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 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.  

 

Klíčová slova: senior, životní styl seniorů, pohybové terapie, aktivační přístup 

k životu, sociální síť, behaviorální přístup k seniorům.                   

 
 

 

 6



Abstract 
 
 
 
 
Thesis title: Activation therapy for seniors 

  The project "Cell" – movement possibilities of therapy for seniors. 

 
Thesis objectives: The thesis objective is to penetrate deeper into the problems of 

seniors‘ life and provide a comprehensive picture of their current lifestyle. Using various 

kinds of physical therapy to delay the ageing process and slow down the symptoms associated with senior 

age (isolation, loss of social contacts, old-age depression, deterioration in living standards, inadequate 

nutrition, questionable hygiene, loss of motivation, decreased social activities, loss of confidence, etc.) To 

include their current life the regular physical activity and encourage their participation in the program full 

of life. 

 

Method:  In the first stage of thesis I devote to studiyng the issue of seniors in young and 

middle retiring age. I study the accompanying factors related to the end of their job and subsequent entry 

into retirement. Further I investigate the influence of lack of activities for a longer period without a 

regular job on psyche and physical exercise of daily activities for middle retiring age seniors. Another 

important task was completing training courses of Feldenkrais activation methods, art therapy, didactic 

art, masseur course and practice of voluntary social worker for seniors. 

Another part of thesis is in the form of qualitative research. There was chosen 

group of ten seniors who have enlist themselves in my project with name „Cell“ for the 

study. This examined group consists of six men and four women. The group include 

seniors‘ lifestyle both rural and city. By the help of observation, investigation, analysis, 

create of casuistry, management of interactive personal interviews and subsequent 

compilation of behavioral therapy there was created the base for the evaluation of the 

material. 

Assumption for the creation of motion program for individuals is perfect 

knowledge of their biographical history, individual approach and respecting their needs. 

Important is the cooperation with thein family and physician.  

Case studie sof individual seniors describe collection of the information, planning 

and creation of behavioral therapies and individual realization of the therapeutic unit for 

a period of twelve months. During the first six months they work under the supervisit of 

a therapist and further six months they work individually after the behavioral plan.  
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I evaluate the results, analyze and create synthetic behavioral therapy and self-

realization for individuals. An integral part of thesis is the final evaluation, what 

specific benefits have different motion techniques for individual probands, affection of 

the functioning of families of the probands, how it was changed and in what was 

changed lifestyles probands, what problems occurred during the project "Cell" and what 

possibilities we found to solution of the problems. 

 

Results:  The thesis results are summarized in the discussion and conclusion chapters. 

Definitely we can say that it succeed to integrate the individual physical activities into everyday life of 

probands. Regular physical activity have a positive impact on seniors in the social, physical and 

psychological area. There was very good cooperation with the physicians of the seniors. It turned out that 

for any cooperation with the seniors, it is necessary to develop and maintain social contacts. Although 

seniors are independent, presentation of results in a team is needed to provide additional motivation 

 

Key words:  Senior (pensioner),  seniors‘ lifestyle, physical therapy, activation 

approach to life, social network, behavioral approach to seniors 
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Motto: 

„Proč je všechno tak záhadné? 

Tady je chtění, tady je síla; 

chtění chce, síla je připravená, 

a vedle toho je krásný, dlouhý čas!“ 

- Tak se dívej tam, kde ten dobrý svět drží pohromadě! 

Dívej se tam, kde se rozpadá! 

 

„Warum ist alles so rätselhaft? 

Hier ist das Wollen, hier ist die Kraft; 

Das Wollen will, die Kraft ist bereit, 

Und daneben die schöne, lange Zeit!“ 

- So seht doch hin, wo die gute Welt Zusammenhält! 

Seht hin, wo sie auseinanderfällt! 

