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Abstrakt 

Tématem bakalářské práce jsou kompetence odborníků, kteří se zabývají trénováním paměti 

seniorů ve vzdělávacích, zdravotních a sociálních službách. Cílem práce je identifikovat 

kompetence trenéra paměti seniorů a uspořádat je do kompetenčního profilu tak, 

aby co nejlépe odpovídal pohledu samotných trenérů paměti. Práce je rozdělena do pěti 

kapitol. První kapitola vymezuje pojem trénování paměti, popisuje varianty programů 

trénování paměti seniorů a vybrané aspekty této činnosti. Druhá kapitola se zabývá otázkou, 

zda je trenér paměti samostatné povolání či specializovaná pracovní role. Třetí kapitola 

mapuje systém vzdělávání trenérů paměti a legislativní úpravu této oblasti. Čtvrtá kapitola 

zpracovává téma profesních kompetencí, pozornost je věnována kompetencím souvisejících 

povolání. Na základě shromážděných informací je sestaven návrh kompetenčního profilu 

trenéra paměti seniorů. Další vhled do problematiky poskytuje empirické šetření mezi trenéry 

paměti, které je předmětem páté kapitoly. Výstupem empirického šetření je kompetenční 

profil upravený na základě získaných dat tak, aby reflektoval názor respondentů. 

 

Klíčová slova 

kompetence; kompetenční profil; trenér paměti; kognitivní trenér; trénování paměti; 

kognitivní trénink; vzdělávání seniorů 
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Abstract 

This bachelor thesis is concerned with competencies of professionals dealing with memory 

training for older adults in the context of educational, health and social services. The work 

aims to identify the competencies of memory trainers and to formulate these 

into a competency profile that would optimally reflect the perspective of the trainers 

themselves. The thesis is divided into five chapters. The first chapter outlines the concept 

of memory training, describes the different variants of memory training programmes for older 

adults and explores selected aspects of this field. The second chapter deals with the question 

of whether memory trainer can be defined as an independent profession rather 

than a specialised work role. The third chapter explores the education system for memory 

trainers and the legislative considerations in this area. The fourth chapter focusses 

on the topic of professional competencies, with particular attention given to relevant 

competencies within related professions. Based on the gathered data, a competency profile 

of a memory trainer for older adults is proposed. Further insight into the topic is provided 

by empirical data from research among memory trainers, as presented in the fifth chapter. 

The conclusion of the research is a competency profile adapted to the obtained data in order 

to reflect the views of the respondents. 
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competence; competency profile; memory trainer; cognitive trainer; memory training; 

cognitive training; elderly education 
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0 Úvod 

Lidská paměť je schopna pozoruhodných výkonů. Současně je však nestálá a zranitelná. 

Existují profesionálové, jejichž posláním je posilovat a udržovat paměť ostatních lidí. 

Jako téma své bakalářské práce jsem zvolila trenéry paměti, kteří pracují se seniory.  

Téma považuji za aktuální vzhledem ke stárnutí společnosti. Pokud se naplní demografické 

předpoklady mezinárodních institucí, bude v roce 2050 každý čtvrtý, možná dokonce třetí 

Evropan starší 65 let. V zásadě jde o optimistickou prognózu svědčící o kvalitě života 

současné společnosti, nelze však přehlížet některá rizika. Jedním z nich je problematika 

zhoršování a poruch paměti doprovázejících lidské stárnutí. 

Závažné poruchy paměti představují zdravotní, sociální, psychologickou i ekonomickou zátěž 

nejen pro nemocného člověka, ale též pro jeho rodinu, okolí a celou společnost. Člověk 

se závažnou poruchou paměti přichází o to, čeho si naše doba cení – o smysluplné vztahy, 

svobodu a vlastní identitu. Někteří odborníci hovoří o poruchách paměti/demenci ve stáří 

jako o „dlouhém loučení“, které nezbývá než přijmout. Současně jsou však rozvíjeny 

farmakologické i nefarmakologické strategie, jak takové budoucnosti předcházet. Jedním 

z preventivně-intervenčních přístupů je právě trénování paměti realizované v rámci 

zdravotních, sociálních a vzdělávacích služeb. Stárnutí společnosti přináší rozvoj mnoha 

oborů a je doprovázeno nárůstem nabídky produktů a služeb určených seniorům. Vznikají 

nová povolání a nové profesní role. 

Podle mnoha odborníků hraje přiměřenost a kvalifikovanost trenéra paměti v celém procesu 

trénování paměti klíčovou roli. Co ale přiměřenost a kvalifikovanost trenéra paměti fakticky 

znamená? Ve své práci se snažím odpovědět na otázku, jaký by trenér paměti seniorů měl 

být, aby byl ve své činnosti úspěšný. 

Původní záměr analyzovat kompetenční profil trenéra paměti seniorů a zhodnotit, zda je 

vzdělávání, certifikace a evaluace v souladu s potřebami trenérů paměti, jsem se rozhodla 

zúžit, protože jsem narazila na limit spočívající v nedostatku zdrojů – zatímco o samotném 

trénování paměti je k dispozici řada odborné i populárně naučné české i zahraniční literatury, 

samotná postava trenéra paměti zpracována není. Vyhledávání relevantních zdrojů jsem 
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věnovala značné úsilí. Domnívám se, že jestliže nejsou dostupné informace o pracovní náplni 

či požadovaných kompetencích trenéra paměti, není možné se vyjadřovat k dalším oblastem. 

Cílem mé bakalářské práce je identifikovat kompetence trenéra paměti seniorů a uspořádat je 

do kompetenčního profilu tak, aby co nejlépe odpovídal pohledu samotných trenérů paměti. 

K dosažení cíle využiji teoreticko-empirický přístup. Informace o trénování paměti 

ve vzdělávacích, sociálních a zdravotních službách doplním dostupnými údaji o činnosti 

a systému vzdělávání trenérů paměti. Zjištěné poznatky průběžně systematizuji a analyzuji 

tak, abych z nich mohla odvodit požadavky na kompetence trenéra paměti. Dalším krokem 

bude sestavení vlastního návrhu kompetenčního profilu trenéra paměti seniorů. Následně 

realizuji výzkumné šetření mezi trenéry paměti. Výstupem šetření bude kompetenční profil 

upravený na základě získaných dat tak, aby reflektoval názor respondentů. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol. První vymezuje základní terminologii, popisuje varianty 

programů trénování paměti seniorů a vybrané aspekty této činnosti. Z kapacitních důvodů 

nejsou vymezeny mnohé související pojmy (např. senior, stárnutí a stáří, kognitivní procesy, 

paměť, mírná kognitivní porucha, syndrom demence a mnohé další). Jde o témata, která hrají 

roli v porozumění obsahu této práce, nejsou však jejím předmětem. Ve druhé kapitole si 

kladu otázku, zda je trenér paměti samostatné povolání; popisuji pracovní činnosti a zabývám 

se profesionalizací v této oblasti. Ve třetí kapitole mapuji systém vzdělávání trenérů paměti 

a jeho legislativní úpravu. Profesní příprava trenérů paměti je v tuzemsku zajišťována 

zejména Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging, z. s., jejíž vzdělávací 

program rovněž popisuji. Čtvrtá kapitola navazuje tématem profesních kompetencí, 

které stručně definuji. Pozornost věnuji kompetencím povolání souvisejících s trénováním 

paměti seniorů; na základě shromážděných informací sestavuji návrh kompetenčního profilu 

trenéra paměti seniorů. Další vhled do problematiky poskytuje empirické šetření, které je 

předmětem páté kapitoly. 

Práce čerpá z literatury o trénování paměti a z literatury příbuzných oborů (gerontologie, 

gerontagogika a sociální služby), dále z internetových databází povolání a kvalifikací, 

z webových stránek profesní organizace trenérů paměti, ze studií mezinárodních organizací, 

z dokumentů ministerstev České republiky a ze zákonných norem České republiky, 

relevantních pro oblast práce, vzdělávání a zdravotních a sociálních služeb. 
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1 Uvedení do problematiky trénování paměti seniorů 

Trénování paměti je pestrá a rozmanitá disciplína. Zdánlivě srozumitelné spojení „trénink 

paměti“ ve skutečnosti zahrnuje mnoho rozdílných přístupů k ovlivňování kognitivních 

funkcí. Trénovat paměť mohou děti, lidé v produktivním věku i senioři. Benefity tréninku 

paměti mají u každé skupiny a u každého jednotlivce různou podobu. Zatímco pro zdravého 

člověka může být trénování paměti zábavná a kratochvilná aktivita, pro člověka řešícího 

problémy s pamětí v důsledku onemocnění či úrazu jde o léčebnou terapii. Na jedné straně 

může trénovat paměť dítě se specifickými poruchami učení, na straně druhé se stejné 

disciplíně na špičkové úrovni věnuje paměťový atlet na mezinárodní soutěži. Trénovat paměť 

může v podstatě kdokoliv, kdekoliv a kdykoliv. Ve své práci se však zaměřuji pouze na tu 

oblast trénování paměti, která se odehrává mezi seniorem a odborně připraveným trenérem 

paměti. 

1.1 Vymezení pojmu „trénování paměti“  

Mezi odborníky, kteří se trénování paměti věnují, nepanuje terminologická shoda. Různí 

autoři používají různá označení, časté jsou kombinace výrazů „cvičení“, „trénink“, 

„stimulace“, „aktivizace“, „jogging“ s výrazy „paměť“, „kognitivní“, „kognitivní funkce“, 

„mozek“, někdy též doplněné předponou „neuro-“. Terminologická nejednotnost má patrně 

několik důvodů. Trénování paměti probíhá ve vzdělávacích, zdravotních i sociálních 

službách, přičemž každý z těchto oborů má zavedenou vlastní terminologii. Dále je 

pochopitelné, že pokud se terminologická nesourodost objevuje v disciplínách, ze kterých 

trénování paměti čerpá, (například Preiss a Kučerová [2006, s. 28–30] upozorňují 

na nejednotnost v neuropsychologické terminologii paměti), musí se tento fakt projevit 

i v oblasti trénování paměti. V neposlední řadě hraje roli, že současné pojetí tréninku paměti 

ve smyslu vzdělávací aktivity určené dalším lidem je poměrně mladé. Uvádí se, 

že ve Spojených státech amerických dal této disciplíně vzdělávací rozměr Harry Lorayne, 

specialista na trénování paměti, který v roce 1957 vydal knihu How To Develop a Super 

Power Memory; v Evropě začala trénování paměti jako specifickou intervenci rozvíjet 

v 60. letech minulého století vídeňská psychiatrička Franziska Stengel (Steinová, 2018, ústní 

sdělení). Nejvýznamnější tuzemská organizace, která se trénování paměti věnuje – Česká 

společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, z. s. (dále jen ČSTPMJ) – byla založena 

před dvaceti lety. Lze předpokládat, že to vše má vliv na terminologickou nestálost. 
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Konstatování, že senioři představují různorodou skupinu, se objevuje ve většině textů, 

které se lidským stárnutím zabývají. Lidé nestárnou ani stejným způsobem, ani stejným 

tempem, proto ani  trénování paměti seniorů není jednolité. Stárnutím se rozdíly mezi lidmi 

spíše prohlubují, a co se týče kognitivních schopností, dosahuje interindividuální variabilita 

vnímání, myšlení a paměťového výkonu ve stáří velkého rozpětí (např. Langmeier 

a Krejčířová, 2006, s. 204–205, s. 212). Sociální gerontologie hovoří o stárnutí úspěšném, 

obvyklém či patologickém (např. Čevela, Kalvach a Čeledová, 2012, s. 28). Jde o kvalitativní 

pohled na stárnutí zohledňující fakt, že zvládání stárnutí je součástí samotného procesu 

stárnutí (srov. Kempermann, 2009, s. 30). Trénování paměti určené cílové skupině, 

v níž věkové rozpětí čítá několik desítek let, musí nutně nabývat různých podob, 

a tedy i různých označení. 

Jedno ze základních doporučení pro efektivitu tréninku paměti říká, že skupina účastníků 

má být, co se týká duševních schopností, do určité míry vyrovnaná (Preiss a Křivohlavý, 

2009, s. 75). Úroveň kognitivních schopností často představuje kritérium, mající vliv 

na specifické označení programu trénování paměti. Světová zdravotnická organizace rozlišuje 

tři typy kognitivně intervenčních programů (WHO, 2017, s. 44–45): 

1. Kognitivní rehabilitace, jejímž cílem je podpora paměti a dalších kognitivních funkcí 

vzhledem k přítomným neurologickým obtížím. Zaměřuje se na identifikaci a řešení 

individuálních potřeb a cílů. 

2. Kognitivní stimulace označuje rozmanité aktivity zaměřené na zlepšení kognitivního 

a sociálního fungování. 

3. Kognitivní trénink zahrnuje specifické standardizované úkoly navržené k posilování 

konkrétních kognitivních funkcí. 

Podle Štěpánkové a Steinové (2009, s. 78) představuje kognitivní rehabilitace 

individualizovaný přístup k pomoci lidem s kognitivní poruchou či poškozením mozku, 

při kterém nemocní a jejich blízcí spolupracují se specialisty, aby stanovili relevantní cíle 

a vybudovali strategie k jejich dosažení. Kognitivní stimulace je vhodná pro všechny cílové 

skupiny, od zdravých jedinců až po osoby v závěru života; označuje skupinové aktivity 

vytvořené tak, aby nespecifickým způsobem podporovaly kognitivní a sociální fungování 
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daného jedince; patří sem například diskuze, supervidované volnočasové aktivity, 

memorování bez zvláštní lektorské podpory a další strukturované aktivity, včetně orientace 

v realitě či reminiscence (tamtéž). Kognitivní trénink zahrnuje lektorovanou praxi v souboru 

standardních úkolů vytvořených tak, aby reflektovaly určité kognitivní funkce, jako je paměť, 

pozornost či řešení problémů (tamtéž). Podobné vymezení typů kognitivní intervence lze najít 

i v současné zahraniční literatuře (např. Bahar-Fuchs, Clare a Woods, 2013, s. 6–7). 

V chápání uvedených termínů však nepanuje všeobecná shoda. Na poli neuropsychologie, 

disciplíny zkoumající vztah mezi (většinou poškozeným) mozkem a chováním (Preiss 

a Kučerová, 2006, s. 17), nalezneme užší vymezení, v němž je kognitivní trénink definován 

jako systematické úsilí o zlepšení mozkových deficitů, které na některých úrovních narušují 

zpracování informací; kognitivní rehabilitace představuje širší pojem, jejím cílem je funkční 

adaptace člověka na aktivity každodenního života (Kulišťák, 2003, s. 272). 

Tato práce se primárně nezaměřuje na trénování paměti jako takové, ale na kompetence 

trenéra paměti. Z tohoto důvodu je zde rozsáhlá terminologická problematika značně 

zjednodušena. Je možné vycházet z faktu, že tak jako je paměť součástí kognitivních 

schopností, je trénink paměti v tom nejobecnějším smyslu součástí kognitivně intervenčních 

programů. Vzhledem k nemožnosti odkázat na základní syntetickou literaturu, 

která by se trénováním paměti zabývala napříč společenskými segmenty (vzděláváním, 

sociálními a zdravotními službami), je v této práci na trénování paměti nahlíženo 

jako na „systematické a řízené procvičování paměti a dalších kognitivních funkcí za účelem 

dosažení lepších nebo udržení současných mentálních schopností“ (Orlíková, 2015, s. 11). 

Jde o obecnou definici, která neakcentuje prostředí, v němž se tato intervence odehrává, 

ani zdravotní stav člověka, kterému je určena. Teoretické vymezení je možné doplnit 

pohledem z praxe. ČSTPMJ, mající dominantní postavení v oblasti vzdělávání trenérů paměti 

(viz bod 3.5 této práce), používá souhrnný název „trénování paměti“ i pro aktivity, které se 

bezprostředně netýkají paměti, například: „trénink paměti je kombinací kognitivního tréninku 

a relaxujících psychomotorických cvičení“ (ČSTPMJ, 2019d, nestránkováno). 

Poslední terminologická poznámka se týká toho, že v práci je použito souhrnné označení 

„trénování/trénink paměti“ a „trenér paměti“, protože jde o pojmy, které jsou všeobecně 

srozumitelné a operabilnější než jiné varianty. Podobně namísto rodově neutrálního 

„trenér/trenérka paměti“, „senior/seniorka“, „účastník/účastnice vzdělávacího programu“ 

(a dalších) je z úsporných důvodů zvolena kratší varianta označení ve tvaru mužského rodu. 
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1.2 Varianty programů trénování paměti seniorů 

V této práci je trénink paměti uchopen jako součást pestré mozaiky vzdělávacích aktivit 

určených seniorům; jako edukace, v níž se stárnoucí člověk učí, jak přistupovat 

ke své paměti, aby udržela výkon či zpomalila svůj úpadek, přičemž trenér paměti 

mu toto učení zprostředkovává. Je zřejmé, že nejde o jediný možný úhel pohledu, 

protože trénování paměti seniorů se odehrává s různým cílem a v různých souvislostech. 

Kontext má významný vliv na podobu trénování paměti i na činnost trenéra paměti, proto je 

namístě jej představit. 

1.2.1 Trénování paměti seniorů jako vzdělávací aktivita 

Cílem volnočasového trénování paměti seniorů je zvýšit či udržet kognitivní schopnosti 

na zdravé úrovni po delší období života v naději, že se tím prospěje každodennímu fungování 

jedince (Štěpánková a Steinová, 2009, s. 75). Je určeno zejména zdravé seniorské populaci. 

Funkce edukace seniorů bývají popisovány jako preventivní, anticipační, rehabilitační 

a posilovací (Livečka, 1979, s. 297). S využitím tohoto dělení a na základě názorů odborníků 

(Steinová, Vejsadová a Chrásková, 2010, s. 37–47) lze konstatovat následující: popularizace 

tématu trénování paměti přináší různým věkovým skupinám informace vedoucí k porozumění 

stárnutí a stáří; účast na trénování paměti může být rovněž zdrojem informací pro rodinné 

příslušníky pečující o příbuzné s demencí; dospělí lidé se touto cestou seznamují s prevencí 

patologického stárnutí (preventivní funkce). Praktické zaměření trénování paměti usnadňuje 

stárnoucímu člověku zvládat každodenní život i plánovat změny (anticipační funkce). 

Trénování paměti se stárnoucí člověk účastní, aby předešel poklesu kognitivních funkcí 

(rehabilitační funkce); přítomen je sociální aspekt a podpora aktivního života (posilovací 

funkce). 

Volnočasové trénování paměti seniorů má svou povahou blízko k zájmovému vzdělávání 

dospělých, mezi jehož znaky patří zájem, volný čas, dobrovolnost, svoboda výběru, místní 

příslušnost, uspokojení potřeb, pestrost obsahu, neutilitárnost, otevřenost a aktivita (Šerák, 

2009, s. 52). V České republice poskytuje tuto variantu tréninku paměti řada organizací 

i samostatně pracujících trenérů paměti. Typicky bývá realizován na univerzitách třetího 

věku, v komunitních centrech, v akademiích volného času, v klubech seniorů, v obecních 
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a městských infocentrech, často též ve veřejných knihovnách, které pro trénování paměti 

využívají knižní fond a realizují tak svůj společenský a informační potenciál. 

1.2.2 Trénování paměti seniorů v sociálních službách 

Podle Steinové (2009, s. 188) má trénování paměti smysl nejen pro zdravou seniorskou 

veřejnost, ale též pro seniory v rezidenční péči, kterým přináší potřebnou kognitivní 

stimulaci. V takovém případě představuje součást aktivizačních programů, které nabízejí 

poskytovatelé sociálních služeb, k nimž patří centra denních služeb, denní a týdenní 

stacionáře, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a zdravotnická zařízení 

lůžkové péče, poskytující sociální služby (srov. Česko, 2006a, § 34, ods. 1). V sociálních 

službách je uplatňován princip rovného přístupu (MPSV, 2003, s. 6), trénování paměti 

se tedy mohou účastnit všichni klienti dané služby – senioři zdraví i nemocní, s kognitivní 

poruchou i bez ní. 

Pojem „aktivizace“ není v právní normě, která je pro tuto oblast klíčová, tj. v zákoně 

108/2006 Sb., o sociálních službách blíže specifikován. Jurečková (2003, s. 144) definuje 

aktivizaci jako „specifický způsob intervence do života člověka s cílem uspokojit jeho fyzické, 

duševní, společenské a duchovní potřeby a rozvíjet či udržet jeho schopnosti a dovednosti 

v rámci jeho stávajících možností“. Cílem aktivizace je pomáhat klientům žít 

podle maximálních možností bez ohledu na stupeň funkčnosti (tamtéž, s. 150). 

Jako „aktivizační“ jsou označovány programy, které pracovníci v sociálních službách 

zajišťují pro své klienty. Senioři se jich mohou účastnit, nebo je mohou jen pasivně 

pozorovat; mohou je vykonávat samostatně, ale častěji s terapeutem či ve skupině (Suchá 

a Holmerová, 2009, s. 139). Vedle udržování, event. zlepšování stávajících dovedností, 

pomáhají aktivizační programy smysluplně vyplňovat volný čas, eliminují nežádoucí poruchy 

chování, mají pozitivní vliv na emoční stav seniorů, přinášejí pravidelný režim důležitý 

pro pocit bezpečí a stability, zkvalitňují komunikaci s personálem a seniorů mezi sebou 

(tamtéž, s. 140). K rozšířeným aktivizačním programům patří vedle trénování paměti 

například ergoterapie, muzikoterapie, arteterapie, zooterapie, smyslová aktivizace, 

biblioterapie, reminiscenční terapie a mnohé další (více např. Kalvach et al., 2004, s. 436–

454; Holmerová et al., 2009, s. 136–260; Klucká a Volfová, 2016, s. 129–171). 
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1.2.3 Trénování paměti seniorů ve zdravotních službách 

Trénování paměti seniorů ve zdravotnictví spadá pod léčebně rehabilitační péči 

a označuje „dynamickou, systematickou intervencí snažící se o nápravu nebo kompenzaci 

vzniklého kognitivního deficitu s cílem dosažení trvalého zlepšení všeobecných aktivit 

pacienta za účelem dosažení soběstačnosti v denním životě, readaptace a zařazení se 

do společnosti“ (Válková, 2015, s. 22). Cílem kognitivní rehabilitace není učit pacienta 

novým věcem, ale systematicky v něm nacházet znalosti, které získal dříve, a pokoušet se je 

vrátit na úroveň, ve které se nacházely před hospitalizací (tamtéž). Jde o specifickou 

rehabilitaci kognitivních funkcí prováděnou formou nácviků a tréninku; nácviky jsou 

realizovány buď s pomůckami, nebo za využití počítačových programů (Šplíchal, 2017, 

s. 619). Kognitivní rehabilitace je využívána u seniorů s kognitivním deficitem, mezi jehož 

příčiny typicky patří traumatické poškození mozku, cévní mozková příhoda, toxické 

poškození mozku, neurodegenerativní postižení či psychiatrické onemocnění (Válková, 2015, 

s. 16). Je založena na podrobné diagnostice a porozumění pacientovu deficitu ve vztahu 

mozek-chování (Krámská, 2017, s. 360). Kognitivní rehabilitaci předepisuje lékař 

či psycholog (Válková, 2015, s. 25). Probíhá v nemocničních zařízeních, na pracovištích 

následné péče, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních se zvláštním režimem 

a v domácím prostředí (tamtéž, s. 12). 

1.3 Trénování paměti seniorů jako součást celoživotního učení 

Srovnávat léčebnou činnost s volnočasovým trénováním paměti či aktivizací v sociálních 

službách je problematické, při vymezování problematiky však nemůže být žádná z těchto 

oblastí opomenuta, protože jednak jsou některé principy ve všech variantách trénování paměti 

seniorů shodné, jednak příprava trenérů paměti probíhá v obdobných vzdělávacích 

programech. 

Nabízí se otázka, jak chápat trénování paměti – jde primárně o vzdělávání, zdravotní 

či sociální službu? Při formulování odpovědi je nutné stručně definovat pojmy „vzdělávání“ 

a „celoživotní učení“. Palán (2002, s. 237) chápe vzdělávání jako proces „uvědomělého 

a cílevědomého zprostředkování a aktivního utváření a osvojování soustavy vědeckých 

a technických vědomostí, intelektuálních a praktických dovedností a lidských zkušeností, 

utváření morálních rysů a osobitých zájmů“. Rozsáhlou tematiku celoživotního učení lze 

shrnout stručným konstatováním, že celoživotní učení probíhá v celém průběhu a v celé šíři 
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lidského života. Není doménou konkrétní věkové skupiny, označuje neustálou připravenost 

člověka učit se (MŠMT, 2007, s. 8). Do české vzdělávací politiky je vneseno například 

Národním programem rozvoje vzdělávání v ČR (MŠMT, 2001); Strategií celoživotního učení 

ČR (MŠMT, 2007) a Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (MŠMT, 2014). 

Perspektiva celoživotního učení je diskutována také v připravované Strategii vzdělávací 

politiky ČR do roku 2030+, ve strategické linii nazvané „Proměna obsahu a způsobu 

vzdělávání“ (MŠMT, 2019e). 

Odpověď na otázku, čím je trénování paměti seniorů, může být následující: studium paměti 

spadá zejména do oblasti kognitivní psychologie. Problematiku poruch paměti, involuce 

nervového systému a syndrom demence řeší zejména lékařské obory. Praktický rámec 

trénování paměti seniorů představují vzdělávací, zdravotní a sociální služby. Vlastní 

trénování paměti je primárně vzděláváním, procesem uvědomělého a cílevědomého 

zprostředkování praktických dovedností týkajících se procvičování paměti a dalších 

kognitivních funkcí za účelem dosažení lepších nebo udržení současných poznávacích 

schopností (srov. Orlíková, 2015, s. 11; Palán 2002, s. 237). Jde o vzdělávací aktivitu, 

která čerpá z více oborů, v závislosti na zájmech, možnostech a limitech konkrétního seniora. 

Přínos trénování paměti spočívá v tom, že přistupuje ke stárnoucí paměti celostně 

a že poskytuje preventivní, aktivizační i rehabilitační nástroje pomoci pro lidi ve všech fázích 

života. 

1.4 Vybrané aspekty trénování paměti seniorů 

Samotné trénování paměti není tématem této práce. Stručně jsou zmíněny body, které mají 

podstatný vliv na činnost trenéra paměti seniorů: obsah trénování paměti, problematika 

efektivity této činnosti a vybrané gerontadidaktické zásady trénování paměti. 

Obsah trénování paměti seniorů 

Obsah trénování paměti lze zjednodušeně rozdělit do dvou skupin: jedna představuje 

paměťové techniky (mnemotechniky), druhá zahrnuje různá kognitivní cvičení. Obsah 

trénování paměti lze rovněž rozlišovat dle typu procvičované paměti (o typech, 

resp. modelech paměti více například Sternberg, 2002, s. 191–209; o závislosti obsahu 

trénování paměti na typu paměti např. Štěpánková a Steinová, 2009, s.18–32). Tiefenbacher 
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(2010, s. 97–117) dělí obsah trénování paměti podle toho, co je předmětem procvičovaného: 

zda čísla, jména a osoby, slova, cizí slova, časové údaje, celé texty či souvislý sled informací. 

Podle Šnajdrové (2016, s. 27) jsou kurzy paměti pro seniory orientovány zejména na strategie 

rychlejšího zapamatování, na procvičování dlouhodobé paměti, trénuje se pozornost, 

koncentrace a kreativita. Klucká a Volfová (2016, s. 20) uvádějí komplexní přístup zahrnující 

procvičování pozornosti, prostorové představivosti, řeči, počítání, vizuálního vnímání, 

prostorově-konstrukčního myšlení, paměti a stimulaci složitějších a vyšších kognitivních 

funkcí jako je řešení logických úloh, abstrakce a procvičování exekutivních funkcí. 

Oblíbeným obsahem tréninků paměti je nácvik mnemotechnik. Jedná se o paměťové strategie 

zapamatování si podnětového materiálu (např. jmen, seznamů slov, čísel), které využívají 

asociací a představivosti ke snadnějšímu kódování a vybavování informací. K základním 

mnemotechnikám patří metoda loci, využívající imaginaci k asociaci mezi místem 

(např. v budově, na stole, na těle) a položkami určenými k zapamatování. Další známé 

mnemotechniky jsou (Sternberg, 2002, s. 219): kategorizace (uspořádání položek 

do kategorií), interaktivní představy (vytváření představ propojující slova tvořící význam, 

metoda příběhu), řetězce pomocných slov (spojení položek určených k zapamatování 

se slovem v pomocném seznamu ovládaném zpaměti), akronyma (zkratky či výrazy, 

v nichž každé písmeno zastupuje jiné slovo) a akrosticha (věta vytvořená výhradně z prvních 

písmen či slabik položek). Mnemotechniky jsou z hlediska výuky „vděčné“ – jde o ucelené 

systémy poznatků, které lze poměrně snadno a zábavně zprostředkovat a vyzkoušet 

s okamžitým výsledkem. 

