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Práce je uvedena stučným představením jak jednotlivých etap stáří tak věd, které se zabývají 
problematikou stárnutí a stáří zabývají. Dále se autorka stručně zabývá pojmem aktivizace a 
dále pokračuje charakteristikou některých tělesných změn ve stáří. U kapitoly o stárnutí 
pohybového aparátu uvádí také různé preventivní aktivity, kterými je možné těmto změnám 
předcházet nebo je alespoň zmírnit. Jednotlivé typy aktivit jsou obsáhle citovány z literárních 
pramenů. V další kapitole se studentka zabývá problematikou smyslových změn a velmi 
stručně také zmiňuje možnost kompenzace smyslových poruch. V kapitole o psychologické 
problematice stáří se studenka zabývá zejména problematikou demencí. Takto nelze 
samozřejmě problematiku stáří redukovat. Přestože jsou různé aktivity u lidí s demencí 
důležité, nelze stáří ztotožňovat s demencí. Kapitola o historii aktivizace je stručná a odkazuje 
se pouze k zákonu 208/Sb., o sociálních službách. V další části diskutuje autorka své 
zkušenosti s aktivizačními programy v jednotlivých zařízeních pro seniory a uvádí také 
některá významná úskalí, která tyto aktivity provádějí. Upozorňuje na to, že se aktivizační 
programy týkají a využívají je senioři, kteří jsou již vesměs aktivní, zatímco pro skupinu lidí, 
kteří jsou pasivní a kteří by z aktivit také mohli profitovat, vesměs nejsou k aktivitám 
motivováni nebo jim nejsou nabízeny takové aktivity, kterých by mohli využívat. Dále 
autorka popisuje nabídku aktivizačních programů, nabízených seniorům v jednotlivých 
zařízeních, kde sama pracovala. Dále zmiňuje některá další zařízení, a to velmi stručně 
s kusým popisem aktivit, které jsou tu organizovány (například geriatrické oddělení 
nemocnice v Kolíně nebo LDN ve Vysočanech, domově pro seniory v Mladé Boleslavi.  

V kapitole o aktivizačních programech pro seniory se specifickými potřebami uvádí studentka 
„Gerontocentrum“, které se dle ní zaměřuje na „klienty, u kterých je diagnostikována 
demence.“ Dále v této kapitole obsáhle cituje zejména z práce Jitky Zgola. S politováním 
musím konstatovat, že přestože studentka byla v našem zařízení opakovaně na konzultaci, 
nezaznamenala pravděpodobně ani správný název našeho zařízení (Gerontologické centrum) a 
nepostihla ani spektrum služeb, které naše zařízení poskytuje. V žádném případě neposkytuje 
naše zařízení jen služby lidem s demencí, ale jedná se o určité spektrum zdravotnických a 
sociálních služeb, z nichž například denní centrum (které má studentka pravděpodobně na 
mysli) je zaměřeno na péči o pacienty ve stadiu rozvinutého syndromu demence. 

Dále se studentka zabývá specifiky přístupu v Denním centru Charlese Jordana, které 
poskytuje služby seniorům židovského původu, členům židovské obce. 

Další kapitola hovoří o neterapeutických a terapeutických aktivitách. Toto členění považuji za 
problematické, a to z mnoha důvodů, které jsou nad rámec tohoto posudku. 

Další kapitola se zabývá klasifikací a posouzením, stručně seznamuje s klasifikací funkčního 
stavu a možností jejího využití v posuzování lidí s ohledem na možnost participace 
v aktivitách. 



Kapitoly o jednotlivých aktivizačních přístupech (taneční terapie, muzikoterapie, arteterapie, 
trénink paměti, reminiscenční terapie, pet terapie) jsou zpracovány dle citovaných pramenů. 

V další kapitole se studentka zabývá „modely zdravých“ aktivit a mimoústavním aktivitám. 
Studentka tu rozumí mimoústavní aktivity jako takové, které jsou provozovány seniory, kteří 
žijí ještě v domácím prostředí. Také toto členění považuji za poněkud problematické, protože 
život se nedá členit pouze z hlediska ústavnosti, takže například mezi „mimoústavní aktivity“ 
patří cestování (stručné seznámení s nabídkou cestování), dále vzdělávání (uvedeno několik 
vzdělávacích programů různého typu), kulturní programy, sportovní aktivity, zájmové 
kroužky, velmi stručně je uvedeno dobrovolnictví). 

V empirické části se studentka zabývá popisem projektu „Burza seniorů“, který je realizován 
v Gerontologickém centru. Dále provedla kvalitativní šetření, rozhovory s klienty i 
pracovníky. V empirické části se často mísí zkušenosti z výzkumu i teoretická východiska. 
Obdobně málo přehledný je celý způsob zpracování empirické části i její výsledky, které 
nepříliš přesvědčivě zjišťují, že se jedná o víceméně užitečnou aktivitu. Doporučení jsou 
obdobně obecně formulována. 

Závěrem: Práce dle mého názoru v podstatě splnila zadání, hodnotím ji však jako průměrnou.
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