapie (Jirák, 2004). 

 

3.4 Demence u dětského a adolescentního věku 

 

Demence u dětí a v adolescenci jsou velice závažné a zasahují jak do oblasti medicíny, 

zdravotnictví, tak ve svém dopadu převážně oblast sociální. Diagnostika a poznávání 

demence byly v minulosti vyhrazeny pouze pro dospělý a stařecký věk. Až do začátku 20. 

století byl výskyt demencí u dětí  popírán, nebo považován za nepravděpodobný. 

V současné době jsou stavy, které vedou k demenci, diagnostikovány jako syndrom 

vzniklý následkem onemocnění mozku, nebo jako zastavení duševního vývoje.  Demence 

je pak stejně jako mentální retardace považována za problém multidisciplinární. Na 

pomoci těmto dětem a adolescentům se podílejí zdravotníci, psychologové, pedagogové 

a pracovníci z oblasti sociální (Malá E, 1999). 

Demence v dětském věku jsou naštěstí poměrně vzácné. Největším problémem je zpravidla 

rozlišení demencí od mentálních retardací v takových případech, kdy k deterioraci dojde 

velmi časně. Choroby se tak mohou manifestovat jako demence i jako mentální retardace 

(Jirák, 2004). 
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Rozdíl mezi demencí a mentální retardací (debilita, imbecilita idiocie) je ten, že demence 

začíná později a má tendenci k postupnému zhoršování.  Demence i mentální retardace 

zasahují kvalitativně i kvantitativně celou osobnost, ne pouze intelekt. Často dříve,  něž  je 

diagnostikována demence, dochází ke zhoršení intelektových funkcí, klinického stavu 

pacienta a deterioraci. Deteriorací rozumíme zhoršení všech funkcí organizmu bez zjevné 

příčiny (Malá  E, 1999  in Jirák R, 2004). 

 

Demence degenerativního a demyelizačního původu  

Freidreichova ataxie patří mezi degenerativní onemocnění bílé hmoty mozkové. Zpravidla 

se vyskytuje kolem 8. roku života a bývá pomalu programující. Kromě demence se 

vyskytují také poruchy chůze, ataxie, poruchy řeči a mozečková symptomatologie, včetně 

neurologické symptomatologie. Onemocnění je nevyléčitelné (Jirák, 2004). 

Demence bazálních ganglií s demencí se manifestuje ve formě Halleverdenovy-Spatzovy 

pigmentové degenerace (ukládání železitého pigmentu), degenerace drah bazálních ganglií 

Vogtových, Unverrichtovy  myoklonie (s četnými epileptickými záchvaty), nebo v dětství 

ojediněle Hungtingtonova chorea. K demenci vede také Wilsonova choroba, která je 

spojena s nedostatkem bílkoviny ceruroplazminu a usazením mědi v bazálních gangliích 

(Jirák, 2004). 

Cerebroretinální degenerace má také nepříznivou prognózu. Může se projevovat ve více 

formách podle doby vzniku. U Tayově-Sachsově formy dochází k mentální retardaci.  

Spielmayerova-Vogtova forma vede k demenci, je provázena epileptickými záchvaty, 

slepotou a vzniká mezi 4. až 10. rokem života. Kufsova forma vede k demenci a slepotě 

a vzniká kolem 15. roku života (Jirák, 2004). 

Schilderovo-Foixovo onemocnění se projevuje demencí, vzniká nejčastěji kolem 9. roku, 

provází ho ztráta řečových schopností a epileptické záchvaty. 
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Demence podmíněná traumatickými encefalopatiemi  

U dětí má většinou neprogredující charakter. U úrazů, které ji vyvolají, bývá dlouhé 

bezvědomí. Projevuje se nápadnou pomalostí, poruchou orientace, paměti, logického 

myšlení a řeči. Mohou se projevit i poruchy chování a emocí. Často jsou traumatické 

demence  dětského věku alespoň částečně reverzibilní, ale ve většině případů zůstává 

určité reziduum (snížení psychomotorického tempa, porucha motivace, pozornosti) (Jirák, 

2004). 

 

Demence intoxikační etiologie 

Za nejzávažnější z hlediska následků je považována intoxikace oxidem uhelnatým, 

provázená demencí a přítomností extrapyramidového syndromu. Demence, která je 

většinou reverzibilní může vzniknout také jako následek intenzivního a dlouhodobého 

užívání drog. Při inhalačním zneužívání těkavých látek - sniffingu, byly popsány 

ireverzibilní demence (Jirák, 2004). 

 

Demence na podkladě meningoencefalitid 

Adnátní AIDS se projevuje jako mentální retardace, nebo se může demonstrovat až později 

jako demence. Velmi vzácně se také vyskytují v dětském věku demence, které vznikají 

jako následek bakteriálních a virových meningoencefalitid a mají bohužel velice 

nepříznivou prognózu (Jirák, 2004). 

 

Demence dětského věku psychotického původu 

Dezintegrační psychóza a infantilní demence vznikají kolem 5. až 6. let a vedou ke ztrátě 

naučených schopností i řečových funkcí. Děti bývají autistické. Hellerův syndrom se 

objevuje kolem 3. až 4. rokem života dítěte. Jedná se o rychle se progredující demenci 

provázenou poruchami chování. Mezi dětské demence můžeme řadit také symbiotickou 

psychózu, která vzniká u dětí hyperprotektivních, jejichž ochranitelské matky brání dítěti 
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v jakémkoliv kontaktu s okolím. Pokud pak dítě komunikuje pouze s matkou, vznikají 

nejčastěji kolem 4. roku života vážné potíže v komunikaci s okolím (Jirák, 2004). 

Geneticky přenosné choroby mohou také způsobit vznik demence, nejčastěji má však 

porucha projev mentální retardace.  Řadíme sem onemocnění vázané na chromozom  

X  (např. syndromy fragility chromozomu X), autozomálně dominantně přenosné choroby 

(např. časná forma Hungtingtonovy chorey), autozomálně recesivně přenosné choroby 

(např. fenylketonurie), onemocnění vzniklé na podkladě chromozomálních aberací 

pohlavních chromozomů (např. Turnerův syndrom) a autozomálních chromozomů (např. 

Downův syndrom) (Jirák, 2004). 
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4 Logopedická intervence u pacientů s demencí 

 

4.1 Poruchy komunikace, kognitivních funkcí a chování  

 

Poruchy komunikace 

Poruchy komunikace provázejí s různou intenzitou a mnoha projevy všechny stadia a typy 

demence. Demonstrují se poruchami řeči, jazykovým vyjadřováním, poruchami kontaktu 

s okolím a prolínají se také s poruchami rozumění verbálnímu projevu. U nemocných se 

vyskytují také poruchy čtení a psaní. Všechny vyjmenované poruchy jsou důležitým 

diagnostickým kritériem a vodítkem uváděným v lékařské a psychologické diagnostice 

demencí (Neubauer, 2007). 

Diagnostiku řečových poruch komunikace u osob s demencí lze dle Neubauera (2007) 

shrnout do oblastí: kognitivně-komunikační porucha, kde je příčinou většiny 

komunikačních poruch provázejících syndrom demence především postižení kognitivních 

a intelektových schopností.  Je důležité určit koexistující poruchy na bázi inervace CNS, 

především dysartrii. Současným výskytem dysartrie a kognitivně-komunikační poruchy 

trpí řada osob s demencí. Současné projevy poruch fatických funkcí, agnozie a apraxie  

u nemocných s demencí, nemůžeme hodnotit jako izolovanou poruchu řečové komunikace, 

ale jako součást globální poruchy činnosti mozkové kůry u degenerativně-atrofických 

poruch.  Z tohoto důvodu se užívá výraz afázie při demenci, nebo jazykové poruchy  

u demencí. Komplikací takovéto situace může být přítomnost izolovaných a současně 

progresivních poruch funkcí u dílčích atrofií vyvolávajících pozvolné progredující afázie. 

Poruchy komunikace u různých typů demence jsou: 

Kortikální demence 

Alzheimerova choroba: řeč je většinou zasažena až v pozdějších stádiích, na rozdíl od 

pragmatických a sémantických jazykových schopností, které bývají postiženy již v raných 
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stádiích nemoci. Od středně závažného stadia onemocnění se objevuje postižení syntaxe 

a fonologie mluvy.  

Pickova nemoc: zde je časté pozvolné zhoršování jazykových dovedností v oblasti syntaxe, 

těžkopádná, pomalá řeč, anomie a poruchy auditivního porozumění (Neubauer, 2007).  

Subkortikální demence 

Parkinsonova choroba a syndrom demence: postižení řeči bývá u motoriky 

s extrapyramidovými příznaky, minimálně jsou postiženy jazykové schopnosti. Často se 

přidružuje dyšný hlas s abnormálním zbarvením a výškou. 

Huntingtonova choroba: dysartrie a jazykové schopnosti se postupně zhoršují. Obtíže při 

pojmenování a delší mluvě. V závislosti na progresi onemocnění se objevuje zhoršující se 

organizace a schopnost řazení mluvy do větných celků (Neubauer, 2007).  

Smíšené demence 

Vaskulární demence: vyskytují se a prolínající motorické a jazykové poruchy podle 

lokalizace a rozsahu léze. V pozdní fázi nemoci se často vyskytuje mutismus. 

Creutzfeldtova-Jakobova nemoc: jedná se o dominantně subkortikální syndrom, kde se 

v pozdním stádiu vyskytuje afázie, apraxia a později i agnozie (Neubauer, 2007). 

 

Narušení verbálního projevu 

Řeč je proces sdělování a dorozumívání, který se zakládá na používání slovních (mluva, 

písmo), ale i neslovních (gesta, mimika) výrazových prostředků komunikace (Dvořák, 

2001). Řeč slouží k oznamování vlastních dějů, působí na cizí duševní děje a za pomoci 

řeči jmenuje člověk předměty a dokáže vyjadřovat vztahy mezi nimi. Řeč je specificky 

lidskou vlastností, kterou využíváme ke sdělování přání, pocitů a myšlenek. Má vliv na 
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rozumový vývoj jedince a ovlivňuje rozvoj volních, citových a poznávacích vlastností 

člověka (Dvořák, 2001).  

Řečové problémy, které se objevují u lidí s demencí, převážně nesouvisejí se smyslovou, 

motorickou nebo intelektovou poruchou. Tyto poruchy spadají  pod korové funkce. Jejich 

příčina tak není v artikulaci, nýbrž v neschopnosti člověka vybavit si nebo nalézt to 

správné slovo pro své vyjádření. Pokud se porucha řeči a komunikace vyskytuje současné 

s kognitivním deficitem nebo obrazem demence, užíváme termín kognitivně-komunikační 

porucha (www.neurologiepropraxi.cz). 

Používání a rozumění mluvené a psané formy řeči bývá narušena u afázií. V případě 

narušení pohybové složky tvorby řeči se jedná o dysartrii.  Dysartrií označujeme poruchu 

motorické realizace řeči vzniklou na podkladě  organického poškození centrální nervové 

soustavy (Neubauer, 2007). U pacienta s dysartrií vázne svalová  kontrola řečových 

mechanizmů a v různé míře bývají narušeny dílčí složky řeči, tj. artikulace, fonace, 

respirace a rezonance nazývá anartrie (Košťálová, 2006).  