Rozsáhlou oblastí posilující epizodickou paměť je reminiscenční terapie. Jde o aktivizační 

přístup k paměti, který využívá procesu vybavování si osobních vzpomínek a komunikace 

o nich jako způsobu, jak udržovat a trénovat nejen paměť samotnou, ale současně jak 

oživovat paměťové obsahy, které ovlivňují sebeprožívání a sebehodnocení daného člověka. 

Vzpomínání je také důležité pro zřetelnější konfrontaci minulého a současného děje 

(Holmerová et al., 2009, s. 18). Reminiscenční terapie využívá faktu, že vzpomínky z raného 

dětství bývají navzdory demenci zachovány často až překvapivým způsobem; předpokládá se 

souvislost s hypotézou označovanou jako Ribotovo pravidlo, podle níž se čerstvá paměťová 

stopa ztrácí rychleji než stopa trvale fixovaná (např. Preiss a Kučerová, 2006, s. 127). 
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Kognitivní cvičení a mnemotechniky bývají doplněny o nácvik relaxačních technik, 

psychomotorických cvičení a psychoedukaci. Psychoedukace bývá popisována jako příprava 

pro vlastní trénování paměti; obsahuje důležité poznatky z oblasti neurověd a informace 

o vztahu paměti ke zdravému životnímu stylu ve stáří (Preiss a Křivohlavý, 2009, s. 110; 

Štěpánková a Steinová, 2009, s. 79). Z uvedeného výčtu je patrné, že jde o disciplinu velmi 

pestrou až nesourodou, vyžadující široký záběr znalostí trenéra paměti. 

Efektivita trénování paměti  

Na základě známých dat je všeobecně přijímáno, že trénování paměti patří „mezi efektivní 

nástroje ke zvýšení soběstačnosti a prodloužení nezávislosti seniorské populace“ (Steinová, 

2010, s. 53; podobně Preiss et al., 2010, s. 32), a že „kombinace tréninku paměti 

a psychomotorického tréninku působí jednoznačně proti procesu stárnutí, zlepšuje paměťové 

výkony [...] a oddaluje proces demence“ (Holmerová et al., 2009, s. 159). Efektivita 

trénování paměti je diskutována podle různých kritérií: objektivně pozorovatelné změny, 

subjektivního pocitu změny, trvalosti změny (Preiss et al., 2010, s. 23). V jednotlivých 

výzkumech efektivita trénování paměti kolísá, což může být dáno tím, že každý kurz je 

osobitý, má nezaměnitelné specifické charakteristiky, které vytváří mj. klienti, jejich 

motivace, přístup a očekávání (tamtéž, s. 32) a v neposlední řadě též osobnost trenéra paměti 

(Preiss a Křivohlavý, s. 2009, s. 7). 

Didaktické zásady trénování paměti seniorů 

Odborníci (Holmerová et al., 2009; Chrástková, 2018; Klucká a Volfová, 2016; Orlíková, 

2015; Preiss a Křivohlavý, 2009, Preiss et al., 2010; Štěpánková a Steinová, 2009; Válková, 

2015) se víceméně shodují na požadavcích, které lze označit jako didaktické zásady trénování 

paměti seniorů. Mezi tyto zásady patří: vhodně přizpůsobené prostředí, smysluplně zvolený 

obsah a metody, rozmanité didaktické prostředky, nevýkonové zaměření, dostatek času, 

systematičnost, individuální a partnerský přístup, vhodná komunikace a celkově pozitivní 

atmosféra. Uvedené zásady se mohou zdát málo specifické, resp. obecně platné i pro další 

cílové skupiny. Podstatné je, že nejde o pouhá doporučení, ale o klíčové požadavky, 

které všechny musí být dodrženy. Účast na trénování paměti je pro seniory dobrovolná, 

nerespektování uvedených zásad vytváří bariéru, která může seniora od trénování paměti 

odradit. 
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2 Trenér paměti seniorů 

Trenéry paměti, kteří pracují se seniory, lze najít mezi lektory dalšího vzdělávání, 

knihovníky, ergoterapeuty, logopedy, ošetřovateli, psychology, aktivizačními pracovníky, 

sociálními pracovníky – výčet povolání, která se trénování paměti věnují, zdaleka není úplný. 

Někteří trenéři paměti se této činnosti věnují jako své hlavní pracovní náplni, častěji jde 

o doplňkovou aktivitu k jinému povolání – poměr obou skupin lze jen odhadovat, pro tuto 

oblast nejsou k dispozici údaje. Nabízí se otázka, zda je možné trénování paměti považovat 

za samostatné povolání. 

2.1 Trenér paměti jako povolání 

Při hledání odpovědi považuji za klíčový zdroj informací Národní soustavu povolání. 

Jde o internetový katalog povolání a jejich specializací spravovaný Ministerstvem práce 

a sociálních věcí České republiky na základě zákona č. 435/2004, o zaměstnanosti. Účelem 

Národní soustavy povolání je – kromě jiného – plnit úlohu veřejně dostupného registru 

povolání vyskytujících se na trhu práce na území České republiky a poskytovat 

zaměstnavatelům, vzdělavatelům, uchazečům o zaměstnání a Úřadu práce České republiky 

informace o požadavcích na výkon jednotlivých povolání (MPSV, 2019a, nestránkováno). 

Popis každého povolání zahrnuje charakteristiku, seznam vykonávaných pracovních činností, 

příklady prací z veřejného a soukromého sektoru a kvalifikační a kompetenční požadavky. 

Povolání je zde chápáno jako „standardizovaný souhrn pracovních činností podle jejich 

obvyklého seskupení na trhu práce, jejichž výkon předpokládá určitou odbornou a další 

způsobilost“ (MPSV, 2019b, nestránkováno). Trenéra paměti tento katalog neuvádí. 

Národní soustava povolání je provázána s dalším veřejně přístupným elektronickým 

registrem – Národní soustavou kvalifikací, spravovanou Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy České republiky. Národní soustava kvalifikací je nástrojem zákona 

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jejím cílem je tvorba 

systémového prostředí, které podporuje srovnatelnost výsledků učení dosažených různými 

cestami, srovnatelnost kvalifikačních úrovní v České republice a v rámci Evropské unie, 

přenos požadavků trhu práce do vzdělávání a veřejnou informovanost o všech celostátně 

uznávaných kvalifikacích (MŠMT, 2019a, nestránkováno). Národní soustava kvalifikací 

poskytuje zájemcům informace o tom, za jakých podmínek a jakým způsobem lze 
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prostřednictvím standardizované zkoušky získat doklad o profesní kvalifikaci. Za tímto 

účelem určuje a popisuje jednotlivé profesní kvalifikace. Trénování paměti se jako profesní 

kvalifikace v Národní soustavě kvalifikací neobjevuje. 

V zemích Evropské unie je zdrojem informací o povoláních databáze European Skills, 

Competences, Qualifications and Occupations. Jde o internetový portál spravovaný 

Evropskou komisí, resp. Generálním ředitelstvím pro zaměstnanost, sociální věci a sociální 

začleňování. V současnosti databáze obsahuje téměř tři tisíce povolání evropského 

pracovního trhu, které klasifikuje pomocí International Standard Classification 

of Occupations (Evropská komise, 2019, nestránkováno). Trenér paměti v této databázi 

popsán není. 

Nalezenou výjimku představuje rakouská internetová databáze povolání 

Der BerufsInformationsComputer. Jde o projekt rakouských hospodářských komor 

a rakouského Ústavu pro výzkum vzdělávání v hospodářství (Institut für Bildungsforschung 

der Wirtschaft). Databáze slouží pouze k informačním účelům, jejím cílem je usnadňovat 

studentům, zaměstnancům a zaměstnavatelům orientaci na rakouském trhu práce 

(IBW, 2019a, nestránkováno). Jak uvádějí Preiss a Křivohlavý (2009, s. 183), „novodobý 

zájem o trénování paměti se zrodil před půl stoletím v Rakousku“, proto není překvapivé, 

že databáze čítající přes dva tisíce povolání (IBW, 2019a, nestránkováno) uvádí povolání 

„Denk- und Gedächtnistrainer/n“, tedy trenér/ka myšlení a paměti (IBW 2019b, 

nestránkováno). Povolání je zařazeno do skupiny profesí zabývajících se výchovou, 

vzděláváním, sociálními službami a duchovní péčí (tamtéž). 

Na otázku, zda je trénování paměti seniorů v současné době povoláním, nelze jednoznačně 

odpovědět. V České republice působí řada trenérů paměti, jejich činnost však z formálního 

hlediska není považována za samostatné povolání. Je možné, že jde o jedno z nových 

povolání, která se budou na trhu práce v souvislosti se stárnutím společnosti objevovat 

častěji. V této práci nahlížím na činnost trenéra paměti jako na specifickou pracovní roli, jak 

bude popsáno v bodě 2.3 této práce. 
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2.2 Činnost trenéra paměti 

V české literatuře o trénování paměti a kognitivních funkcí (Klucká a Volfová, 2016; Preiss 

et al., 2010; Preiss a Křivohlavý, 2009; Štěpánková a Steinová, 2009; Válková, 2015) 

není činnost trenéra paměti uceleně popsána. Je zmiňována spíše nepřímo, v souvislosti 

s různými aspekty trénování paměti, z nichž vyplývá, že jde o aktivitu realizovanou trenérem. 

Z nároků na strukturu, cíl a obsah tréninku, z doporučení týkajících se přípravy, realizace 

a vyhodnocení tréninku paměti lze získat poměrně podrobný přehled o tom, které pracovní 

činnosti trenér paměti vykonává. V první řadě jde o činnosti didaktické (příprava, realizace 

a vyhodnocení tréninku paměti) a gerontagogické (např. spolupráce se zainteresovanými 

kolegy, popularizační přednášky, zapojení se do profesních organizací), dále terapeutické 

aktivity (poskytování konzultací seniorům a rodinným příslušníkům; práce 

v multidisciplinárních rehabilitačních týmech) a v neposlední řadě nejrůznější činnosti 

podpůrného charakteru (vedení dokumentace, příprava a zajištění prostor a podobně). 

Další popis pracovních činností trenéra paměti seniorů byl vyhledáván prostřednictvím 

databází EBSCOhost, Web of Science, Google Scholar a internetového vyhledavače Google, 

do kterých byly postupně zadávány výrazy „trenér paměti“, „paměťový trenér“, „lektor 

paměti“, „trenér kognitivních funkcí“, „terapeut kognitivních funkcí“, resp. kombinace 

anglických pojmů „Memory“, „Cognitive“, „Cognitive Stimulation“, „Brain“, 

„Reminiscence/Reminiscence Program“ s pojmy „Educator“, „Trainer“, „Coach“, 

„Instructor“, „Assistant“, „Facilitator“, „Therapist“ a dále německý výraz pro trenéra 

paměti „Gedächtnistrainer“. Většina nalezených odkazů se zabývá výzkumem tréninku 

paměti a kognitivních funkcí (účinností, metodami, využitím technologií a dalšími 

souvislostmi). Část odkazů se vztahuje k trénování paměti jako mentálnímu sportu, který je 

orientován na mimořádné výkony paměťových atletů a s trénováním paměti seniorů souvisí 

jen okrajově. Touto cestou se ucelený popis činnosti trenéra paměti seniorů nalézt nepodařilo. 

Nejucelenější informace poskytuje již zmíněná rakouská internetová databáze 

Der BerufsInformationsComputer. Trenér paměti a myšlení podle této databáze podporuje 

a doprovází svoje klienty ve zlepšování a udržování jejich duševního výkonu; poskytuje 

informace o učení a paměti, o zdravém životním stylu; nabízí a vysvětluje kognitivní cvičení 

a mnemotechniky; využívá holistický přístup k trénování paměti; pracuje s lidmi všech 

věkových kategorií, s jednotlivci či malými skupinami (IBW 2019b, nestránkováno). 
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Vzhledem k tomu, jak heterogenní profesní komunitu trenéři tvoří, je pravděpodobné, 

že ne každý trenér paměti všechny výše uvedené činnosti vykonává. Lze předpokládat rozdíly 

mezi činností trenéra, který se kognitivnímu tréninku věnuje v rámci zaměstnání, a trenéra, 

který je „na volné noze“. Rozdíl jistě též nalezneme mezi trenérem, který se této činnosti 

věnuje jako stěžejní pracovní náplni (takových je sice málo, ale existují), odborníkem 

působícím v blízké profesi (například ergoterapeut, knihovník) a dobrovolníkem, 

který realizuje program trénování paměti např. v domově pro seniory (srov. Mužík a Palán, 

2008, s. 14). 

2.3 Trenér paměti jako specifická pracovní role 

Trénování paměti podle některých odborníků přesahuje pouhý výčet aktivit zaměřených 

na trénování paměti: „Trénování paměti není zaměstnání, je to poslání“ (Steinová, 2009, 

s. 188). Je možné hovořit o pracovní roli, kterou na sebe odborník (lektor, knihovník, 

ošetřovatel) při realizaci tréninku paměti bere. Pracovní role znamená specializaci v rámci 

určitého povolání (příklad andragogické role – lektor, trenér, kouč, mentor, tutor a podobně) 

nebo se vztahuje k očekávanému chování. Druhé pojetí pracovní role vyjadřuje úlohu, kterou 

lidé hrají při vykonávání práce – roli nereprezentuje výčet pracovních úkolů, které mají být 

splněny, ale očekávání výsledků a požadavky na schopnosti ke splnění tohoto očekávání 

(Kocianová, 2010, s. 41). 

Pracovní role odkazuje na sociální roli. Pro ilustraci tématu je možné zmínit dvě klasická 

pojetí sociální role. Ralph Linton (1936, s. 113–114) definuje sociální roli jako soubor 

postojů a chování, očekávaných od nositele určitého sociálního statusu, který označuje 

postavení člověka v sociálním systému. Erving Goffman (1956, s. 10) používá pro popis 

sociální role divadelní perspektivu, chápe roli v souvislosti s chováním aktéra v konkrétní 

situaci – jedinec v určité roli jedná tak, aby působil na svoje okolí, čímž v ostatních vyvolá 

nějaký dojem. Koncept role umožňuje vyjádřit širší rozměr trenérské činnosti – trénování 

paměti lze chápat jako pracovní roli, jako soubor očekávaného chování, které souvisí 

s postavením trenéra (jeho pracovní pozicí či pracovní funkcí) v dané instituci. Je zde 

přítomen i jistý divadelní prvek – trenér dle svých schopností na seniory působí (předává 

informace, podporuje jejich zájem o zlepšení či udržení kognitivních schopností) a vyvolává 

v nich dojem (motivuje je), že má smysl se k této činnosti připojit a přijmout v této aktivitě 

vlastní roli. 
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Trenér paměti seniorů je specializovaná pracovní role, která má současně vzdělávací 

i pečující charakter. To koresponduje s pojetím vzdělávání dospělých jako terapeuticky 

orientované intervence, které se v andragogické literatuře objevuje například u Heinricha 

Hanselmanna a Tonka Tjarko Ten Have; zmínit je možné Franze Pöggelera, jehož koncept 

vzdělávání starších dospělých se uplatnil v oblasti sociální práce již v 60. letech minulého 

století. Terapeutický rozměr povolání vzdělavatele seniorů výslovně zmiňuje Peter Jarvis, 

který se v monografii Learning in Later Life: An Introduction for Educators and Carers 

(2001) vyslovuje pro zavedení pracovní specializace učebního terapeuta (Learning 

Therapist), odborníka v oblasti celoživotního učení, který rozumí všem aspektům učení (se) 

a který usnadňuje učení starších lidí všude tam, kde je to možné. Učební terapeut by měl být 

součástí týmu odborníků, kteří pracují ve zdravotních a sociálních službách, měl by 

organizovat cvičení se v učení a učební terapii pro klienty denních stacionářů, pobytových 

zařízení či s pacienty v nemocnicích (Jarvis, 2001, s. 126). Role trenéra paměti má s učebním 

terapeutem Petera Jarvise mnoho společného: cílem trenéra paměti je nejen udržet a posílit 

kognitivní funkce klientů, ale také zvýšit jejich sebevědomí a naučit je využívat paměťové 

strategie v každodenním životě; pracuje nejen se zdravými seniory, ale též s těmi, kteří jsou 

nemocní a velmi staří; součástí jeho práce je usnadňování učení a psychoedukace. 

2.4 Profesionalita a profesionalizace v trénování paměti  

Nároky na pracovní roli trenéra paměti seniorů jsou značné. U člověka s poruchou paměti 

je trénink součástí léčebného procesu a měl by být vedený vysoce erudovaným profesionálem 

(Šnajdrová, 2016, s. 27), obdobné platí i pro trénování paměti v rámci sociálních služeb 

či ve volnočasovém vzdělávání seniorů, například podle Steinové (2010, s. 53) se efektivita 

trénování paměti odvíjí od profesionality trenéra paměti. 

Profesionalita a profesionalizace jsou dva odlišné pojmy. Profesionalita vyjadřuje odbornost 

určité práce (Klimeš, 2005, s. 585). Havrdová (1999, s. 23) spojuje profesionalitu s ochotou 

a schopností otevírat se novým podnětům v profesionální roli a integrovat je do chování 

a postojů. Despotovič (2012, s. 86) vyjadřuje profesionalitu výrazy „odbornost, 

zodpovědnost, standardizovanost“. Profesionalizace je podle Velkého sociologického 

slovníku (Maříková, Petrusek a Vodáková, 1996, s. 853) proces, během něhož určitá 

povolání, která až dosud neplatila za profesi, získávají tento atribut. Podle Despotoviče 

(2012, s. 76) jsou atributy profese následující: definovaná potřeba činnosti prováděné 
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příslušníky daného povolání; veřejné uznávání povolání; existence systematizovaného 

souboru znalostí a dovedností potřebných pro výkon daného povolání; speciální 

vysokoškolské vzdělání pro dané povolání; sociální výlučnost při výkonu povolání; existence 

profesních sdružení, která ovládají vstup nových příslušníků do profese; etický kodex; 

na jehož základě se uskutečňuje vnitřní (samo)kontrola při výkonu povolání; specifický jazyk 

a způsob komunikace mezi členy povolání; individuální odpovědnost za složitější 

intelektuální procesy a společenská podpora povolání s odbornou autonomií, což je 

zajišťováno přijímáním zákonů o činnosti nebo povolání. 

Domnívám se, že trenér paměti seniorů je částečně profesionalizovaná meziprofesní pracovní 

role. Nositeli profesionalizace jsou profesní sdružení, která systematizují znalosti 

a dovednosti potřebné pro tuto činnost, stanovují etické zásady, vzdělávají a certifikují své 

členy. Mnohé znaky profesionalizace trénování paměti přítomné nejsou (například veřejné 

uznání v mezinárodních nebo národních klasifikacích povolání; speciální vysokoškolské 

vzdělání; specifické právní normy), k dalším znakům (například míra autonomie a prestiže 

při trénování paměti; definovaná potřeba činnosti prováděné příslušníky daného povolání; 

sociální výlučnost; specifický jazyk a způsob komunikace mezi trenéry paměti) je obtížné se 

vyjádřit. Trenéři paměti nemají sjednocenou profesní identitu: nejde o činnost exkluzivní, 

trenérem se může stát každý, kdo o to projeví zájem, žádné profesní sdružení neovládá 

přístup trenérů k této činnosti (srov. Despotovič, 2012, s. 76). 

Profesionalizaci trénování paměti lze doložit na příkladu tuzemského profesního sdružení, 

jakým je ČSTPMJ. Vedle této společnost existuje řada organizací, nabízejících vzdělávací 

programy pro jednotlivce, kteří se chtějí seznámit s problematikou trénování paměti. 

Tyto organizace se však nepodílejí na profesionalizaci oboru, protože nerozvíjejí atributy 

profese a nesdružují kolem sebe trenérskou komunitu. 

2.4.1 Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, z. s. (ČSTPMJ) 

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, z. s. je nezisková organizace, 

založená v Praze v roce 1998. Jejím posláním je „dostat trénování paměti jako efektivní 

nástroj proti mentální deterioraci u stárnoucí populace do povědomí veřejnosti“ (ČSTPMJ, 

2019a, nestránkováno). Cílem společnosti je poskytovat podporu veškerým aktivitám 

v oblasti kognitivního tréninku, zejména školit trenéry paměti a spolupracovat s významnými 
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českými a zahraničními experty na vzdělávání členské základny; budovat vlastní tým 

školitelů pro trenéry paměti; pořádat kurzy trénování paměti pro veřejnost; informovat členy 

o nových objevech v neurovědách;  propagovat programy kognitivní stimulace mezi laickou 

i odbornou veřejností (tamtéž). 

Společnost sdružuje „odborníky z oblasti gerontologie, psychologie, psychiatrie, sociální 

práce, vzdělávání dospělých a další, kteří se profesně zabývají trénováním paměti“ 

(ČSTPMJ, 2019c). Členy se mohou stát pouze absolventi kurzu pro certifikované trenéry 

paměti pořádaného touto společností. Členská základna čítá přes 600 osob (ČSTPMJ, 2019f, 

nestránkováno). Přístup k trénování paměti, který ČSTPMJ zavedla a prosazuje, je 

v tuzemsku značně rozšířený – všude tam, kde probíhají seniorské edukační aktivity, 

v zařízeních rezidenční péče, v nemocnicích, v denních stacionářích, v poradnách 

pro poruchy paměti apod., působí certifikovaní trenéři paměti vyškolení právě touto 

společností. Doposud bylo vyškoleno 1 997 trenérů paměti (Steinová, 2019, ústní sdělení). 

ČSTPMJ činnost trenérů do určité míry profesionalizuje, například zavedením 

a prosazováním etického kodexu (ČSTPMJ, 2019c, nestránkováno); tvorbou a aktualizací 

souboru znalostí potřebných pro činnost trenéra paměti; správou databáze závěrečných prací 

členů společnosti (ČSTPMJ, 2019d, nestránkováno); vytvořením „Certifikovaného trenéra 

paměti“ (viz bod 4.2.5 této práce); zajištěním několikastupňového systému kontinuálního 

vzdělávání pro trenéry paměti (ČSTPMJ, 2019a, nestránkováno). Profesionalizace se 

vztahuje zejména k přípravě trenérů paměti a k rozvoji jejich schopností. Komunikace 

s veřejností a médii je směřována především k propagování kognitivního tréninku. Ohledně 

dalších oblastí profesionalizace, například snahy o uznání trenéra paměti v národních 

klasifikacích povolání či snahy o zařazení odborného předmětu trénování paměti 

do některého oboru studia na tuzemských veřejných vysokých školách, nejsou dostupné 

údaje. 
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3 Systém vzdělávání trenérů paměti 

Cesty k roli trenéra paměti, a s nimi související podoby vzdělávání, bývají různé. 

Interdisciplinarita trénování paměti, poznatky neurovědních oborů, vznik nových technologií 

–  to vše vyžaduje, aby trenér paměti svoje znalosti a dovednosti neustále aktualizoval, 

rozšiřoval a prohluboval. Celoživotní rozvoj není pro trenéra paměti pouhou možností, 

ale předpokladem vstupu do role a podmínkou efektivního působení v ní. 

V předchozím textu bylo zmíněno, že literatura o trénování paměti (Klucká a Volfová, 2016; 

Preiss et al., 2010; Preiss a Křivohlavý, 2009; Štěpánková a Steinová, 2009; Válková, 2015) 

ani internetové klasifikace povolání se postavou trenéra paměti, a tedy ani jeho kvalifikací 

nezabývají. Rakouská internetová databáze Der BerufsInformationsComputer u popisu 

povolání trenéra/ky myšlení a paměti (IBW 2019b, nestránkováno) odkazuje na vzdělávací 

program společnosti Österreichischer Bundesverband für Lern-, Denk- 

und Gedächtnistraining und multimodale Aktivierung, v níž na území Rakouska působí 

přibližně 400 trenérů paměti (ÖBV-GT, 2019, nestránkováno). Obdobně některé české zdroje 

(Preiss et al., 2010; Preiss a Křivohlavý, 2009; Štěpánková a Steinová, 2009) odkazují 

na vzdělávací program ČSTPMJ. 

Problematika vzdělávání trenérů paměti v této práci vychází z konceptu celoživotního učení 

a jeho dělení na formální a neformální vzdělávání a informální učení. Protože nabídka dalšího 

profesního vzdělávání trenérů paměti je určena existencí, resp. absencí příslušné legislativy, 

poskytuje tato kapitola rovněž přehled základních právních norem platných pro tuto oblast. 

3.1 Formální vzdělávání trenérů paměti 

Jednotlivé oblasti celoživotního učení je možné definičně vymezit různými způsoby, 

například s využitím Strategie celoživotního učení ČR (MŠMT, 2007). Z novějších 

dokumentů je možné využít materiál, který je součástí výstupů z evropského šetření Adult 

Education Survey, jež v roce 2016 v tuzemsku organizoval Český statistický úřad. Podle něj 

je formální vzdělávání upraveno právními předpisy, probíhá ve formálních vzdělávacích 

institucích, tj. ve školách a univerzitách, zahrnuje navazující stupně vzdělání (základní, 

střední a terciární), jejichž dosažení je potvrzeno příslušným osvědčením (vysvědčení, výuční 

list, maturitní vysvědčení, diplom apod.), které je uznáváno relevantními národními 

autoritami (ČSÚ, 2018, s. 8).  
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Trénování paměti není v současné době možné studovat na žádné z vysokých škol v Česku 

(MŠMT, 2019d, nestránkováno). Téma trénování paměti se objevuje jako součást některých 

vysokoškolských studijních oborů, resp. v rámci specializovaných předmětů (například 

sociální práce, gerontologie, ergoterapie, andragogika, resp. gerontagogika). Profesní 

příprava trenéra paměti se však odehrává mimo formální vzdělávací systém. Jde o vzdělávání 

člověka, který ukončil své počáteční (často terciární, viz například vstupní předpoklady 

účastníka kurzu „Certifikovaný trenér paměti“ [ČSTPMJ, 2019g, nestránkováno]) vzdělání 

a který se na roli trenéra paměti připravuje prostřednictvím neformálního vzdělávání 

a informálního učení. 

3.2 Neformální vzdělávání trenérů paměti 

Neformální vzdělávání může být chápáno jako organizovaný proces, který probíhá 

za přítomnosti vzdělávací autority (učitele, lektora apod.) a přitom nevede k získání určitého 

stupně vzdělání ve formální školské soustavě (ČSÚ, 2018, s. 49). Spadá sem široké spektrum 

aktivit poskytovaných v zařízeních zaměstnavatelů, v soukromých vzdělávacích institucích, 

nestátních neziskových organizacích, školách apod. (tamtéž). Vzdělávání trenérů paměti 

se často odehrává v soukromých či neziskových vzdělávacích zařízeních v sociálních 

službách, obvykle vede k získání certifikátu či potvrzení o absolvování. 

Rozsáhlá problematika neformálního vzdělávání je v této práci omezena pouze na základní 

údaje. V českém prostředí je neformální vzdělávání běžně členěno na tři hlavní oblasti: další 

profesní, občanské a zájmové vzdělávání (např. Palán, 2002, s. 160). Příprava trenérů paměti 

spadá svým obsahovým zaměřením především k dalšímu profesnímu vzdělávání, 

které podle Palána (tamtéž, s. 36) označuje všechny formy profesního a odborného 

vzdělávání v průběhu aktivního pracovního života, odehrávající se po skončení odborného 

vzdělávání a přípravy na povolání ve formálním vzdělávacím systému. Další profesní 

vzdělávání zahrnuje povinné vzdělávání, vzdělávání v průběhu adaptace a kvalifikační 

vzdělávání (Dvořáková a Šerák, 2016, s. 111–112). 

V případě vzdělávání trenérů paměti jde převážně o kvalifikační vzdělávání, označující podle 

Dvořákové a Šeráka (tamtéž, s. 112) veškeré edukační aktivity spojené s kvalifikací jedince, 

které mají podobu prohlubování, zvyšování/rozšiřování či změny kvalifikace, 

event. rekvalifikace, jak lze ilustrovat na několika příkladech: ergoterapeut je 
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z vysokoškolského studia odborně kvalifikován pro řadu činností trenéra paměti, 

svoji kvalifikaci v tomto směru prohlubuje. Knihovník je kvalifikován pro odlišné činnosti 

nežli trénování paměti; role trenéra paměti jde nad rámec jeho běžných činností, vzdělávání 

pro tuto roli znamená zvyšování kvalifikace. U člověka, který mění svoje původní povolání 

a stává se trenérem paměti, půjde o změnu kvalifikace. Pro úplnost je možné dodat, 

že rekvalifikační vzdělávání jako součást aktivní politiky zaměstnanosti zabezpečované 

Úřadem práce ČR v podobě rekvalifikačního kurzu pro trenéra paměti dostupné není (ÚP, 

2019, nestránkováno). 

Dále je třeba zmínit, že odborná způsobilost personálu v sociálních a zdravotních službách je 

upravena právní normou (viz dále body 3.4.2 a 3.4.3). Jde o dílčí oblast dalšího profesního 

vzdělávání, označovanou jako povinné vzdělávání. Kombinaci různých typů dalšího 

profesního vzdělávání pro roli trenéra nalezneme například u aktivizačního pracovníka, 

který ke vstupu do povolání absolvuje předepsaný kurz pro pracovníky v sociálních službách 

(povinné vzdělávání) a specifické znalosti a dovednosti pro trenérskou práci získává 

prostřednictvím kurzů, seminářů, workshopů apod. (kvalifikační vzdělávání). 