(Goethe: „Problem“) 

   in v. Wiese, 1924  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

 

IM  - infarkt myokardu 

DM  - diabetes mellitus - cukrovka 

ICHS  - ischemická choroba srdeční 

CMP  - cévní mozková příhoda - mrtvice 

TBC  - tuberkulóza 

WFOT - World Frderation of Occupational Therapists  

(Světová organizace terapeutů) 

ČAE  - Česká asociace ergoterapeutů 

ADL  - Actives of Daily Living - všední denní činnosti (termín používaný 

   terapeuty pro dohodnuté položky z oblasti soběstačnosti) 

DP  - diplomová práce 

BS  -  bazální stimulace 

FM  - Feldenkraisova metoda 

ZTV  - zdravotní tělesná výchova 

TK  -  krevní tlak 

HDL  - (vysokodenzitní) lipoprotein 

LDL  - (nízkodenzitní) lipoprotein 

WHO  - World Health Organisation (Světová zdravotnická organizace) 

BMI  - Body Mass ndex (index tělesné hmotnosti) 

WHR  - waist-to-hip-ratio (poměr mezi boky a pasem) 

PA  - pohybová aktivita 

SFmax  - maximální srdeční frekvence 

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development 

  (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) 
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1 ÚVOD 

Ve své diplomové práci jsem chtěla udělat sondu do reálného života seniorů, 

ukázat několik možností, jak opravdu důstojně prožít podzim života, který nám dokáží 

znepříjemnit nemoci, jenž s sebou toto životní období často přináší. 

Svou diplomovou práci jsem zaměřila na životní styl seniorů od 65 let, protože 

v tomto období senioři opouštějí svá  dlouholetá zaměstnání a odcházejí na zasloužený 

odpočinek.   

 V okamžiku odchodu na odpočinek je většina seniorů v dobrém fyzickém i 

psychickém stavu. V momentě ukončení zaměstnání mnoho seniorů není připraveno na 

nový životní režim (nemají plán jak trávit množství volného času – koníčky, rodina, 

cestování atd.), rychle ztrácejí svou fyzickou sílu a propadají se do stařecké deprese. 

Tento stav mnohdy ústí až do stádia disaptibility. Tento stav poruchy soběstačnosti 

pramení z mnoha příčin: 

- chronická onemocnění 

- špatné bytové podmínky 

- nedostatek finančních prostředků 

- ztráta sociálních kontaktů 

- zhoršená dostupnost zdravotnických a sociálních služeb 

- z absence interakce rodiny 

V teoretické části diplomové práce se zabývám vymezením problematiky 

seniorského věku na obecné úrovni. Dále se zabývám v jednotlivých kapitolách 

nejčastějšími nemocemi ve stáří, které jsou spojeny s psychickými poruchami. 

Z aktivačních terapií si dovoluji vybírat ty, které jsou vhodné pro seniory – rehabilitace, 

ergoterapie a kinezioterapie.  Ráda bych také upozornila na špatný styl seniorů ve  

stravování a poukazuji na zvláštnosti stravování v souvislosti s jejich aktuálním 

zdravotním stavem.  

Praktická část si klade za cíl ozřejmit současný životný styl seniorů na území 

České Republiky počátkem 21. století.  K potřebám empiricko-teoretického výzkumu 

vznikla malá terapeutická komunita s názvem  „Buňka“. Pracovně sociální vztahy 

v komunitě „Buňka“ byly propracovány metodou případové studie a individuálním 

přímým pozorováním. 
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Výsledky kazuistik, výsledky pozorování a testů, taktéž grafických záznamů 

vyústily v závěrečnou studii, která může být aplikována jako modelová situace v jiných 

oblastech zkoumání komunit.      
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

2.1 Cíle práce 

 Cílem této práce je zmapovat různé druhy aktivačních terapií (rehabilitace, 

bazální stimulace, Feldenkraisova metoda, jóga, zdravotní TV, tanec, alternativní 

sportovní hry, ergoterapie), které jsou vhodné pro vytváření každodenního 

individuálního pohybového programu pro seniory mladšího a středního věku. 

Diplomová práce má poukázat na pozitivní vliv terapií v důchodovém období. Potvrzuje 

pozitivní změny psychického a fyzického stavu  seniorů.  

 Teoretická část by měla být úvodem do problematiky stáří. 