S postupujícím obrazem demence se zhoršuje řeč i slovní zásoba. Osoba s tímto 

onemocněním bude mít zpočátku obtíže si vzpomenout na určité konkrétní slovo a bude se 

snažit ho „opisovat“ souvětími - konfabulace. Dalším nedostatkem v řečovém projevu, 

převážně u osob s Alzheimerovou chorobou, je tzv. parafasie. Jedná se o typické 

zaměňování slov za podobně znějící nebo za pojmy spadající do stejné kategorie. Člověk 

s parafasií se mnohdy jeví spíše jako zmatený a to hlavně v případě, kdy je jeho projev 

jinak celkově plynulý se správnou intonací . Marné hledání správného výrazu 

a neschopnost vyjádřit svou myšlenku může vést k tomu, že slovo buď vůbec nevysloví, 

nebo ho překryje výrazem bez obsahu. Problémy v komunikaci a neschopnost adekvátně se 

vyjadřovat, v člověku začnou vyvolávat pocity zklamání a vzteku, což u něho může vést 

k úplnému stažení se do sebe a izolaci (Zgola, 2003). V pokročilejší fázi onemocnění 

mohou klienti pouze opakovat to, co slyší (echolálie) nebo jen určitá slova nebo slabiky. 

Další řečovou poruchou je tzv. slovní salát, kdy dochází k nelogickému řazení slov za sebe 

bez jakéhokoliv smyslu a gramatických zákonitostí.  Setkáváme se také úplnou afázií -  

neschopností komunikace. Tento typ poškození se označujeme jako anomie.  Při hledání 
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vhodného pojmu si klient dopomáhá ukazováním na věc nebo předváděním toho, co se 

s věcí dělá (Zgola, 2013). Pro komunikaci s uživatelem a pochopení jeho potřeb v tomto 

případě využíváme neverbální složku - gesta, mimika, pohyb. 

 

Poruchy kognitivních funkcí 

Poruchy kognitivních funkcí jsou ze všech přítomných symptomů nejnápadnější a poměrně 

často se objevují jako první klinické příznaky onemocnění. Tímto termínem jsou označeny 

poruchy paměti, myšlení, orientace, koncentrace, schopnosti vyjadřovat se a rozumět 

mluvení řeči a dalších gnostických funkcí a v širším slova smyslu také tzv. exekutivní 

funkce. Tyto symptomy bývají označovány za primární, za ty, kterými se syndrom 

demence definuje (Jirák, Koukolík, 2004). 

 

Intelektová deteriorace  

U některých demencí dochází k progresi intelektové deteriorace pozvolna, u jiných 

s náhlými projevy zhoršení. Pokles intelektu je jeden z prvních příznaků doprovázejících 

vznik demence (Jirík, Koukolík, 2004).  

 

Poruchy paměti 

Poruchy paměti jsou zpravidla prvním a nejnápadnějším symptomem demencí. K poklesu 

paměti dochází nejzřetelněji při učení se novým informacím a později až neschopnosti se 

těmto informacím podřídit. Manifestuje se častými a opakovanými dotazy, se snahou si 

současnou situaci vysvětlit používáním znalostí z dřívější doby (Jirák, Koukolík, 2004).  

S poruchou paměti souvisí poruchy orientace a konfabulace (průběh situací nebo událostí 

si klient dotváří tak, jak si myslí, že probíhaly, ale tyto rekonstrukce neodpovídají realitě. 
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Často se přidružuje také úzkostnost, nejistota a nedostatek vhledu v nejrůznějších situacích 

(Jirák, 1999).  

V pozdějších stádiích bývá postiženo vybavování starších a dříve naučených informací.  

V počáteční fázi onemocnění je postižena převážně paměť krátkodobá, dlouhodobá paměť 

zůstává déle zachována, nejvíce u vaskulárních demencí (Jirák, 1999).  

Porucha krátkodobé paměti se projevuje opakovaným dotazováním na jednu a tutéž věc, 

pacient zapomíná události, které se odehrály před chvílí, během dne, zapomíná na důležité 

schůzky, ztrácí věci, není  schopen bezprostředně opakovat několik podstatných jmen nebo 

názvů předmětu, které mu přečteme. Mluvíme o neschopnosti vštípivosti nových 

paměťových obsahů. Pacienti nejsou schopni si zapamatovat novou informaci, jméno či 

vědomost (Jirák, 1999). 

Porucha dlouhodobé pamětí se začíná manifestovat v pozdějším stadiu demence, nejdříve 

zpomalenou nebo nepřesnou výbavností. Informace v situacích potřeby si ztíženě 

vyvolávají. Často musí být nápomocen člen rodiny.  Nemocnému se hůře vyvolávají 

informace v případě, že je potřebuje. V pozdějších stadiích napomáhá nápověda, stimulace 

k rozpomínání od někoho, kdo situaci také zná. Reminiscenční terapie (terapie 

vzpomínáním) je velmi nápomocná nejen pro udržování a trénování paměti samotné, ale 

také pro obživování hůře vyvolatelných paměťových obsahů, které  ovlivňují vlastní 

sebeprožívání a sebehodnocení nemocného. Vzpomínaní je také důležité pro zřetelnější 

konfrontaci minulého a současného, pro zlepšení kvality života nemocného. Ten postupně 

ztrácí, vlastní identitu a trpí osobnostní diskontinuitou (Jirák, 1999).  

 

Poruchy vnímání a orientace 

Poruchy orientace náleží k dalším z časných příznaků demence. Jedná se o dezorientaci 

časem, místem, prostorem a později i vlastní osobou. Projev poruchy orientace v čase se 

demonstruje neznalostí letopočtu, neví jaký je měsíc, den v týdnu, jaké je venku roční 

období. V průběhu nemoci neví, zda je ráno, odpoledne nebo večer. Nemocný bloudí 
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zpočátku na neznámých, později i na známých místech. Stává se, že se neorientuje v místě 

bydliště, neví kudy do obchodu, neví, jak se dostane domů z práce. Postupně pak může 

bloudit i v domácím prostředí, hledá WC, koupelnu. Za velmi vhodné je považováno 

úprava prostředí, ve kterém nemocný žije s ohledem na jeho bezpečnost. Stupeň 

dezorientace se zhoršuje s postupem onemocnění.  V pokročilé demenci člověk ani neví, 

jak je starý, a kolik mu je let (Zgola, 1998).  

Prostorové vidění, vnímání vzdálenosti a vztahů mezi objektem, vlastním tělem 

a jednotlivci je ovlivněno při demencích narušením zpracování informací, které jsou přijaté 

smyslovými orgány. Neschopnost rozpoznávat známé předměty a symboly se nazývá 

agnosie. Jedná se o velmi závažný problém, který může ochromit každý smysl, jak uvádí 

i Zgola (2013). Agnosie se projevuje například tím, že nemocný nezvládá identifikovat 

běžnou každodenní věc, ale používá ji správným způsobem.  

Lidé s tímto problémem ve vnímání prostoru mohou snadno zabloudit, protože nerozliší 

značení na ploše v trojrozměrném objektu. Neodhadnou vzdálenost a hloubku, to se 

projevuje například v narážení do nábytku nebo zvýšené opatrnosti při pohybu, aby 

nedošlo ke zranění. Zhoršení schopnosti vnímání negativně ovlivňuje i schopnosti chápat 

psanou řeč. Může se jednat o alexii. Nemocný čte plynule a hlasitě, ale neví, co čte (Zgola, 

2013; Klucká, 2009).  

Porucha vnímání vlastního těla zasahuje do každodenních činností a ztěžuje tak proces 

oblékaní a sebeobsluhu. Nemocní špatně rozeznávají jednotlivé části těla. Mohou trpět 

různými iluzemi nebo bludy a mají také problém s nacházením věcí, které nejsou na svém 

správném místě (Zgola, 2013).  

Dezorientace vlastní osobou souvisí i se ztrátou vlastní identity, která se projevuje tím, že 

dotyčný neví, jak je starý, kolik měl dětí, kdo byl jeho manželem (manželkou), zda byl 

vůbec ženatý (vdaná), neví, kolik měl sourozenců a často zaměňuje sourozence s vlastními 

dětmi, neví, jakou vykonával profesi, v jakém okruhu přátel se pohyboval atd. (Zgola, 

2013).  
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Poruchy úsudku, myšlení a abstrakce 

S deteriorací intelektu souvisí poruchy úsudku a myšlení (abstraktního). Nemocní nejsou 

většinou schopni vyložit přísloví, nemají pojem množství (např. peněz), nedokáží spočítat 

důchod, nepoznají, kolik je hodin, je pro ně nesnadné odečítat zejména přes desítku. 

V různé míře bývá zasažen racionální úsudek - nemocný není schopen posoudit, jak se 

obléknout: v zimě si obleče letní oděv, pokládá se za zcela zdravého (zejména 

u Alzheimerovy choroby), odmítá chodit k lékaři, protože je zdravý, někdy se snaží 

příznaky zastírat. Obava nemocného z nastalé situace někdy vede k zastírání symptomů, 

protože vnímá, že se něco děje, současně si ale mnohé události nedokáže vysvětlit 

vzhledem k poruše paměti. Někdy sám věří tomu, že se situace ještě nějak změní 

k lepšímu. Procesem vyrovnávání se s touto chorobou probíhá do doby, než nemocný zcela 

ztratí náhled na nemoc. Často hned v počátcích nemoci bývá myšlení paranoidní, protože 

nemocný mnoha situacím a událostem přestává rozumět a podezírá ze ztráty celé řady věcí 

v důsledku poruchy paměti své blízké okolí. Je důležité se pokusit do takového neklidu 

vnášet klid, být ochotný a začít s nemocným hledat a odvést myšlení jiným směrem, nebo 

k jiné činnosti. Doporučuje se, aby si důležité doklady nebo finance vzal pod svou kontrolu 

některý z členů rodiny (de Vught a kol., 2004).  

Pří demenci dochází ke snížení po oz m ní   s   k ním  o m m. Člov k s  ím o 

onemocn ním  e e v ci doslov ,  elikož nechá e  e ich o ecný význ m.  T ké má  o íže 

s  o oz m ním   žn   o žív ných me   o    i onií. Č s o   k dochází k nedo oz m ní, 

kon  on  cím   k ch  ném  v hodnocení si   ce. Po  ch  m šlení se demons    í 

útlumem ve vý  vnos i  ředs  v. Celkov    k  ývá m šlení o s hov  ch dé     ázdné. 

 elmi    s    ící   k   o  lov k , k e ý se o nemocného s   á,  ývá n   os é nedocen ní 

 eho   áce    ol ,        o kolík, 2012).  

Důsledkem nemoci je i narušení úsudku. Může se jednat o opomínání společenských 

konvencí, zábran a neschopnost se rozhodnout pro sled činností, který by byl v dané situaci 

efektivní. Proto je nemocný velmi zranitelný  a to jak doma, tak na veřejnosti.  Někdy se 

takový člověk může jevit jako nerealistický, tvrdohlavý a egocentrický. Není ale schopen 

předvídat následky svého chování,  protože dochází k selhávání filtrovacího mechanismu, 
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který ovládá jeho myšlenky a impulzy (Zgola, 2003). Člověk s demencí často odmítá 

pomoc od druhých lidí a nepřijme ani vysvětlení o jeho progredujících schopnostech. 

Velmi často si nepřizná příznaky své nemoci a dlouho po jejím vypuknutí se stále považuje 

za zdravého (Holmerová, Jarolímová, 2009).  

 

Poruchy pozornosti a motivace  

Mezi další časné symptomy demence patří poruchy pozornosti a motivace. Porucha 

pozornosti souvisí s neschopností začít nebo ukončit úkol nebo činnost a fixace na jeden 

nepodstatný aspekt činnosti, přičemž na činnost jako celek osoba zapomene. Přítomna je 

snížená schopnost vzdorovat rušivým podnětům a snížená schopnost reagovat. 