Z „taxonomického“ hlediska je zajímavé, pokud trenér paměti nabývá kvalifikaci v rámci 

zájmového vzdělávání, například se účastní kurzu pro trenéry paměti jako osoba pečující 

o rodinného příslušníka s demencí. Primární motivace zorientovat se v problematice demencí 

může být rozšířena o pracovní zájem o trénování paměti. Uvedený příklad odpovídá 

zájmovému vzdělávání, jak jej popisuje Národní program rozvoje vzdělávání v České 

republice: „Zájmové vzdělávání, iniciované zpravidla ze strany jednotlivce, sice slouží 

zpravidla především rozvoji zálib nebo osobně motivovaných znalostí, zároveň však jsou jeho 

výsledky využitelné i v profesní kariéře jednotlivce a přispívají ke zvyšování úrovně 

vzdělanosti ve státě.“ (MŠMT, 2001, s. 83–84) 

3.3 Informální učení trenérů paměti 

Informální učení lze vymezit jako institucionálně neorganizované záměrné získávání 

poznatků, dovedností a znalostí, kdy učící se dospělý musel vyvinout cílenou snahu 

něco nového se naučit a podniknout pro to záměrné kroky (ČSÚ, 2018, s. 49–50). Podstatná 

je záměrnost, aktivní snaha osvojit si nové poznatky. Mnozí odborníci se však domnívají, 

že informální učení obsahuje záměrnou i nezáměrnou složku: záměrné učení se odehrává, 
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pakliže se dotyčný věnuje nějaké činnosti s cílem získat novou znalost či dovednost, 

nezáměrné učení je vedlejším produktem jiné činnosti. Definice MŠMT, podle níž je 

informální učení procesem „získávání vědomostí, osvojování si dovedností a kompetencí 

z každodenní zkušenosti a činnosti v práci, v rodině, ve volném čase“ (MŠMT, 2007, s. 9), 

je obecnější a nezáměrné učení explicitně nevylučuje. 

K informálnímu učení trenérů paměti nejsou k dispozici konkrétní údaje. Lze předpokládat, 

že záměrné informální učení trenéra paměti probíhá například četbou literatury, sledováním 

vybraných pořadů na internetu, sdílením zkušeností s ostatními trenéry. Nezáměrné učení 

trenéra paměti se může odehrávat například při hraní společenských či počítačových 

paměťových her a při přípravě, realizaci a evaluaci lekcí trénování paměti. 

Pro profesní přípravu trenéra paměti může mít informální učení mimořádný význam. Paměť 

jako schopnost centrální nervové soustavy je vlastní člověku od jeho prvopočátku. 

Metakognice je schopnost uvažovat o vlastních poznávacích procesech a způsobech, jak je 

zdokonalit (srov. Sternberg, 2002, s. 215), metapaměť je zkušenost se sledováním 

a vyhodnocováním vlastních paměťových procesů (Preiss a Křivohlavý, 2009, s. 110). 

Pro trenéra paměti, který se snaží působit na kognitivní funkce seniorů, je metakognice, 

resp. metapaměť přirozeným nástrojem jeho profesní přípravy. Trenér může 

na uvědomovanou zkušenost s vlastní pamětí nazírat jako na zkušenost s objektem 

svého tréninku. Výstupem informálního učení trenéra paměti může být například 

mnemotechnika vytvořená trenérem pro vlastní potřebu (např. zapamatování telefonního 

čísla), kterou sdílí se seniory během lekce jako ukázku paměťové techniky. Informální učení 

umožňuje trenérovi dávat při trénování paměti příklady ze života a usnadňuje mu 

zprostředkování paměťových metod ve výuce. 

3.4 Legislativní úprava dalšího profesního vzdělávání trenérů paměti 

Ke vzdělávání a činnosti trenéra paměti se žádná specifická právní norma nevztahuje. Trenéři 

paměti působí v různých odvětvích, proto je legislativní ukotvení jejich vzdělávání značně 

diferencované. Zároveň jde o problematiku, kterou při seznamování se s rolí trenéra paměti 

seniorů nelze opominout, protože právní rámec ovlivňuje podobu a nabídku vzdělávacích 

programů pro trenéry paměti. V následujících odstavcích je popsáno vzdělávání trenérů 

paměti působících ve vzdělávání seniorů a v sociálních a zdravotních službách. 
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3.4.1 Vzdělávání trenérů paměti působících ve vzdělávání seniorů 

Ve vzdělávání seniorů může poskytovat služby trenéra paměti kdokoliv, resp. trenérem 

paměti se stává ten, kdo trénuje paměť ostatních (tj. nalézá pro svoji činnost dostatek 

zájemců) a kdo se za trenéra paměti považuje. Pro výkon této role nejsou ze strany státu 

stanoveny žádné kvalifikační požadavky. Pokud je trenér lektorem-podnikatelem, řídí se 

zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Lektorská činnost patří mezi volné 

živnosti, k získání oprávnění není třeba prokazovat odborné ani jiné způsobilosti, stačí pouze 

splnit všeobecné podmínky provozování živnosti, tj. plná svéprávnost a bezúhonnost (Česko, 

1991, § 6 a Příloha č. 4). Jde o součást širší situace ve vzdělávání dospělých, 

kdy od vzdělavatelů dospělých/seniorů nejsou (až na některé výjimky) požadovány žádné 

kvalifikační záruky andragogické, organizační či personální povahy (Dvořáková a Šerák, 

2016, s. 135). Problematika kvality dalšího vzdělávání je částečně řešena prostřednictvím 

zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, vytvářející 

systém uznávání výsledků předchozího vzdělávání pomocí Národní soustavy kvalifikací. 

To se ovšem nevztahuje na trenéra paměti, protože kvalifikace trenéra paměti v Národní 

soustavě kvalifikací zpracována není. 

Příprava trenérů v této oblasti se tedy odvíjí od zájmů a potřeb jednotlivých trenérů; kvalita 

jejich vzdělávání je ponechána „neviditelné ruce trhu“. Poptávka po vzdělávání, 

kombinujícím trenérské dovednosti s prvky neurověd a znalostmi o vzdělávání seniorů, 

je pravděpodobně zanedbatelná; takové vzdělávací akce (s výjimkou programu ČSTPMJ, 

viz bod 3.5) v současné době nabízeny nejsou (vyhledávání proběhlo prostřednictvím 

internetového serveru Google a internetového portálu Asociace institucí vzdělávání 

dospělých [AIVD, 2019, nestránkováno]). 

Vzdělávání trenérů paměti pro vzdělávání seniorů tvoří symbiózu s obdobně zaměřeným 

vzděláváním v sociálních službách. Vzdělávací zařízení v sociálních službách běžně 

umožňují účast na vzdělávacích akcích neformálním pečujícím a odborníkům z dalších 

oblastí. Dokladem toho je například program pro certifikované trenéry ČSTPMJ akreditovaný 

jako vzdělávací program v sociálních službách, otevřený profesionálům z dalších oborů 

(ČSTPMJ, 2019g, nestránkováno). Příkladů obdobně zaměřeného vzdělávání v sociálních 

službách, které je dostupné i odborníkům mimo sociální služby, je více. Tato strategie přináší 
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poskytovatelům vzdělávacích služeb další zákazníky, zároveň jde o důsledek přirozeného 

mezioborového přesahu role trenéra paměti. 

3.4.2 Vzdělávání trenérů paměti působících v sociálních službách 

Aktivizační programy včetně trénování paměti vykonává nejčastěji sociální pracovník, 

pracovník v sociálních službách, event. další odborný pracovník v sociálních službách. Jde 

o zavedená označení povolání v této oblasti (Česko, 2006a, § 115, ods. 1). Předpoklady 

pro vzdělávání těchto osob určuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Společnou 

podmínkou pro povolání v sociálních službách je svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní 

a odborná způsobilost (viz příslušná ustanovení této právní normy). 

Odbornou způsobilost sociálního pracovníka tvoří předepsané vyšší odborné 

či vysokoškolské vzdělání v některém ze stanovených oborů (tamtéž, § 110, odst. 4–6). 

Rovněž je stanovena povinnost dalšího profesního vzdělávání, kterým si sociální pracovník 

obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci; rozsah tohoto vzdělávání musí činit nejméně 

24 hodin za kalendářní rok (tamtéž, § 111 odst. 1). Vzdělávání může mít formu 

specializačního vzdělávání zajišťovaného vysokými školami a vyššími odbornými školami, 

které navazují na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka, 

dále účasti na kurzu s akreditovaným programem, odborné stáže, účasti na školicích akcích 

či na konferencích (tamtéž, § 111 odst. 2). 

Odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách je tvořena předepsaným stupněm 

vzdělání, který se odvíjí od charakteru jím vykonávané činnosti, a absolvováním 

akreditovaného kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách 

(tamtéž, § 116 odst. 5). Kvalifikační kurz je „vstupní branou“ k roli trenéra paměti v povolání 

pracovníka v sociálních službách. Obdobně jako u sociálního pracovníka uvádí zákon 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, povinnost dalšího vzdělávání v rozsahu nejméně 

24 za kalendářní rok, v jehož rámci se mohou pracovníci v sociálních službách zaměřit právě 

na metody kognitivní aktivizace a trénování paměti. 

Odbornou způsobilostí dalšího odborného pracovníka je vysokoškolské vzdělání (tamtéž, 

§ 116a odst. 2); další profesní vzdělávání zákon u tohoto povolání nespecifikuje. 
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Účast na dalším profesním vzdělávání sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních 

službách je považována za prohlubování kvalifikace, tedy za výkon práce, za který přísluší 

zaměstnanci mzda nebo plat (Česko, 2006b, § 230). Zákonem stanovená povinnost dalšího 

profesního vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách vyvolává na straně vzdělávacích 

zařízení rozsáhlou nabídku vzdělávacích programů.  

Akreditační autoritou vzdělávacích programů v sociálních službách je Ministerstvo práce 

a sociálních věcí České republiky. Vzdělávacím zařízením může být vysoká škola, vyšší 

odborná škola, právnická či fyzická osoba (Česko, 2006a, § 111, odst. 3). Od roku 2017 

probíhá akreditační proces prostřednictvím internetového informačního systému Akris 

(http://akris.mpsv.cz/), který je přístupný veřejnosti s možností vyhledávání dle zadaných 

kritérií. Program Akris obsahuje údaje od roku 2018. Seznamy dříve akreditovaných 

programů jsou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva (MPSV, 2019ch, 

nestránkováno). Z těchto zdrojů lze vyčíst, že v období 2015/2019 bylo uděleno 

přes 30 akreditací programům zaměřených na zprostředkování vědomostí a dovedností 

potřebných pro trénování paměti seniorů. Vedle toho byly uděleny desítky akreditací 

programům souvisejícím s příbuznými tématy – reminiscencí, nespecifickou kognitivní 

stimulací a podobně. Obvykle jde o jednorázové jednodenní, výjimečně dvoudenní akce 

zaměřené na předání praktických návodů pro trénování paměti se seniory. 

3.4.3 Vzdělávání trenérů paměti působících ve zdravotních službách 

Trénování paměti jako součást kognitivní rehabilitace vykonává nelékařský zdravotní 

pracovník. Typicky jde o povolání logoped ve zdravotnictví, psycholog ve zdravotnictví, 

ergoterapeut (srov. Šplíchal, 2017, s. 607); Válková (2015, s. 22) zmiňuje též další 

nelékařský zdravotnický personál. Zdravotnická povolání patří z důvodu zajištění bezpečnosti 

poskytované služby mezi regulované profese. Způsobilost nelékařského personálu určuje 

zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších 

předpisů; rozsah vykonávaných činností stanoví vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech 

zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Za způsobilého k výkonu 

povolání zdravotnického nelékařského pracovníka je považován ten, kdo má odbornou 

způsobilost podle jmenovaného zákona, je zdravotně způsobilý a bezúhonný (Česko, 2004, 

§ 3). 
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Pojem „celoživotní vzdělávání“ má ve zdravotnictví užší význam než ve vědách o výchově 

a vzdělávání. Spíše než vzdělávání a učení se v průběhu celého života jde o další profesní 

vzdělávání, chápané jako povinnost zdravotnických pracovníků průběžně obnovovat, 

zvyšovat, prohlubovat a doplňovat vědomosti, dovednosti a způsobilosti v příslušném oboru 

v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky v zájmu zachování 

bezpečného a účinného výkonu příslušného povolání (tamtéž, díl 2, § 53). 

Podoby takto vymezeného celoživotního vzdělávání ve zdravotních službách jsou 

(mimo jiné) následující: 1) specializační vzdělávání, 2) certifikované kurzy, 3) inovační 

kurzy v akreditovaných zařízeních, 4) odborné stáže v akreditovaných zařízeních, 5) účast 

na školicích akcích, konferencích, kongresech a sympoziích (tamtéž, díl 2, § 54). Účast 

na celoživotním vzdělávání uvedeném v bodech 1–5 se považuje za prohlubování kvalifikace 

(Česko, 2006b, § 230). Vzdělávání uvedené v bodech 1–4 mohou realizovat pouze zařízení 

akreditovaná Ministerstvem zdravotnictví České republiky (Česko, 2004, díl 2, § 54). Ostatní 

podoby vzdělávání, kam spadá i příprava a rozvoj nelékařských zdravotnických pracovníků, 

kteří se zabývají trénováním paměti, mohou uskutečňovat též poskytovatelé zdravotních 

služeb nebo jiné fyzické nebo právnické osoby, včetně právnických osob v působnosti jiných 

resortů než Ministerstva zdravotnictví České republiky (tamtéž). 

Systém vzdělávání pracovníků ve zdravotních službách prošel mnoha změnami. Do roku 

2017 byla jeho nedílnou součástí kontrola plnění povinnosti celoživotního vzdělávání, 

tzv. kreditní systém, který byl posléze zrušen. V současnosti platí povinnost celoživotního 

vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků (tamtéž, díl 2, § 53) zajištěná 

prostřednictvím samotných zaměstnavatelů. Pro pořadatele vzdělávacích akcí určených 

nelékařským zdravotnickým pracovníkům to znamená, že na rozdíl od předchozího stavu 

nežádají profesní organizace o souhlas se zařazením vzdělávací akce do systému 

celoživotního vzdělávání. Diskutována je související otázka kvality, kontroly a podoby 

dalšího profesního vzdělávání v této oblasti (Medical Tribune, 2017, nestránkováno). 

Poskytovateli informací o vzdělávacích akcích v oblasti celoživotního vzdělávání 

nelékařských zdravotnických pracovníků jsou Národní centrum ošetřovatelství 

a nelékařských zdravotnických oborů v Brně a Institut postgraduálního vzdělávání 

ve zdravotnictví v Praze. Vzdělávacích programů pro nelékařské zdravotnické pracovníky, 
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které jsou zaměřeny na kognitivní trénink a kognitivní rehabilitaci, se podle internetových 

stránek těchto institucí odehrává jen několik ročně. 

3.5 Vzdělávací program ČSTPMJ 

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, z. s. (ČSTPMJ) byla představena 

v kapitole 2. Vzdělávací program této společnosti určený trenérům paměti je ojedinělý svým 

časovým a obsahovým rozsahem. Jde o systém tří kurzů akreditovaných Ministerstvem práce 

a sociálních věcí České republiky (akreditace číslo 2016/0447; 2016/0448; 2016/0449) 

jako vzdělávací program pro celoživotní vzdělávání pracovníků v sociálních službách. 

Na jednotlivé kurzy je navázána třístupňová certifikace a kreditní systém kontinuálního 

vzdělávání, jde o jakési interní řízení kvality vzdělávání trenérů paměti. Kurzy jsou určené 

primárně personálu v sociálních službách, jsou nicméně otevřené i trenérům působícím 

v jiných oblastech, resp. jsou určeny všem, kteří se profesně věnují seniorům (ČSTPMJ, 

2019g, nestránkováno). 

Následující údaje jsou čerpány z webových stránek společnosti ČSTPMJ. Kurz 

„Certifikovaný trenér paměti I. stupně – aktivizační pracovník v sociálních službách“ se koná 

pravidelně jednou za rok. Má prezenční formu a rozsah 44 hodin (v průběhu jednoho týdne). 

Cílem kurzu je poskytnout návod, jak provádět kognitivní trénink s osobami zdravými 

i postiženými demencí; absolventi mohou tuto dovednost využít v praxi ke zvýšení kvality 

života seniorů ve svém zařízení či komunitě při vedení kurzů pro veřejnost (tamtéž). Vstupní 

předpoklady účastníka kurzu jsou „[...] pro pracovníky v sociálních službách: SOŠ v oboru 

sociální práce, SZŠ, VOŠ v oboru sociální práce, speciální pedagogika, nebo VŠ bakalářský 

studijní program v oboru ergoterapie, speciální pedagogika, sociální práce nebo VŠ v oboru 

psychologie, sociologie, andragogika, speciální pedagogika, sociální práce, ergoterapie, 

neurologie, rehabilitace a jiné lékařské obory nebo ÚSV v jiném oboru a minimálně 3 roky 

praxe v sociálních službách pro seniory. U ostatních zájemců se předpokládá minimálně 

dokončené středoškolské vzdělání.“ (tamtéž) Kurz je zakončen zkouškou, která sestává 

z ústní části (demonstrace praktické hodiny trénování paměti na zadané téma) a písemného 

testu, kterým se ověřuje, zda absolvent zvládl mnemotechniky. Úspěšný absolvent obdrží 

certifikát trenéra paměti I. stupně (tamtéž). 
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Obsah kurzu zahrnuje tato témata: úvod do psychologie paměti; strategie, motivace, 

mnemotechniky; základy integrovaného tréninku paměti; jak si budovat rezervní mozkovou 

kapacitu; jogging pro mozek – koordinační cvičení; mozek a jeho funkce; demonstrace 

modelové hodiny trénování paměti s různým tematickým zaměřením; didaktický přístup 

k trénování paměti; metodický průvodce trénováním paměti (tamtéž). 

Kurz „Certifikovaný trenér paměti II. stupně – aktivizační pracovník v sociálních službách“ 

se koná jednou za dva roky. Má stejnou formu a rozsah jako I. stupeň. Je určen pouze 

absolventům předchozího kurzu. Je zakončen závěrečným písemným testem. Úspěšný 

absolvent obdrží certifikát trenéra paměti II. stupně (tamtéž). 

Obsah kurzu pro trenéry II. stupně je tvořen těmito tématy: mnemotechniky; faktory 

ovlivňující mentální výkon ve vzdělávání dospělých; stres a kognitivní výkon; uměním 

k vyšší výkonnosti mozku; kreativita v práci trenéra paměti; pohybem k vyšší výkonnosti 

mozku; práce s textem v trénování paměti; jogging pro mozek, psychomotorická cvičení; 

úspěšné a neúspěšné stárnutí mozku; cévní mozkové příhody (CMP) a úrazy mozku; 

trénování kognitivních funkcí u pacientů po CMP; výzkum efektivity trénování kognitivních 

funkcí u seniorské populace; specifika trénování paměti u osob s demencí; kognitivní 

rehabilitace u osob s demencí (tamtéž). 

Kurz „Certifikovaný trenér paměti III. stupně – aktivizační pracovník v sociálních službách“ 

má kombinovanou formu a rozsah 88 hodin. Je určen trenérům paměti II. stupně. Obsahem 

kurzu je vypracování a obhajoba závěrečné práce, jejímž smyslem je prokázat teoretickou 

znalost a praktickou dovednost trénování paměti v souladu s filozofií ČSTPMJ (ČSTMPJ, 

2019h, nestránkováno). 

Certifikáty mají omezenou tříletou platnost, která se prodlužuje účastí v systému interního 

kontinuálního vzdělávání, resp. získáním předepsaného počtu 12 kreditů v průběhu 3 let 

(ČSTMPJ, 2019g, nestránkováno). Vzdělávací akce, realizované společností v rámci 

kontinuálního vzdělávání, jsou rozdělené na povinné (ohodnocené třemi kredity) a volitelné 

(ohodnocené jedním až dvěma kredity). Trenér paměti, který nezíská předepsaný počet 

kreditů v systému kontinuálního vzdělávání, ztrácí certifikaci ČSTPMJ a stává se 

„příznivcem trénování paměti“ (ČSTPMJ, 2019b, nestránkováno). 
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Kontinuální vzdělávání má podobu jednorázových, obvykle vícedenních vzdělávacích 

programů, které probíhají několikrát ročně. Obsah vzdělávání certifikovaných trenérů 

ČSTPMJ je koncipován jako multidisciplinární. Součástí vzdělávacího obsahu je rovněž 

zprostředkování informací o tradici, možnostech a limitech trénování paměti. V roce 2019 

proběhly například tyto přednášky různých odborníků: „Trénink pro slabozraké a nevidomé“, 

„Představení Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování“, „Jak se učit rychle 

a efektivně několik cizích jazyků najednou“, „Jak si zapamatovat vlajky“, „Jak učím cukrářky 

angličtinu“, „Žonglování se šátky“ (ČSTPMJ, 2019g, nestránkováno). Důraz je kladen 

na mnemotechniky a cvičení kognitivních funkcí doplněné pohybovými aktivitami a méně 

tradičními metodami trénování paměti. 
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4 Kompetence trenéra paměti seniorů 

4.1 Vymezení a obsah pojmu kompetence 

Profesionalita bývá vyjadřována prostřednictvím konceptu kompetencí, jak lze doložit 

například u Dvořákové (2013, nestránkováno): „Aby lektor mohl vykonávat svoji práci 

opravdu profesionálně, měl by disponovat určitými základními kompetencemi, tedy velmi 

zjednodušeně řečeno soubory znalostí, dovedností a postojů.“ Výraz „kompetence“ 

má přinejmenším dvojí význam: za prvé oprávnění, tj. souhrn pravomocí a odpovědností, 

za druhé schopnost vykonávat nějakou činnost, tj. soubor vědomostí, dovedností, postojů, 

zkušeností, motivace (např. Kocianová, 2010, s. 56). Ve druhém uvedeném významu 

se kompetence objevují především v personálním řízení a jako koncept klíčových 

kvalifikací/kompetencí také ve vzdělávání. 

Kompetence jsou teoretickým konstruktem; jejich definice, obsah, vzájemný vztah a význam 

pro organizaci jsou u různých autorů odlišné. Podstatné znaky kompetence shrnuje například 

Woodruffe (1992, s. 17), podle nějž musí popis kompetence vycházet z pozorovatelného 

chování; rysy osobnosti, hodnoty, motivy apod. představují proměnné, které toto chování 

ovlivňují; projevené chování se vztahuje k pracovnímu výkonu; a kompetence zahrnují 

„znalosti, schopnosti, dovednosti“ (Knowledge, Skills, Abilities, KSA). Koncept, který byl 

později rozšířen o „další charakteristiky“ (Other characteristics, tedy KSAO) představuje 

v anglosaském světě rozšířený přístup v oblasti lidských zdrojů (např. Phillips a Gully, 2013, 

s. 121), který nekomplikovaným způsobem definuje kompetence jako soubor znalostí, 

dovedností, schopností a dalších atributů, které člověk potřebuje k dobrému pracovnímu 

výkonu. 

Kompetence bývají uspořádány podle určitého klíče do kompetenčních modelů. 

Ty se vztahují ke konkrétnímu pracovnímu místu či ke skupině míst v konkrétní organizaci, 

jindy jde o univerzálnější pojetí, kdy kompetence vyjadřují předpoklady pro určité povolání 

či skupinu povolání. V odborné literatuře jsou někdy rozlišovány pojmy „kompetenční 

model“ a „kompetenční profil“, např. Bartoňková (2010, s. 103) vztahuje kompetenční model 

k pracovní pozici a kompetenční profil ke konkrétnímu pracovníkovi. Jiní autoři, 

např. Kubeš, Spillerová a Kurnický (2004) s pojmy nakládají volněji a chápou je jako 

totožné; tohoto přístupu se přidržuje i tato práce. 
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Existuje mnoho způsobů, jak formulovat kompetence určitého pracovního místa či povolání. 

Přístup může být deskriptivní, vycházející z praxe, nebo normativní, kdy je stanoven „ideální 

soubor“ schopností, které by nositel dané role měl mít. Druhý přístup je běžný 

(Beneš, 2014, s. 9), podle některých odborníků však obsahuje riziko, že touto cestou vznikne 

samoúčelný „seznam přání“ jen málo odpovídající realitě. 

4.2 Kompetence a role trenéra paměti seniorů 

Pokud přijmeme předpoklad, že kompetence představují smysluplný nástroj, pomocí 

něhož lze vymezit soubor znaků nezbytných pro dobrý výkon trenéra paměti a tyto znaky 

u trenérů cíleně rozvíjet, narazíme na stejné obtíže jako v předchozích kapitolách – 

kompetence trenéra paměti v literatuře (Klucká a Volfová, 2016; Preiss et al., 2010; Preiss 

a Křivohlavý, 2009; Štěpánková a Steinová, 2009; Válková, 2015) zpracovány nejsou. Různí 

autoři uvádějí výčty izolovaných či obecných a nespecifických znalostí a schopností, kterými 

by měl trenér paměti disponovat, například Preiss et al. (2010, s. 15): „Bez odborné znalosti z 

oborů neurovědních, geriatrie, gerontologie, psychologie a psychologie stáří, andragogiky a 

gerontagogiky, speciálně zaměřeného tělovýchovného lékařství a mnoha dalších souvisejících 

oborů by byl trenér paměti [...] diletantem a klientovi spíše škodlivým než prospěšným.“ 

Ucelený kompetenční profil trenéra paměti seniorů (ve smyslu vědomostí, dovedností, 

postojů apod.) dostupný není. Nenabízí jej ani rakouská internetová databáze 

Der BerufsInformationsComputer popisující trenéra paměti a myšlení (IBW 2019b, 

nestránkováno). 

Ve vzdělávání dospělých představují kompetence vzdělavatelů velmi rozšířené, široce 

diskutované téma. Tématu kompetencí, resp. představě o vzdělavateli dospělých, 

jeho odborné kvalifikaci apod., se věnovaly vlivné osobnosti andragogiky jako Franz 

Pöggeler, Malcom S. Knowles a mnozí další. Z novějších evropských dokumentů lze uvést 

studii Key Competences for Adult Learning Professionals (Buiskool et al., 2010). 

Jakkoliv jsou uvedené přístupy propracované, vycházejí z činnosti vzdělavatele dospělých, 

který není zaměřen na práci se seniory, a neobsahují kompetence nezbytné pro práci s touto 

cílovou skupinou. Jak upozorňuje Šerák (2015, s. 96), ve vzdělávání seniorů je mechanická 

aplikace principů a postupů z oblasti andragogické didaktiky často kontraproduktivní. 

Problematikou role, profesionalizace a profesionality vzdělavatele seniorů se opakovaně 

zabývá například Peter Jarvis. Z českých autorů se tématu kvalifikace vzdělavatele seniorů 
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věnují například Emil Livečka, Pavel Mühlpachr a další. Z posledních let jsou dostupné 

specializované modely kompetencí například vzdělavatele seniorů v ICT (Tomczyk, 2015), 

učitele na univerzitě třetího věku (Špatenková a Smékalová, 2015) apod. Kompetence 

vzdělavatele seniorů – ve smyslu obecného kompetenčního modelu – však představují „bílé 

místo“ gerontagogiky. 

V sociálních službách se tématu kompetencí věnuje řada odborníků a institucí. Klasifikací 

profesních kompetencí v sociální práci se v tuzemsku zabývají například Havrdová (1999) 

a Mlčák (2005). Naopak ve zdravotnické literatuře jsou kompetence pracovníků – ve smyslu 

schopnosti či způsobilosti – okrajové téma. Ve zdravotních službách je pojem „kompetence“ 

zavedený především ve smyslu „pravomoc“ vykonávat určitou činnost. V tomto smyslu 

se k pracovním kompetencím nelékařského zdravotnického personálu vyjadřuje zákon 

č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. 

4.2.1 Výběr zdrojů pro popis kompetencí trenéra paměti 

Další pozornost je věnována kompetencím povolání, která souvisejí s trénováním paměti 

seniorů. Cílem není přinést analýzu těchto kompetenčních modelů, ale vybrat informace, 

které jsou pro roli trenéra paměti relevantní. Na prvním místě jsou uvedeny Národní soustava 

povolání a Národní soustava kvalifikací, protože jde o institucionální zdroje provázané 

s českým právním řádem. Z odborné literatury je popsán kompetenční model lektora seniorů 

na univerzitě třetího věku Špatenkové a Smékalové (2015, s. 185–188). Jako příklad z praxe 

jsou zmíněny kompetence certifikovaného trenéra paměti, jak je stanovuje ČSTPMJ. 