 Cílem praktické části  bylo zjištění  o využívání mnoha terapeutických metod 

pro zlepšení kvality života seniorů.   

  

2.2 Úkoly teoretické části 

 - Podat aktuální informace o současném životním stylu seniorů 

 - Shromáždit odborné informace k vybraným pohybovým aktivitám, které je 

   možné praktikovat při aktivační činnosti u soudobých seniorů 

   

2.3 Úkoly praktické části 

 - Shromáždit informace k dané problematice metodou pozorování 

- Studium odborné literatury, článků a statí 

- Studium odkazů  na internetu  

- Získávání potřebných dat vedením osobních interaktivních rozhovorů 

- Získávání informací o životním stylu seniorů na odborném pracovišti a 

  v lokalitě kde žijí 

 - Vedením praktických seminářů, Workshopů a zážitkových terapií  

 - Vedením kasuistik seniorů  

 - Provést vyhodnocení na základě výsledků prováděných testů  

 - Ověřit uvedené hypotézy 

 - Ukázat různé vhodné metody terapií pro seniory  

 - Kontrola stravovacích návyků  
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 - Sestavení individuálního cvičebního plánu 

 - Plánování tematického výletu 
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3 HYPOTÉZY 

H1: Předpokládáme,  že aktivní a pravidelný pohyb zbavuje nebo zmírňuje stařeckou 

depresi. 

 

H2: Předpokládáme, že vybrané druhy pohybových terapií oddalují farmakologickou 

léčbu v případě vysokého krevního tlaku, stařecké cukrovky a problémů s pohybovým 

aparátem.   

 

H3: Předpokládáme, že přiměřená fyzická aktivita a její pravidelnost (režim) 

podněcuje seniory k jejich vlastnímu činorodému životu v důchodovém věku. 

 

H4: Předpokládáme, že pravidelná setkávání seniorů a jejich společné aktivity 

pozitivně ovlivňují jejich myšlení a podporují motivaci do dalšího života.  
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4 TEORETICKÁ ČÁST 

4.1 SENIOŘI JAKO SOCIÁLNÍ SKUPINA 

 

Definice životní cesty podle Walentina Tolstyche: 

Die Lebensweise ist vor allem ein bestimmter Lebenstyp, der sich objektiv innerhalb 

einer Gesellschaft, Klasse oder Gruppe herausbildet.1 

(Tolstyche, 1979, s. 31) 

V dávných dobách v naší kultuře tvořili staří lidé sociální skupinu, které si 

ostatní členové společenství vážili. Mladší generace čerpala z jejich životní moudrosti a 

starým lidem se za to dostávalo přirozené úcty a péče. V současnosti senioři tvoří v 

České republice velkou sociální skupinu. Bohužel na ně není nahlíženo jako na prameny 

moudrosti, ale spíše se tato sociální skupina zdá být chápána jako brzda a její názory se 

ve většině případů považují za zastaralé. Staří lidé mají zcela specifické potřeby. 

Mluvíme li o specifických potřebách seniorů, mluvíme hlavně o podpoře. Podpoře nejen 

finanční, ale i zdravotní a v neposlední řadě psychické a sociální. Tato sociální skupina 

je často neprávem  přehlížena a mylně se od ní již neočekává, že by pozitivně ovlivnila 

ekonomiku státu. Mnozí senioři se tak díky tomuto krátkozrakému názoru opravdu 

ocitají na okraji společnosti a jsou doslova odkázáni na dobrovolnou pomoc ostatních 

občanů. 

V současné civilizaci se také senioři dožívají v relativně dobrém zdravotním 

stavu daleko vyššího věku , než tomu bylo v minulosti. Ale ani jim se nemoci stárnutí 

nevyhýbají. Protože jejich zdravotní stav, jak bylo uvedeno, je mnohem lepší a rovněž 

zdravotní péče jim poskytnutá je na vyšší úrovni, tato skupina své potřeby promítá 

daleko déle do ekonomiky společnosti. Z tohoto důvodu je velice nutné udržet seniory 

co nejdelší dobu soběstačnými a poskytnout jim  veškeré možnosti k tomu , aby jejich 

kvalita života byla na dobré úrovni.  

