
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. 