4.2.2 Kompetence v Národní soustavě povolání  

V Národní soustavě povolání (NSP) jsou kompetence chápány jako souhrn vědomostí, 

dovedností, schopností a postojů umožňující uplatnění a osobní rozvoj jednotlivce (MPSV, 

2019b, nestránkováno). Jde o sledovatelné, měřitelné a hodnotitelné, trénovatelné a rozvoji 

přístupné předpoklady k výkonu určitého souboru činností (tamtéž). Model NSP člení 

kompetence do čtyř oblastí (MPSV, 2019g, nestránkováno): odborné dovednosti neboli 

soubor praktických dovedností potřebných pro výkon daného povolání; odborné znalosti 

neboli soubor teoretických vědomostí pro výkon tohoto povolání; obecné dovednosti neboli 

požadavky, které nesouvisí (pouze) s daným povoláním; a měkké kompetence, 

které vyjadřují požadavky na komplexní schopnosti člověka. 
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Zmiňované oblasti sestávají z konkrétních kompetencí. U každé kompetence je označeno, 

zda je pro dané povolání nutná nebo výhodná a pomocí tří až osmi bodové škály je udáno, 

v jakém rozsahu je kompetence vyžadována pro výkon daného povolání (MPSV, 2019b, 

nestránkováno). Obecné dovednosti a měkké kompetence jsou pro svoji přenositelnost 

společné pro všechna povolání. Při formulování kompetencí jednotlivých povolání vychází 

Národní soustava povolání z Centrální databáze kompetencí. Jde o internetovou „informační 

banku“, která udržuje soustavu téměř dvaceti sedmi tisíc kompetencí (tamtéž). 

V NSP se tato práce zaměřuje na povolání, která s trénováním paměti seniorů souvisejí. 

Vychází se přitom z oblastí, v nichž trénování paměti probíhá (vzdělávání seniorů, sociální 

a zdravotní služby). Konkrétní povolání byla v NSP vyhledávána na základě údajů 

o profesích trenérů paměti z webových stránek ČSTPMJ (ČSTPMJ, 2019ch, nestránkováno) 

a z odborné literatury (Šplíchal, 2017, s. 607; Válková, 2015, s. 22). Jako relevantní byla 

vyhodnocena následující povolání: lektor dalšího vzdělávání, animátor volnočasových aktivit, 

knihovník, pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, logoped ve zdravotnictví, 

psycholog ve zdravotnictví, ergoterapeut. 

Čerpání informací z internetových katalogů obsahuje úskalí v podobě toho, že informace 

často nejsou kompletní či aktuální. To se týká povolání z oblasti sociálních služeb, která se 

v databázi v současnosti nezobrazují, protože „jednotky v sociální oblasti ztrácí [...] svoji 

aktuálnost“ (MPSV, 2019d, nestránkováno) a byly dočasně archivovány. U dalších povolání 

– například animátor volnočasových aktivit – kompetence zpracovány nejsou (MPSV, 2019e, 

nestránkováno). U knihovnických povolání (MPSV, 2019f, nestránkováno) a u logopeda 

ve zdravotnictví (MPSV, 2019j, nestránkováno) trénink paměti uveden vůbec není. 

U dalších zdravotnických nelékařských povolání jsou v NSP uvedeny kompetence, 

které s trénováním paměti buď nesouvisejí, nebo je vztah k trénování paměti nespecifický. 

Zmínit je možné odborné dovednosti ergoterapeuta, mezi něž patří „trénink komunikačních 

a rozumových funkcí na základě indikace lékaře“ (MPSV, 2019h, nestránkováno) 

a „hodnocení senzomotorických, rozumových a komunikačních schopností ve vztahu 

k provádění běžných denních činností“ (tamtéž). Povolání psychologa ve zdravotnictví uvádí 

odbornou dovednost „provádění rehabilitace, reedukace a resocializace psychických funkcí“ 

(MPSV, 2019i, nestránkováno). Jmenované kompetence činnosti trenéra odpovídají, 

nevystihují ji však v celé šíři. 
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Jako nejkomplexnější zdroj podkladů v NSP se jeví kompetence lektora dalšího vzdělávání. 

Lektor dalšího vzdělávání dle NSP „řídí a realizuje výukový proces v dalším vzdělávání“ 

(MPSV, 2019c, nestránkováno). Činnosti lektora dalšího vzdělávání odrážejí průběh 

vzdělávacího procesu – od přípravy na výuku, přes její realizaci, po ukončení a vyhodnocení. 

Povolání nereflektuje specifika práce se seniory, pro mnoho činností lektora dalšího 

vzdělávání však lze najít u trenéra paměti paralelu, koneckonců Štěpánková a Steinová 

(2009) používají v metodické příručce pro trénování paměti výrazy „lektor“ a „lekce“. 

Odborné dovednosti lektora dalšího vzdělávání jsou odvozené z jeho didaktické činnosti: 

sestavení obsahu vzdělávání, rozpracování obsahu kurzu, zjišťování vstupních kompetencí 

a vzdělávacích potřeb účastníků, prezentace vzdělávacího obsahu, zadávání samostatných 

a skupinových prací účastníků, hodnocení účinnosti vzdělávání atd. (MPSV, 2019c, 

nestránkováno). Odborné znalosti lektora dalšího vzdělávání sestávají ze znalosti 

andragogiky, didaktiky a didaktické techniky, psychologie pro vzdělávání dospělých, 

hodnocení, testování a měření ve vzdělávání, metod a postupů lektorství v odborných kurzech 

a výuky odborných disciplin (tamtéž). Obecné dovednosti a měkké kompetence jsou v NSP 

společné pro všechna povolání, proto nejsou z důvodu snahy o úspornost zmiňovány. 

4.2.3 Kompetence v Národní soustavě kvalifikací 

Národní soustava kvalifikací, v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání, označuje kompetence jako „odborné způsobilosti“. Ty obsahově 

přibližně odpovídají odborným znalostem a dovednostem Národní soustavy povolání. 

Národní soustava kvalifikací se nevěnuje dosaženému vzdělání, obecným dovednostem 

ani měkkým kompetencím daného povolání, zabývá se pouze způsobilostmi ověřitelnými 

u kvalifikační zkoušky. Seznamy odborných způsobilostí jsou zpracovány v kvalifikačním 

a hodnoticím standardu. Kvalifikační standard stanoví, co má zájemce o získání profesní 

kvalifikace znát a umět; hodnoticí standard určuje pro každou jednotlivou odbornou 

způsobilost několik hodnoticích kritérií, úroveň požadovaného plnění a způsob ověření 

během kvalifikační zkoušky (MŠMT, 2019b, nestránkováno). V následujícím textu popisuji 

odborné způsobilosti lektora dalšího vzdělávání. Ostatní profesní kvalifikace relevantní 

pro činnost trenéra paměti v Národní soustavě kvalifikací zpracovány prozatím nejsou. 

Kvalifikační standard lektora dalšího vzdělávání obsahuje osm odborných způsobilostí, 

identických s odbornými dovednostmi a znalostmi lektora dalšího vzdělávání z Národní 



42 

soustavy povolání (srov. MŠMT, 2019c, nestránkováno a MPSV, 2019c, nestránkováno), 

s výjimkou odborné znalosti „výuka odborných disciplin“ (MŠMT, 2019c, nestránkováno), 

uvedené v Národní soustavě kvalifikací. Hodnoticí standard lektora dalšího vzdělávání 

obsahuje třicet sedm kritérií. Ve vztahu k trenérství paměti seniorů je zajímavé, že u dvou 

kritérií je zmíněna možnost odborného zaměření lektora na cílovou skupinu starších osob. 

Kritéria obsahují požadavek „vysvětlit práci se specifickými skupinami dospělých, zejména 

skupinou 55+“ a „popsat nastavení a průběh modelové situace (zaměřené i na skupinu osob 

55+) jednoznačně vedoucí k osvojení vybraného vzdělávacího cíle nebo kompetence“ 

(tamtéž). Věk padesát pět let nepředstavuje hranici periodizace lidského života, jak ji definuje 

například Světová zdravotnická organizace; k lidem ve věku padesáti pěti let se specificky 

nevyjadřuje odborná andragogická ani gerontagogická literatura. Demografické změny 

a prodlužování naděje dožití naopak posouvají hranici „stáří“ do vyššího kalendářního věku 

(Čeledová, Kalvach a Čevela, 2016, s. 14); podle Světové zdravotnické organizace 

se „sedmdesátníci stávají novými šedesátníky“ (WHO, 2015, s. 8). 

Lze jen odhadovat, s jakým záměrem byl pro účely posouzení kompetencí lektora zvolen 

a k označení celé skupiny použit právě tento věk. Možných odpovědí se nabízí několik. 

Stanovení hranice mohlo být vedeno snahou vytvořit kvalifikační standard lektora dalšího 

vzdělávání tak, aby byl univerzální a nebylo nutné vyčleňovat samostatnou kvalifikaci 

pro lektora vzdělávání seniorů. Zvolený věk rovněž může souviset se zhoršeným postavením 

osob předdůchodového věku na trhu práce (MPSV, 2018, s. 40), u nichž je vzdělávání 

chápáno jako opatření aktivní politiky zaměstnanosti, a kvalifikovaný lektor dalšího 

vzdělávání musí být kompetentní pro práci i s touto cílovou skupinou. Další možná souvislost 

je v podmínkách studia na univerzitách třetího věku, které bývají nastaveny právě na věk 

účastníků padesáti pěti let. 

4.2.4 Kompetence lektora seniorů podle Špatenkové a Smékalové 

Kompetence lektora zaměřeného specificky na seniory popisují Špatenková a Smékalová 

(2015, s. 185–188). Kompetenční model odráží výsledky empirického šetření realizovaného 

na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci. Na tomto místě je nutné 

poznamenat, že ačkoliv tato práce užívá označení „gerontagogika“ zavedeného na Katedře 

andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, při popisu 

kompetenčního modelu Špatenkové a Smékalové (tamtéž) jsou použity autorské výrazy 
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„geragogika“ a „geragog“. Beze změny je také ponecháno autorské užití výrazu 

„kompetence“ v jednotném čísle. 

Model třídí kompetence podle předpokládaných rolí profesionálního lektora seniorů. 

K identifikovaným rolím jsou přiřazeny skupiny kompetencí, popisující ideální nároky 

na vykonávané činnosti. Vznikají tak čtyři skupiny kompetencí: 

1. Osobnostní kompetence. Vychází z osobnosti lektora, je uvedena otázkou „kdo“ předává. 

Zahrnuje dílčí etickou, intersubjektivní, empirickou a sebereflektivní kompetenci. 

Samotný model není hierarchický, ale pracuje s konceptem centrality osobnostních 

kompetencí, které se projektují do všech ostatních. 

2. Odborná kompetence. Vychází z role odborníka, je uvedena otázkou „co“ se má předávat. 

Sestává z oborové a mezioborové kompetence. 

3. Andragogicko-geragogická kompetence. Vychází z role geragoga, je uvedena otázkou 

„koho“ se předávání týká. Sestává z andragogické a geragogické kompetence.  

4. Lektorská kompetence. Vychází z role lektora, je uvedena otázkou „jak“ se má předávat. 

Lektorská kompetence je autorkami považována za stěžejní, představuje specifické 

„know-how“ umožňující skloubit všechny dovednosti a vědomosti a přizpůsobit je dané 

situaci a cílové skupině. Zahrnuje didaktickou, psychodidaktickou, psychosociální, 

interpersonální, rétorickou a manažerskou kompetenci.  

Uspořádání kompetencí lektora v modelu Špatenkové a Smékalové je v rámci odborné 

literatury méně obvyklé. Přestože podle Beneše (2014, s. 19) není klasifikace kompetencí 

vzdělavatele dospělých sjednocena, panuje shoda v zavedeném dělení kompetencí na tři 

skupiny: odborné, metodické a sociální, které se nějakým způsobem seskupují kolem určitých 

osobnostních kvalit (kompetencí); podobně Langer (2016, s. 14–15) uvádí tři skupiny 

kompetencí lektora: odborné, metodické a osobnostní. 

Oproti tomu kompetenční model lektora seniorů Špatenkové a Smékalové samostatně 

vyčleňuje andragogicko-geragogické kompetence. Není zcela zřejmé, proč nejsou tyto 

kompetence součástí kompetencí lektorských. Zejména s přihlédnutím k tomu, že model 
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vznikl v prostředí univerzity třetího věku, kde je formální i odborná kvalita výukového 

procesu garantována lektory, kterými jsou profesoři, docenti či odborní asistenti dané vysoké 

školy (Vavřín, 2015, s. 91), může se zdát vydělení skupiny andragogicko-geragogických 

kompetencí jako nadbytečné. Je možné, že jde o snahu zvýznamnit charakter práce se 

seniory, kteří jsou chápáni jako zcela odlišná kategorie účastníků vzdělávání se specifickými 

potřebami, motivacemi apod. Tento pohled potvrzuje například Mühlpachr (2005, s. 15), 

podle něhož existuje řada potřeb a problémů, které jsou společné všem lidem, v některých 

z nich se zrcadlí specifický charakter a potřeby starších osob, vzdělávání nevyjímaje. 

Pokud je toto vysvětlení správné, nabízí se zkrátit název skupiny kompetencí pouze 

na „geragogické“. 

Součástí modelu není výčet projevů chování lektora, ze kterého bylo vycházeno 

při odvozování kompetenčních témat, ani hodnoticí škála, která by definovala, do jaké míry 

je daná kompetence nutná. Jeho přínosem je, že má empirický základ, je poměrně podrobný 

a propojuje v sobě kompetence různého charakteru (osvojitelné, pozorovatelné a hodnotitelné 

[odborná, andragogicko-geragogická a lektorská kompetence]), s těmi, které jsou ovlivnitelné 

a měřitelné jen obtížně, protože jsou dány vývojem osobnosti lektora (osobnostní 

kompetence). Model není deklarován jako kompletní a finální; představuje strukturovaný 

příspěvek k diskuzi o kompetencích vzdělavatelů seniorů. 

4.2.5 Kompetence Certifikovaného trenéra paměti ČSTPMJ 

Absolvent vzdělávacího programu ČSTPMJ (viz bod 3.5) je schopen „identifikovat 

vzdělávací potřeby klientů k udržení a zvýšení kvality života, nezávislosti a soběstačnosti, 

zvolit efektivní metody a techniky trénování paměti, adekvátní formy kognitivní stimulace, 

projektovat program trénování paměti z pozic zásad psychologie, neurobiologie, 

gerontagogiky, samostatně vést aktivizační program trénování paměti, uplatnit 

mnemotechnická a koncentrační cvičení včetně nácviku k samostatnému trénování, použít 

metody pohybových aktivit. Umí reagovat na aktuální intelektuální potřeby klienta, motivovat 

jej a s využitím všech efektivních nástrojů [...] mu napomoci k rozvoji osobnosti, zájmů, 

znalostí a tvořivých schopností“ (Preiss et al., 2010, s. 15). Požadavky jsou popsány 

srozumitelně, nejsou však sestaveny do kompetenčního modelu a nepopisují osobnostní 

předpoklady pro roli trenéra. 
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Výraz „kompetence“ používá ČSTPMJ ve smyslu oprávnění plynoucího z dosaženého 

certifikátu. Vymezení kompetencí trenéra paměti má tuto podobu: „Certifikovaný trenér 

paměti I. stupně: a) Je oprávněn vést samostatně kurzy trénování paměti. b) Je oprávněn vést 

osvětové přednášky pro laickou veřejnost“ (ČSTPMJ, 2019e, nestránkováno). Certifikovaný 

trenér paměti II. stupně má stejná oprávnění, navíc je oprávněn předávat formou odborného 

školení své zkušenosti s trénováním paměti svým profesním kolegům a vést osvětové 

přednášky pro odbornou veřejnost (tamtéž). Certifikovaný trenér paměti III. stupně má stejné 

pravomoci jako trenér II. stupně, k tomu smí pořádat odborné semináře o trénování paměti 

pro odbornou i laickou veřejnost a ve vybraných studijních programech vzdělávacích institucí 

(tamtéž). 

4.3 Kompetenční profil trenéra paměti seniorů 

V předchozím textu bylo konstatováno, že kompetenční profil trenéra paměti dostupný 

není, a na vybraných příkladech byly popsány možné přístupy k jeho tvorbě. S využitím 

získaných údajů přistoupím k autorskému návrhu kompetenčního profilu. Kompetenční profil 

trenéra paměti seniorů je sestaven kombinovaným přístupem. Vycházím z kompetenčního 

modelu lektora seniorů Špatenkové a Smékalové (2015, s. 185–188) a přizpůsobuji ho 

specifikům činnosti trenéra paměti. Využití kompetenčního modelu Špatenkové a Smékalové 

(tamtéž) jako výchozího zdroje jsem zvažovala, nakonec jsem se k němu přiklonila z níže 

uvedených důvodů: 

1. Varianta sestavit model z kompetencí obsažených v Centrální databáze kompetencí 

v současné chvíli není možná, protože tato databáze odpovídající kompetence 

neobsahuje. 

2. Obecný a ucelený kompetenční model vzdělavatele seniorů prozatím není dostupný. 

Je to pochopitelné vzhledem k situaci, kdy „spektrum vzdělávacích institucí 

orientovaných exkluzivně na cílovou skupinu starších dospělých je dosud velmi 

omezené“ (Šerák, 2015, s. 94), a tedy i počet specializovaných vzdělavatelů seniorů je 

nízký. Volba jakéhokoliv „specializovaného“ kompetenčního modelu (například 

lektora univerzity třetího věku, lektora ICT seniorů) k další úpravě je nutným 

kompromisem. 
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3. Využití modelu Špatenkové a Smékalové (2015, s. 185–188) může představovat 

výhodu v tom, že vyčleněná skupina „andragogicko-geragogických kompetencí“ 

umožňuje formulovat sjednocující nároky a přitom zohlednit profesní variabilitu 

trenérů paměti. Méně typické uspořádání skupin kompetencí jsem se proto rozhodla 

akceptovat. Je možné, že samostatně vyčleněná skupina kompetencí nalezne své 

opodstatnění. 

Při popisu kompetencí vycházím z témat, které zmiňuje literatura o trénování paměti (Klucká 

a Volfová, 2016; Preiss et al., 2010; Preiss a Křivohlavý, 2009; Štěpánková a Steinová, 2009; 

Válková, 2015) a z popisu odborných dovedností lektora dalšího vzdělávání dle Národní 

soustavy povolání (MPSV, 2019c, nestránkováno). Aby byl kompetenční model funkční, 

musí být uživatelsky přátelský a jednoduchý (Hroník, 2007, s. 185). Z tohoto důvodu je 

model Špatenkové a Smékalové (2015, s. 185–188) upravován pouze v oblastech 

specifických právě pro trénování paměti (jde o odborné, andragogicko-geragogické 

a didaktické kompetence). Obsah, označení a struktura dalších kompetencí jsou ponechány 

tak, jak je popisují Špatenková a Smékalová (tamtéž). 

Vypracovaný kompetenční profil obsahuje čtyři skupiny a dvacet dílčích kompetencí 

formulovaných pomocí slovesa v infinitivu. V celém znění je uveden v Příloze D. 

V následujících bodech uvádím komentáře k jednotlivým skupinám kompetencí. 

4.3.1 Osobnostní kompetence 

Osobnostní kompetence vypovídají o celkové osobnostní zralosti a integritě trenéra paměti. 

Nároků na osobnostní kvality trenéra se v literatuře o trénování paměti objevuje celá řada. 

„Trenér paměti musí mít rád lidi, cítit k nim empatii, mít radost z jejich úspěchu, být schopen 

je dovést k ,zázračným výkonům‘, přesahujícím několikanásobně jejich původní očekávání.“ 

(Steinová, 2009, s. 188) Zásadním nedostatkem je trenérova nedůvěra ve schopnosti vlastní 

i klientů (tamtéž, s. 191). Chrástková (2018, s. 37) vyžaduje autenticitu, vřelost, empatii, 

entuziazmus, bytostný zájem o druhé. Válková (2015, s. 50) uvádí potřebu pomáhat ostatním, 

proaktivní přístup, zodpovědnost ve vztahu k druhým. Podmínkou trenérské činnosti je 

ochota k celoživotnímu osobnímu rozvoji (Preiss et al., 2010, s. 33). Vřelost, angažovanost, 

empatie, celoživotní sebezdokonalování apod. nicméně nejsou specifické výhradně 

pro trenéra paměti, bývají vyžadovány u všech „vztahových“ povolání. Dílčí osobnostní 
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kompetence trenéra paměti seniorů jsou proto z modelu Špatenkové a Smékalové (2015, 

s. 188) převzaty beze změny. 

4.3.2 Odborné kompetence 

Preiss et al. (2010, s. 15) očekávají od trenéra paměti teoretické poznatky z oboru neurověd, 

geriatrie, gerontologie, psychologie a psychologie stáří, andragogiky a gerontagogiky, 

speciálně zaměřeného tělovýchovného lékařství a mnoha dalších souvisejících oborů. 

Je zřejmé, že trenér paměti nemůže obsáhnout všechny tyto oblasti podrobně. Měl 

by však rozumět základním pojmům z těchto oborů a svoje znalosti neustále aktualizovat. 

Vedle teoretických vědomostí o paměti a jejím stárnutí musí trenér paměti vědět 

co, proč a jak trénovat, jaké jsou optimální podmínky tréninku paměti a orientovat 

se v problematice efektivity trénování paměti. Součástí odborného vybavení trenéra paměti je 

znalost různých typů kognitivních cvičení a obeznámenost s aktivizačními a terapeutickými 

programy pro seniory. 

Kompetenční model Špatenkové a Smékalové (2015, s. 188) rozděluje odborné kompetence 

na oborové a mezioborové dílčí kompetence. Trénování paměti seniorů je ze své podstaty 

multidisciplinární činnost, domnívám se proto, že dělit vědomosti, dovednosti a zkušenosti 

podle kritéria oboru je u této role nadbytečné. Oborové a mezioborové kompetence 

proto v kompetenčním profilu trenéra paměti seniorů nerozlišuji. 

4.3.3 Gerontagogicko-gerontologické kompetence 

Ve své práci respektuji strukturu kompetenčního modelu Špatenkové a Smékalové (tamtéž) 

s tím, že pro tuto skupinu kompetencí upravuji označení a částečně též obsah. V roli trenéra 

paměti seniorů se setkává vzdělávání, učení a péče o seniory (srov. učební terapeut Petera 

Jarvise, 2001, s. 126–127). Skupinu kompetencí proto označuji jako „gerontagogicko-

gerontologické“. 

Trenér paměti by měl rozumět širšímu kontextu své činnosti. Měl by chápat, že cílem není 

pouze naučit seniory vybranou mnemotechniku, ale podporovat je v soběstačnosti, zvyšovat 

kvalitu života, v některých případech též – v souvislosti s předpokládaným prodlužováním 

délky pracovního života (Šerák, 2015, s. 96) – i zlepšovat uplatnění seniorů na pracovním 

trhu. Zároveň se trenér paměti nemůže orientovat pouze na utilitární aspekt své činnosti. 
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Trénování paměti, chápané jako zasahování nástroji vzdělávání do potenciálu stárnoucího 

člověka (srov. Preiss et al., 2010, s. 10), má jiný smysl pro pracujícího seniora, jiný 

pro posluchače univerzity třetího věku a opět jiný pro člověka s poruchou paměti; lehká 

kognitivní stimulace má svůj význam i pro osoby s demencí či v závěru života (Preiss et al., 

2010, s. 14–15). 

V ideálním pojetí využívá trenér paměti celoživotní schopnost lidského mozku přizpůsobovat 

se novým podnětům, čímž pozitivně ovlivňuje podobu stárnutí a kvalitu života konkrétního 

seniora (posiluje kognitivní funkce, zprostředkuje nové strategie učení se, usnadňuje zvládání 

každodenních situací, zvyšuje sebedůvěru, chuť a odvahu zapojit se do pracovního 

a společenského života), přičemž tento proces se odehrává v rámci celoživotního učení. 

Trenér paměti by proto měl znát koncepty úspěšného a aktivního stárnutí a celoživotního 

učení. Vedle toho se neobejde bez znalosti problematiky vzdělávání seniorů, různých forem 

jeho institucionálního zajištění, motivace seniorů k účasti na vzdělávání a bariér 

ve vzdělávání seniorů. Celkově by měl mít vědomosti gerontagogiky a sociální gerontologie, 

které mu umožní smysluplně uplatňovat jeho odborné a lektorské kompetence. 

4.3.4 Lektorské kompetence 

K dílčím lektorským kompetencím (didaktická, psychodidaktická, psychosociální, 

intersociální, rétorická a manažerská) kompetenčnho modelu Špatenkové a Smékalové (2015, 

s. 188) lze v literatuře o trénování paměti najít řadu potvrzujících výpovědí, například: trenér 

paměti by měl vytvářet pozitivní učební klima, respektovat vnitřní orientaci účastníků, mít 

snahu poznat jejich motivační, poznávací a emocionální předpoklady, podporovat jejich 

autonomii a přistupovat k nim partnersky (Chrástková, 2018, s. 38). Měl by mít schopnost 

získat pozornost seniorů, dokázat jim vysvětlit, proč by se měli tréninku paměti účastnit, 

k čemu jim nové poznatky a dovednosti budou dobré; měl by umět získat jejich spolupráci 

a angažovanost, pobídnout je ke sdílení jejich vlastních poznatků, zkušeností a nápadů 

(Štěpánková a Steinová, 2009, s. 17). Informace musí předávat jasně a srozumitelně, zdržet se 

nevhodných komentářů i nadbytečných informací (Válková, 2015, s. 51). Příkladů 

dokládajících shodu mezi požadavky na lektorské kompetence trenéra paměti a lektora 

seniorů lze nalézt celou řadu. Proto jsou dílčí lektorské kompetence – s výjimkou 

didaktických kompetencí – převzaty z modelu Špatenkové a Smékalové (2015, s. 188) 

bez úprav. 
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Trenér musí mít didaktické dovednosti, které mu umožňují připravit, realizovat, uzavřít 

a vyhodnotit trénink paměti. Z méně obvyklých didaktických přístupů je možné zmínit 

„terapii příjemného šoku“ (Štěpánková a Steinová, 2009, s. 15). Jde o metodu, kdy trenér 

vede účastníky k vytyčování náročných, „šokujících“ paměťových cílů. ČSTPMJ pracuje 

například se zadáním zapamatovat si jména prezidentů USA ve správném pořadí, 

zapamatovat si sto za sebou jdoucích čísel matematické konstanty π  a podobně (Preiss 

a Křivohlavý, 2010, s. 204). Takový úkol není pro zdravého a motivovaného seniora, který 

pochopil princip mnemotechniky a má dostatek času se cvičení věnovat, nesplnitelný. 

Předpokládá se, že po zvládnutí výjimečně obtížného úkolu bude senior přistupovat k dalším 

novým informacím s pozitivním postojem, což ovlivní nejen jeho objektivní paměťový 

výkon, ale též subjektivní přesvědčení o vlastních paměťových schopnostech (tamtéž, s. 50). 

Metoda je vhodná pro volnočasové trénování paměti. Nižší míru využití nalezne u osob 

s kognitivní poruchou či demencí, protože pracuje s předpokladem úplného a správného 

osvojení informací. 

4.3.5 Shrnutí kompetenčního profilu trenéra paměti seniorů 

Vypracovaný kompetenční profil, který je v celém znění uveden v Příloze D, není možné 

prezentovat jako úplný a definitivní. „Jediný správný“ kompetenční model ostatně neexistuje, 

což ale neznamená, že nemá smysl pokoušet se vytvořit takový, který má pro danou profesi 

(povolání, roli) nejsilnější postavení. K diskuzi o kompetenčním modelu trenéra paměti 

seniorů se nabízejí tyto otázky: 

1. Je uvedený kompetenční model dostatečně uživatelsky vstřícný? 

2. Je rozhodnutí ponechat strukturu kompetenčního modelu (samostatné vyčlenění 

„gerontagogicko-gerontologických kompetencí“) správné a smysluplné? 

3. Nebylo by vhodnější vycházet z jiného kompetenčního modelu? 

První otázka odkazuje na slabé místo zpracovaného kompetenčního modelu. Dvacet dílčích 

kompetencí umožňuje vyjádřit požadavky role trenéra paměti plasticky a podrobně, jejich 

množství však snižuje přehlednost. Počet dílčích kompetencí by bylo možné jejich 

sdružováním snížit, v této práci však považuji podrobný vhled do (nepopsané) role trenéra 

paměti za spíše přínosný. Pro srovnání, lektor dalšího vzdělávání dle Národní soustavy 
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povolání obsahuje třináct odborných dovedností a znalostí, sedm obecných dovedností 

a patnáct měkkých kompetencí (MPSV, 2019c, nestránkováno). 

Druhá otázka nemá jednoznačnou odpověď. Pokud pomineme obtížně vyslovitelný název 

skupiny kompetencí („gerontagogicko-gerontologické“), domněnka, že trenér paměti 

potřebuje pro kvalitní výkon ve své roli znát teoretické koncepty z oblasti andragogiky 

(gerontagogiky) a sociální gerontologie, je pouze teoretickým konstruktem. 