(Giddens, 1999) 

Sociální skupina seniorů v naší zemi již překonala počáteční zmatek ve svých 

řadách, který vznikl po roce 1989. Je schopna se v současné době za pomoci různých 

                                                 
1 Životní cesta je především určitý životní styl, který objektivně vychází z vnitřní sounáležitosti skupiny, 
která má společné třídní a sociální zázemí. 
(Tolstyche, 1979, s. 31) 
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podpůrných organizací a hnutí prosazovat  na poli politickém, kulturním i sociálním. 

Díky tomu byly vypracovány programy pro lepší kvalitu života seniorů.  

Začínají se tvořit pracovní příležitosti pro zaměstnance, kteří  jsou speciálně  a 

cíleně vzděláváni v oborech jako jsou ergoterapie, arteterapie, canisterapie, 

muzikoterapie a jiné. Svou odborností pak přispívají ke zkvalitnění života seniorů např. 

v denních stacionářích, domovech pro seniory , v domácí péči a při poskytování respitní 

péče seniorům.  

4.2 NEJČASTĚJŠÍ NEMOCI STÁŘÍ 

Mluvíme-li o stáří, musíme tento pojem také vymezit. Klasifikace seniorského 

věku podle WHO:   45 - 59 let střední věk 

     60 - 74 let vyšší věk 

     75 - 80 let senium     

     90 a více let dlouhověkost  

(Pfeiffer, 1989)  

Další kategorizace vyššího věku jako celku: 

    65 – 74 let mladší stáří 

    75 – 84 let střední stáří 

    85 a více let  vysoké stáří  

(Zavázalová, 2001)    

 Mluvíme-li o seniorovi, mluvíme o člověku starším 60ti let.  

  

4.2.1 Zvláštnosti chorob ve stáří 

Pacovský a Heřmanová popisují problematiku chorob ve stáří takto: 

1) Multimorbidita  

Typickým znakem nemocných seniorů, tzn. typickým znakem stáří, je  multimorbidita. 

Mluvíme li o multimorbiditě (polymorbiditě, koprevalenci), jedná se o přítomnost více 

chorob u téhož jedince. Tento stav výrazně zkresluje subjektivní výpověď o problémech 

nemocného seniora u lékaře. Z těchto důvodů je nutné vyřešit nemocného seniora 

komplexně, je vhodné provedení multifázického screeningu. V souvislosti s určením 

celkového zdravotního stavu seniora je vhodné spojit diagnózu funkční a klinickou.  
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2) Mikrosymptomatologie 

Nevýrazné klinické příznaky, komplikují včasné odhalení vážných nemocí. Mluvíme o 

„fenoménu ledovce“ , diagnostiku ztěžuje také fakt, že si často  senior ani neuvědomuje, 

že je nemocný.  

3) Zvláštní (netypický) klinický obraz 

Typický klinický příznak popisuje většina odborné literatury u jedinců mladšího a 

středního věku. Toto však neplatí u seniorů. Lékař musí být zkušený a znalý gerontolog 

(příp. specialista v daném oboru) a nesmí se nechat zaskočit neobvyklým klinickým 

obrazem. 

4) Vzdálené příznaky 

Pro stáří je také typické, že se objevují často příznaky, které ukazují na zdravý orgán a 

nemocný orgán je touto komplikací zastřen. Např.: akutní infarkt myokardu se 

manifestuje jako mozková příhoda, bezbolestná fraktura krčku stehenní kosti se 

manifestuje jako iktus. 

5) Sklon k chronicitě a protrahovanému průběhu 

Akutní choroba si vyžaduje delšího léčení než u mladších pacientů a často u seniorů 

přechází do chronických stádií. V mnoha případech se nepodaří chorobu úplně vyléčit, 

dochází tak k opakovaným atakám a  intervaly se mezi jednotlivými atakami zkracují. 