V pozdějších stadiích nemoci se objevuje apaticko-hypobulický syndrom, projevující se 

apatií a sníženou úrovní celkové aktivity. Nemocný často sedí a hledí jedním směrem. 

Významnou roli zde hraje využití aktivizačních metod, stimulujících zachovalé schopnosti 

i sebeprožívání nemocného. Již v počátku nemoci tito lidé ztrácí motivaci a zájem 

o dosavadní činnosti, které dříve rádi vykonávali (Zgola, 2003).  

Potíže se vyskytují ve všech oblastech pozornosti - zahájení, udržení i ukončení pozornosti. 

U nemocných se objevuje také netečnost, což je neschopnost začít činnost provádět. 

Mnohdy bývá zaměňována za pohodlnost, ale naopak zde jde o to, že člověk není schopen 

začít aktivitu sám od sebe a potřebuje k tomu nezbytně konkrétní podnět z vnějšku. 

Nemocný se pak fixuje pouze na jeden nepodstatný detail a není schopen soustředit svou 

pozornost na celkovou situaci. Potíže také způsobuje neschopnost vzdorovat rušivým 

podnětům a osoby s demencí často reagují na všechny impulsy. Nevydrží se soustředit po 

delší časové úseky a ztrácí o věc zájem (drive), než ji dokončí. U části pacientů se naopak 

objevují perseverace, neboli setrvávání na určitém vzorci chování, které může vest až 

v nemožnost řídit a kontrolovat svoji činnosti. Je velmi vhodné pomoci pacientovi tím, že 

vytvoříme takové prostředí, které ho bude zajímat, upoutá jeho pozornost a využije jeho 

kapacitu. Bohužel v pozdních stádiích demence je osoba natolik vtažená do sebe, že každý 

impulz k činnosti musí být intenzivnější. Pečující by měli vědět, že to, že nemocný 
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nereaguje, neznamená, že nic necítí. Mohou tak předejít citovému zranění nemocného 

(Zgola, 2003).  

 

Korové poruchy  

V důsledku korové atrofie senzorických oblastí může dojít k izolovaným smyslovým 

agnosiím – poruchám smyslového vnímaní, neschopnosti na centrální úrovni diferencovat 

podnět. To se projevuje tak, že nemocný má pocit, že spatně vidí nebo slyší, přičemž nález 

u očního či ušního lékaře je v normě.   Mezi korové poruchy doprovázející demence patří 

fatické poruchy. Jsou to poruchy řeči nebo porozumění řeči (řeč mluvená i slyšená) na 

korové úrovni. Jedná se o níže vypsané diagnózy: 

Afázie: při afázii není schopen nemocný tvořit srozumitelnou řeč, konfabuluje, komolí 

slova, používá zkomolené žargonové výrazy, neologismy, řeč je po gramatické stránce 

nesprávná. Dále pozorujeme amnestickou afázii, pro kterou je typické vypadávaní pojmů 

(anomie), názvů a jmen.  

Agrafie: neschopnost psát a zejména se podepsat. 

Alexie: neschopnost číst, zpočátku nemocný čte, ale neví přesně co, později je četba 

mechanická, obsah si nepamatuje a pak již nerozeznává písmena, není schopen skládat 

slabiky, slova – jedná se tedy o úplnou neschopnost číst.  

Akalkulie: neschopnost počítat, podobně jako u ctění zpočátku nemocný nezvládne pouze 

složitější početní úkony, později obtížně počítá přes desítku až úplná ztráta schopnosti 

počítat.  

Agnosie: snížená schopnost až neschopnost rozpoznávat předměty, věci, lidské tváře  

a v zrcadle nemusí poznat ani sám sebe. Nemocný zpočátku nerozeznává méně známé 

tváře, později i vlastní rodinu.  

Amuzie: je neschopnost rozeznat písně, skladby, rytmus a hudební formy.  
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Apraxie: u nemocných s demencí se může objevit až neschopnost výkonu motorických 

úkonů a aktivity navzdory neporušeným motorickým funkcím. Pacient s demencí pak má 

potíže s oblékáním, s manipulací s věcmi denní potřeby (příbor, kartáček na zuby, 

odemknutí klíčem zámek. Jiný druh apraxie se projevuje neschopností si sáhnout na levý 

boltec či špičku nosu a není schopen malovat v perspektivě (Koukolík, Jirák, 1998). 

 

Porucha exekutivních funkcí  

Mezi exekutivní funkce řadíme plánování, organizování a řízení. Jejich funkce je 

zajišťovat kontrolu lidského chování v čase. Využíváme jich převážně v situacích, kdy se 

musíme rozhodovat.  Osoba s demencí v důsledku těchto poruch není  schopna naplánovat 

řešení konkrétních úkonů a není schopna řešit zpočátku složité, později i jednoduché 

problémy. Tyto potíže nezřídka vyústí do úzkosti z nezvládnutých situací, které 

neschopnost rozhodovat se a řešit problémy ještě umocní. Nemocná osoba pak má pocit 

nejistoty a bezmoci. Proto je vhodnějším řešením nemocného nevystavovat situacím, ve 

kterých se musí rozhodovat nebo organizovat, řídit. Často musejí nemocní odejít ze svých 

zaměstnání právě kvůli této poruše, zejména pak z řídících funkcí. U nemocného se 

dostavují úzkostné stavy, pocity nejistoty a bezmoci (Holmerová, Jarolímová, 2009). 

Fanfrdlová (2007) i Jiroutek (2004) uvádějí, že exekutivní funkce jsou propojeny s okruhy, 

které se podílejí na behaviorálních a kognitivních systémech. Snažíme se klienta 

nevystavovat zbytečně situacím, v nichž je nucen se rozhodovat nebo něco organizovat.  

 

Motorika  

Naše nervová soustava si vytvoří v průběhu života miliony pohybových vzorců, které  

v praxi automaticky používá. Správné používání těchto vzorců nám umožňují výkonové 

funkce. Problém  nastává, jestliže dojde k jejich porušení. Osoba pak není schopna vůbec 

činnost začít, nebo se zastaví uprostřed cesty.  V odstartování činnosti pomáhá buď určitý 

stimul, nebo konkrétní úkol, který tak podpoří výbavu automatických vzorců. Člověk pak 
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v provedení úkonu pokračuje až do okamžiku, než jej něco přeruší nebo ztratí kontakt se 

vzorcem. Problém nastává i v opačném případě, když je automatický vzorec spuštěn 

v nevhodnou dobu. Podobný podnět tak vyvolá starý vzorec, neadekvátní pro danou 

situaci. Nemocný může vnímat obtížně také řazení jednotlivých kroků činnosti správně za 

sebou a v odpovídajícím pořadí (Zgola, 2003).  

 

Poruchy chování 

U demencí se sekundárně objevují i poruchy chování. Nemocný většinou bývá 

hypoaktivní. Objevit se může i zvýšený neklid, agresivita až hyperaktivita. Dochází  nejen 

ke slovní, ale i k fyzické agresi těchto lidí. U téměř poloviny těchto lidí se vyskytují 

poruchy spánku, neklid a bloudění. Problémy v chování jsou jedním z hlavních důvodů, 

proč jsou lidé s demencí umisťováni do zařízení a nezůstávají v domácí ošetřovatelské péči 

svých příbuzných (Holmerová, 2009).  

Se změnami chování  úzce souvisí i změny sociální, které se u lidí s demencí projeví velmi 

záhy. Začínají se stále více stranit společnosti, mění se jejich chování, které je ostatními  

považováno za nevhodné a nepřijatelné. Sociální okolí bývá z takového chování jedince 

v rozpacích a raději se od něj pomalu začíná stranit (Holmerová a kol., 2007). 

Poruchy chování řadíme mezi sekundární projevy demence. Frekventovanými projevy jsou 

hypoaktivita nebo hyperaktivita, někdy až agitovanost, neklid, přecházení sem a tam, 

bradypsychismus (zpomalené duševní tempo). Hypoaktivita je často spojena s otupělou 

euforií. Pacient může celé hodiny koukat do jednoho místa a podřimovat. Při agitovanosti 

je neklidný, konfliktnější a projevuje averzi vůči okolí na verbální i nonverbální úrovni. 

Toto chování můžeme pozorovat nezřídka při propuknutí nemoci jako součást psychické 

reakce na změny, které s sebou onemocnění přináší. Častým jevem je, že počáteční neklid 

přechází do stavu apatie (Holmerová a kol., 2007).  

Právě poruchy chování jsou příčinou náročnosti péče o pacienty s demencí. 
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Jones (2002) uvádí nejčastější poruchy chování u pacientů s demencí v následující tabulce: 

 

Chování % 

Slovní agrese/hrozby 54 

Fyzická agrese/pohyb sem tam 42 

Poruchy spánku 38 

Neklid 38 

Blo d ní 30 

A   ie/s  žení do se e 27 

 

Pacienti s demencí mívají problém s chováním i náladou. Tyto problémy se označují jako 

nekognitivní nebo neuropsychiatrické symptomy demence.  Nekognitivní znaky demence 

jsou pro pečující důležitější, než samotná porucha paměti,  protože na ně klade vetší 

nároky a socioekonomické náklady. Nekognitivní symptomy demence jsou hlavním 

důvodem institucionalizace nemocného. Pečlivá identifikace a diagnostika poruch chování 

jsou velmi důležité a určující pro určení příčiny a zahájení adekvátní léčby. Léčba 

a zvládnutí poruch chování by měla být individuální a u každého pacienta pravidelně 

monitorována (Jones, 2002). 

V pozdějších fázích demence je běžné nedodržovaní hygieny, inkontinence stolice a moči, 

progrese v oblasti motorických funkcí. Pohyb činí pacientovi stále větší obtíže, až zůstane 

upoután na invalidní vozík nebo lůžko. V časných fázích demence se může objevit 

negativismus vůči pečujícím, jak blízkým rodinným příslušníkům, tak vůči personálu 

v nemocnici. Může se jednat o obranný mechanismus pacienta, zejména když se k němu 

okolí začne chovat odlišným nebo nepřiměřeným způsobem (Holmerová a kol., 2007).  

U nemocných může docházet k asociálnímu chování, a to i u nemocných s premorbidní 

vysokou úrovní eticko-estetického cítění.  Nemocný se začne chovat sexuálně 
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nezdrženlivě, obnažuje se, používá nevhodné slovní výrazy. Na místě je v takových 

případech vyhledat odbornou pomoc lékaře (Holmerová a kol., 2007). 

 

Behaviorální a psychiatrická symptomatologie demence – BPSD  

Pro skupinu příznaků, které u syndromu demence charakterizují poruchy chování, se 

používá nejčastěji zkratka BPSD, která označuje behaviorální a psychiatrickou 

symptomatologii demence (Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia). 

Psychologové používají a mluví spíše o symptomatologii „sekundární“.  

U časných stádií demence pozorujeme vznik především povahových změn.  Pacienti trpí 

podrážděností, úzkostí nebo depresí, mohou trpět nespavostí. S dalším postupem vývoje 

onemocnění se mohou přidružovat další příznaky, například inverze spánkového rytmu, 

halucinace, bludy, neklid, přecházení a opakovaní se, emoční nestabilita, agitovanost až 

agresivita (Holmerová a kol., 2007).  