Odpověď na třetí otázku je opět nejistá. Jedním z nástrojů profesionalizace povolání je jeho 

veřejné uznání v národních klasifikacích (Despotovič, 2012, s. 76). Z tohoto hlediska by bylo 

ideální, pokud by byla role trenéra paměti zařazena do Národní soustavy povolání a popsána 

pomocí kompetencí z Centrální databáze kompetencí. Tato varianta však prozatím 

neodpovídá realitě, na neexistenci kvalifikačních standardů pro pracovníky ve sféře seniorské 

edukace poukazuje například Šerák (2015, s. 95). 
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5 Empirické šetření – kompetence z pohledu trenérů paměti 

V empirickém šetření se zaměřuji na oblast kompetencí trenéra paměti seniorů. Smyslem 

šetření je v návaznosti na teoretickou část přinést základní poznatky o problematice, 

pro niž je charakteristická absence informací. 

5.1 Metodika výzkumného šetření 

Pro účely empirického šetření byl použit kvalitativní přístup, zvolený s ohledem na to, 

že k tématu není k dispozici výzkum či teoretická/é studie. Kvalitativní výzkum mj. pomáhá 

při počáteční exploraci jevů, umožňuje získat podrobný popis a vhled do situace; jeho 

nevýhodou mj. je, že získaná znalost nemusí být zobecnitelná a výsledky mohou být snadno 

ovlivněny výzkumníkem a jeho osobními preferencemi (Hendl, 2005, s. 52). 

5.1.1 Cíl šetření a výzkumné otázky 

Cílem šetření je identifikovat kompetence, které považují sami trenéři paměti seniorů 

za důležité. Dílčím cílem je zjistit, jak trenéři paměti subjektivně hodnotí mnou zpracovaný 

kompetenční profil, uvedený v Příloze D. Byly stanoveny tři dílčí výzkumné otázky: 

 Které kompetence považují trenéři paměti seniorů za důležité? 

 Existují kompetence, které jsou specifické právě pro trenéra paměti seniorů? 

 Jak trenéři paměti seniorů hodnotí mnou vypracovaný kompetenční profil? 

5.1.2 Metoda a technika sběru dat 

Jako výzkumnou metodu pro získání informací jsem zvolila polostrukturovaný rozhovor. 

Polostrukturovaný rozhovor se vyznačuje připraveným souborem témat či otázek, aniž by 

bylo striktně stanoveno jejich pořadí; tazatel může formulace pokládaných otázek 

modifikovat (Reichel, 2009, s. 111). Výhodou rozhovoru s návodem je, že poskytuje kontrolu 

situace sběru dat, tazatel má větší jistotu, že se dostane na všechna (pro něj) zajímavá témata, 

osnova též ulehčuje srovnání jednotlivých výpovědí; omezující naopak je, že takto získané 

informace jsou filtrované tazatelem, jehož přítomnost může navíc vést ke zkreslení (Hendl, 

2005, s. 162 a s. 174). Rozhovory realizované v tomto šetření bych označila jako problémově 
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zaměřené (tamtéž, s. 175), neboť jsme se s respondenty opakovaně vraceli k tématu 

kompetencí. 

Převážná část otázek byla směřována k názorům respondentů. Podle Hendla (tamtéž, s. 168) 

je tento typ otázek zaměřen na porozumění kognitivním a orientačním procesům jedince; jde 

o otázky, které objasňují, co si lidé myslí o světě, jaké jsou jejich cíle, záměry, touhy 

a hodnoty. V oblastech, které by mohly uvádět respondenty do rozpaků, protože 

by navozovaly dojem zkoušky, event. by vedly ke zkreslení zvanému „interviewer bias“ 

(Disman, 1993, s. 134), kdy zkoumané osoby mají přirozenou tendenci ukázat 

se v co nejlepším světle, jsem kombinovala otázky směřované přímo k osobě respondenta 

(„Jak Vy sám/a…?“) s otázkami obecnějšími, které se týkají jeho názorů na „ideální stav“ 

(„Jaký by měl být…?“)  

Rozhovor jsem vedla s využitím scénáře rozděleného do šesti částí, obsahujících celkem 

patnáct otázek. Vedle připravených okruhů otázek jsem v případě potřeby průběžně kladla 

doplňující otázky, v některých případech jsem využila strategii sondáže (probing), sloužící 

k prohloubení odpovědí v určitém směru (Hendl, 2005, s. 170). Scénář rozhovoru je součástí 

Přílohy C této práce. 

První polovinu rozhovoru jsem věnovala zjišťování názorů respondentů na problematiku 

kompetencí trenéra paměti seniorů, ve druhé polovině rozhovoru byli respondenti seznámeni 

s vypracovaným kompetenčním profilem (Příloha D) a byl jim poskytnut čas 

na jeho pročtení. Následně byli respondenti požádáni o jeho zhodnocení. Materiál 

prezentovaný v průběhu šetření sloužil k prohloubení odpovědí respondentů a k rozvinutí 

jejich subjektivního pohledu na danou problematiku. Na předem zpracovaný kompetenční 

profil trenéra paměti seniorů nahlížím v tomto šetření jako na součást osnovy otázek, tedy 

jako podklad sloužící k vytváření porozumění (srov. Disman, 1993, s. 286). 

Rozhovory byly po předchozím upozornění a se svolením respondentů nahrávány. Všichni 

respondenti podepsali informovaný souhlas s účastí, cílem a průběhem empirického šetření. 

Formulář informovaného souhlasu je uveden v Příloze A. Podepsané formuláře mám u sebe 

uložené a mohu je poskytnout k nahlédnutí. 
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Rozhovory jsem následně přepsala technikou doslovné transkripce. Text jsem poté lehce 

stylisticky upravila, jazyková specifika (např. užívání obecné češtiny) a význam odpovědí 

zůstaly zachovány. Přepsané výpovědi jsem opakovaně pročítala a zvýrazňovala přitom 

důležité části textu. Poté jsem rozhovory okódovala pomocí otevřeného kódování (Hendl, 

2005, s. 247–248). Následně jsem v kódech začala hledat společné kategorie, kódy jsem mezi 

sebou srovnávala, a pokud náležely k podobnému jevu, slučovala jsem je do větších celků. 

Takto jsem identifikovala šest hlavních kategorií, které popisuji v bodech 5.3.1–5.3.6. 

K dosažení cíle jsem zvolila tematickou analýzu, kdy jsou analyzovány jednotlivé náměty, 

ovlivněné nejen návrhem rozhovoru, ale i jeho výslednou podobou (Švaříček a Šeďová, 

2014, s. 139). Domnívám se, že podstatná není jen shoda mezi výpověďmi respondentů 

a textem kompetenčního profilu, ale také to, co bylo řečeno „navíc“, či naopak co vyřčeno 

nebylo vůbec. Protože ve svém šetření neusiluji o budování teorie z dat, pomocí stanovených 

kategorií jsem rovnou hledala odpovědi na výzkumné otázky (bod 5.4 této práce). 

5.1.3 Výběr a popis výzkumného vzorku 

K otázce kompetencí trenéra paměti se mohou vyjadřovat různí respondenti, například 

účastníci trénování paměti či experti a lektoři ČSTPMJ. Domnívám se však, že odborníky, 

kteří v první řadě dokážou posoudit rozsah kvalifikace a typ kompetencí této role, 

jsou nositelé této role, tedy samotní trenéři paměti. 

Cílem kvalitativního výzkumu je „sebrat všechna data“ a nalézt struktury, pravidelnosti, 

které v nich existují (Disman, 1993, s. 287). Proto nebyl výběr respondentů redukován 

pouze na jednu z oblastí (zdravotní, sociální či vzdělávací služby), v níž trénování paměti 

probíhá. Kritéria výběru respondentů jsem proto stanovila následující: 

1. Respondent trénuje paměť se seniory. 

2. Respondent má certifikát trenéra paměti III. stupně ČSTPMJ. Požadavek certifikátu 

trenéra paměti III. stupně je zvolen proto, že zajišťuje vyšší míru homogenity 

respondentů; lze předpokládat, že jeho držitel se o trénování paměti dlouhodobě 

a systematicky zajímá. 

Základní vzorek tvoří sto tři trenéři paměti III. stupně. K tomuto číslu jsem dospěla 

spočítáním trenérů III. stupně, jejichž seznam je zveřejněný na stránkách společnosti 
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(ČSTPMJ, 2019ch, nestránkováno). Velikost výběrového vzorku jsem stanovila na dvanáct 

respondentů. Pro vlastní výběr respondentů jsem zvolila prostý náhodný výběr, kdy se 

jednotky výběrového souboru určují buď losem, nebo na základě vygenerovaných náhodných 

čísel (Reichel, 2009, s. 79). Kontakt na respondenty byl získán z informací uvedených 

na webových stránkách ČSTPMJ. Seznam trenérů paměti jsem vytiskla a rozstříhala, 

poté jsem vylosovala dvanáct jmen. Vylosovaní trenéři paměti byli osloveni e-mailem, 

v němž byli informováni o tématu mé bakalářské práce a požádáni o účast v empirickém 

šetření. Někteří z oslovených trenérů paměti odpověděli a souhlasili s účastí, jiní na mail 

nereagovali, proto jsem je následně kontaktovala telefonicky. Na některé oslovené 

respondenty se mi však telefonní číslo nepodařilo získat, dva z oslovených trenérů neměli 

o účast v šetření zájem, jeden oslovený trenér paměti aktuálně nepracuje se seniory. Losování 

jsem proto musela jednou opakovat, abych vygenerovala další jména. Celkem bylo osloveno 

devatenáct trenérů paměti. Rozhovory nakonec proběhly se dvanácti z nich. Ačkoliv jsem 

sama absolvovala kurz pro trenéry paměti, žádného z respondentů jsem předem neznala. 

Při domlouvání rozhovorů se ukázalo jako významné téma anonymita šetření. Někteří 

respondenti vyslovili požadavek, aby nebylo možné jejich osobu v textu identifikovat. 

Komunita trenérů paměti je poměrně malá, trenéři se průběžně setkávají, musí svoji 

certifikaci potvrzovat účastí na kontinuálním vzdělávání. Bylo patrné, že pocit anonymity je 

pro respondenty významným předpokladem toho, aby se mohli otevřeně vyjadřovat. 

Pro zajištění anonymity proto uvádím při popisu výzkumného vzorku pouze souhrnné údaje. 

Jmenný seznam respondentů mohu poskytnout k nahlédnutí. V dalším textu respondenty 

označuji písmenem R (respondent) a číslicemi 1–12. 

Respondenti působí v šesti krajích České republiky. Skupinu respondentů tvořilo deset žen 

a dva muži; zastoupení přibližně stejného počtu mužů a žen nemohlo být naplněno, 

protože v členské základně ČSTPMJ převládají ženy. Další souhrnná charakteristika 

respondentů (vzdělání, délka certifikace a další údaje) je součástí Přílohy B. 

5.2 Průběh šetření 

Rozhovory probíhaly v období od června do září 2019. Délka rozhovorů byla různá. Nejdelší 

rozhovor trval přes dvě hodiny, nejkratší zhruba třicet minut. Obvyklá délka jednoho 
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rozhovoru byla devadesát minut. Osm rozhovorů se odehrálo při osobním setkání v různých 

prostředích – v nemocnici, v kavárnách, v restauraci, v knihovnách, v domovech pro seniory. 

Většina stráveného času proběhla tím způsobem, že jsem postupně kladla otázky 

a respondenti na ně odpovídali. Poměrově méně času zabralo představení, četba a komentáře 

ke zpracovanému kompetenčnímu profilu; respondenti často odkazovali na první část 

rozhovoru ve smyslu, že „toto již bylo řečeno“. Proto jsem se snažila respondenty povzbudit 

k rozvinutí komentáře. Nabízela jsem též možnost komentovat zpracovaný materiál 

dodatečně (telefonicky či e-mailem); této možnosti využili dva respondenti. V průběhu 

rozhovoru nad zpracovaným kompetenčním profilem se objevila obtíž spočívající v nižší 

srozumitelnosti textu. Tato komplikace však měla v šetření svůj smysl, protože mě upozornila 

na nedostatek kompetenčního profilu.  

Čtyři rozhovory jsem realizovala telefonicky. Telefonické rozhovory byly vzhledem k tématu 

méně „přirozené“, navíc jsme rozhovor museli v určité fázi přerušit, abych mohla 

respondentovi e-mailem zaslat zpracovaný přehled kompetencí, následně jsme v telefonickém 

rozhovoru pokračovali. Zpětně soudím, že pokud by byla příležitost, vhodnější a příjemnější 

by bylo realizovat všechny rozhovory osobně. 

5.3 Popis a interpretace dat 

V této části prezentuji data získaná z šetření. Text je členěn do šesti částí. V části 5.3.1–5.3.4 

se zaměřuji na osobnostní, odborné, gerontagogicko-gerontologické a lektorské kompetence, 

v části 5.3.5 zaznamenávám výpovědi respondentů ke komunitě trenérů paměti, v části 5.3.6 

zachycuji výpovědi respondentů ke zpracovanému kompetenčnímu profilu. V každé části 

analyzuji a shrnuji výpovědi respondentů k určitému tématu, což doplňuji jednou či více 

citacemi z rozhovorů. V případě, že určitý výraz spontánně použilo více než šest, či naopak 

méně než dva respondenti, uvádím též jejich počet. 

Nejvíce komentářů se sešlo k tématům osobnostních předpokladů a lektorských dovedností 

trenéra paměti. Méně výpovědí se vztahovalo k odborným znalostem trenéra paměti. Pojmy 

související s gerontagogicko-gerontologickými kompetencemi respondenti sami od sebe 

nepoužívali vůbec. Během rozhovorů jsem se opakovaně přesvědčila, že jde o problematiku 

příliš teoretickou na to, aby se stala přirozenou součástí rozhovoru. Zatímco k ostatním 
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kompetencím se respondenti vyjadřovali spontánně a svoje komentáře rozvíjeli, reflexe této 

skupiny kompetencí byla stručnější a probíhala pouze formou přímo položených otázek. 

5.3.1 „Já jsem prostě srdcař.“ (R1) 

Tato část shrnuje výpovědi respondentů k tématice osobnostních předpokladů trenéra paměti. 

První otázka, směřovaná na kompetence, zněla: „Může se stát trenérem paměti každý 

(resp. každý, kdo absolvuje nějaký kurz)?“ Tato (záměrně naivní) otázka vyvolávala rozsáhlé 

odpovědi, v nichž se respondenti shodovali na tom, že ne každý může být dobrým trenérem 

paměti. Ve zdůvodnění zaznívaly především nároky na osobnost trenéra paměti; 

dva respondenti odpověď rozvinuli v tom smyslu, že záleží též na cílech a skupině účastníků. 

„Každý může být trenérem paměti, ale ne dobrým trenérem. [...] To není jenom o tom, že jako 

učitel přijdete, máte nějakej sešit, v něm nějaký cvičení, to uděláte, řeknete dneska dobrý, 

dneska špatný... Ty lidi by to neměli rádi.“ (R11) 

„Můžu být trenér paměti, kterej učí lidi v produktivním věku zapamatovat si kvanta 

informací, a prostě můžu frčet. Pak to může bejt každej, kdo zvládne informaci 

přetransformovat a předat. Ale v tom pojetí, ve kterým to vnímám já, že klient musí zažít 

úspěch, tak zejména pokud pracuju s nějakým způsobem znevýhodněnou populací, tak to 

znamená, že musí [trenér paměti] hodně upozadit sebe, přestoupit svý ego… To je taková 

kvalita, kterou nemá každej.“ (R4) 

„Musí se umět vcítit, aby přišel na to, co ten člověk [účastník trénování paměti] potřebuje, 

co je třeba znovu oživit, zjistit si o tom člověku... Mít kladný vztah k seniorům. Musí je znát, 

musí si umět představit, jaké to je být nahluchlý, absolutně nesoustředěný, třikrát zopakovat 

tu samou věc a nesmí se rozčílit, zůstat pořád hodně hodně trpělivý a usměvavý.“ (R9) 

Důraz na osobnost trenéra paměti měl v odpovědích respondentů podobu výčtů žádoucích 

osobnostních dispozic. Ty jsou v psychologii osobnosti vymezovány jako vrozená či získaná 

připravenost jednat určitým způsobem v určité situaci; bývají mezi ně řazeny rysy, schopnosti 

a trvalé motivy (Smékal, 2012, s. 49). Různých výrazů popisujících osobnost trenéra paměti 

se v rozhovorech vyskytlo celkem 42; respondenti dále uváděli nespecifické kvality trenéra 

paměti: měl by být „tak trošku psycholog“, nemělo by mu chybět „člověčenství“, „lidský 

přístup“, „nemusí být přímo doktor, ale měl by mít zdravotnický náhled“ a podobně. Rozsah 
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této práce neumožňuje provést podrobnou lexikální analýzu všech výrazů, z kapacitních 

důvodů jednotlivé pojmy dále nedefinuji. K analýze použitých výrazů přistupuji s odkazem 

na folkovou psychologii (Sedláková, 2004, s. 181–202); jestliže respondenti použili například 

výraz „empatie“ či „přívětivost“, spoléhám na to, že „jazyk folkové psychologie je součástí 

běžného jazyka, [...] rozdíly v používání slov lidmi však nejsou natolik velké, aby byly 

překážkou intersubjektivně probíhající komunikace“ (tamtéž, s. 186). U témat, která jsou 

v psychologii řadu let studována –  například osobnostní aspekty prosociálního chování –  je 

možné v českých podmínkách odkázat například na monografii autorů Záškodné a Mlčáka 

(2009). 

Respondenti považovali za nezbytnou součást osobnostních kompetencí trenéra paměti 

trpělivost (deset respondentů) a respekt (sedm respondentů). Nižší shoda byla u výrazů úcta 

a tolerance. 

„Měl by být hodně trpělivej a najít několik způsobů, jak tu věc vysvětlit, aby to prostě ty lidi 

pochopili.“ (R11) 

„Nemůže to dělat člověk, který nemá rád lidi, který není tolerantní vůči problémům lidí, 

jejich handicapu. Protože trénování paměti, to většinou nejsou kluby Menza. Občas se sejdou 

velmi zdatní lidé, kteří se chtějí dozvídat a učit se, ale spíše jsou to lidé, kteří mají problémy, 

nebo jsou velmi osamělí a berou to jako sociální kontakt.“ (R1) 

 „Co se týče u seniorů, určitě by nebylo vhodný, kdyby byl povýšenej. Takovej ten manažer. 

Podle mě by to bylo velice nevhodný, tam by ten člověk měl zůstat na stejný výši, jako oni. 

Aby uměl projevit úctu. On je tam sice jako trenér paměti, ale jim musí být s ním dobře. Musí 

se chovat tak, nejen aby jim něco předal, aby je taky potěšil a vždycky je povzbudil.“ (R3) 

Empatii, schopnost vcítění se, zmiňovali v různých souvislostech téměř všichni respondenti. 

Empatie je úzce spojena s kompetencí člověka porozumět druhým lidem a komunikovat 

s nimi (Záškodná, Mlčák, 2009, s. 99). Tato schopnost pomáhá trenérovi paměti vžít se 

do perspektivy seniora; pochopit jeho city, motivy, postoje nejen během samotné lekce 

trénování paměti, ale i ve vztahu k seniorovu předchozímu životu. 
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„Musí být tak trošku i psycholog, aby dokázal zvládnout situace... Nikdy nevíte, 

kdy toho člověka [účastníka trénování paměti] rozesmutníte. Nikdy to není jen o tom, že je 

všechno super.“ (R11) 

„Ti lidé [účastníci trénování paměti] si prošli mnohým těžkým, někteří z nich zažili druhou 

světovou válku, zůstávají v nich i bolestné zážitky. Takže je zapotřebí velká empatie.“ (R7) 

„Musí [trenér paměti] je chápat, musí s nima umět vycházet, musí mít takovou intuici, 

protože oni ti starší lidé jsou hrozně citliví a může se jim lehce ublížit.“ (R3) 

Velká skupina osobnostních předpokladů, které respondenti spontánně uváděli, se nějakým 

způsobem týká projevů prosociálního chování. Respondenti očekávají od trenéra paměti 

vlídnost, dobrosrdečnost, pozitivní přístup, optimismus a další znaky, které souhrnně označuji 

jako přívětivost (srov. Záškodná, Mlčák, 2009, s. 169–170). 

„Já je neustále chválím. I když vidím, že to není ono, tak říkám: ‚Vidíte, tenhle pohled mě ani 

nenapadl.‘ A vím, že oni moc a moc oceňují, když je člověk přívětivý.“ (R2) 

„Hlavně nepřestávat být vlídný. Senioři často řeknou: ‚Nooo, tohle je strašný, to nejde...‘ 

Prostě bejt pozitivní, umět pozitivně motivovat.“ (R5) 

Ve výpovědích respondentů se objevovalo vyjádření vlastní hodnotové orientace ve smyslu 

potřeb, zájmů, ideálů. Možnost kontaktu se seniory byla opakovaně uvedena jako jeden 

ze zdrojů pracovní motivace. Téměř všichni respondenti s uznáním a obdivem zmiňovali 

konkrétní účastníky svých lekcí trénování paměti. Domnívám se, že tyto zmínky lze označit 

jako pozitivní vztah k seniorům, v němž se projevují hodnoty a hodnotové orientace 

respondentů. Hodnoty sestávají z ideálů, zájmů a aktivit, které naplňují lidský život 

(tamtéž, s. 179). Je možné uvažovat o tom, že tuto pracovní roli zastávají zejména lidé 

s hodnotovou orientací zaměřenou na druhé (srov. tamtéž, s. 347). Současně může platit, 

že projevený pozitivní vztah zajišťuje trenérovi přízeň seniorů, což podporuje pozitivní 

atmosféru při trénování paměti a trenérovi též přináší nové podněty pro jeho vlastní rozvoj. 

„Třeba někdo zjistí, že mu to nejde se seniorama, ale jde mu to s manažerama. 

Což zas mě nebaví. Mě to baví se seniorama… To je jako s jídlem, já jdu raději na pomalejší 
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jídlo než do McDonalda. [...] Oni jsou sečtělý, oni četli trošku jinak než dnešní děti v mobilu. 

A i když mají náběh na alzheimera, já tam vidím, že když jim tam správně cvrknete, uměj být 

velice vtipný. Dává mi to smysl, nabíjí mě to, že je pobavím, že je rozesměju.“ (R9) 

„Měla jsem dojem, že to je potřeba, [...] že se společnost mění a že by to mohlo lidem prospět. 

Pro mě je to věc sociálního cítění.“ (R1) 

„Ty příběhy těch lidí, to mě vždy zajímá. Já se ptám možná až jako dotěrně… Ono mi to 

pomáhá, protože pak ten člověk pro mě není jméno, ale plastičtější osoba. Ale taky, 

když potkáte člověka, kterej prodával chlebíčky Werichovi, nebo byl v nějaký zajímavý 

situaci, o který se učí v dějepise, tak to je prostě hrozně poučný do života i pro mě.“ (R4) 

Co se týče empirických kompetencí (viz Příloha D), někteří respondenti uváděli, že nejsou 

ani tak důležité životní zkušenosti trenéra paměti; významná je především jeho ochota 

akceptovat zkušenosti seniorů. Jde o vnitřní otevřenost vůči zkušenosti, která se projevuje 

jako zvídavost a zájem o odlišnost ostatních lidí a jako chuť se od nich něčemu naučit. 

„Já jsem pochopila jednu věc - nejdřív se naučit jim porozumět. Musíme to dělat tak, 

aby to bavilo je, ne nás. Je nezajímají technologie, nezajímá je nová hudba, nové filmy. 

My musíme znát jejich hudbu, jejich věci, jejich minulost. Abych mohla trénovat dlouhodobou 

paměť, musím znát jejich historii. To je důležitý, musí nás zajímat jejich život. Naučit 

se jejich písničky. Takže já se začala drtit všechny ty hašlerovky, všechny ty dechovky. A jestli 

se mi to líbí nebo nelíbí… Já jsem prostě to chtěla dělat, tak jsem se to musela naučit. Moje 

mínění o dechovce šlo bokem.“ (R9) 

„Řekla bych, [že by trenér paměti měl] mít rozhled. Zkušenosti lze nabírat cestou. Může to 

být i člověk, kterej čerstvě vyleze ze školy a je mladej, pokud bude otevřenej tomu, že bude 

zkušenosti čerpat od těch lidí. [...] Ty senioři jsou nekonečná pokladnice. Musím být 

ale ochotná jim naslouchat.“ (R4) 

„Tím, že se k nim dostanete hodně blízko, oni vám pak řeknou hodně informací, 

které je možné použít pro přípravu dalších cvičení. [...] Můžu uvést nějaké téma, nechat je 

o tom mluvit, a oni tím, že vzpomínaj, tak procvičujou paměť, procvičujou řeč, výslovnost, 
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a to hodně do hloubky. [...] Takže nejenom já je něco naučim, ale oni mi předaj informace 

a svoje zkušenosti, které učej mě, a já to pak můžu poslat dál.“ (R11) 

Zajímavé bylo, že více než polovina respondentů zmiňovala jako žádoucí osobnostní 

vlastnost rozhodnost, která je zapotřebí, pokud při skupinovém trénování paměti vyvstane 

mezi členy skupiny konflikt. Mezi další rizika plynoucí ze skupinové dynamiky může patřit 

ostrakizace a nálepkování jednoho či více členů skupiny, pomluvy, nerespektování 

domluvených pravidel, převaha jednoho či více členů skupiny nad ostatními; v případě 

vzpomínkových aktivit též snaha jednotlivců překroutit či zveličovat vlastní minulost 

a názorové či ideologické střety (srov. Janečková a Vacková, 2010, s. 89–99). V takových 

situacích musí být trenér paměti duchapřítomný a pohotový k jednání, které tyto jevy 

poškozující jednotlivce i zájem celé skupiny zastaví (viz dále bod 5.3.4). 

„Musí být určitě i rozhodný, protože... Máme tam lidi, kteří zažili 20. století, nástup různých 

režimů, a ti lidé žili v různých sociálních skupinách, a teď se mi sejdou na jedné skupince. 

[...] Nesmím to nechat dojít k tomu, aby se mi tam začali dohadovat. Musím to včas zastavit, 

různá sporná témata.“ (R6) 

„Ta politika bejvá třaskavá, ale můžete narazit i na nějakou... Kdo má rád květák a kdo ne. 

To u těch seniorů bejvá náročný přijmout, hlavně v těch domovech [pro seniory], že někdo má 

jinej názor a furt se s nim můžu bavit, sedět u jednoho stolu. Takže to musí [trenér paměti] 

nějak ukočírovat.“ (R4) 

S rozhodností souvisí též sebedůvěra, důvěra ve vlastní schopnosti, kterou více než polovina 

respondentů uváděla jako důležitý znak osobnosti trenéra paměti. Dostatečné sebevědomí 

zmiňují i Janečková a Vacková (tamtéž, s. 86), podle nichž je potřeba, aby lidé rozuměli 

návrhům profesionála, který řídí (reminiscenční) skupinu a který je zodpovědný za to, 

že aktivita někam směřuje. 

„Neměl by mít nízké sebevědomí. Měl by si stát za tím, co dělá, protože oni to pak hned 

poznají. Nesmí být ustrašený. A když je neúspěch, nesmí ho to odradit.“ (R9) 

„No, já si myslím, že ten, kdo o sobě není přesvědčen, kdo se bojí mluvit a přednášet 

a předávat informace, ten to dělat nemůže.“ (R1) 
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Devět respondentů uvedlo jako užitečný osobnostní rys schopnost nadhledu, jisté životní 

moudrosti, kterou je možné chápat ve více významech:  1) Nadhled umožňuje trenérovi 

paměti v jeho práci pociťovat úspěch, ačkoliv cílů trénování paměti nemusí být dosaženo. 

2) Schopnost nadhledu souvisí též s nastavením vlastních hranic. 3) Nadhled ve smyslu 

profesionálního odstupu umožňuje trenérovi věnovat se účastníkům, aniž by hodnotil jejich 

předchozí život. 4) Schopnost nadhledu usnadňuje trenérovi paměti vykonávat jeho činnost 

i v náročných situacích – většina respondentů totiž uvedla zkušenost s kritickým účastníkem 

a/nebo s nesouladem ve skupině. Více než polovina respondentů rovněž zmínila, že je 

nezbytné, aby byl trenér paměti vyrovnaná osobnost. 

„Někdo to bere vážněji, chce podat výkon, ale já mám spíš nadhled. To je dost důležitý.  

Chceme do tý hlavy něco dostat, ale aby to současně nebrali tak vážně, aby to byla taková 

hra. Aby je to bavilo. Nedělám z toho vědu.“ (R3) 

„Musím mít ochotu pomáhat, ale zároveň mít nadhled, ne pocit, že zachránim celej svět. 

Mít svoje hranice.“ (R4) 

„Mě vlastně nezajímá pravda, jak se [účastník trénování paměti] choval. Já ho nemám co 

posuzovat, jak se choval, a koho to zajímá, dělá chybu. Zkoumat třeba, jestli byl v politické 

straně... Je to klient jako každý jiný, potřebuje protrénovat paměť z důvodu zhoršování 

kognitivních funkcí. Toto je podle mě strašně důležité.“ (R9) 

„Pravda je, že občas se objeví někdo, kdo to chce sabotovat… Že některý cvičení, 

třeba ten kalendář [paměťová technika k zapamatování jednotlivých dnů v roce], že už je to 

strašně složitý, že si to najde v mobilu. Určitě je potřeba, aby byl člověk [trenér paměti] 

vnitřně vyrovnaný a s nadhledem.“ (R5) 

Polovina respondentů použila při popisu osobnosti trenéra paměti jeden či více 

z následujících výrazů: nadšení, energie, živost, živelnost, zápal, elán. Skupinu těchto rysů 

(s vědomí značného zjednodušení komplexní problematiky typologie osobnosti, 

resp. specifických pozitivních emocí) označuji jako vitalitu. 