6) Sklon ke komplikacím 

Komplikace chorob ve stáří jsou dvojího typu. Pro první skupinu je typické, že jedna 

choroba podněcuje vznik další. Do druhé skupiny patří tak zvané „vytlačení“ první 

nemoci jinou, která vzniká na základě první nemoci a svou silou tu první náhle potlačí 

do pozadí. 

7) Sociální a zdravotní situace 

U seniorů výrazně vstupuje do popředí jejich sociální situace. Pokud se stanou v životě 

seniora nějaké změny (ztráta partnera, ztráta kontaktů s přáteli, přestěhování do jiného 

prostředí aj.), jeho zdravotní stav začne na tyto změny okamžitě reagovat.    

4.2.2 Nejčastější choroby ve stáří 

1) Srdeční choroby 

Presbykardie – zdravé srdce starého  člověka 

Ischemická choroba srdeční –    infarkt myokardu 
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- ruptura srdce 

Amyloidóza srdce – ukládání amyloidu (bílkoviny) do mezibuněčných prostor – projev: 

srdeční nedostatečnost, atrofie srdečních vláken 

Sekundární kardiomyopatie – projev chlopenní vada, arytmie 

Idiopatická fibróza vodivého systému – projev: srdeční bloky ve stáří 

Chlopenní vady – příčina: revmatická,  sklerotická (skleróza aorty) 

2) Plicní choroby 

Karcinom plic –nejčastější onemocnění plic ve stáří vedoucí ke smrti 

Plicní embolie – další časté komplikace vedoucí ke smrti seniorů 

Plicní formy TBC – znovu rozšířené onemocnění, projev: pokašlávání 

Chronická pneumonie (zánět plic)– příčina: oslabení organismu ( plicní mykóza) 

Chronická bronchitida (zánětlivé onemocnění sliznice průdušek) 

Emfyzém (rozedma plic)  

3) Choroby ledvin 

Chronická nedostatečnost ledvin a urémie  

Glomerulonefritida 

Itesticiální nefritida 

4) Krevní choroby 

Anémie 

Leukémie 

Trombocytopenie 

5) Gastroenterologické choroby 

Ischemická kolitida (zánět tlustého střeva) 

Stařecký ulkus (vřed) – nebezpečné krvácení 

6) Choroby pohybového ústrojí 

Osteomalacie 

Osteoporóza 

Zlomeniny 

Svalové křeče 

Artróza 

Onemocnění páteře 
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7) Metabolické choroby 

Stařecká cukrovka 

Obezita 

Kachexie 

8) Neurologická onemocnění 

Ikty 

Subarachnoideální krvácení 

Meningitidy 

Herpes zoster (pásový opar) 

Parkinsonova choroba 

Tremor senilis (stařecký třes) – závislý na emočních vlivech 

Alzheimerova choroba 

9) Gynekologická onemocnění 

Postmenopauzální krvácení 

Vulvitida 

Prekanceróza – může se vyvinout i karcinom 

Senilní kolpitida (zánět pochvy) 

Výhřez pochvy a dělohy  

Inkontinence a defekace 

10) Kožní choroby 

Purpura senilis – podkožní skvrnité hemoragie – stařecká atrofie kůže 

Keratoma (rohovatění kůže) 

Verruca senilis (stařecké bradavice v horních vrstvách kůže) 

Pruritus senilis (svědění kůže) 

(Pacovský, Heřmanová, 1981) 

4.2.3 Psychické poruchy 

Při komunikaci se seniory musíme mít na paměti také psychické poruchy, které 

s sebou nese stáří. Jsou to především: 

1) Poruchy chování  

Ve stáří se umocňují charakterové vlastnosti jedinců. Obtížné jsou osoby excentrické,  

ztrácející zábrany (např. sexuální, hygienické) atd.  
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2) Stavy zmatenosti 

V některých případech senior začne být při normálním hovoru neklidný a vykazuje 

známky zmatenosti z toho, o čem mluví, z prostředí, ve kterém se nachází. To je často 

způsobeno jiným onemocněním, např. náhlou hypoxií mozku při selhání krevního 

oběhu. 