Nejčastější poruchy chování související s demencí (Gauthier S., 1999): agitovanost, 

poruchy přijmu potravy, poruchy emotivity, inkontinence, bludy, Klüver-Bucyho 

Syndrom, halucinace, úzkosti, fobie, strach, iluze, pláč a křik, neklid, naléhaní, obsedantní 

chování, bloudění, bloumání, přecházení, změny osobnosti, agresivita, dezinhibice, 

poruchy denního rytmu, změny sexuálního chování, syndrom pozdního odpoledne  

a nutkavé chování.  

 

Psychiatrická symptomatologie 

U demencí se objevují halucinace a iluze (poruchy vnímaní) nebo bludy (poruchy 

myšlení), které mívají spíše neutrální než negativní obsah. Lidé s tímto onemocněním 

pokládají halucinaci za reálnou situaci, která je součástí jejich světa, který vnímají jako 

pravdivý. Je důležité při práci s klienty toto zohlednit v přístupu k nim, zejména pak 
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nebagatelizovat a nepřesvědčovat o nesmyslnosti jejich činnosti. Je důležité k pacientům 

přistupovat adekvátními technikami a přístupy (Holmerová a kol., 2007).  

Bludy a halucinace se hodnotí jako psychiatrická symptomatologie. Pohled na 

psychiatrickou symptomatologii u demencí je odlišný od jiných psychiatrických 

onemocnění. Demence je považována za důsledek organických změn v mozku, které mají 

různý charakter, zpravidla vaskulární a degenerativní.  V důsledku destrukce mozkové 

tkáně dochází k celému spektru poruch. Tento stav je převážně nevratný. Demence jsou 

zpravidla způsobeny onemocněními, která postupně progredují. U demencí můžeme 

dosáhnout pouze zlepšení k určitému funkčnímu optimálnímu stavu, který je dán 

momentálním stavem progrese onemocnění. Stav tedy nemůžeme zcela normalizovat, ani 

dosáhnout úplné remise onemocnění. Toto považujeme za odlišnost od jiných 

psychiatrických onemocnění, psychóz, u kterých se vyskytují také bludy a halucinace 

(Holmerová a kol., 2007).  

U demencí, na rozdíl například od schizofrenie, nemůžeme razantní antipsychotickou 

léčbou dosáhnout normalizace stavu pacienta. Léčba antipsychotiky přináší zejména 

u pacientů s demencí řadu nežádoucích účinků. Proto k farmakoterapii „psychiatrické 

symptomatologie“ u demence přistupujeme pouze tehdy, když jsou tyto příznaky důvodem 

potenciálně nebezpečných poruch chování a kdy způsobují pacientovi utrpení anebo 

ohrožují jeho okolí. Snažíme se co nejvíce využít nefarmakologických přístupů, které 

pomáhají psychiatrickou symptomatologii do značné míry kompenzovat (Holmerová 

a kol., 2007).  

 

Poruchy emotivity  

Nemocní s demencí jsou často emočně oploštělí, postupně u nich dochází k úbytku vyšších 

citů (schopnost projevovat soucit). Vyskytuje se také emoční plachost nebo nepřiměřená 

euforická nálada. Může docházet k „odbrzdění“ emotivity a k nezvládnutým 

a nepřiměřených výbuchům vzteku. Poté často dochází ke krátkodobým projevům smutku 

a lítosti.  
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Pokud je postižen prefrontálni kortex, dochází k moriatické náladě, která se projevuje 

situaci nepřiměřenou euforií (Holmerová a kol., 2007).  

Mohou se vyskytovat afektivní poruchy, které jsou součástí organických změn při demenci 

a také reakcí na změny, které s sebou nemoc nese. Může se jednat také o depresi, při které 

si člověk s demencí uvědomuje svou bezradnost a stoupající závislost. Deprese je také 

doprovodným symptomem počínající demence.  Obtížné bývá odlišit diagnosticky 

primární depresi od demence, klinický obraz je obdobný. Často bývá přítomna úzkostná 

nálada, která plyne z neschopnosti zvládat problémy a nové situace, které před 

onemocněním člověk běžně zvládal (Holmerová, 2003).  

 

Porucha osobnosti 

Progredující demence vede postupně k poruše osobnosti, projevující se degradací 

osobnosti až po její rozpad. V průběhu demence se mění osobnost pacienta a dochází 

k celkovému oploštění, ztrátě zájmů a motivace. Dochází nezřídka ke zvýraznění 

negativních premorbidních osobnostních rysů - sobectví, agrese, žárlivost a egocentrismus 

(Holmerová a kol., 2007).  

 

Změny sexuálního chování  

V průběhu onemocnění dochází také ke změně sexuálního chování. Tyto poruchy, 

například nepřiměřené požadavky vůči pečujícímu partnerovi, jsou příčinou nepříjemných 

situací v takto postižených rodinách. Pečující partner bývá touto situací většinou 

překvapen, často zaskočen do té míry, že se nechce ani nikomu svěřit. Velká část těchto 

příznaků je ovlivnitelná farmakoterapií i jinými postupy. Po poruchách sexuálního chování 

pacientů s demencí je třeba pátrat a pomoci je řešit, neboť jsou závažným faktorem 

zhoršujícím kvalitu života, zejména pečujících rodinných příslušníků (Holmerová a kol., 

2007).  
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4.2 Diagnostika a diferenciální diagnostika demence  

Dle Benešové (2003) má diagnostika demence tři etapy: 

1. Diagnóza syndromu demence, diferenciální diagnóza jiných onemocnění 

2. Určení typu demence, diagnostika potenciálně léčitelných příčin 

3. Určení stupně závažnosti demence 

Ad 1.:  První etapa je důležitá k samotné diagnostice demence jako takové, převážně na 

základě klinického obrazu (poruchy paměti, řeči, orientace, změny chování, osobnosti, 

nálady, další příznaky jako poruchy abstrakce, plánování, atd.) a  údajů, které poskytli 

pečující osoby. Patří sem údaje o počátku onemocnění, vývoj poruchy, schopnost 

sebeobsluhy, informace o lécích, které pacient užívá atd.).  Je důležité rozlišit delirium, 

depresi, mírnou kognitivní poruchu, mentální retardaci, postpsychotické reziduum 

a normální stárnutí.  Při diagnostice a diferenciální diagnostice demence využíváme 

screeningové diagnostické škály (např. MMSE a Test hodin), popř. psychologické 

vyšetření. 

Ad 2.:  Druhé etapa slouží k diagnostice typu demence.  Zde je možné rozpoznání relativně 

reverzibilních demencí s léčitelnou příčinou (asi 13 % všech demencí; pouze v 1 % případů  

demence však dochází po léčbě k úplné úpravě kognitivních funkcí). Využíváme běžná 

vyšetření (EKG, RTG plic, laboratorní vyšetření, EEG).  Lékaři často indikují zobrazovací 

vyšetření mozku  počítačovou tomografií (CT) či magnetickou rezonancí (MR). V rozlišení 

typů demence napomáhá i vyšetření perfúze mozku pomocí jednofotonové emisní 

počítačové tomografie (SPECT). 

Ad 3.: Ve třetí etapě se určí stupeň demence (mírná, středně těžká, těžká). Stanovujeme ho 

na základě klinického obrazu (porovnáním s diagnostickými kritérii MKN – 10) a výsledků 

posuzovacích škál. Nejběžněji používané jsou kombinace škály Mini Mental State 

Examination-MMSE a Testu hodin. Pokud jsou zde jakékoliv nejasnosti nebo pokud 

potřebujeme důkladnější zhodnocení  závažnosti postižení doplňujeme neuropsychologické 

vyšetření. 
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Diagnostika a diferenciální diagnostika  

Ke stanovení správné diagnózy je důležitý klinický obraz. Většina demencí začíná 

převážně nenápadně, plíživě a pomalu.  U velké části pacientů začíná. Existují i případy 

onemocnění s časným začátkem, například u nejčastějšího typu - Alzheimerovy choroby 

s prvními klinickými příznaky ve věku kolem 40 let, výjimečně i dříve. Jedná se nejčastěji 

o pacienty s mutacemi na 21., 14., a 1. chromozomu (Jirák R., 2004). 

Po 65 letech věku se počet nově se vyskytujících pacientů s Alzheimerovou chorobou 

každých 5 let zdvojnásobuje (Jirák, 2004). Je zde typické globální postižení kognitivních 

funkcí. Již velmi záhy dochází k poruchám chování, prostorové orientace, poruchám 

soudnosti, logického uvažování a konstruktivní apraxii. Poruchy paměti jsou nejvýraznější 

v pozdějších stadiích. K deterioraci intelektu dochází velmi brzy. Typická je také ztráta 

náhledu na vlastní osobu a celkový úpadek osobnosti. Svým plíživým začátkem, plynulou 

deteriorací, časným úpadkem osobnosti, časnou ztrátou náhledu na vlastní osobu a relativní 

stálostí stavu se Alzheimerova choroba klinicky odlišuje od vaskulárních demencí (Jirák, 

2004). K rozlišení obou typů demencí slouží Hachinskiho ischemický skór. 

Diagnózu Alzheimerovy choroby stanovujeme na základě klinického vyšetření podle 

následujících tří kritérií (Holmerová a kol., 2007):  

1. Je přítomen syndrom demence (testy, eventuálně psychologické vyšetření 

prokazující poškození kognitivních funkcí). 

2. Není přítomno jiné onemocnění, které  by syndrom demence mohlo 

způsobit. 

3. CT nebo NMR mozku neprokazují jiné onemocnění (nádor, hematom, 

důsledky cévního onemocnění mozku) a zpravidla prokazují určitý úbytek 

mozkové tkáně (někdy ovšem mohou být i negativní, a to zejména pokud 

jsou popisována na pracovišti, které se touto problematikou speciálně 

nezabývá). 

V případě splnění uvedených kritérií se velmi pravděpodobně jedná o primární 

degenerativní proces, který k demenci vede. Může se například jednat o Alzheimerovu 
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chorobu, nebo Pickovu chorobu, nemoc s Lewyho tělísky. Tyto choroby pak rozlišujeme 

na základě klinického obrazu a také zkušeností.  

V diagnostice a diferenciální diagnostice využíváme moderních zobrazovacích metod, 

které pomohou vyloučit jiné patologie, nebo potvrdí podezření na degenerativní proces. 

Jsou však také případy vyskytující se atrofie u lidí bez demence a naopak - syndrom 

demence může být u normálního nálezu. Důležité je to, v jaké fázi onemocnění 

diagnostikujeme. Je třeba si uvědomit, že obraz demence je výsledek plíživého procesu, 

který probíhá v mozku (Holmerová a kol., 2007).  

V osmdesátých letech se uvádělo pět let dožití, v současné době je to již 10 až 20 let od 

stanovení  včasné diagnózy. Proto je včasná diagnóza demencí základním a nezbytným 

předpokladem pro zahájení včasné a účinné farmakologické terapie a udržení co 

nejuspokojivějšího stavu pacienta. Bohužel je stále běžné, že od prvních příznaků 

onemocnění trvá i mnoho měsíců, než pacient  vyhledá lékařskou pomoc. Až polovina 

pacientů vyhledává lékaře ve fázi pokročilé demence. Pacienti i jejich rodiny se tak 

setkávají s nezájmem lékaře, který má pocit, že se již pro pacienta nedá nic udělat. Tato 

skutečnost by se měla zlepšit edukací a informováním laické i odborné veřejnosti. Lékaři 

i další zainteresovaní odborníci by měli mít přehled o možnostech moderní farmakoterapie, 

která významným způsobem může zpomalit progresi onemocnění, a měli by být 

informováni o možnostech nefarmakologické léčby, která má významný podpůrný efekt. 