„Nemůžete tam mít někoho unylýho, kterej si tam bude něco povídat. Ty lidi tam prostě 

usnou.“ (R6) 



62 

„Já jsem možná tou formou trošku živelnější. Lidé mi někdy na začátku říkají: ‚Já odejdu 

trošku dřív‘, ale pak zůstávají a ani po skončení neodcházejí. (smích) Důležitý je ten zápal 

a to nadšení.“ (R8) 

Sedm respondentů považovalo za nezbytnou součást osobnostní výbavy trenéra paměti 

kreativitu a/nebo související schopnost improvizace. Trenér paměti se bez kreativity 

neobejde už vzhledem k tomu, že jde o sféru edukace, pro niž není ze strany státu 

předepsáno, co má být jejím cílem, obsahem apod. Trenér paměti je obvykle tvůrcem celého 

edukačního procesu, může přitom vycházet z  metodických materiálů ČSTPMJ, inspirovat se 

dostupnou literaturou apod., měl by však dodržovat zásadu individuálního přístupu (viz bod 

1.4). To vyžaduje tvořivost, připravenost změnit plán a přizpůsobit se potřebám seniorů. 

„Ty první lekce, to jsem šla přesně podle paní inženýrky Steinové [Danuše Steinová, 

zakládající členka ČSTPMJ] a ještě jsem z toho měla vítr, takže jsem nic nového nezkusila 

a vycházela jsem přesně z té její knížečky a tam jsem si to lovila, co s nima [s účastníky] mám 

dělat. [...] Teď už víc improvizuju. A [s účastníky] v Praze úplně experimentuju, tam se známe 

déle.“ (R3) 

„Měl by mít  pružnou mysl. Nikdy nemůžete dopředu odhadnout, jestli tam nebude nějaký 

dotaz, který vás nezdrží. Měl by být pohotový. Asi bude mít problém ten, který pojede jen 

podle přípravy.“ (R8) 

„Každá moje lekce je jiná, každej kurz je jinej. Trenér musí bejt kreativní, nejet v zajetejch 

kolejích. Někdy se stane, že místo deseti lidí přijdou tři, tak holt i tohle musí umět zvládnout.“ 

(R5) 

Devět respondentů spontánně uvedlo, že se trenér paměti neobejde bez ochoty dále se 

vzdělávat, bez chuti se rozvíjet a získávat nové poznatky v oboru: „Měl by se chtít vzdělávat, 

stále hledat nový metody pro to, aby tu činnost rozvíjel.“ (R11) Další vzdělávání trenéra 

paměti bylo často zmiňováno v souvislosti s odbornými znalostmi a systémem kontinuálního 

vzdělávání ČSTPMJ (viz dále body 5.3.3 a 5.3.5). 
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5.3.2 „Někde zavadim o nějakej mozek…“ (R4) 

Co všechno vlastně potřebuje trenér paměti seniorů znát a vědět? Jak podstatná je při práci 

se seniory znalost teorie trénování paměti? Následující oddíl shrnuje odborné kompetence 

trenéra paměti seniorů. 

Z výpovědí respondentů plyne, že senioři upřednostňují spíše prakticky orientované lekce. 

„Mohla bych o mozku vyprávět celý kurz, ale zjistila jsem, že je ta teorie moc nebaví. 

Pokud to postavíte na té teorii, tak vám to nebude fungovat.“ (R2) 

„Na osvětových přednáškách lidi zajímají souvislosti z neurověd, nebo když přijdou děti 

seniorů, který chtěj přihlásit svoje rodiče, tak tam to [odborné znalosti] využívám víc. 

Ale senioři chtějí spíš tu praxi, ne to povídání kolem. [...] Nějaké studie, na to je moc 

neužije.“ (R5) 

„Manažeři nebo studenti vyžadují úplně jiné informace. Oni potřebují techniky 

pro produktivní věk, jak se učit cizí jazyk, jak si zapamatovat čísla, jak zpracovávat 

informace pro nějaké práce. [...] Vyžadují jiný přístup, člověk musí být připravený na obtížné 

diskuze, mít náročné prezentace. [...] Na druhou stranu, když se věnuji seniorům, já sama 

musím znát vývojovou psychologii, musím znát stav jejich kognitivních funkcí. Ale nemusím 

jim to vysvětlovat. My spolu mluvíme o životním stylu, o vztazích.“ (R1) 

Podle některých odborníků platí, že senioři považují kategorie jako profesionalita 

či odbornost vzdělavatele za méně důležité než tzv. měkké dovednosti (srov. Tomczyk, 2015, 

s. 190). Respondenti však upozorňovali, že senioři předem předpokládají, že je trenér paměti 

odborně vybaven; odborná erudice je zdrojem jeho důvěryhodnosti. 

„Tím [vlastní odbornou znalostí] získáte důvěru těch klientů, protože samozřejmě, 

když budete míchat jablka a hrušky, tak vám pak nebudou věřit.“ (R4) 

„Já zažil třeba jednu úžasnou paní, jí bylo přes osmdesát, a já jsem jedno anglický slovíčko 

vyslovil tak, jak se píše. A byl jsem okamžitě opraven. Náročná posluchačka. (smích)“ (R7) 
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„Musím to znát sama, aby mě nechytili na švestkách. Ale zas oni [účastníci trénování paměti] 

maj někdy pocit, že vím úplně všechno. Tak potom musím říct: ‚Jo, to úplně nevim, ale můžu 

to zjistit.‘ A pak musím dostát tomu slovu.“ (R6) 

Při dotazování na obsah odborných kompetencí respondenti odkazovali na vzdělávací 

programy ČSTPMJ a dalších institucí, konkrétně Diakonické akademie, s.r.o., České 

alzheimerovské společnosti o.p.s., Remedia Praha o.p.s. a Národního ústavu pro duševní 

zdraví. Respondenti se shodovali v tom, že si nevystačí s informacemi z úvodního kurzu 

pro trenéry paměti, který pořádá ČSTPMJ. Zaznívaly příklady neformálního a informálního 

vzdělávání; jeden respondent uvedl, že by bylo dobré, pokud by existovala možnost 

formálního vzdělávání pro trenéry paměti. 

„To, co jsem se naučila na těch kurzech, to je tak půlka. Druhá půlka to už je nějakej můj 

zájem, kdy tím nějak žijete. Každej novej klient je výzva. Já mám nějakej přehled, a ve chvíli, 

kdy mi přijde klient, tak já si řeknu aha, tak tady by pomohlo třeba tohle, a jdu v tý metodě 

do hloubky. [...] Pak samozřejmě knihy, rozhovory s odborníkama. Někde zavadim o nějakej 

mozek, paměť, Alzheimerovu nemoc, mozkový příhody, hned zbystřím a čtu to.“ (R4) 

„Ten stávající systém je zajímavý. Ale ideální stav by byl, kdyby byl otevřen obor typu 

Bc. nebo Dis., který by bylo možné studovat dálkově a který by připravoval profesionály 

v tomto směru.“ (R7) 

Výpovědi směrem k odborným kompetencím lze shrnout takto: respondenti, kteří pracují 

se seniory s kognitivní poruchou či s demencí, uváděli především znalost problematiky 

kognitivních poruch a dále různých typů aktivizačních a terapeutických programů. 

Naopak respondenti, kteří pracují se seniory bez kognitivních obtíží, uváděli v první řadě 

znalost paměťových technik, doprovázených různými druhy kognitivních cvičení. 

Zaměření a hloubka odborných znalostí trenéra paměti tedy závisí na stavu kognitivních 

schopností seniorů, s nimiž trenér paměti pracuje. Mohlo by se zdát, že u osob s kognitivní 

poruchou může být odbornost trenéra paměti nižší. Respondenti však vypovídali spíše opačně 

– ti, kteří pracují s osobami s kognitivní poruchou, měli nároky na šíři a hloubku znalostí 

trenéra paměti vyšší. Co se týče paměťových technik, často zaznívala metoda loci, 

zapamatování pomocí příběhu, kategorizace a myšlenkové mapy. Zároveň respondenti 

uváděli, že je zapotřebí, aby trenér paměti sám paměťové techniky používal. 
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„Učím je loci, hlavně na tělo jim to funguje výborně, nebo v bytě, nebo v lednici po těch 

patrech. Dál [zapamatování] pomocí příběhu. Když jsme zkoušeli paměťové háčky, [...] 

někomu se to líbí, někomu ne. Mně to nefunguje, takže pak to nemůžu učit, když mi 

to nefunguje.“ (R9) 

„Ty myšlenkový mapy mi přijdou bezvadný i na výtvarný zpracování. Dali jsme si téma, 

jak přestat kouřit, aby ty lidi vytvořili něco, co mohou sami používat. Nebo jak zazimovat 

zahradu, to pak používaj každej rok.“ (R6) 

„Hlavně to nemůže být člověk, který, jak říká české přísloví moc hezky, káže vodu a pije víno. 

To, co radí ostatním, by měl umět aplikovat i na sobě.“ (R12) 

Respondenti jmenovali znalost mnoha různých terapií, přístupů k usnadňování učení 

a psychorelaxačních technik. Opakovaně byla zmiňována reminiscence, biblioterapie, 

muzikoterapie, arteterapie, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování, 

Mindfulness, jóga. „Myslím, že člověk by se neměl vázat jen na jeden směr, jenom jednu 

cestu. Měl by mít všeobecnej přehled, také přehled o různých terapiích, vybrat si z nich to 

nejlepší. Z každý terapie si můžete něco vzít, co vaše trénování paměti obohatí… A lidi vám 

pak choděj rádi, pak to máte úplně jiné.“ (R11) 

Někteří respondenti uváděli, že trenér paměti by měl znát doporučení týkající se zdravého 

životního stylu a vhodné výživy pro mozek. „Můj cíl je naučit lidi změnit životní styl tak, 

aby podporovali správnou funkci mozku, aby podporovali ideální chemii v mozku, 

aby podporovali svůj výkon tím, že budou mít sociální kontakty, že se budou učit, že si budou 

dopřávat pozitivní zážitky a vyhýbat se stresu. [...] Aby se vyhýbali závislosti na cukru, 

aby neměli inzulínovou rezistenci, která je považovaná za jednu z příčin demence. Snažím se 

jim to vysvětlit, říkám jim, kde se dočtou laické informace, a mezitím si hrajeme.“ (R1) 

Vedle znalostí odborných by měl mít trenér paměti všeobecný rozhled. U reminiscenčních 

programů považovali respondenti za nezbytnou znalost dějin, resp. společenských 

a kulturních souvislostí 20. století. Trenér paměti musí být schopen klást zvídavé otázky 

i zasvěceně reagovat (srov. Janečková a Vacková, 2010, s. 68). „Všichni [senioři] mají 

procestované celé Československo, protože nikam nemohli, že jo, takže využívám jejich 
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znalosti a vědomosti. Takže děláme doplňovačky, třeba Rychnov nad čím?, nebo jestli je 

Líbeznice ta nebo ty. A třeba polemizujeme. Ale k tomu to musím sama znát.“ (R9) 

Respondenti, kteří pracují se seniory individuálně, uváděli, že trenér paměti by měl mít 

znalost biografie konkrétního seniora. „Měl by mít povědomí o zdravotním stavu 

a sociálních podmínkách konkrétního klienta. Znát prostředí, ze kterého vzešel, protože třeba 

město a venkov má různé kulturní odlišnosti. [...] Vědět něco o rodině [klienta]. Jinak stačí 

jedna špatně volená věta nebo neznalost, a je to, jako když se nasype sůl do otevřené rány.“ 

(R6) Respondenti zde potvrzují názory odborníků, podle nichž je znalost životního příběhu 

východiskem pro individuální plánování dané služby (tamtéž, 2010, s. 53). 

V rozhovorech také zaznělo, že trenér paměti by měl mít praktickou mezioborovou znalost, 

spočívající například v tom, že ví, na jaké pracoviště odkázat konkrétního zájemce 

o diagnostiku kognitivních funkcí a podobně. Měl by vědět, čemu se věnují jednotlivé 

organizace a instituce, a to optimálně na mezinárodní, národní i regionální úrovni. 

„Pokud pracuju se zdravou populací, tak ve chvíli, kdy mi do skupiny přijde člověk, kterej 

výrazně nestíhá ostatní, tak mi to bude podezřelý. [...] Takže vědět, kam ho případně 

odkázat.“ (R4) 

5.3.3 „Mně jde o zvýšení jejich sebevědomí.“ (R3) 

V této části zachycuji výpovědi respondentů ke gerontagogicko-gerontologickým 

kompetencím. Pojmy jako celoživotní učení či aktivní stárnutí v rozhovorech 

přímo jmenovány nebyly. Opakovaně však bylo zmiňováno téma cílů trénování paměti. 

Pouze dva respondenti uvedli, že cílem trénování paměti je vlastní zlepšení či udržení paměti 

seniorů. Naopak devět respondentů definovalo cíl šířeji, například: prevence kognitivních 

poruch, změna životního stylu, podpora sebevědomí seniorů, udržení samostatnosti ve stáří, 

zpříjemnění stáří a smysluplná aktivita ve stáří. Domnívám se, že lektorská schopnost trenéra 

paměti vhodně stanovovat cíl lekce se „opírá“ o jeho gerontagogicko-gerontologické 

kompetence. 

„Já mám vnitřně nastavený cíl tak, aby společnost, ať jsou to děti, dospělí nebo senioři, 

aby vlastně přijali trénink mozku jako běžnou součást života. Už jsme se naučili běhat, chodit 

do posiloven. Víme, že máme dobře spát, dobře jíst, ale zapomínáme pořád na tu hlavu. 
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Takže já se snažím, možná to zní trošku nadneseně, nějak motivovat nebo formou osvěty říct, 

že trénink mozku není nuda.“ (R12) 

„Mě hodně baví, když někdo řekne: ‚Já to nevim.‘ To slovo nevim, na to já úplně čekám. 

Musim je [účastníky trénování paměti] k tomu dovést nějakou jinou cestou, dát nějakou 

asociaci, co zafunguje, a najednou na to přijdou a mají z toho radost. A to je můj cíl. 

Zpříjemnit jim tu chvíli, aspoň na tu chvíli zapomenou na to stárnutí. Pořád je udržovat 

v tom, že si na to můžou přijít sami.“ (R6) 

„Oni řeknou: ‚Je mi to naprosto k ničemu, já to neuplatnim.‘ Ale já říkám: ‚To vůbec nevadí, 

ukažte to sami sobě, že to dokážete.‘ Mně jde o zvýšení jejich sebevědomí.“ (R3) 

Specifika práce se seniory vyjadřovali respondenti pomocí srovnání s dalšími cílovými 

skupinami. Už v průběhu prvního rozhovoru zaznělo, že práce se seniory je podobná práci 

s dětmi. 

„Oni se někdy ptají: ‚Dneska nebudou domácí úkoly?‘ A občas mi řeknou ‚Paní učitelko.“ 

(R2) 

„Spousty věcí pro děti se dá uplatnit i pro seniory. Takže společně trénujeme a lovíme 

znalosti, zeměpis, spisovatele, co bylo ve školních letech. [...] Taky jsme se vrátili k dětským 

hrám, jednou jsme třeba hráli ‚město moře stavení‘ a strašně jsme se nasmáli a bylo to 

úžasný.“ (R3) 

Přirovnání k práci s dětmi se v rozhovorech objevilo vícekrát. Jde o pohled, který je 

vzhledem k andragogickému pojetí dospělého jako aktivního činitele spoluodpovědného 

za svoje učení méně obvyklý; rozdíly mezi andragogikou a pedagogikou patří mezi klíčová 

témata andragogické teorie (např. Malcolm S. Knowles, 1970). Proto jsem respondenty 

žádala respondenty o bližší vysvětlení. Jejich postoj mohu formulovat takto: trénování paměti 

se seniory je podobné práci s dětmi zejména v didaktických pomůckách, 

někdy též v tématech, která trenér paměti volí: „Jindy nám pomáhají roční období, taková 

linie ze školství. Ale přikláním se k tomu, aby to bylo jako s dospělým člověkem, aby se 

nesklouzlo k nějaké dětinskosti.“ (R6) 



68 

Rozdíl spočívá podle respondentů v tom, že při individuální práci musí mít trenér paměti 

povědomí o zdravotním stavu a sociálních podmínkách daného seniora. Při skupinové práci 

toto sice možné není, přesto musí trenér paměti přistupovat k seniorům s ohledem na jejich 

životní zkušenosti, které obvykle jeho vlastní životní zkušenosti přesahují. „Co se děti učí, 

se seniory znovu vybavujeme. Na to jsou i podobné materiály. [...] Se seniory po mozkových 

příhodách, úrazech, se znovu se učíme mluvit, vizualizovat. Malé dítě i senior potřebují být 

ve společnosti, musí komunikovat. Je to velice podobné. Ale oproti malému dítěti, u starého 

člověka musím znát jeho historii.“ (R9) 

Životní zkušenosti seniorů jsou nepochybně bohatým zdrojem pro vlastní učení se. 

Antagonisticky však působí změny doprovázející biologické stárnutí, což může vyvolávat 

psychologickou bariéru v podobě nejistoty a studu. Trenér paměti musí mít specifickou 

lektorskou dovednost, jak s touto bariérou pracovat. 

„Děti jsou strašně upřímné a bezprostřední, reagují okamžitě. Senioři přemýšlejí, hledají 

těžší odpověď v tom cvičení, než skutečně je. Musím jim říkat: ‚Nehledejte v tom složitost, 

řekněte mi, co Vás první napadne.‘ “ (R2) 

„Třeba používání psacích potřeb je kulturní projev. Oni [senioři] si leckdy uvědomují, 

že ztrácí tu schopnost, a třeba se za to i stydí. [...] Někdo třeba přijde a řekne: ‚Víte, 

já opravdu už nemůžu nic dělat, já špatně vidím, špatně slyším.‘ A mým úkolem je zaměřit 

ho na to, co funguje, ne co nefunguje.“ (R6) 

Téměř všichni respondenti vnímali jako závažnou bariéru ve vzdělávání smyslová omezení 

související se stárnutím. Zmiňovali význam kompenzačních pomůcek (brýle, sluchadla, 

invalidní vozík apod.) pro hladký průběh lekce. Respondenti, kteří působí v pobytových 

zařízeních pro seniory, považovali jejich zajištění či kontrolu za součást činnosti trenéra 

paměti. V ostatních případech trenér paměti kompenzační pomůcky sice zajišťovat nemusí, 

nicméně musí brát potaz jejich možnou absenci. 

„Stane se, že mám cvičení připravený a přijde člověk, kterej nevidí, tak to pak musim celý 

přetransformovat, [...]“ (R4) 
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„Je to náročný i po tý fyzický práce, protože my si nehrajeme s těmi lidmi. Leckdy 

pečovatelky řeknou: ‚Jo, ty si s nimi jenom hraješ.‘ Ale my vlastně musíme toho klienta 

přesvědčit, vytáhnout z postele, odvézt, přivézt. Musíte umět manipulovat s vozíky a s jinými 

kompenzačními pomůckami. [...] Nebo když máte všechno připraveno a řeknete jim: ‚Tak si 

vezmeme tužky‘, a vidíte, že někdo nemá brýle. To je takové rozuzlení. (úsměv) A příště je 

zas zapomenou. (smích)“ (R6) 

Na přímou otázku po specifických nárocích seniorské edukace všichni respondenti jmenovali 

některá z „tradičních“ gerontagogických doporučení (např. Livečka, 1979, s. 129–130; Šerák, 

2009, s. 196). Trenér paměti musí volit vhodný způsob komunikace: mluvit pomalu 

a přiměřeně nahlas, dobře artikulovat, udržovat oční kontakt, pokud je to vhodné, podpořit 

komunikaci dotykem. „Měl by [trenér paměti] mluvit pomalu a výrazně, ne potichu 

nebo rychle. Když nemaj oční kontakt, to nemaj rádi. Já udržuju osobní kontakt, chodím mezi 

nimi:  ‚Viděj všichni na mě? Slyšej mě všichni?‘ Já mám pěveckej hlas, takže si je umím 

získat.“ (R9) Respondenti dále zmiňovali nezbytnost upravených materiálů, zejména vyšší 

kontrast a velké písmo. Trenér paměti též musí poskytnout delší čas na jednotlivá cvičení. 

„Je tam delší vybavování. Musí se jim dát víc času, aby nebyli pod časovým tlakem, 

aby z toho měli zábavu, aby byli spokojení, aby měli pocit, že se k něčemu doberou.“ (R6) 

5.3.4 „Nedopustit, aby někdo nezvládnul úkol.“ (R6) 

V následující části popisuji data týkající se lektorských kompetencí. Organizační rámec 

trénování paměti, který respondenti zmiňovali, je různý. Vždy jde o prezenční aktivitu – 

někdy jednorázovou, jindy dlouhodobou; individuální i skupinovou. Co se týče didaktických 

metod, lze konstatovat, že široce nastavený cíl (viz bod 5.3.3) umožňuje respondentům volit 

rozmanité postupy. Ve výpovědích respondentů se objevila řada didaktických metod. Často 

byla zmiňována přednáška, diskuzní metody, střídání skupinové a individuální práce, práce 

ve dvojicích. Respondenti uváděli, že využívají  práci s textem a s obrazem. Objevila se 

dramatizace, zpěv, tanec a pohyb, výtvarné techniky. Hojně byly zmiňovány didaktické hry. 

Respondenti dávali důraz na interaktivitu, střídání různých metod, kombinaci čtení, psaní, 

diskuzí, výkladů, individuálních a společných aktivit, smyslové stimulace a relaxačních 

aktivit, to vše s využitím mnoha pomůcek. Na druhou stranu, dva respondenti uvedli, 

že dávají přednost „tradičnímu formátu“ frontální výuky a stylu „tužka-papír“ 
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(resp. flipchart-tužka-papír). Pro trénování paměti je tedy charakteristická didaktická 

variabilita. 

„Záleží, jak zrovna vymyslim tu hodinu. Někdy vylovim nějaký papíry, jindy jdu jak vánoční 

stromek. [...] Používám hodně různý deskový hry. Mám osvědčený kartičky a k nim x variant, 

co s nima jde dělat. Nějaký obrázky, můžete si je zapamatovat, skládat nějaký příběh, spousta 

věcí. A pak ještě mi přijdou hodně dobrý pomůcky na procvičování smyslů. Dát těm lidem 

zažít, že používaj nějakej smyslovej vjem, na kterej se normálně moc nesoustředěj. To jsou 

pomůcky, co si vyrábim, různý hmatový pytlíky a tak.“ (R4) 

„Využíváme různé hračky, které jsem překřtila na mozkohračky. Jsou to různé chytré hry, 

hlavolamy a rébusy, které si člověk může vzít do ruky a hrát si s tím tak, že trénuje právě 

ty kognitivní funkce. Není to strohé sezení u stolu s papírem a tužkou.“ (R12) 

„Třeba mně připadá, že lidi jsou přehlcený slovem, furt na ně někdo mluví, v médiích, běží 

jim zapnutá televize. Takže spolu třeba posloucháme hudbu, oni se zklidní. Nemusíme do nich 

pořád něco hučet. Podpořit ten stav rozjímání, to je taky důležitý pro mozek.“ (R6) 

Výpovědi se rozcházely v přístupu k technologiím, které při trénování paměti běžně využívají 

pouze dva respondenti, z nichž jeden pracuje výhradně se seniory bez kognitivního deficitu, 

druhý naopak převážně se seniory s kognitivním deficitem. Na základě tohoto šetření lze 

soudit, že využití technologií není v trenérské praxi rozšířené. 

„Hodně využívám trénování paměti pomocí počítače, mám programy HAPPYneuron 

a EEG Biofeedback. [...] Když mám nějaký lidi s titulem, i profesoři tady jsou, 

tak ti jednoznačně chtějí, aby jim to [výsledky diagnostiky kognitivního screeningu] ukázal 

počítač. Protože pak berou, že to není nějaký chlácholení.“ (R11) 

„Technologie, v tom moc nejedu, jedině mám nějaký aplikace v mobilu jako ozvláštnění 

individuální hodiny. Navíc to tomu člověku [účastníkovi trénování paměti] může dát novej 

vjem, že třeba ovládá nějakej přístroj. Jinak pravda je, že to moc nepoužívám.“ (R4) 

„Má to nevýhodu v tom, že si lidé ty přístroje nemohou koupit, protože jsou hodně drahé. 

Neurotechnologie nejsou ani v plenkách, je to takové embryo.“ (R12) 
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Zajímavé bylo zjištění, že většina respondentů nevyužívá powerpointové prezentace 

či multimediální prvky. Současný trend multimediálních výukových technologií, sloužících 

ke zlepšování kvality a atraktivity ve vzdělávání dospělých (srov. Tomczyk, 2015, s. 160), 

se v trénování paměti seniorů zatím neobjevuje. Respondenti tento fakt zdůvodňovali různě. 

„Nepoužívám počítač. Snažím se o skupinovou dynamiku. U počítače se ztratí lidský faktor, 

ten je při trénování paměti strašně důležitej. Oni se navzájem podporujou.“ (R5) 

„Já vlastně tvrdošíjně jdu proti proudu, nemám s sebou prezentace. Já vždycky říkám, 

abych si něco pamatovala, tak tomu musím věnovat pozornost. V okamžiku, kdy promítnu 

nějakou prezentaci, tak všichni koukaj na tu prezentaci a už nepřemýšlej nad tím, 

co jim řikám.“ (R4) 

„Ony jim hudební ukázky nedělaj dobře na sluchátka. Kolikrát mají problém rozeznat 

mezi boucháním kladiva a zpěvem ptáků, každej tam [v domově pro seniory] je hluchej. To mi 

nefunguje.“ (R9) 

Zároveň se však respondenti shodli na tom, že trenér paměti by měl mít dobrou úroveň 

počítačové způsobilosti, protože musí při přípravě komunikační a informační technologie 

využívat. „Hodně si připravuju ty materiály přes počítač, abych si je mohla vytisknout. [...] 

Vyhledat si různý záležitosti. Nebo můžu ukázat seniorům na street view, když si o nějakém 

místě povídáme a chtěj třeba vědět, jak to tam vypadá dneska.“ (R11) 

V souvislosti s technologiemi, literaturou a nejrůznějšími pomůckami, které umožňují 

jednotlivcům trénovat paměť v soukromí domova, někteří respondenti definovali, 

v čem spočívá význam role trenéra paměti. 

„Lidi často sklouznou do toho, že dělaj jen to, co je baví. Už neprocvičujou komplexně. 

Někdo řekne – já luštím křížovky. Ale co ostatní kognitivní funkce? Právě proto tam musí být 

trenér, který řekne, ano, tohle vám jde skvěle, ale tohle bychom měli ještě udělat. Musí lidi 

nenásilně v několika krocích dovést k tomu, aby se posunuli dál, aby nedělali pořád 

to stejný.“ (R11) 
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„Ten člověk si doma udělá nějaké cvičení [z knihy], které nezvládne, tak to zas zavře a řekne 

si, ne, já už mám teda špatnou paměť. A vlastně ho to srazí a už se k tomu nedostane.“ (R6) 

„To je stejné, jako když se přihlásíte na angličtinu a víte, že tam máte dojít a že tam na vás 

někdo čeká. Tak jdete. Když máte v plánu dělat angličtinu doma, tak budete dělat všechno 

možný jiný. (smích) Přidaná hodnota trenéra paměti je ta motivace a to, že na to člověk není 

sám.“ (R12) 

Všichni respondenti znali výraz „terapie příjemného šoku“ (viz bod 4.3.4 této práce). 

Respondenti vlastními slovy a na různých příkladech vysvětlovali, že jde o specifickou 

kompetenci trenéra paměti, spočívající v nastavování cíle cvičení, event. ve volbě souboru 

informací určených k zapamatování tak, aby byl cíl pro seniora na první pohled zdánlivě 

nereálný, ovšem po seznámení se s paměťovou technikou vždy dosažitelný. 

„Vzhledem k tomu, že já si ten šok prožila sama na prvním kurzu, neochudím o to ani 

své klienty. Dám jim pocítit to, jaké to je, když si něco zapamatují. Třeba i taková banalita 

jako  barvy duhy [mnemotechnika na zapamatování pořadí barev duhy] a jsou z toho paf. Je 

to maličkost, ale dokáže rozzářit oči. To jim dá tu pýchu, že přijdou domů a hned to řeknou 

vnoučeti, dceři, sousedce.“ (R8) 

„Nebo když na kurzu vidím, když ty lidi jsou depresivní a nevěří si a pak se shazují 

před ostatníma, tak je naučím desetiboj [mnemotechnika na zapamatování pořadí atletických 

disciplín]. Na kurzech jsou hodně ženy a ty to neznají. A pak prostě říkají: ‚Ty jo, já s tím 

doma perlím‘. Nebo kalendář [mnemotechnika k zapamatování jednotlivých dnů v roce], to 

je úplně úžasná věc, to lidi maj rádi. To je rozhodně funkční prostředek.“ (R5) 

„Jo, používám, když někdo říká: ‚Já už si nic nepamatuju‘, přitom je ten člověk evidentně 

v pohodě. [...] Nechám ho vylosovat patnáct obrázků, což samozřejmě vypadá strašně. 

