
 ABSTRAKT 
 
 

 

Název:   Aktivační terapie u seniorů 

   Projekt „Buňka“ – pohybové možnosti terapie u seniorů 

 

Cíle práce:  Cílem diplomové práce je proniknout hlouběji do 

problematiky života seniorů a předložit ucelený obraz jejich současného životního stylu. 

Pomocí různých druhů pohybových terapií oddálit proces stárnutí a zpomalit projevy 

spojené se seniorským věkem (izolace, ztráta sociálních kontaktů, stařecká deprese, 

zhoršení životní úrovně, nedostatečná výživa, problematická hygiena, ztráta motivace, 

útlum společenských aktivit, ztráta sebevědomí, aj.) Začlenit do jejich současného 

života pravidelnou pohybovou aktivitu a podnítit jejich účast na programu 

plnohodnotného života.     

  

Metoda:  V první fázi tvorby práce se věnuji studiu problematiky seniorů 

v mladším a středním důchodovém věku. Studuji průvodní faktory spojené s ukončením 

jejich povolání a následným vstupem do starobního důchodu.  Dále zkoumám u seniorů 

středního důchodového věku vliv nedostatku aktivit při delším období  bez pravidelného 

zaměstnání na jejich psychiku a na výkon jejich každodenních fyzických činností. 

Dalším důležitým úkolem bylo absolvování odborného kurzu Feldenkraisovy aktivační 

metody, arteterapie, didaktiky arteterapie, kurzu maséra a praxe dobrovolné pečovatelky 

seniorů.  

Další práce je vedena formou kvalitativního výzkumu. Pro studii byla vybrána 

skupina deseti seniorů, kteří se přihlásili sami do mého projektu „Buňka“. Tato 

zkoumaná skupina se sestává ze šesti mužů a čtyř žen. Prolíná se v ní životní styl 

seniorů z venkova a z velkoměsta.  Pozorováním, šetřením, analýzou, vypracováním 

kasuistik, vedením osobních interaktivních rozhovorů a následným sestavením 

behaviorální terapie byl vytvořen základ pro hodnocení daného materiálu.  
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Předpokladem pro vytvoření pohybového programu pro jednotlivce je dokonalá 

znalost jejich biografické anamnézy, individuální přístup a respektování jejich potřeb. 

Důležitá je spolupráce s jejich rodinou a ošetřujícím lékařem. 

Případové studie jednotlivých seniorů popisují sběr informací, plánování a 

vytváření behaviorální terapie a samotnou realizaci terapeutického bloku po dobu 

dvanácti měsíců, přičemž prvních šest měsíců pracují pod dohledem terapeuta a dalších 

šest měsíců pracují podle behaviorálního plánu samostatně.  Výsledky vyhodnocuji, 

analyzuji a vytvářím syntetickou behaviorální terapii a samostatnou realizaci u 

jednotlivců. Nedílnou součástí je závěrečné zhodnocení, jaký konkrétní přínos  mají 

různé pohybové techniky pro  jednotlivé seniory, jak ovlivnili chod jejich rodin, jak se 

změnil a v čem se změnil jejich životní styl,  jaké se vyskytli problémy během projektu 

„Buňka“ a jaké jsme nalezli možnosti k jejich řešení. 

 

Výsledky:  Výsledky práce jsou shrnuty v kapitolách diskuse a závěr. 

Jednoznačně lze konstatovat, že se podařilo zaintegrovat jednotlivé pohybové aktivity 

do běžného každodenního života sledovaných seniorů. Pravidelné pohybové aktivity 

mají na seniory příznivý vliv v oblasti sociální, pohybové i v oblasti psychiky. Velice 

dobrá byla spolupráce s ošetřujícími lékaři daných seniorů. Ukázalo se, že pro jakoukoli 

spolupráci se seniory je nutné rozvinout a udržet sociální kontakty. I když senioři 

pracují samostatně je nutná prezentace výsledků v kolektivu pro zajištění další 

motivace.  
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k životu, sociální síť, behaviorální přístup k seniorům.                   
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