Osoby trpící potížemi s pamětí by se měli obrátit na svého lékaře co nejdříve. Ze 

zkušeností České alzheimerovské společnosti je prokázáno, že se u nás diagnóza demence 

stanovuje velmi pozdě. Je tomu tak z důvodu, jelikož  první zpoždění nastává u pacienta 

samotného. Nechce si připustit, že by se něco mohlo dít právě s ním a jeho myšlením. 

Společnost si obecně nerada připouští duševní poruchy. Porucha paměti a myšlení jsou tak 

pro mnohé tím nejcitlivějším problémem. Dokonce bohužel i rodina často problém zastírá 

a maskuje, přestože by naopak měla pomoci pacientovi problém pojmenovat a řešit jej. Ani 

v případě, že pacient vyhledá lékaře, což je často za necelý rok od prvních příznaků 

onemocnění, nemusí být vše objasněno. Někteří lékaři mají tendenci problém podceňovat. 

Pacient i jeho rodina pak ztrácejí čas a oddalují tím možnost včasné a účinné léčby, která 

by pomohla vést pacientovi kvalitní a relativně samostatný život (Holmerová a kol., 2007).  
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Komplikací při diagnostice také bývá skutečnost, že pacienti při vyšetření u lékaře 

zmobilizují všechny své síly, maximálně se snaží soustředit a jsou často nesmírně 

motivováni. To je poté důvodem, proč u lékaře předvedou daleko lepší výkon, než jsou 

schopni v běžném životě. Nezřídka je doprovázející rodinný příslušník zaskočen situací, 

která je tolik odlišná od běžného života. Proto by se nikdy nemělo spoléhat pouze na 

momentální výkon a dojem z pacienta.  Opravdový stav nám pomůže zjistit pouze pečlivá 

anamnéza s pacientem i s rodinným příslušníkem (Holmerová a kol., 2007).  

Včasná diagnóza je tedy důležitá  nejen pro pacienta a jeho budoucí život, ale i pro jeho 

rodinu. Všichni by měli být informováni, že se jedná o onemocnění chronické 

a dlouhodobé a že bude probíhat pravděpodobně po mnoho let.  Informace by měla být 

poskytována také o tom, že v současnosti zatím nejsou k dispozici léky, které by uměly 

onemocnění zcela vyléčit. Může být ale nabídnuta léčba, která dokáže zpomalit průběh 

onemocnění v době, kdy je pacientův stav uspokojivý a ten pak může vést kvalitní 

a relativně samostatný život. Dokáže také zmírnit některé nepříjemné příznaky 

v počátečních fázích onemocnění (deprese, úzkost, poruchy spánku) či v pozdějším 

průběhu onemocnění (zejména neklid, poruchy chování a podobně) (Holmerová a kol., 

2007).  

Diagnostickými kritérii pro demenci dle DSM – IV (klasifikační, kategorizační systém 

používaný zejména v USA)  jsou  zhoršení paměti ( neschopnost učit se novým poznatkům 

a vybavit si poznatky dříve naučené) a nejméně jedna z následujících kognitivních poruch: 

afázie, apraxie, agnózie a narušení výkonných, exekutivních funkcí (např. plánování, 

organizování,  následnosti, abstrakce) (www.kognice.cz). 

 

Logopedická diagnostika u demencí 

Logopedické vyšetření se neredukuje pouze na zhodnocení motorických řečových 

a orofaciálních funkcí. Je třeba komplexně zhodnotit komunikační schopností. Klinický 

logoped by měl vyšetřit úroveň fatických funkcí, lexie, grafie a neverbální komunikace, 

polykání. Orientačně posuzuje také kognitivní funkce. Je nutné rozlišit v rámci 
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diferenciální diagnostiky afázií od dysartrie. V případech pouze dysartrických potíží se 

nevyskytují poruchy porozumění, alexie a agrafie (Neugebauer, 2007). 

 

4.3 Terapie 

Ve většině případů je syndrom demence ireverzibilní proces, u kterého nelze zvrátit jeho 

organické příčiny. Naštěstí se však nejedná o proces neovlivnitelný a ukázalo se, že při 

současných možnostech diagnostiky a léčby je možnost až 10 % - 20 % demencí ovlivnit 

za předpokladu včasného odhalení a zahájení terapie. Průběh ireverzibilních demencí je 

možné alespoň zpomalit, a zabránit tak rychlému úpadku a ztrátě fyzických a psychických 

schopností (Neuebauer, 2007). 

Terapie všech demencí by měla být především komplexní, složena z farmakologických  

a jiných biologických přístupů, z léčby interkurentních onemocnění, z reedukační terapie, 

nácviku paměťových funkcí a z rehabilitační péče (Jirák, 2004). Pacienti ve většině 

případů podstupují medikamentózní léčbu, která jejich onemocnění sice nevyléčí, ale může 

částečně modifikovat a zmírňovat progresi nemoci. Nezbytnou úlohou logopeda je pomocí 

kognitivního tréninku a vhodnou stimulací zpomalit průběh onemocnění a přispět tak  

v maximálně možné míře k oddálení těžkých stadií nemoci. Bohužel od určitých stádií je 

velmi obtížné pacienty motivovat a přinutit ke spolupráci. Bývají často apatičtí, někdy až 

zlostní. To nezřídka vede ke snížení efektivnosti logopedické péče. Proto je třeba věnovat 

stejně intenzivní péči i partnerům pacientů a jejich rodinám, které trpí současně s pacienty. 

Logoped zde může pomoci adekvátní instruktáží o možnostech vhodné podpory a zapojení 

se do logopedické terapie.  Dále může být nápomocen informacemi o specializovaných 

zařízeních, sociálních službách a dalších možnostech jak pečovat o pacienta a maximálně 

zlepšit kvalitu jejich společného života. Pomáhá tím také pečujícím osobám zlepšit jejich 

úděl. 

Terapii (Jirák, 2004)  ozd l  e na kognitivní a nekognitivní. Kognitivní terapie se z m ř  e 

n  ovlivn ní ko ni ivních   nkcí,  ed    nkcí, k e é  ýv  í   demencí n   šen    imá n . 
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V so   sné do   není možná k  zální  e   ie. F  m k  moho  ovlivňov    řízniv  

kognitivní funkce, mají neuroprotektivní efekt. Nekognitivní farmakoterapie se z m ř  e 

n   o  ch  neko ni ivních   nkcí, k e é se v sk    í  ři demenci, ze mén   řízn k  

behaviorální a psychologické (BPSD). 

Ke zvládání poruch chování typu agresivity a neklidu se nejčastěji používají 

antipsychotika. Mohou se podávat též při poruchách spánku. K léčbě deprese se používají 

antidepresiva. Velmi důležité jsou též nebiologické metody terapie, jako je reedukace 

narušených funkcí pacienta. Na všechny příznaky demence lze aplikovat psychosociální 

metody léčby. Emočně orientované psychoterapeutické přístupy jsou vhodné pro většinu 

pacientů s demencí. Zařazují podpůrnou terapii, zaměřenou na zvládání frustrace 

a funkčního úbytku, reminiscenční terapii a validizační terapii. Terapie pomáhá vytvářet 

pozitivní zkušenosti a snižuje hladinu depresí (Jirák, 2004). 

Kognitivní terapie se zaměřuje především na trénink paměti a základních dovedností. 

Nácvik dovedností je velice důležitý, je zaměřen na dovednosti, které je  pacient  ještě 

schopen zvládnout. Terapie mohou být jak individuální, tak skupinové. Kognitivní terapie 

pomáhá pacientům v počátečních fázích demence změnit narušeně vnímaný obraz sama 

sebe a svého okolí a také odstraňují depresivní symptomy (Jirák, 2004). 

Velmi efektivní je terapie orientovaná na realitu, při nichž si pacienti zapamatovávají data 

podle dobře čitelných kalendářů, které mají k dispozici, mají dobře čitelné označení 

místností, svá lůžka i pokoje (Jirák, 2004). 

Velmi významná je také terapie podpůrná, kam patří např. pet terapie, arteterapie, poslech 

hudby, zpěv, různé aktivační hry atd. Je potřeba stanovit míru aktivizace, aby pacient 

nevnímal aktivizaci jako násilnou činnost. Velice důležitá je motivace. Obecně však platí, 

že čím  těžší je demence, tím méně strukturovanou psychoterapii lze použít (Jirák, 2004).  

Významnou složkou nebiologické terapie demence je práce s pečovateli pacientů. Zejména 

pro nejbližší příbuzné je choroba neobyčejnou zátěží fyzickou, emoční a v neposlední řadě 

i ekonomickou. Proto je důležitou součástí i edukace pečovatelů v oblasti péče o dementní 

pacienty. Zásadní místo mají společnosti, které sdružují odborníky zabývající se chorobou, 
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pečovatele a rodinné příslušníky postižených. V České republice existuje Česká 

alzheimerovská společnost (Jirák, 2004). 

Může se jednat také o církevní organizace, spolupracující instituce, zdravotnická zařízení, 

jejichž prostřednictvím jsou poskytovány respitní služby. Na omezenou dobu tyto služby 

mohou částečně suplovat práci pečovatelů, např. na několik hodin denně, na několik dnů, 

nocí, nebo formou delších, či kratších hospitalizací. Zůstává stále otázkou, jak dlouho 

pacienta s Alzheimerovou chorobou ponechat v domácím prostředí a kdy již 

hospitalizovat. Pro pacienta je velikou zátěží každá změna, každé vytržení ze 

známého domácího prostředí, které působí maladaptivní syndrom, vede ke zhoršení 

demence, někdy i k výskytu na demenci nasedajících delirií. Pro pacienta s demencí se 

považuje za nejvhodnější přijetí k hospitalizaci, nebo k pobytu ve specializačním zařízení 

až v případech jinak nezvladatelných, těžkých poruch chování, nebo v případě pokud 

pacient vhodné, či vůbec žádné pečovatele nemá (Jirák, 2004). 

 

Terapie poruch řeči 

Poruchy řeči, hlasu a polykání se objeví u většiny pacientů s demencí. Bohužel se lze 

domnívat, že pouze minimum z nich je v logopedické péči.  Logopedická péče by měla být 

dostupná všem pacientům s demencí. Schopnost nemocných osob fungovat co nejlépe 

v běžném životě je výsledkem jak farmakologické léčby, tak výsledkem mezioborové péče 

lékařské, rehabilitační, ošetřovatelské, sesterské a logopedické. Logopedická intervence  

u osob s demencí je součástí spolupráce logopeda s dalšími odborníky lékařských 

i nelékařských profesí. Klinický logoped by měl být členem terapeutického týmu v oblasti 

ambulantní i lůžkové péče. Intenzivní logopedie pro pacienty s demencí je zprostředkována 

zejména na lůžkových odděleních nemocnic, v léčebnách dlouhodobě nemocných 

a rehabilitačních ústavech. 

Logopedická intervence má zlepšit hlasovou silu a rozsah, maximalizovat srozumitelnost 

řeči, zajistit efektivní komunikaci v průběhu vývoje choroby, včetně užití alternativní 

a augmentativní komunikace, podpořit bezpečné a účinné polykání a minimalizovat riziko 

aspirace (National Collaborating Centre for Chronic Conditions, 2006). Na základě 
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současných poznatků se jeví jako nejpřínosnější kombinace optimální medikamentózní 

léčby s behaviorální řečovou terapií (Ramig a kol., 2008).  