A když mu ukážu, jak to dát do příběhu nebo rozdělit do kategorií, tak to zafunguje a vlastně 

mi to pomáhá získat důvěru toho člověka v to, co budem dál dělat.“ (R4) 

Někteří respondenti zmiňovali, že lektorské dovednosti trenéra paměti by měly být na takové 

úrovni, aby dokázal vnímat a ovlivňovat dynamiku skupiny a podporovat přátelskou 

atmosféru, protože zejména v pobytových zařízeních nemusí být senioři vzájemně vstřícně 
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naladěni. Respondenti uváděli lektorské dovednosti podporující atmosféru spolupráce a pocit 

sounáležitosti, dovednost zdůraznit to, co skupinu spojuje, event. schopnost rozeznat, kdy je 

vhodnější pracovat s problematickým členem skupiny individuálně. 

„Ty lidi nejsou k sobě vždycky všichni hodný, přestože jsou na stejný lodi. Chtěj vyčleňovat 

z kolektivu, říkají: ‚Ten nemocný pán...‘, nebo: ‚On tady spí.‘ [...] Jsou tam vůdčí osobnosti, 

jsou tam submisivní [lidé].“ (R6) 

„Tam musí být vládnout nějaká pozitivní atmosféra, ten člověk musí umět ty lidi spojit, 

aby ta skupina nabyla nějaký dynamiky, aby se ty lidi mezi sebou provázali. [...] Aby byl mezi 

nima nějakej sociální kontakt, aby byli nadšení a těšili se na to, co maj dělat.“ (R11) 

„Může se stát, že se tam sejdou, kteří na sebe koukaj špatně, nebo tam spolu někdo nemluví 

dokonce. [...] Tak já je zpřeházím, pracujeme samostatně, ve dvojicích, ve skupinkách, 

procvičujeme všechny smysly, děláme psychohry, a pak najednou vidíte, začínají na sebe 

reagovat vstřícně.“ (R2) 

„Každej z nich má jinej životní příběh, přeci jenom máme za sebou dobu komunismu. Nikdy 

nevíte, jak tam ty lidi máte poskládaný názorově. Tam se striktně držím apoliticky, a když 

někdo začne, tak to odvádím pryč. A je potřeba počítat s tím, že se ty lidi nad to nepovznesou 

a že jsou schopný se tam rozhádat i kvůli hlouposti. [...] A jsou situace, kdy přijde někdo, kdo 

si se zbytkem skupiny nesedne a dokáže to úplně rozhodit. A vy se sedřete a stejně to 

nefunguje. [...] My jsme to vyřešili tak, že jsem s tou paní začala pracovat individuálně.“ (R4) 

Nesoulad se nemusí týkat pouze členů skupiny, kritika může být zaměřená i vůči trenérovi, 

který ji musí lektorsky zvládnout. „Nenechat se zaskočit, nenechat se rozhodit. Když se něco 

někomu nebude líbit, tak ho prostě netlačím. Dřív bych ho možná tlačila, teď to obejdu, aby 

k tomu přišel prostě sám. Nenechám se vykolejit.“ (R5) 

Trenér paměti by měl být podle respondentů prakticky založený, respondenti zmiňovali 

organizační schopnosti a schopnost týmové spolupráce, která je nezbytná zejména 

v rezidenčních zařízeních. Trenér působící „na volné noze“ musí mít navíc potřebné 

podnikatelské dovednosti. 
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„Nějak to zorganizovat, aby nebyl zmatek, to je taky důležitý projev dobrého trenéra. A musí 

umět [trenér paměti] spolupracovat v týmu. [...] Protože priority třeba pečovatele jsou jiný. 

Takže se například stane, že klient [v domově pro seniory] volí mezi tím, že má jít na 

zajímavý program a zároveň se má ve stejném čase koupat, jak to teda udělat. 

Protože ten člověk sám [senior] nechce jít do střetu s personálem.“ (R6) 

„Člověk musí vymyslet, jak to postaví, udělat nějakej koncept, pak to zpropagovat, domluvit 

prostory, prostě organizace, pak ta příprava, vymyslet tu hodinu, doplnit a dovyrobit 

si pomůcky. A pak je spousta věcí, který by byly potřeba, a na ně není čas.“ (R4) 

Vzhledem k didaktické zásadě zdůrazňující absenci časového tlaku v seniorském vzdělávání 

vnímali respondenti jako náročné plánování a dodržení časového harmonogramu 

jednotlivých aktivit i celé lekce. „Moje věčná obava je v tom, že mám danej čas, za kterej to 

mám stihnout, a nikdy nedokážu přesně určit, kolik to těm seniorům bude trvat. Ale teď 

už kolegyně vědí, že jenom otevřou dveře a já jim ukážu: ‚Potřebuju pět minut‘, takže oni zas 

jenom zavřou a přijdou za chvíli.“ (R11) 

Na čem se shodlo sedm respondentů, byla nutnost pečlivé přípravy. Často uváděli, že mají 

v záloze několik variant scénářů lekce. Někteří respondenti zmiňovali, že si jednotlivá cvičení 

zkouší na své rodině. „Musíte si umět připravit osnovu hodiny. Sama si vyzkoušet, jak dlouho 

trvá to povídání, omáčka okolo. Jak dlouho trvá to cvičení, než ho přečtu, vysvětlím, 

rozdám. Jakej čas jim dám na to cvičení. A vždycky mám v zásobě několik cvičení navíc, 

pokud by byli rychlí.“ (R2) 

Respondenti potvrzovali, že hodnocení účinnosti lekce je v případě práce se seniory 

specifické. 75 % respondentů spontánně odkázalo na přístup ČSTPMJ, podle nějž je trenér 

odpovědný za úspěch klienta. Trenér paměti tedy nehodnotí změnu, která nastala u seniorů, 

byť o ni usiluje. Je-li k tomu odborně kvalifikován, může provádět vstupní diagnostiku 

a následnou rediagnostiku kognitivních funkcí, což platilo ve dvou případech z celé skupiny 

respondentů. Žádný z respondentů neuvedl, že by zjišťoval výsledky výuky pomocí zkoušky, 

pouze jeden respondent zmínil písemný závěrečný test (jednalo se o prostředí univerzity 

třetího věku). Z šetření lze usuzovat, že formální ověřování výsledků trénování paměti není 

běžné. 
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„Nezkouším ty lidi. Prostě kdo chce, tak odpoví, je to na každým.“ (R5) 

„Každej to zvládá podle vlastní úrovně. Někdo se veze, někdo to třeba úplně nezvládne, 

ale vždycky pochválim. Vždycky je dobrý odejít s vědomím, že na tom můžu pracovat, 

že se ta paměť může zlepšovat.“ (R7) 

„Vždycky je chválím. A když se něco nepovede, tak se nad tim zasmějeme a řekneme, 

je to hra, není to důležitý, něčím jsem v životě prošel, tohle mi nejde, na to nejsem, z toho se 

nestřílí.“ (R3) 

Evaluaci práce trenéra paměti provádějí podle respondentů obvykle přímo senioři, 

a to neformálním způsobem, například oceněním po skončení lekce. Někteří respondenti 

zmiňovali autoevaluaci. Pouze dva respondenti uvedli, že využívají v závěru lekce či kurzu 

evaluační dotazník. 

„Zpětná vazba je v těch obličejích dost viditelná. Když se rozcházíme, tak mi k tomu řeknou 

svoje: ‚Už se těšíme na příště,‘ nebo ‚Tohle bude složitější.‘ Nebo přijdou na začátku: ‚Ty jo, 

tomu jsem věnovala strašně moc‘, nebo: ‚To jsem nepochopila.‘ “ (R5) 

„Po lekci říkají, že už se těší na další, jaké bude další téma. Já jim poděkuji: ‚Bylo mi s vámi 

dobře.‘ A oni: ‚Děkujeme, děkujeme, my se těšíme na příště.‘ Nebo na konci cyklu: ‚Jéžiš 

budou prázdniny, to nééé.‘ (smích)“ (R2) 

„Na konci zatleskaj, ptaj se: ‚A co bude příště? Kdy vás příště uvidím?‘ Nebo mě potkaj 

na chodbě [rezidenčního zařízení], tak jenom ukážou takhle rukou:  ‚Pojďte si ke mně 

sednout, ještě se chci na něco zeptat.‘ To jsou pro mě projevy ocenění.“ (R11) 

5.3.5 „Já jsem trošku rebel v té naší komunitě.“ (R1) 

Následující část zachycuje, jak respondenti vnímají komunitu trenérů paměti. Domnívám se, 

že tato problematika téma kompetencí zajímavě doplňuje. Deset respondentů se v průběhu 

rozhovoru označilo za člena komunity trenérů paměti, přičemž za komunitu označovali právě 

ČSTPMJ. 



76 

„Já myslím, že přímo samotná společnost [ČSTPMJ] je prostě komunita trenérů paměti. 

Cejtím se jejich členem, nejenom papírově. Kdykoliv mám nějakej problém, něco chci řešit 

individuálně, je možný se tam na někoho obrátit. Vím, že mi tam někdo vyjde vstříc a poradí.“ 

(R5) 

„Mně se zdá, že jak byly dřív třeba cechy... Prostě společnost trenérů [ČSTPMJ] je taková 

profesní skupina.“ (R7) 

„Beru teda trenéry, kteří prošli paní Steinový [Danuše Steinová, zakládající členka ČSTPMJ] 

rukama, mám pocit minimálně na těch seminářích, že o sobě s lidma víme. Já tam cejtim 

pospolitost, byť jsou to setkání o osmdesáti lidech.“ (R4) 

Zajímavé přitom bylo, že současně 75 %  respondentů uvedlo, že významnou část metodiky, 

kterou svým členům poskytuje ČSTPMJ, nevyužívá. Tento fakt respondenti často 

doprovázeli komentářem, že se v tomto odlišují od ostatních trenérů paměti; rezervovaný 

postoj sdělovali někteří respondenti téměř omluvně. Výhrady respondentů se vztahovaly 

ke konkrétním mnemotechnikám, které si respondenti vytvořili (nebo osvojili) v průběhu 

úvodních kurzů pro trenéry paměti. Osvojení těchto konkrétních paměťových technik je 

podmínkou získání certifikátu trenéra paměti, respondenti však uváděli, že pro ně v další 

praxi nenacházejí uplatnění. Z této pozice byla opakovaně zmiňována mnemotechnika 

na zapamatování si 45 prezidentů USA, 100 desetinných míst čísla π a hlavní města států 

(téměř) celého světa. 

„Naučila jsem je [účastníky trénování paměti] Kanadu [mnemotechnika na zapamatování 

provincií/teritorií a hlavních měst Kanady]. Aby uměli americké prezidenty, světadíly, hlavní 

města... Oni mi řeknou: ‚Ale chci to vědět?‘ Mnohem víc je zajímají třeba vědci a obory, 

který dělali. Nebo kultura, spisovatelé, třeba dílo Karla Čapka.“ (R3) 

„Nepřikládám tomu takový důraz. 100 čísel od π, američtí prezidenti... (smích) Ne, to prosím 

ne.“ (R1) 

„Zkoušela jsem to, ale přiznám se, že moji senioři 100 čísel π nechtěli. A na americké 

prezidenty řekli, zda bychom mohli zkoušet vytvořit něco jiného.“ (R2) 
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Zdá se, že pro respondenty v tomto šetření je orientace na seniora a jeho konkrétní potřeby 

významnější než didaktická doporučení profesní organizace. Nepřímo se zde objevuje 

problematika efektivity trénování paměti a dopad kognitivního tréninku na každodenní život 

seniorů. 

 „Třeba těch 45 amerických prezidentů, to je znalost opravdu báječná, která může šokovat 

vnoučata, ale na druhou stranu to není znalost praktická, kterou by [účastníci trénování 

paměti] potřebovali. Takže já přemýšlím nad tím, co dát do těch kurzů, aby to bylo 

pro každodenní život, aby ten pozitivní šok nás provázel denně.“ (R7) 

„Jak to teď říct... Lidi se chtěj spíš věnovat naší historii, nezajímaj je američtí prezidenti, 

pro ně to je hodně vzdálený. Třeba Praha je krásně zpracovaná, ale když děláte 

něco na Moravě, tak je dobrý reagovat na to prostředí, soustředit se lokálně.“ (R6) 

„Společnost [ČSTPMJ] má třeba mnemotechniku na zapamatování si 500 vlajek. To jsou 

takový věci... Občas dám člověku takovou nějakou výzvu, když mu potřebuju ukázat, že si 

toho vlastně pamatuje dost. Ale spíš hledám, jaký mnemotechniky použít v tý jeho situaci.“ 

(R4) 

Zároveň respondenti chválili motivující atmosféru úvodního týdenního kurzu pro trenéry 

paměti pořádaného ČSTPMJ (viz bod 3.5 této práce), při němž získali vlastní zkušenost 

s tzv. terapií příjemného šoku. „Tu jedničku... [kurz pro trenéry paměti I. stupně] Já jsem si 

říkala ještě v pondělí, to [obsah závěrečné zkoušky] nemůžou myslet vážně, v úterý, ty jo, oni 

to myslí vážně. (smích) A když jsem tu zkoušku zvládla a pak jela domů vlakem a svírala 

ten certifikát, měla jsem takovou radost. A říkala jsem si, to prostě chci zažívat a chci 

to zprostředkovat těm druhým.“ (R8) 

Co se týče systému kontinuálního vzdělávání ČSTPMJ, respondenti oceňovali jeho existenci, 

rozmanitost vzdělávacích témat, možnost konzultovat s experty v oboru a příležitost setkávat 

se svými kolegy. 

„Já jsem si naběhla už několikrát v tom, že jsem si myslela, že tahle přednáška je pro mě 

zbytečná, že tohle nepotřebuju, o tohle se nemusím zajímat, ale potom mě to doběhlo. [...] 
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Teď už nezavrhuju nic, třeba ta anatomie mozku, to jsem si říkala, tohle já přece nebudu 

potřebovat, ale teď si to došprtávám.“ (R8) 

„Dokonce jsme tam měli videohry, což mi nedávalo moc smysl. Nějak mě to nenaplnilo, 

ale zas aspoň vím, čím tahle mladá generace žije, no. Jinak já ani nesleduji, jestli sbírám 

kredity, já jezdím na ta školení, protože já to dělám pro sebe, protože já chci něco dostat.“ 

(R3) 

V rozhovorech se dále objevovaly různé náměty a doporučení ke zvyšování kvality 

vzdělávání/rozvoje trenérů paměti. Někteří respondenti uváděli jako vhodnou součást dalšího 

vzdělávání návštěvy/náhledy lekcí kolegů, přičemž zkušenost s návštěvami ostatních trenérů 

paměti na svých lekcích uvedli pouze dva respondenti. Část respondentů by uvítala začlenění 

nějaké formy řízeného sdílení zkušeností do systému kontinuálního vzdělávání ČSTPMJ. 

Dva respondenti uvedli, že by jim vyhovoval nástroj typu supervize k reflexi a rozvoji role 

trenéra paměti. 

„Když se mě lidi ptají, co dělám, tak říkám, já ti to můžu říct, ale já ti to radši ukážu.“ (R11)  

„Něco ve smyslu supervize nebo sdílení zkušeností, to mi chybí. Určitě je spousta věcí, 

který si každej z nás objevuje nově, a nebylo by to nutný, ušetřili bychom si spoustu práce... 

Jako se dělaj podnikatelský mastermindy, kdyby to bylo pro trenéry paměti, třeba jak otevřít 

novej kurz nebo tak, to by bylo užitečný.“ (R4) 

„Měl by [trenér paměti] se neustále vzdělávat. Neustále. Je fajn, že společnost [ČSTPMJ] má 

kontinuální přednášky. Ale taky podívat se, jak to dělaj jiní trenéři paměti. A vlastně 

od každého si vzít něco a využít to právě tam, kde pracuje, pro své potřeby. [...] Mám 

srovnání s arteterapií, což je dvouleté, akreditované a dost náročné vzdělávání. Ti mezi sebe 

jen tak někoho nepustí. A musí se tam prokazovat, že to člověk dělá, mají supervize a tak.“ 

(R9) 

5.3.6 „Máte to tak odborně…“ (R2) 

V této části zachycuji komentáře respondentů k předloženému kompetenčnímu profilu 

(viz Příloha D). Již v průběhu čtení se objevovaly reakce směřující k odbornému 

„akademickému“ jazyku. Téměř všichni respondenti se pozastavili u výrazů 
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„intersubjektivní“, „psychosociální“, „intersociální“ a „psychodidaktické“; nejistotu jsem 

zaznamenala u obratů „být schopen reflektovat intrapsychické procesy“ a „vytvářet prostor 

pro facilitaci“. Respondenty též zarazilo označení skupiny kompetencí jako 

„gerontagogicko-gerontologické“, často se domnívali, že se jedná o překlep v textu. Výraz 

„manažerské“ kompetence považovali někteří respondenti za nepřesný. 

„Připadá mi to jako pro laika méně srozumitelné.“ (R1) 

„Já se v tom takhle zas nevyznám, že bych to uměla přesně takto pojmenovat.“ (R9) 

Po vyjasnění pojmů jsem respondenty požádala o návrhy úprav, rozšíření či naopak vypuštění 

některých pasáží. Všichni respondenti se shodovali na tom, že se jim zdá zpracovaný 

kompetenční profil výstižný. 

„Myslím, že nechybí nic. Jako všechno, o čem jsem mluvila, tam je.“ (R11) 

„Ten trenér paměti je přeci jen nějaká komplexní bytost, takže tam všechny tyhle věci bejt 

musej.“ (R4) 

„No to je naprosto přesné. O tom jsem i mluvila, víceméně. Já bych to všechno nechala, nic 

bych nevynechala.“ (R2) 

Reakce na předložený mnou vypracovaný profil byly souhlasné, častá reakce při pročítání 

textu byla ve smyslu „to jsem přesně říkal/a“. Je možné, že respondenti byli 

po předcházejícím rozhovoru unaveni, nebo měli ostych komentovat text, o němž věděli, 

že jsem jeho autorkou. Respondentům jsem proto nabízela možnost doplnit hodnocení 

kompetenčního profilu dodatečně, event. jsem je žádala, aby svoji odpověď rozvinuli. 

„Nedoplnila bych nic víc. [...] Je to všechno pravda. Ale nemyslim si, že úplně všechno se dá 

naučit. [...] Spíš bych to pokrátila, je to hodně rozsáhlé.“ (R12) 

„Znalost metod diagnostiky paměti… To je otázka. Pokud pracuju se zdravou populací, 

třeba v knihovně nebo v klubu seniorů, tak mi stačí povědomí o tom, že to existuje a kam 

třeba odkázat, ale nemusím nutně umět ty testy zadávat. [...] Tady taky nevím, 

jestli ‚mít znalost‘ [různých typů kognitivně intervenčních programů]. Já bych řekla spíš 
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‚mít přehled o tom, co existuje‘. Pokud pracuju se zdravejma seniorama, tak se nemusím moc 

zajímat o smyslovou aktivizaci, naopak pokud pracuju se seniorama s demencí, tak tam 

neuplatním mnemotechniku na 100 různých čísel.“ (R4) 

Na závěr zaznamenávám některé komentáře respondentů, kteří se vyjadřovali 

ke smysluplnosti samotného kompetenčního přístupu. Na snahu vyjádřit nároky role trenéra 

paměti pomocí kompetencí nahlíželi respondenti vesměs pozitivně, přestože bylo zřejmé, 

že jde o problematiku, která stojí stranou jejich zájmu. 

„Je to hezky souhrnně. Ale já o tom takhle nepřemýšlím, já se tím nezabývám, já to dělám 

spíš jako součást práce v knihovně.“ (R10) 

„Zdá se mi, že to je ideál trenéra paměti. Jenom si myslim, že ne všichni trenéři jsme schopni 

být zároveň dobrými manažery a zároveň třeba používat humor a podobně. Jsou to jaksi 

optimální vlastnosti trenéra paměti. A například vztaženo k vlastní osobě, tak ne všechno 

naplňuju na 100 procent. [...] Ale nemělo by být vyřazeno nic.“ (R7) 

„Podle mě je každý trenér svojský, je těžké to popsat na papíře. [...] Ale možná bych to dala 

do metodiky v práci, jak má vypadat trenér paměti. Aby si zaměstnavatelé uvědomovali, 

koho tam maj...“ (R9) 

5.4 Shrnutí získaných dat 

V této části shrnuji informace potřebné k dosažení cíle výzkumného šetření. Cílem šetření 

mezi trenéry paměti seniorů bylo identifikovat kompetence, které považují respondenti 

za důležité, a zjistit, jak hodnotí mnou zpracovaný kompetenční profil, který jsem jim 

předložila. Během čtyř měsíců se uskutečnilo dvanáct polostrukturovaných rozhovorů 

s respondenty, kteří trénují paměť se seniory ve vzdělávacích, zdravotních a sociálních 

službách.  Do široka rozprostřený sběr dat, typický pro kvalitativní výzkum (Švaříček 

a Šeďová, 2014, s. 24), znamenal, že pro následnou analýzu bylo k dispozici množství 

různorodých témat. Najít společné kategorie nebylo obtížné, nevýhodou však bylo jejich 

velké množství a fakt, že se jednotlivá témata v rozhovorech objevovala jen zběžně, málo 

do hloubky. 
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Většinu informací potřebných k dosažení prvního cíle jsem získala z první části rozhovoru, 

kdy respondenti vyjadřovali svoje představy o tom, jaký by měl trenér paměti být. Druhá část 

rozhovoru, spočívající ve zjišťování, jak respondenti hodnotí mnou zpracovaný kompetenční 

profil, sloužila spíše k rozšíření, doplnění či potvrzení již řečeného.  

Šetření přineslo odpověď na otázku, zda existují kompetence specifické právě pro trenéra 

paměti seniorů; respondenti uváděli „terapii příjemného šoku“ a „odpovědnost za úspěch 

seniora při trénování paměti“. V obou případech jde o lektorské kompetence. 

Respondenti se v  rozhovorech shodli na platnosti předloženého kompetenčního profilu. 

Výhrady, které zazněly, se vztahovaly k jeho nižší srozumitelnosti a k jeho délce. 

Některé nároky na trenéra paměti respondenti rozšířili, event. navrhli úpravu formulace 

kompetencí. Žádnou kompetenci neoznačili jako nadbytečnou. 

5.5 Úprava kompetenčního profilu 

Na základě získaných dat jsem upravila kompetenční profil následujícím způsobem: 

respondentům nesrozumitelné odborné výrazy jsem převedla do méně akademické podoby. 

Některé formulace jsem na základě připomínek modifikovala. Pozměnila jsem strukturu 

kompetenčního profilu tak, aby odpovídala výpovědím respondentů. Doplnila jsem 

kompetence, které respondenti zmiňovali a které původní text neobsahoval. 

Výraz „intersubjektivní kompetence“ v modelu Špatenkové a Smékalové (2015, s. 187–188) 

označuje skupinu kompetencí vyjadřujících sdílení, porozumění, empatii. Pojem 

intersubjektivita ve filozofii vyjadřuje vztah mezi JÁ a DRUHÝM, otevřenost k druhému, 

spolubytí s druhými lidmi i základní odpovědnost, kterou k nim máme (Olšovský, 2018, 

s. 160). Převod tohoto termínu do běžného jazyka není snadný; intersubjektivita znamená 

vzájemnost, oboustrannost, pospolitost. Zvolila jsem méně přesné, ale běžnému čtenáři 

přístupnější označení „vztahové kompetence“, které odkazují na schopnost vytvářet vztahy 

druhými lidmi, rozpoznávat a sdílet jejich prožitky a projevovat prosociální chování. 

Podle Špatenkové a Smékalové (2015, s. 187–188) „psychosociální kompetence“ umožňují 

vytvářet pozitivní psychosociální klima, podporovat důvěru ve schopnosti a zkušenosti 

druhých, vytvářet prostor pro facilitaci a poradenství, zatímco „intersociální kompetence“ 

se týkají schopnosti vnímat skupinovou dynamiku, dovednosti diagnostikovat, podporovat 
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komunikaci, interaktivitu a kooperaci. Podobnost obou výrazů byla pro respondenty matoucí, 

proto jsem se při úpravě názvu rozhodla dát v jednom případě důraz na poradenskou činnost 

trenéra paměti („poradenské kompetence“), ve druhém případě na zvládání skupinové 

dynamiky („kompetence k vedení skupiny“). 

Respondentům nesrozumitelný obrat „být schopen reflektovat intrapsychické procesy“ jsem 

propojila s kompetencí „být schopen posoudit své chování a vyvodit z něj patřičné závěry“ 

a vytvořila kompetenci „být schopen zamýšlet se nad svým chováním a prožíváním a využívat 

tuto schopnost k vlastnímu rozvoji“. Obrat „vytvářet prostor pro facilitaci“ jsem změnila 

na „usnadňovat proces učení“. 

V bodě 3 jsem upravila obrat „být schopen akceptovat poučení“ za „být schopen akceptovat 

zkušenosti seniorů“. V bodech 8 a 11 jsem vyměnila výraz „znalost“ za „přehled 

v oblasti“; bod 17 jsem v souladu s názorem respondentů přejmenovala z „rétorické“ 

na „komunikační“ a konečně bod 18 z „manažerské“ na „organizační“. 

Zásadní úpravou je změna struktury kompetenčního profilu, která spočívá v tom, že jsem se 

rozhodla vypustit skupinu „gerontagogicko-gerontologických kompetencí“. Důvody 

k tomuto kroku byly formální –  respondenti negativně hodnotili složitý název, i obsahové –  

respondenti se k této skupině vyjadřovali málo, a pokud ano, pouze v souvislosti s dalšími 

kompetencemi. V průběhu šetření se zdálo, že si respondenti s touto skupinou kompetencí 

„nevědí rady“. Ukázalo se, že respondenti znají doporučení pro práci se seniory, ovšem 

z nich plynoucí požadavky nevnímají jako samostatnou kompetenční oblast. Kompetence 

popisované v této skupině jsou tedy pro trenéra paměti platné, ale přeřadila jsem je 

do skupiny odborných a lektorských kompetencí. V této souvislosti považuji za důležité 

zdůraznit, že kompetenční model Špatenkové a Smékalové (2015, s. 187–188), který vedle 

osobnostních, odborných a lektorských kompetencí samostatně vyčleňuje andragogicko-

geragogické kompetence, patří k méně tradičním přístupům, jak modelovat kompetence. 

Zvolení tohoto podkladu pro tvorbu kompetenčního profilu trenéra paměti seniorů jsem 

zvažovala; v realizovaném šetření se ukázalo, že samostatné vyčlenění skupiny zde nemá 

opodstatnění.  

V souladu s vyjádřením respondentů jsem nakonec upravila strukturu tak, že „trpělivost“ 

byla zařazena mezi „vztahové kompetence“. 
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Posledním krokem bylo zařadit nově zmiňované požadavky na osobnost trenéra paměti 

do skupiny osobnostních kompetencí. Problematičnost rysového přístupu ke kompetencím je 

diskutována v bodě 5.6. Respondenti však dávali osobnosti trenéra paměti značný význam, 

proto jsem jejich pohled respektovala a v kompetenčním profilu zařadila: 

 „Přívětivost“ a „pozitivní vztah k seniorům“ do skupiny „vztahových kompetencí“; 

 „schopnost  nadhledu“ k „etickým kompetencím“; 

 pro „rozhodnost“, „sebedůvěru“, „vyrovnanost“, „vitalitu“, „kreativitu a schopnost 

improvizace“ jsem vytvořila novou skupinu osobnostních kompetencí, nazvanou 

„další osobnostní kompetence“. 

Upravený kompetenční profil trenéra paměti seniorů obsahuje tři skupiny kompetencí 

(osobnostní, odborné a lektorské) a osmnáct dílčích kompetencí. Prezentovaný kompetenční 

profil je kratší, než byl původní materiál, přesto zůstává dosti rozsáhlý. Bylo by jistě možné 

jej dále krátit. Domnívám se však, že přínosem tohoto šetření je bližší vhled do málo popsané 

role trenéra paměti seniorů, proto ponechávám kompetenční profil podrobnější, než bývá 

obvyklé. Výsledná podoba kompetenčního profilu trenéra paměti seniorů je Přílohou E 

této práce. 