 

Techniky logopedické terapie u demencí 

V rámci logopedické terapie je vhodné na základě zjištěných deficitů v oblasti řeči stanovit 

individuální terapeutický plán. Zaměřujeme se při tom na ty oblasti řeči, které jsou pro 

komunikaci nejpodstatnější. Důležitá je spolupráce pacienta při vytyčování cílů terapie 

a zjištění jeho komunikačních potřeb. Nejen na správně zvolených metodách terapie, ale 

také na vhodné motivaci osob s demencí a jejich okolí závisí úspěch celé terapie, kterou je 

u progredující formy demence oddálení, nebo pozastavení symptomů.  Jako nejúčinnější se 

jeví pravidelný, intenzivní trénink vhodných terapeutických technik a jejich postupné 

začlenění do každodenního života (www.neurologiepropraxi.cz).  

Neubauer (2007) považuje za nejpodstatnější využit specifických dechových a hlasových 

cvičení. Dechová cvičení využíváme ke zlepšení koordinace a síly dýchacích svalů. 

S pacienty provádíme nácvik správného způsobu dýchání. Později spojujeme dechová 

cvičení s fonačním cvičením, například prodlouženou fonaci samohlásek, jejich zesilování 

a zeslabování a rytmické slovní řady. Při hlasových cvičení se zaměřujeme na nácvik 

měkkého hlasového začátku, koordinaci dýchání a tvorby hlasu, adekvátní síly a výšky 

hlasu. Pro nácvik správné hlasové síly, výšky, znělosti a modulace hlasu využíváme 

„Speech Viewer“. U osob s demencí jeho využití zlepšuje základní hlasovou frekvenci 

(Neubauer, 2007). Doporučujeme využití všech vhodných terapeutických materiálů 

s graficky zvýrazněnými částmi vět a slov nebo využití vizuální kontroly počítačovým 

programem „visible speech“ (Neubauer, 2007).  

Za tradiční přístup v terapii poruch řeči je považováno využívání artikulačních cvičení. 

V artikulačních cvičeních se zaměřujeme na zřetelné vyslovování slabik, slov, sousloví, 

vět, čteného textu apod., s využitím sluchové (zesílená nebo opozděná zpětná vazba) 

a zrakové kontroly (zrcadlo). Na srozumitelnost řeči působíme zpomalením mluvního 

projevu. Docílíme toho využitím metronomu, grafického znázornění hlásek nebo častí 
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slov, stíněným čtením, zpomalovacími pomůckami (zesílená zpětná zraková nebo sluchová 

vazba apod.). Zlepšení činnosti svalů orofaciální oblasti, zejména rtů, tváří, čelisti, jazyka, 

patra můžeme docílit využitím různých cviků, které obnovují svalovou sílu a výdrž, a mají 

tak příznivý vliv na artikulaci, polykání atd. Mezi tato cvičení se řadí cvičení na  

zaokrouhlení či zaostření rtů, zvedaní horního či spodního rtu, stisk rtů proti sobě.  Pro 

zlepšení hybnosti čelisti je vhodné posouvání čelisti do stran nebo kroužení čelistí, 

otevíraní a zavíraní úst. Tváře se procvičují nafouknutím a přesouváním vzduchu z jedné 

strany na druhou. Jazyk procvičujeme plazením různými směry (k bradě, nosu, ústním 

koutkům), tlakem hrotu jazyka do tváře (Růžičková, 2009).  

Logopedická terapie zahrnuje také oblast narušené grafie. S pacienty provádíme  

grafomotorická cvičení, která jsou důležitá pro zlepšení hrubé a jemné motoriky rukou. Při 

nácviku psaní pacient opisuje dle předlohy nebo můžeme využít spontánního písemného 

projevu, podpisu, psaní dopisu nebo nákupního seznamu ( ww.neurologiepropraxi.cz).    



75 

 

5 Výzkum  

 

Výzkumný projekt práce navazuje na část teoretickou a zabývá se logopedickou intervencí 

a spoluprací s rodinou dospělých pacientů s demencí.  

 

5.1 Cíle výzkumu a metodologie 

 

Hlavním cílem výzkumného projektu rigorózní práce je analýza výsledků spolupráce 

s rodinou pacienta v rámci logopedické intervence u dospělých osob s demencí.  

 

Vedle hlavního cíle výzkumu byly vytyčeny ještě tři dílčí cíle:  

1. Analýza výzkumných vzorků z hlediska věku, pohlaví, vzdělání a stupně demence. 

2. Instruktáž rodiny stran reedukace a možnosti praktického využití při terapii. 

3. Navázání spolupráce s rodinnými příslušníky a možnost jejich aktivního zapojení 

do rehabilitace. 

Na základě otázek v anketě výzkumu byly stanoveny tři výzkumné předpoklady:  

1. Spolupráce logopeda s rodinou pacienta s demencí příznivě ovlivňuje výsledky 

logopedické terapie. 

2. Možnost logopedické terapie je vítanou a pozitivně hodnocenou aktivitou jak  

u hospitalizovaných pacientů, tak pacientů v ambulantní péči. 

3. Aktivní zapojení a spolupráce rodiny pacientů s demencí při logopedické terapii je 

hodnoceno rodinou jako důležitá a efektivní forma rehabilitace. 

Zapojení rodiny do výzkumu 

Činnost rodiny s rodinným příslušníkem zahrnuje níže uvedené aktivity tři hodiny týdně po 

dobu šesti měsíců: 

1. Dechová cvičení - relaxace, nácvik správného dýchání, fonace vokálů.  

2. Gymnastika mluvidel - artikulační cvičení, mimická cvičení.   
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3. Orientace místem a časem – pravidelné informace o místě, čase, kalendář, deníkové 

záznamy. 

4. Reminiscenční terapie – práce s fotografiemi rodiny, domova a přátel, krabice 

s oblíbenými věcmi, starší noviny a časopisy. 

5. Poslech hudby  - individuální výběr podle vkusu a zájmu pacienta, rytmizace, zpěv. 

6. Procvičování kognitivních funkcí – forma paměťového a pozornostního tréninku. 

7. Snaha o hlasitou četbu a reprodukci textu, křížovky, opis textu.  

8. Motivace ke komunikaci  - vytvoření pozitivní atmosféry pro komunikaci, 

motivace k verbálnímu projevu, zásady maximalizace komunikačních schopností. 

 

Charakteristika dotazníku 

Dotazník vlastní konstrukce (viz příloha 1)  byl sestaven na základě zkušeností z praxe 

 a konzultací s lékaři, kteří se danou problematikou zabývají. Využila jsem také studium 

a analýzu odborné literatury. 

Rodinám pacientů, zapojeným do výzkumu, byl předán k vyplnění dotazník hodnocení 

komunikace se svým rodinným příslušníkem. Všem byly podrobně vysvětleny jednotlivé 

body a způsob hodnocení. Hodnotící škála odpovědí v dotazníku byla následující: 1 - ne, 

 2 - spíše ne, 3 - spíše ano, 4 - ano. Po šesti měsících zapojení do aktivní rehabilitace byli 

požádáni rodinní příslušníci opět o vyplnění a odevzdání stejného dotazníku. Respondenti 

měli možnost zvolit a označit u každého bodu vždy jen jednu odpověď. 

V dotazníku bylo formulováno následujících jedenáct bodů: 

1. Zájem o komunikaci. 

2. Obtíže v komunikaci. 

3. Obtíže při porozumění. 

4. Narušená artikulace (výslovnost). 

5. Potíže při čtení 

6. Potíže při psaní. 

7. Schopnost vyjádřit se.  

8. Potíže při vybavování slov. 
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9. Potíže s pamětí.  

10. Problematické chování. 

11. Zájem o sociální kontakt. 

12. Přínos logopedické intervence
1
. 

 

Po skončení výzkumu byli požádání o hodnocení přínosu logopedické terapie také všichni 

pacienti (rozděleni podle ambulantní/hospitalizovaný) otázkou: Myslíte si, že pro Vás byla 

logopedická terapie přínosná? Hodnoticí škála ano, ne.  

Výzkum byl realizován ve státním zdravotnickém zařízení metodou kvantitativního 

výzkumu za použití technik ankety, nestandardizovaného rozhovoru, anamnestického 

rozhovoru, pozorování a studia zdravotnické dokumentace. Výsledky testování jsou 

zpracovány v tabulkách v programu Microsoft Excel a dále pro větší názornost 

a přehlednost v grafech programu Microsoft Excel. 

Časový harmonogram práce: 

1. Období leden 2012 až prosinec 2017. 

2. Zpracování a předložení projektu: leden 2012. 

3. Vymezení teoretických východisek: leden 2012 až leden 2013. 

4. Realizace výzkumu, sběr dat, zpracování výsledků: leden 2013 až prosinec 2015.  

5. Dokončení rigorózní  práce: prosinec 2017. 

 

5.2 Charakteristika výzkumných vzorků, místo šetření 

 

Místo šetření:  

Výzkum byl prováděn ve Městské nemocnici v Litoměřicích. Tato nemocnice se nachází 

v Ústeckém kraji a svou polohou, velikostí a spektrem péče představuje cílovou nemocnici 

                                                 
1
 ve druhém dotazníku (vybíraném po šesti měsících terapie) byl ještě doplněn 12 bod 

hodnocení.   
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pro obyvatele převážně z Litoměřicka a blízkého okolí.  Jedná se o nemocnici městského 

typu, jejímž zřizovatelem je město Litoměřice.  

Nemocnice poskytuje diagnostickou a léčebnou péči pacientům spádové oblasti, a to za 

pomoci nejmodernější techniky a v příjemném a přátelském prostředí. Často zde péči 

vyhledávají i pacienti z jiných míst České republiky. Nemocnice je zároveň vzdělávacím 

centrem zdravotních pracovníků a lékařů a disponuje akreditacemi Ministerstva 

zdravotnictví ČR na vzdělávání v mnoha oborech medicíny.  

Standartní zdravotní péče je bezplatná, stejně jako hospitalizace ve standardních pokojích, 

ambulantní vyšetření a všechny ostatní služby v rámci zdravotního pojištění. Pacienti mají 

možnost využít i některých nadstandardních služeb, které si hradí (www.nemocnice-lt.cz). 

 

 

Charakteristika výzkumného vzorku 

Pacienti byli vybíráni na základě diagnózy demence a komunikující rodiny ochotné 

spolupracovat a zapojit se aktivně do výzkumu.  

Celkem bylo osloveno 30 rodin. Hlavním kritériem pro výběr byla diagnóza demence 

a komunikující rodina. Osm rodin se po seznámení s podmínkami výzkumu a s nutností 

aktivní spolupráce po dobu šesti měsíců rozhodlo výzkumu neúčastnit. 

Rodinní příslušníci 22 pacientů souhlasili s podmínkami spolupráce při výzkumu, kterými 

jsou pravidelná práce s osobou s demencí v rozsahu minimálně 3 hodiny týdně po dobu 

šesti měsíců.  

Výzkumný vzorek tvoří tedy celkem 22 dospělých osob s demencí, z toho 15 

hospitalizovaných na lůžkových oddělení neurologie, rehabilitace a LDN  

a 7 ambulantních pacientů.  

V následující tabulce 1 a grafech (1 až 7) jsou uvedeny tyto údaje o respondentech 

výzkumného vzorku: Číslo pacienta 

1. Iniciály. 

2. Pacient v ambulantní péči / hospitalizovaný pacient. 

3. Pohlaví. 
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4. Věk. 

5. Vzdělání. 

6. Diagnóza. 

7. MMSE vstupní vyšetření. 

 

Tabulka 1: Rozdělení pacientů 

8.11.2016 Iniciály
ambulant/ 

hospitalizace
pohlaví věk vzdělání Dg

MMSE 

vstupní 

vyšetření

1. BM A M 36 SŠ postraum. demence 20

2. HP A M 33 SŠ postraum. demence 10

3. KI A Ž 23 Z HCh 17

4. ŠL H Ž 88 Z AD 21

5. ZA H M 67 SŠ AD 19

6. SR H Ž 83 Z AD 22

7. NH H Ž 65 Z AD 17

8. VA A Ž 58 SŠ FTD 24

9. ZK H M 74 Z AD 24

10. KM H M 53 SŠ FTD 20

11. KJ A M 71 Z AD 25

12. HM H Ž 74 VŠ AD 22

13. PH H M 66 Z AD 21

14. MH A Ž 83 Z AD 25

15. FB H M 58 Z sémantická FTD 25

16. RO H M 52 SŠ incipeientní FTD 26

17. TJ H M 65 VŠ AD 25

18. MZ A Ž 67 Z AD 23

19. HA H Ž 77 Z AD 24

20. VA H Ž 91 Z AD 22

21. BV H Ž 73 Z AD 22

22. SH H Ž 64 Z behaviorální FTD 20

Vysvětlivky: A ambulant Z základní vzdělání

H hospitalizace SŠ středoškolské vzdělání

M muž VŠ vysokoškolské

Ž žena MMSE Mini - Mental State Examination

AD Alzheimerova demence

FTD fronto-temporální demence

HCh Huntingtonova demence
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Graf 1: Počet hospitalizovaných a ambulantních pacientů 

 

Celkem se jednalo o 15 hospitalizovaných pacientů (68 %) a 7 pacientů (32 %) 

docházejících do ambulance klinické logopedie v Městské nemocnici v Litoměřicích.  

 

Graf 2: Rozložení žen a mužů dle pohlaví 

 

Do vzorku pacientů bylo zahrnuto 12 žen (45 %)  a 10 mužů (55 %).  
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45% 
55% 

Rozložení žen a mužů 

muž žena 



81 

 

Graf 3: Dosažené vzdělání 

 

Základní vzdělání mělo 14 (64 %) pacientů, 6 (27 %) pacientů středoškolské a 2 (9 %) 

pacienti vysokoškolského vzdělání.  

 

Graf 4: Věkové rozložení pacientů 

 

Průměrný věk: 65 let, medián 67 let. 
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Graf 5: Diagnóza 

 

 Nejvíce pacientů trpělo Alzheimerovou chorobou (14 pacientů, 64 %). 

o 2 pacienti (9 %) trpěli fronto - temporální demencí. 

o 2 pacienti (9 %) trpěli posttraumatickou demencí.   

o Ostatní typy demencí jsou zastoupeny vždy jedním pacientem. 
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Graf 6: Tíže postižení - rozložení MMSE 

 

 

Graf 7: Tíže postižení - rozložení MMSE 

 

Průměr MMSE: 21,5 bodů. 

Medián: 22 bodů. 

Minimum: 10 bodů, maximum: 26 bodů. 
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Vlastní výzkum 

Výzkum je zaměřen na zhodnocení přínosu spolupráce rodin u osob s demencí v rámci 

logopedické intervence. V níže uvedených grafech jsou zpracovány výsledky odpovědí 

rodinných příslušníků. Celkem se jedná o porovnání 11 položek dotazníku vyplněného 

před a 12 položek dotazníků vyplněných po skončení výzkumu po 6 měsících logopedické 

terapie.  

Graf 8a a 8b: Zájem o komunikaci 

 

 

Z výzkumu (graf 8a a 8b) je patrné, že zájem o komunikaci se zvýšil o 9 % (celkem 36 % 

vs. 27 %). Naopak se snížil nezájem o komunikaci o 4 % v kategorii „spíše ne“  

a 5 % v kategorii „ne“.  
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Graf 9a a 9b: Obtíže v komunikaci 

 

 

Dle výsledků (graf 9a a 9b) udalo obtíže v komunikaci po skončení výzkumu jen 33 % vs. 

55 % pacientů před zahájením, což představuje zlepšení o 28 %. Dále vzrostl o 8 % počet 

pacientů, kteří uvádějí „spíše ne“ v porovnání s dobou před zahájením výzkumu a práce.  
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Graf 10a a 10b: Obtíže při porozumění

 

 

Z grafů (graf 10a a 10b) vyplývá, že obtíže při porozumění udalo po skončení výzkumu jen 

23 % vs. 27 % pacientů před zahájením, což představuje zlepšení o 4 %. Vzrostl o 5 % 

počet pacientů, kteří uvádějí „spíše ne“ v porovnání s dobou před zahájením výzkumu  

a práce.  
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Graf 11a a 11b: Narušená artikulace 

 

 

Ke zlepšení artikulace došlo podle grafů (graf 11a a 11b)  u 13 %  pacientů (32 % 

pacientů vs. 45 % pacientů), rovněž vzrostl počet pacientů o 4 %, kteří uvádějí „spíše ne“.  
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Graf 12a a 12b:  Potíže se čtením 

 

 

V grafu 12b udává 36 % pacientů potíže při čtení, což představuje 5% zlepšení ve srovnání 

s výchozím stavem (graf 12a).  
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Graf 13a a 13b: Potíže při psaní 

 

 

V oblasti psaní došlo pouze k mírnému zlepšení o 4 %. Potíže udávalo 32 % v grafu 13b 

pacientů ve srovnání s 36 % v grafu 13a v kategorii „spíše ano“. 
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Graf 14a a 14b: Obtíže při vyjadřování 

 

 

Porovnáním grafů 14a a 14b udává celkem 23 % pacientů zlepšení obtíží při vyjadřování, 

což představuje zlepšení o 4 %. Pouze 4 % pacientů neudává potíže ve srovnání s 9 % před 

zahájením výzkumu.  
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Graf 15a a 15b: Potíže při vybavování slov 

 

 

V kategorii vybavování slov došlo spíše jen k mírnému zlepšení. 32 % pacientů uvedených 

v grafu 15b  ve srovnání s 36 % v grafu 15a v  kategorii spíše ano (4 %).  
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Graf 16a a 16b: Potíže s pamětí 

 

 

Výrazného posunu bylo dosaženo v kategorii zlepšení paměti, kde o 10 % méně pacientů 

(45 % vs. 55 % - graf 16a a 16b) udává potíže s pamětí.  
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Graf 17a a 17b: Problematické chování 

 

 

K výraznějšímu zlepšení v oblasti problematického chování došlo u 4 % pacientů  

(14 % vs. 10 %)  (graf 17a a 17b).  
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Graf 18a a 18b: Zájem o sociální kontakt 

 

 

O 9 % se zvýšil zájem o sociální kontakt ve srovnání s výchozím stavem (45 % vs. 36 %  - 

graf 18a a 18b). 
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Přínos logopedické terapie dle pacientů  - hospitalizováni/ambulantní  pacienti 

Z celkového počtu patnácti hospitalizovaných pacientů hodnotilo čtrnáct pacientů 

logopedickou intervenci kladně, jeden pacient nepovažoval tuto péči za přínosnou. 

Z celkového počtu sedmi ambulantních pacientů hodnotilo logopedickou intervenci všech 

sedm pacientů pozitivně. 

 

Hodnocení přínosu logopedické intervence dle rodinných příslušníků po skončení výzkumu 

Všechny rodiny pozitivně ocenily a hodnotily přínos logopedické intervence u pacientů. 

Jako velmi přínosné považují také prohloubení vztahu se svým nemocným příbuzným  

a možnost smysluplně tráveného společného času. 

 

5.3 Závěry šetření 

 

Hlavním cílem výzkumného projektu rigorózní práce byla analýza výsledků spolupráce 

s rodinou dospělého pacienta s demencí. Výsledky spolupráce s rodinou pacienta 

a porovnání jedenácti bodů ankety, vyplněné rodinnými příslušníky před a po půlroční 

spolupráci v rozsahu tří hodin týdně, jsou zpracovány v grafech 8a,b až 18a,b. 

Z výzkumu (graf 8a a 8b) je patrné, že zájem o komunikaci se zvýšil o 9 % (celkem 36 % 

vs. 27 %). Naopak se snížil nezájem o komunikaci o 4 % v kategorii „spíše ne“  

a 5 % v kategorii „ne“.  

Dle výsledků (graf 9a a 9b) udalo obtíže v komunikaci po skončení výzkumu jen 33 % vs. 

55 % pacientů před zahájením, což představuje zlepšení o 28 %. Dále vzrostl o 8 % počet 

pacientů, kteří uvádějí „spíše ne“ v porovnání s dobou před zahájením výzkumu a práce.  

Z grafů (graf 10a a 10b) vyplývá, že obtíže při porozumění udalo po skončení výzkumu jen 

23 % vs. 27 % pacientů před zahájením, což představuje zlepšení o 4 %. Vzrostl o 5 % 

počet pacientů, kteří uvádějí „spíše ne“ v porovnání s dobou před zahájením výzkumu  

a práce.  
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Ke zlepšení artikulace došlo podle grafů (graf 11a a 11b) u 13 % pacientů (32 % 

pacientů vs. 45 % pacientů), rovněž vzrostl počet pacientů o 4 %, kteří uvádějí „spíše ne“.  

V grafu 12b udává 36 % pacientů potíže při čtení, což představuje 5 % zlepšení ve 

srovnání s výchozím stavem (graf 12a). V grafu 12b udává 36 % pacientů potíže při čtení, 

což představuje 5 % zlepšení ve srovnání s výchozím stavem (graf 12a).  

V oblasti psaní došlo pouze k mírnému zlepšení o 4 %. Potíže udávalo 32 % v grafu 13b 

pacientů ve srovnání s 36 % v grafu 13a v kategorii „spíše ano“.  

Porovnáním grafů 14a a 14b udává celkem 23 % pacientů zlepšení obtíží při vyjadřování, 

což představuje zlepšení o 4 %. Pouze 4 % pacientů neudává potíže ve srovnání s 9 % před 

zahájením výzkumu.  

V kategorii vybavování slov došlo spíše jen k mírnému zlepšení. 32 % pacientů uvedených 

v grafu 15b ve srovnání s 36 % v grafu 15a v kategorii spíše ano (4 %).  

Výrazného posunu bylo dosaženo v kategorii zlepšení paměti, kde o 10 % méně pacientů 

(45 % vs. 55 % - graf 16a a 16b) udává potíže s pamětí.  

K výraznějšímu zlepšení v oblasti problematického chování došlo u 4 % pacientů  

(14 % vs.10 %) (graf 17a a 17b).  

O 9 % se zvýšil zájem o sociální kontakt ve srovnání s výchozím stavem (45 % vs. 36 % - 

graf 18a a 18b). 

Výsledky šetření tedy jednoznačně prokázaly pozitivní přínos spolupráce klinického 

logopeda s rodinami pacienta. Zlepšení bylo zaznamenáno ve všech jedenácti hodnocených 

oblastech ankety. Nejvýraznějšího efektu a zlepšení bylo dosaženo v hodnocení oblasti 

zájmu o komunikaci a zájmu o sociální kontakt. Nejmenší efekt měla terapie na oblast 

potíží se psaním. Povzbuzující je pak jednoznačně i pozitivní hodnocení logopedické 

terapie nejen rodinou, ale i samotnými pacienty. 

 

Vedle hlavního cíle výzkumu byly vytýčeny ještě tři dílčí cíle.   