5.6 Diskuze 

V šetření zazněla řada témat, která mohou otevřít další diskuzi. V této části bych se ráda 

zabývala následujícími otázkami: 

1. Je vhodné vytvářet profil kompetencí, který se opírá o osobnostní rysy? 

2. Zachycuje zpracovaný materiál všechny podstatné kompetence? 

3. Má smysl vytvářet model kompetencí trenéra paměti seniorů?  

První otázka odkazuje na problematičnost rysového přístupu ke kompetencím. Podle Hroníka 

(2007, s. 65–67) tvoří kompetenci trs „znalostí, dovedností, zkušenostní a vlastností, které se 

dostávají do chování a jež je zbytečné atomizovat na menší“; rysový přístup nezohledňuje 
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situaci ani role, má slabou vazbu na výkon a žádnou vazbu na strategii (tamtéž). Na druhou 

stranu, zahrnutí osobnostních dispozic do kompetenčního profilu odpovídá pohledu 

odborníků gerontagogiky, podle nějž jsou pro vzdělavatele seniorů podstatnější jeho 

osobnostní předpoklady než například odborné znalosti (srov. Tomczyk, 2015, s. 203). 

Respondenti uváděli různé žádoucí osobnostní dispozice, dva respondenti uvedli například 

extraverzi. Znamená to tedy, že introvert nemůže být dobrým trenérem paměti? 

Pokud pominu sporný předpoklad, kdy by podle Eysenckova modelu osobnosti člověk 

„klidný, [...] zdrženlivý a uzavřený vůči lidem“ (Smékal, 2012, s. 198) chtěl pracovat 

v sociálně exponované profesi, domnívám se, že klíčové je chování. Trenér paměti 

nevystupuje „sám za sebe“, ale v určité pracovní roli. Důležité je, aby pozorovatelné chování 

trenéra paměti nebylo v rozporu s jeho rolí. (Introvert tedy trenérem paměti být může. Je však 

pravděpodobné, že jej taková role bude více vysilovat; hrozí také, že se v ní nebude 

projevovat autenticky.) Seznam osobnostních dispozic v kompetenčním profilu je 

konstruktem, který předpokládá, že tyto konkrétní faktory usnadňují profesionální 

a autentický výkon v roli trenéra paměti. Osobnostní kompetence v žádném smyslu 

nenahrazují typologii osobnosti, nepopisují osobnost trenéra paměti jako celek, jde pouze 

o akcenty určitých prvků, které jsou pro danou roli zvláště významné. 

Preiss a Křivohlavý (2009, s. 7–9 a s. 109) uvádějí, že důležitá je pro efektivitu tréninku 

osobnost trenéra paměti, „jeho charisma, motivace, kterou dokáže podnítit povzbuzováním 

a krátkými rozhovory s účastníky o přestávce, zapálenost trenéra pro svoji věc“. Je možné, 

že kompetenční profil onen „x faktor“ nezachycuje? Jde o otázku přenositelnosti 

a hodnověrnosti výsledků šetření. Při analýze jsem si uvědomovala existenci dovedností 

a schopností, které respondenti nejmenovali, přestože jsem je u nich mohla pozorovat – 

například vypravěčské dovednosti. Většina respondentů lehce formulovala myšlenky, které 

měly zajímavý a často zábavný dějový sled. Vnímala jsem také tzv. dojmové vlastnosti 

respondentů, označované jako síla či charisma osobnosti (srov. Smékal, 2012, s. 372). 

Překvapivé rovněž bylo, že ani jeden respondent neuvedl, že trenér paměti by měl mít dobrou 

paměť, přestože je zřejmé, že trenér s poruchou paměti (resp. s poruchou kognitivních 

funkcí) by mnoho důvěry nevzbuzoval. Zdá se tedy, že kompetenční profil všechny 

požadavky nezachycuje – ať už z důvodů, že unikají pozornosti pro svoji samozřejmost, 

nebo proto, že jsou obtížně uchopitelné či proměnlivé. Koneckonců i cílová skupina seniorů 

je heterogenní; lze předpokládat, že konkrétní trenér paměti může být díky svým 
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kompetencím úspěšný v konkrétní skupině seniorů, zatímco v jiné skupině bude potřebovat 

jiný typ schopností. 

V souvislosti s tím je možné ptát se po smysluplnosti kompetenčního přístupu, tím spíše, 

pokud se týká pracovní role, která je dosud ojedinělá a která není nijak kodifikovaná. Zde je 

možné vycházet z demografických předpokladů stárnutí populace, podle nichž podíl starších 

osob ve společnosti v nadcházejících desetiletích výrazně vzroste, neboť větší část 

poválečných silných ročníků dosáhne důchodového věku (Eurostat, 2018). Lze očekávat další 

rozvoj Silver Economy, včetně nabídky služeb zaměřených na kognitivní trénink (Evropská 

komise, 2018, s. 23) poskytovaných specializovanými odborníky. Není jisté, zda půjde 

o jedno povolání, ani jak bude označováno. Jak však potvrzuje toto šetření, trénování paměti 

se seniory nemůže (dobře) provádět kdokoliv. 

Ve vzdělávání dospělých se profesionalizace vzdělavatelů často popisuje jako posun 

od nadšeného amatéra ke vzdělanému profesionálovi (Knowles, 1970, s. 33). Probíhá 

v trénování paměti seniorů stejný trend? Pokud ano, je na místě uvažovat o podobě 

profesionalizace. Jestliže platí, že ve vzdělávání seniorů má vliv na kvalitu zejména osobnost 

lektora, v tomto případě trenéra paměti, je sporné, zda se má profesionalizace této role 

odehrávat pomocí zavedení systému certifikace standardizované profesní kvalifikace 

v Národní soustavě kvalifikací v rámci celé České republiky. 

Je pravděpodobné, že profesionalizace se bude nadále odehrávat spíše v prostoru vymezeném 

profesními sdruženími, jako je ČSTPMJ, rozvojem etického kodexu a aktualizací 

vzdělávacích obsahů. Naopak vznik specializovaného vysokoškolského oboru pro profesní 

přípravu trenérů paměti se nejeví jako aktuální téma. Co se týče veřejného uznání povolání 

(srov. Despotovič, 2012, s. 76), profesním sdružením se nabízí možnost usilovat o zařazení 

trenéra paměti seniorů (jako povolání nebo jeho specializace) do Národní soustavy povolání. 

V takovém případě je zpracování kompetenčních požadavků nutností. Dalším krokem 

by mohla být diskuze expertů ČSTPMJ nad kompetenčním profilem, jeho úprava a začlenění 

do metodiky společnosti. Výstižně formulované kompetence mohou rovněž sloužit 

jako pomůcka při rozvoji vzdělávacích programů pro trenéry paměti, jako nástroj řízení 

pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb a pochopitelně i jako podklad 

pro sebereflexi a rozvoj jednotlivých trenérů paměti. 
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Klíčovou platformou v procesu profesionalizace role trenéra paměti je v současnosti 

ČSTPMJ. Většina respondentů se hlásila k členství v této profesní komunitě. Oceňovali 

systém kontinuálního vzdělávání, možnost konzultací s experty a pravidelná setkávání 

s kolegy. Rezervovaný odstup vyjadřovali k některým zpracovaným mnemotechnikám, 

které ČSTPMJ svým členům poskytuje a jejichž osvojením podmiňuje získání certifikátu 

trenéra paměti. V rozhovorech se komunita trenérů paměti jevila jako harmonická, 

ovšem spíše pasivní množina specialistů, kteří rozvoji kurikula pro jednotlivé úrovně 

certifikace trenérů pouze přihlížejí, ačkoliv sami vnímají řadu prvků, u nichž by uvítali 

změnu. Směrem k ČSTPMJ je možné formulovat tato doporučení: 

1. Opakovaně zaznívalo, že respondenti nevyužívají některé mnemotechniky, 

které vytvořili (nebo si osvojili) v průběhu I. a II. kurzu pro trenéry paměti, 

protože tyto paměťové techniky svými tématy neodpovídají zájmům a potřebám 

seniorů, s nimiž respondenti pracují. Konkrétně se jednalo o mnemotechniku 

na zapamatování 45 prezidentů USA, 100 desetinných míst čísla π a jmen a hlavních 

měst států celého světa. Bylo by možné uvažovat o obměně témat mnemotechnik, 

sloužících k „terapii příjemného šoku“? 

2. Respondenti zmiňovali zájem společně rozvíjet nejen odborné, ale také lektorské 

kompetence, včetně těch, které se vztahují k podnikání trenéra paměti „na volné 

noze“. Bylo by vhodné identifikovat subjektivní vzdělávací potřeby členů ČSTPMJ 

(např. online dotazníkem) a posoudit, zda je možné tyto potřeby uspokojit zařazením 

odpovídající vzdělávací aktivity do systému kontinuálního vzdělávání ČSTPMJ. 

3. Řada připomínek se týkala zajištění kvality trénování paměti. Respondenti navrhovali 

systematizovat metody rozvoje kompetencí nástroji typu supervize, hospitace 

či mentoring pro trenéry paměti. Inspiraci je možné čerpat u „příbuzných“ profesních 

komunit, zabývajících se sociální prací a expresivními terapiemi. 

4. Objevovaly se náměty zaměřené na zvyšování povědomí o činnosti trenéra paměti, 

například úprava webových stránek ke snazší dohledatelnosti trenérů paměti pomocí 

interaktivní mapy ČR; úprava znění vydávaného certifikátu; zavedení značky kvality 

určené pro zařízení, v němž působí certifikovaný trenér paměti. Tyto body nebyly 

předmětem šetření, slouží k doložení (více či méně uvědomovaného) zájmu 
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respondentů o profesionalizaci role trenéra paměti. Jde o příležitost k zapojení členů 

ČSTPMJ na rozvoji profesní komunity. 

Šetření zachytilo některá témata, která svým zaměřením přesahují oblast tréninku paměti. 

Zajímavým a málo popsaným jevem jsou intragenerační konflikty, zmiňované jako proces 

provázející skupinové aktivity se seniory. Některá z opatření, která usnadňují trenérovi 

paměti náročné situace zvládat, zmiňují Janečková a Vacková (2010, s. 89–99). Patří sem 

například reflektování procesů ve skupině prostřednictvím vlastní supervize; nastavení 

vhodných pravidel (např. pravidlo časového limitu pro promluvu jednotlivce; pravidlo, 

že cílem tréninku paměti není hledání pravdy); poskytování taktní podpory jednotlivcům, 

kteří jsou ve skupině ohroženi; přesměrování pozornosti skupiny od negativních zážitků 

k pozitivním. Domnívám se, že intragenerační konflikty a práce s nimi představují téma, 

které by si (nejen) ve vzdělávání seniorů zasloužilo další diskuzi. 

Zajímavé jevy k dalšímu zpracování nabízí i složení skupiny respondentů. Jeden 

z respondentů byl senior, což potvrzuje trend vrstevnického vzdělávání seniorů (peer 

education), který je v zahraniční literatuře zmiňován v souvislosti s podpůrnými skupinami 

a programy zdravého stárnutí (např. Brady, Holt a Welt, 2003). –  Dva respondenti popisovali 

svoji cestu k roli trenéra paměti jako shodu okolností, kdy se o problematiku začali zajímat 

nejdříve jako neformální pečující o rodinného příslušníka s kognitivní poruchou a následně 

svoji trenérskou činnost profesionalizovali a rozšířili na osoby mimo okruh vlastní rodiny. 

Péče o člena rodiny postiženého demencí představuje výraznou fyzickou, emocionální, 

psychickou a sociální zátěž (Jarolímová, Gramppová Janečková a Holmerová, 2014, s. 103). 

Role trenéra paměti může vnést do obtížné životní situace pocit smysluplnosti a kontroly 

a rovněž možnost nového pracovního uplatnění. 

Dále se v šetření objevila nejednoznačná role technologií pro trénování paměti. Využití 

informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání není pro gerontagogiku neznámé 

téma. Pozornost je obvykle věnována usnadnění přechodu starších osob z analogového 

do digitálního, potažmo virtuálního světa; cílem je zvyšování dovedností při používání 

nových médií, šířeji prevence digitálního vyloučení seniorů. Zároveň existuje řada studií 

zkoumajících technologie jako nástroj pro zlepšování paměti, resp.  kognitivních schopností. 

Respondenti se však (až na dva případy) k technologiím nehlásili. Je tomu proto, 

že pro značnou část dnešních seniorů stále nemají moderní technologie velký význam? 
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Nebo jsou technologie didakticky „zbytné“, protože nepodporují osobní kontakt, 

který je při skupinové práci se seniory důležitý? Jsou současné produkty personalizovány 

natolik, aby i člověk s poruchou paměti zažíval při jejich použití úspěch? Jsou technologie 

pro kognitivní trénink finančně dostupné? Jak je samotným trenérům paměti oblast 

technologií blízká? Otázky přesahují rozsah této práce, proto zde zůstávají bez odpovědí. 

Domnívám se nicméně, že jde o oblast, která by rovněž zasloužila vlastní prostor. 
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6 Závěr 

Cílem práce bylo identifikovat kompetence trenéra paměti seniorů. Téma bylo zpracováno 

v pěti kapitolách. V první kapitole jsem představila základní pojmy a věnovala 

se terminologické nestálosti, která se v oblasti projevuje. Zvláštní pozornost jsem věnovala 

různým podobám, kterých tato aktivita nabývá, pokud se odehrává jako volnočasová aktivita, 

jako aktivizace v sociálních službách či jako léčebná terapie ve zdravotnictví; zdůvodnila 

jsem, proč za „společný jmenovatel“ variant trénování paměti považuji celoživotní učení. 

V první kapitole jsem se také stručně věnovala obsahu, efektivitě a didaktickým zásadám 

trénování paměti. 

Ve druhé kapitole jsem se zabývala činností trenéra paměti. Na základě analýzy dostupných 

zdrojů jsem konstatovala, že v současné době z formálního hlediska nelze trenéra paměti 

považovat za samostatné povolání, ale spíše za pracovní roli. V této kapitole jsem se také 

zabývala problematikou profesionalizace; analyticko-syntetickým postupem jsem došla 

k závěru, že trenér paměti seniorů je částečně profesionalizovaná meziprofesní pracovní role. 

Ve třetí kapitole jsem pomocí konceptu celoživotního učení, resp. formálního a neformálního 

vzdělávání a informálního učení představila systém vzdělávání trenérů paměti. Popsala jsem 

různá legislativní ukotvení dalšího profesního vzdělávání trenérů paměti. Věnovala jsem se 

též vzdělávacímu programu České společnosti pro trénování a mozkový jogging, z. s., která 

je v tuzemsku dominantním subjektem na poli profesní přípravy trenérů paměti. 

Ve čtvrté kapitole jsem vymezila obsah pojmu kompetence. Vzhledem k neexistenci 

kompetenčního profilu trenéra paměti jsem zpracovala přehled relevantních zdrojů. Následně 

jsem sestavila návrh kompetenčního profilu. 

Pátá kapitola popisovala empirické šetření, které jsem realizovala pomocí kvalitativních 

polostrukturovaných rozhovorů se dvanácti trenéry paměti. Na základě šetření jsem 

identifikovala, které kompetence jsou pro respondenty důležité. Zároveň jsem získala pohled 

respondentů na mnou zpracovaný kompetenční profil, který jsem poté upravila tak, aby byl 

v souladu s názorem respondentů. Výstupem šetření je aktualizovaný kompetenční profil 

trenéra paměti seniorů, obsahující tři skupiny kompetencí (osobnostní, odborné a lektorské) 

a osmnáct dílčích kompetencí (viz Příloha E). 
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V šetření jsem konstatovala, že respondenti se považují za členy komunity trenérů paměti, 

reprezentované Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging, z. s., oceňují 

její systém úvodního a kontinuálního vzdělávání; zároveň vnímají řadu prvků, 

u nichž by uvítali změnu. V návaznosti na zjištěné údaje jsem formulovala doporučení 

možného rozvoje vzdělávacího programu pro trenéry paměti. 

V průběhu šetření jsem zachytila témata, o kterých se domnívám, že by zasloužila samostatný 

prostor, například intragenerační konflikty při skupinové práci se seniory, nejednoznačnou 

roli technologií při trénování paměti, význam dalšího odborného vzdělávání neformálních 

pečujících osob či trend seniorského vrstevnického vzdělávání. 

Když jsem na počátku řešení zvoleného tématu zjišťovala, že odborné i populárně naučné 

literatury o trénování kognitivních funkcí je dostatek, ale trenér paměti jako nositel této 

činnosti popsán není, nebylo zřejmé, zda má smysl pokoušet se vystihnout heterogenní 

skupinu trenérů paměti pomocí kompetencí. V empirickém šetření se však ukázalo, 

že problematika osobnostního nastavení, znalostí a dovedností trenéra paměti a související 

rovina celoživotního osobního rozvoje je pro trenéry paměti významná. 

Poslední poznámka se vztahuje k tomu, že trénování paměti představuje specializaci, 

které se v současnosti systematicky věnuje jen úzký okruh nadšenců. Trenéři paměti tvoří 

učící se komunitu, která projevuje značnou životaschopnost a která se podílí na udržování 

kvality života starších osob. V souvislosti se stárnutím společnosti lze předpokládat další 

rozvoj a profesionalizaci jejich činnosti. 
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8 Přílohy 

Příloha A - Vzor informovaného souhlasu 

 

Informovaný souhlas pro účastníky empirického šetření  

 

Byl/a jsem seznámen/a s podmínkami, cílem a průběhem empirického šetření, realizovaného 

Marií Kolárovou v rámci bakalářské práce „Kompetenční profil trenérů paměti seniorů“. 

Rozumím jim a souhlasím s nimi. 

 

Rovněž souhlasím s tím, že během rozhovoru bude pořizována audionahrávka, která bude 

následně přepsána, získaná data budou použita v uvedené bakalářské práci.  

 

Jsem srozuměn/a se způsobem, jakým bude zajištěna anonymizace a ochrana dat a souhlasím 

s ním. 

 

 

 

V …………………….…………   dne  …………………….………… 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis   …………………….………… 
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Příloha B – Charakteristika respondentů 

 

 

Graf č. 1 – Charakteristika respondentů z hlediska místa jejich působení v roli trenéra paměti. 

Výběrový vzorek představovalo celkem 12 respondentů. 

 

 

 

Graf č. 2 – Charakteristika respondentů z hlediska jejich působení v roli trenéra paměti. 
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Graf č. 3 – Charakteristika respondentů vzhledem k cílové skupině. 

 

 

 

Graf č. 4 – Charakteristika respondentů z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání. 
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Graf č. 5 – Charakteristika respondentů z hlediska délky praxe v roli trenéra paměti. 
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Příloha C – Scénář polostrukturovaného rozhovoru 

 

Úvod - představení se, seznámení s etikou šetření, podepsání informovaného souhlasu. 

 

I. Charakteristika role trenéra paměti 

1. Jaký je název Vaší současné pozice? Můžete prosím specifikovat, v jaké oblasti působíte? 

2. Jak dlouho jste certifikovaným trenérem paměti? 

3. S jakou cílovou skupinou nejčastěji pracujete? Můžete ji blíže charakterizovat? 

 

II. Osobnostní kompetence trenéra paměti 

4. Může se stát trenérem paměti každý (resp. každý, kdo absolvuje nějaký kurz)? 

5. Je zapotřebí víc než znalosti a dovednosti? 

6. Jaký by trenér paměti být neměl? 

 

III. Odborné kompetence trenéra paměti 

7. Co všechno potřebujete jako trenér paměti znát a vědět? 

8. Jak podstatná je podle Vás při práci se seniory znalost teorie trénování paměti? 

 

IV. Gerontagogicko-gerontologické kompetence 

9. Setkal/a jste se při trénování paměti se seniory s nějakými nároky, které byste označil/a jako 

charakteristické pro tuto cílovou skupinu? 

10. Jaké schopnosti by měl trenér paměti mít, aby tyto nároky zvládal? 

 

V. Didaktické kompetence 

11. Jaké (lektorské) schopnosti potřebujete jako trenér paměti k tomu, aby mohlo trénování 

paměti bez problémů proběhnout? 

12. Jaké didaktické metody byste označil/a za specifické pro trénování paměti? 

13. Podle čeho poznáte, že se lekce povedla? 

 

VI. Komentář zpracovaného kompetenčního profilu. 

14. Nacházíte v přehledu takové kompetence, které jsou z Vašeho pohledu nadbytečné? 

Které to jsou? Proč je tak vnímáte? 

15. Nebo naopak, chybějí podle Vás v uvedeném přehledu nějaké kompetence, které by trenér 

paměti měl mít? Můžete je prosím popsat? 

 

Závěr – prostor pro další témata, poděkování, nabídnutí dalšího kontaktu. 
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Příloha D – Návrh kompetenčního profilu trenéra paměti seniorů 

Osobnostní kompetence 

1. Etické. – Být schopen vyjádřit respekt, úctu, toleranci, objektivitu. Mít trpělivost 

a odpovědnost. 

2. Intersubjektivní. – Být schopen sdílení, vyjádřit porozumění, empatii. Mít ochotu 

pomáhat. 

3. Empirické. – Mít široký zkušenostní základ. Mít rozhled a být schopen akceptovat 

ponaučení. 

4. Sebereflektivní. – Být schopen posoudit své chování a vyvodit z něj patřičné závěry.  

Mít ochotu k celoživotnímu učení. Být schopen reflektovat intrapsychické procesy 

a aplikovat pravidla psychohygieny. 

 

Odborné kompetence 

5. Mít znalost pojmů, fakt a jevů z oblasti psychologie paměti. Mít znalost základních 

pojmů kognitivní psychologie, neuroanatomie a neurofyziologie. 

6. Mít znalost základních fyzických, psychických a sociálních změn spojených 

se stárnutím. Orientovat se v problematice kognitivních změn provázejících stárnutí. 

Orientovat se v problematice kognitivních potíží při demencích, po úrazech 

či při onemocnění centrální nervové soustavy. 

7. Mít znalost tradice trénování paměti. Mít znalost využití tréninku paměti 

v každodenním životě. Orientovat se v problematice možností a efektivity trénování 

paměti. 

8. Mít znalost metod diagnostiky paměti a kognitivních funkcí.  

9. Mít znalost různorodých způsobů trénování různých druhů paměti. Mít znalost 

mnemotechnik. Rozumět principu jejich fungování, postupu jejich tvorby, vhodnosti 

či nevhodnosti jejich využívání. Ovládat konkrétní příklady mnemotechnik. 

10. Mít znalost různých typů kognitivních cvičení. 

11. Mít znalost různých typů kognitivně intervenčních programů a specifik práce 

s různými účastníky tréninku paměti (zdraví senioři, senioři s mírnou kognitivní 

poruchou, senioři s demencí). Orientovat se v problematice aktivizačních 

a terapeutických programů pro seniory. 

 

Gerontagogicko-gerontologické kompetence 

12. Znát koncept celoživotního učení. 
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13. Znát doporučení týkající se úspěšného a aktivního stárnutí. 

14. Rozumět specifikům seniorského vzdělávání. 

 

Lektorské kompetence 

15. Didaktické. – Být schopen stanovit a rozpracovat cíl, formát a harmonogram 

programu trénování paměti. Sestavit obsah tréninku na základě stanovených cílů, 

vytvořit strukturu lekce včetně časového plánu, zvolit vhodnou metodu tréninku 

paměti. Stanovit velikost a složení účastnické skupiny. Zvolit a připravit didaktickou 

techniku a učební pomůcky. Zpracovat vlastní a/nebo upravit převzaté učební 

materiály. Prezentovat obsah tréninku paměti podle připravené struktury. Provádět 

psychoedukaci, vést další kognitivně intervenční aktivity. Přizpůsobit náročnost 

programu, tempo, úkoly, hladinu zvuku konkrétní skupině či jednotlivcům. Předávat 

informace pomocí názorných příkladů, obrázků, nahrávek a dalších pomůcek, 

zprostředkovat informace prostřednictvím více smyslů. Rozpoznat, jaký typ cvičení 

seniory baví. Vhodným způsobem vyzkoušet osvojení, posílit správné odpovědi. 

Rozhodnout, kdy je čas přejít k další aktivitě.  

16. Psychodidaktické. – Být schopen užívat rozmanité zpětné vazby. Dokázat naslouchat 

a citlivě vnímat projevy účastníků. Využívat humor. Prokládat učivo zajímavostmi 

a zkušenostmi ze života. 

17. Psychosociální. – Vytvářet pozitivní psychosociální klima. Podporovat důvěru 

ve schopnost a zkušenost druhých. Vytvářet prostor pro facilitaci a poradenství. 

18. Intersociální. – Být schopen diagnostikovat skupinovou dynamiku. Podporovat 

komunikaci, interaktivitu a kooperaci. 

19. Rétorické. – Efektivně používat verbální, neverbální i paralingvistické formy 

komunikace. Autenticky komunikovat, mít schopnost zaujmout. 

20. Manažerské. – Schopnost projektovat, organizovat, řídit a evaluovat programy 

trénování paměti. 
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Příloha E – Upravený kompetenční profil trenéra paměti seniorů 

Osobnostní kompetence 

1. Etické. – Být schopen vyjádřit respekt, úctu, toleranci. Mít schopnost nadhledu. 

2. Vztahové. – Být schopen sdílení, vyjádřit porozumění, empatii. Mít ochotu 

pomáhat. Být přívětivý a trpělivý. Mít pozitivní vztah k seniorům. 

3. Empirické. – Mít všeobecný rozhled. Být schopen akceptovat zkušenosti seniorů. 

4. Sebereflektivní. – Mít ochotu k celoživotnímu učení. Být schopen zamýšlet se 

nad svým chováním a prožíváním a využívat tuto schopnost k vlastnímu rozvoji. 

Aplikovat pravidla psychohygieny. 

5. Další osobnostní kompetence. – Projevovat rozhodnost a sebedůvěru. Být 

vyrovnaný. Být vitální, mít schopnost zaujmout. Být kreativní a mít schopnost 

improvizace. 

 

Odborné kompetence 

6. Mít znalost pojmů, fakt a jevů z oblasti psychologie paměti. Mít znalost 

základních pojmů kognitivní psychologie, neuroanatomie a neurofyziologie. 

7. Mít znalost základních fyzických, psychických a sociálních změn spojených 

se stárnutím. Orientovat se v problematice kognitivních změn provázejících 

stárnutí. Orientovat se v problematice kognitivních potíží při demencích, 

po úrazech či při onemocnění centrální nervové soustavy. Znát doporučení 

týkající se úspěšného a aktivního stárnutí. 

8. Mít znalost tradice trénování paměti. Mít znalost využití tréninku paměti 

v každodenním životě. Orientovat se v problematice možností a efektivity 

trénování paměti. 

9. Mít přehled v oblasti metod diagnostiky paměti a kognitivních funkcí.  

10. Mít znalost různorodých způsobů trénování různých druhů paměti. Mít znalost 

mnemotechnik. Rozumět principu jejich fungování, postupu jejich tvorby, 

vhodnosti či nevhodnosti jejich využívání. Ovládat konkrétní příklady 

mnemotechnik. 

11. Mít znalost různých typů kognitivních cvičení. 

12. Mít přehled v oblasti různých typů kognitivně intervenčních programů a specifik 

práce s různými účastníky tréninku paměti (zdraví senioři, senioři s mírnou 
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kognitivní poruchou, senioři s demencí). Orientovat se v problematice 

aktivizačních a terapeutických programů pro seniory. 

 

Lektorské kompetence 

13. Didaktické. – Být schopen: stanovit a rozpracovat cíl, formát a harmonogram 

programu trénování paměti; sestavit obsah tréninku na základě stanovených cílů, 

vytvořit strukturu lekce včetně časového plánu, zvolit vhodnou metodu tréninku 

paměti; stanovit velikost a složení účastnické skupiny; zvolit a připravit 

didaktickou techniku a učební pomůcky; zpracovat vlastní a/nebo upravit převzaté 

učební materiály; prezentovat obsah tréninku paměti podle připravené struktury; 

provádět psychoedukaci, vést další kognitivně intervenční aktivity; přizpůsobit 

náročnost programu, tempo, úkoly, hladinu zvuku konkrétní skupině 

či jednotlivcům; předávat informace pomocí názorných příkladů, obrázků, 

nahrávek a dalších pomůcek, zprostředkovat informace prostřednictvím více 

smyslů; rozpoznat, jaký typ cvičení seniory baví; vhodným způsobem vyzkoušet 

osvojení, posílit správné odpovědi; rozeznat, kdy je čas přejít k další aktivitě. Být 

schopen užívat rozmanité zpětné vazby. Využívat humor. Prokládat učivo 

zajímavostmi a zkušenostmi ze života. Znát pojmy „terapie příjemného šoku“ 

a „odpovědnost za úspěch seniora při trénování paměti“ a být schopen je vhodně 

uplatnit. 

14. Gerontagogické. – Rozumět specifikům seniorského vzdělávání, zejména 

problematice motivace, cílů, bariér ve vzdělávání a prvků vzdělávání vstřícného 

ke stárnoucím lidem; dokázat je v praxi uplatnit. 

15. Poradenské. – Podporovat důvěru ve schopnost a zkušenost druhých. Vytvářet 

prostor pro poradenství. Usnadňovat proces učení. 

16. Kompetence k vedení skupiny. – Být schopen diagnostikovat skupinovou 

dynamiku. Podporovat komunikaci a spolupráci ve skupině. Podporovat 

příjemnou atmosféru ve skupině. 

17. Komunikační. – S ohledem na specifické potřeby seniorů používat vhodné 

verbální, neverbální i paralingvistické formy komunikace. 

18. Organizační. – Být schopen projektovat, organizovat, řídit a evaluovat programy 

trénování paměti. 