1. První dílčí cíl: analýza výzkumných vzorků z hlediska věku, pohlaví, vzdělání, 

diagnózy, MMSE a stupně demence a údaje o hospitalizaci/ambulantním ošetřením 

jsou zpracovány v tabulce 1 a grafech 1-7. 
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2. Druhý dílčí cíl: instruktáž rodiny stran reedukace a možnosti praktického využití 

při terapii. Realizovala se před zahájením a realizací samotného výzkumu a byla 

předpokladem pro jeho úspěšnou realizaci. 

3. Třetí dílčí cíl: navázána spolupráce s rodinnými příslušníky a možnost jejich 

aktivního zapojení do rehabilitace. Tento cíl byl splněn, spolupráce navázána 

a aktivní zapojení rodinných příslušníku bylo realizováno nejen po dobu 

výzkumného šetření, ale u mnohých přetrvávalo a přetrvává déle. 

 

Na základě otázek výzkumu byly stanoveny výzkumné předpoklady:  

1. Spolupráce logopeda s rodinou pacienta s demencí příznivě ovlivňuje výsledky 

logopedickou terapie. Tento výzkumný předpoklad byl potvrzen v grafech 8a, 8b až 

18a, 18b. 

2. Možnost logopedické terapie je vítanou a pozitivně hodnocenou aktivitou jak  

u hospitalizovaných, tak pacientů v ambulantní péči. Předpoklad byl potvrzen, 

pouze jeden hospitalizovaný pacient vyjádřil svůj nesouhlas. 

3. Aktivní zapojení a spolupráce rodiny pacientů s demencí při logopedické terapii je 

hodnoceno rodinou jako důležitá a efektivní forma rehabilitace. Tento předpoklad 

byl jednoznačně potvrzen. Všech dvacet dva rodin hodnotilo spolupráci pozitivně. 

 

 

5.4 Doporučení pro praxi 

 

Doporučení pro logopedickou praxi vyplynulo na základě realizace závěrů výzkumného 

projektu práce a jeho závěrů.  

Z výzkumných šetření vyplynula doporučení pro pacienty i rodinné příslušníky: 

1. Zjistit si co nejvíce informací o onemocnění demencí a poradit se o možnostech 

terapie a péče s odborníky. 

2. Držet se předem dané strategie postupu při terapii, která má být vytvořena co 

nejdříve po zjištění diagnózy. 
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3. Rodina pacienta by se neměla nechat odradit případnými neúspěchy a nepříznivou 

prognózou onemocnění a být trpělivá a shovívavá. 

4. Nespěchat a nestresovat se, na činnosti s pacienty je vhodné si vyčlenit vždy 

dostatek času. 

5. Při péči a terapie se nám ověřilo využívat přehledné a čitelné nápisy, popisky 

a kalendáře. 

6. U pacienta by se měla v co největší míře podporovat soběstačnost a samostatnost 

ve všech aktivitách a činnostech. 

7. Je přínosné, aby pacient, co nejdéle pěstoval své koníčky a zájmy. 

8. Pomáhat pacientovi by se mělo jen do té míry, dokud je v aktuální situaci nezbytně 

nutné. Měl by se mu nechat prostor zapojit se samostatně do činnosti v co největší 

možné míře. 

9. Pacienti přivítají, mají-li možnost výběru z více činností a mohou se samostatně 

rozhodnout, kterou si zvolí. 

10. Potřeby osob s demencí jsou měnící se v průběhu onemocnění a je zapotřebí se této 

skutečnosti přizpůsobovat. 

11. Je velmi důležité si předem zjistit a ujasnit názor pacienta a nevnucovat mu svůj 

vlastní postoj.  

12. Pečující i pacienti by se měli snažit žít co možná nejdéle běžným životem  

a nenechat se vyvést z míry situacemi, které s sebou onemocnění přináší. 

13. Pro nemocné je výhodná rutina v běžných činnostech a možnost dostatečného 

odpočinku. 

14. Při péči a terapii se ověřilo využívat přehledné a čitelné nápisy, popisky 

a kalendáře. 

15. Užívat si života a mít smysl pro humor! 
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6 Závěr 

Logopedická péče u pacientů s demencí je často dlouhodobá a vyžaduje motivovaného 

pacienta. Terapie probíhá v návaznosti a ve spolupráci s farmakoterapií, fyzioterapií 

a ergoterapií. I přes nepříznivou prognózu onemocnění nabízí logopedická  terapie 

možnosti, jak symptomy poruch řeči a komunikace u nemocných zmírnit a oddálit, a tím 

zlepšit kvalitu jejich života. Proto by měli být v případě projevů narušené komunikační 

schopnosti tito pacienti odesíláni ke klinickému logopedovi. Klinický logoped může 

pomoci jak pacientovi, tak jeho nejbližším nejen odbornou terapií, ale také instruktáží 

a motivací. Na základě své osobní zkušenosti práce s lidmi s diagnózou demence zastávám 

názor, že i přes náročnost a dlouhodobou péči, je logopedická terapie velkým přínosem jak 

po odborné, tak lidské stránce. Také aktivní zapojení a vhodná instruktáž rodiny by měly 

být nedílnou součástí poskytované péče a rehabilitace.  

Práce se věnovala analýze logopedické intervence u dospělých osob s demencí a aktivní 

spolupráci s rodinou pacientů při logopedické terapii. Cílem práce byla spolupráce  

s rodinou pacientů a následná analýza logopedické intervence. Dílčími cíli byla analýza 

výzkumných vzorků z hlediska iniciál, čísla pacienta, ambulantní/hospitalizace, pohlaví, 

věk, vzdělání, diagnózy a MMSE vstupního vyšetření; instruktáž rodiny stran reedukace  

a možnosti praktického využití při terapii; navázání spolupráce s rodinnými příslušníky  

a možnost jejich aktivního zapojení do rehabilitace.  

Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou a celkem obsahuje pět kapitol. 

Praktická část se zabývala samotným výzkumem. Na základě výsledků práce lze 

konstatovat, že byl hlavní cíl a všechny tři dílčí cíle rigorózní práce splněny. Potvrdily se 

rovněž všechny tři výzkumné předpoklady. Spolupráce logopeda s rodinou pacienta 

s demencí příznivě ovlivňuje logopedickou terapii; logopedická intervence u pacientů 

s demencí je nedílnou součástí rehabilitace jak hospitalizovaných pacientů, tak pacientů 

v ambulantní péči; aktivní zapojení a spolupráce rodiny pacientů s demencí při 

logopedické terapii je hodnocena rodinou jako důležitá a efektivní forma rehabilitace.
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8 Přílohy 

Příloha 1: Anketa - dotazník 

Anketa - dotazník 

    

      Iniciály pacienta     

  Ročník narození         

      

      

      

 

Hodnocení 1 2 3 4 

  

ne spíše ne 
spíše 

ano 
ano 

  
    

      Jak hodnotíte komunikaci  Vás s Vaším rodinným příslušníkem 

 

      

      

      

      1. Zájem o komunikaci         

      2. Obtíže v komunikaci         

      3. Obtíže při porozumění         

      4. Narušená artikulace (výslovnost)         

      5. Potíže při čtení         

      6. Potíže při psaní         

      7. Obtíže při vyjadřování         

      8. Potíže při vybavování slov         

      9. Potíže s pamětí         

      10. Problematické chování         

      11. Zájem o sociální kontakt         

 

 



107 

 

Příloha 2: Mini-Mental State Examination test (MMSE) 

 

Orientační diagnostický test (MMSE) 

Za každý správně provedený úkol zatrhněte x, tj. 1 bod. 

1. ORIENTACE - odpověď do 10 s 

o Které je toční období? 

o Který máme nyní rok? 

o Kolikátého je dnes? 

o Který den v týdnu je dnes? 

o Který je měsíc? 

o Ve kterém jsme městě? 

o Ve kterém jsme okrese (kraji)? 

o V jaké jsme zemi? 

o Jak se jmenuje toto zdravotní zařízení, kde jsme? 

o V kolikátém jsme poschodí? 

2. ZAPAMATOVÁNÍ 

“Nyní vyjmenuji tři věci. Až je všechny vyjmenuji, budu chtít, aby jste je zopakoval. 

Dobře si je zapamatujte! Za několik minut se vás na tyto předměty znovu zeptám." 

Bod přidělte za každou správnou odpověď. Pořadí je libovolné. Pokud není pacient 

schopen splnit úkol, opakujte vývary, dokud si je nezapamatuje, maximálně však ještě 

pětkrát. Je to podmínka pro úkol číslo 4, tj. Vybavování. 

LOPATA ŠÁTEK VÁZA (… … …) 

"A nyní prosím tato slova opakujte." 

3. POZORNOST A POČÍTÁNÍ 
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"Nyní odečtěte od 100 vždy 7, až odečtete pětkrát za sebou, skončete." 

Jestliže udělá pacient chybu a od chybné hodnoty dál odečítá správně, počítejte pouze tuto 

chybu. 

93 86 79 72 65 (… … … … …) 

Pokud pacient nechce počítat, vyzvěte jej: "Hláskujte pozpátku slovo POKRM." 

Dejte vždy bod za každé správné písmeno, např. M R K O P = 5 (… … … … …) 

4. VYBAVOVÁNÍ 

"A teď, prosím zopakujte slova, která jsem vám před chvílí říkal." Za každou správnou 

odpověď přísluší jeden bod. 

LOPATA ŠÁTEK VÁZA (… … …) 

5. POJMENOVÁNÍ PŘEDMĚTU 

o "Co je to?" (ukažte hodinky) 

o "Co je to?" (ukažte tužku) 

6. OPAKOVÁNÍ 

Za odpověď celou větou přidělte pacientovi jeden bod. Ale jen je-li odpovězeno bezchybně 

na první pokus. 

"Opakujte!: “První pražská paroplavba." (…) 

7. STUPŇOVANÝ PŘÍKAZ 

Dejte pacientovi do ruky čistý papír a dejte mu tento úkol: “Nyní vezměte do pravé ruky 

tento papír, přeložte jej na půl a dejte ho na zem." 

1. stupeň - uchopení papíru do pravice (…) 
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2. stupeň - přeložení papíru na polovinu (…) 

3. stupeň - položení papíru na zem (…) 

8. ČTENÍ A PLNĚNÍ PŘÍKAZU 

Pacientovi ukažte kartičku s nápisem: ZAVŘETE OČI. Zároveň ho vyzvěte: 

"Přečtěte, co je tady napsáno a udělejte to!" 

Jeden bod přidělte pacientovi za splnění příkazu do 10 sekund, maximálně na tři pokusy. 

(…) 

9. PSANÍ 

Dejte pacientovi psací potřeby a papír a vyzvěte jej: “Napište libovolnou větu." 

Věta může obsahovat pravopisné chyby, musí ale mít smysl a musí obsahovat podmět a 

přísudek. 

10. OBKRESLOVÁNÍ 

Dejte pacientovi bílé papíry a psací potřeby, vyzvěte jej aby namaloval níže uvedený 

obrázek. Úkol může plnit na několik pokusů, ale v limitu jedné minuty. Nevadí zrotování 

ani roztřesenost. Musí být ale zachovány všechny strany a všechny úhly. Průnik obou 

pětiúhelníků musí tvořit čtyřúhelník. 

 



110 

 

  

Dosažené skóre …………… 

  

HODNOCENÍ 

Maximální počet je 30 bodů. 

27 - 30 bodů normální stav 

25 - 26 bodů hraniční nález, možnost demence 

10 - 24 bodů patologický nález, demence mírného až středně těžkého stupně 

6 bodů demence středního až těžkého stupně 

6 a méně bodů demence těžkého stupně 

 