3) Arterioskleróza mozku 

Rozvíjí se arteriotická demence, jež je provázena  častými ikty. Projevem jsou pak 

závratě, poruchy paměti, poruchy vědomí a pády.  Senilní demence je důsledkem atrofie 

mozku (zánik korových buněk). Takový jedinec je emočně labilní, má těžké výpadky 

paměti, ztrátu abstraktního myšlení, inkontinenci, agresivitu, dysfázii, dyspraxii, může 

být až nezvladatelný.    

4) Deprese a sebevraždy 

Deprese vedou až ke snížené schopnosti koncentrace, poklesu fyzické a psychické 

aktivity, k poruchám spánku a poklesu nálady. U seniorů tyto stavy často vyústí až 

v bludy. U agitované deprese (hluboká sklíčenost) je vysoká možnost sebevraždy.   

(Pacovský, Heřmanová, 1981) 

4.3 AKTIVAČNÍ TERAPIE 

Motto: 
 

Was bedeutet es eigentlich: Körper, Seele, Identität, Sinn, Wahn, Sucht, Show, 

Meditation, Kampf, Aggression, Qual, Sieg, Lust, Spiel, Philosophie, Arbes, Freizeit, 

Tod oder Leben?2 

(Pokorná, Augusta, 1997) 

4.3.1 Rehabilitace 

Rehabilitace je z latinského slova  „habilis“ – k něčemu způsobilý, zručný, 

vhodný, a předpony „re“ - , která znamená  znovu, opakování, návrat. Pojem 

rehabilitace není příliš starý. V medicíně se poprvé objevil v 19. století a v širším užití 

se začal používat až v posledních třech desetiletích 20. století.  

                                                 
2 Co přesně znamená sport: tělo, duši, identitu, smysly, domněnky, nemoci, podívanou, přemýšlení, 
zápas, útok, útrapy, vítězství, radost, hru, filosofii, práci, volný čas, smrt nebo život? 
(Pokorná, Augusta, 1997) 
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Rehabilitace je kombinované a koordinované využití lékařských, sociálních, 

výchovných a pracovních prostředků  pro výcvik nebo znovuzískání co možná 

nejvyššího stupně funkční schopnosti.  

Rehabilitace má tyto složky: 

- léčebná 

- pracovní 

- sociální 

- pedagogická (pedagogicko-výchovná) 

Nedílnou součástí rehabilitace je také legislativní složka, architektonická složka, 

životní prostředí, technické pomůcky a prostředky. 

(Pfeiffer, 1989) 

 

 Rehabilitace v geriatrii 

Pro rehabilitaci gerontoligockých pacientů více než u jiných osob platí nutnost 

spolupráce všech složek rehabilitace. Charakteristikou stárnoucího  organismu jsou 

nevratná poškození (defekt) jeho funkcí. Tento fakt negativně ovlivňuje schopnost  

vyvíjet aktivity směrem k prostředí. Tato neschopnost (disabilita) člověka zvládat 

některé  úkony se projevuje jako znevýhodnění (handicap) jedince a zhoršuje jeho 

postavení ve společnosti.  U postiženého člověka jde o poruchu organismu jako 

takovou, ale i o poruchu jeho vztahu s prostředím (defektivita).   

Defektivita se projevuje: 

- změnami chování (deprese, úzkosti) 

- změnami v učení (nedostatek vůle, odhodlání, 

sebedůvěry) 

- změnami v hodnotovém systému  

- změnami v potřebách 

- změnami v organizaci života (změny režimu dne) 

- změny v možnostech a potřebách v oblasti trávení 

volného času (kultura, sport, společenské akce) 

- změnami v pracovních činnostech 
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K překonávání této defektivity a k  dosažení maximálně možného stupně 

soběstačnosti seniora  je zapotřebí reedukace, kompenzace a následné integrace zpět do 

společnosti.  

Charakteristiku komplexní rehabilitace u seniorů lze vyjádřit následující formulí: 

KR = (LR + SR) = [ORF + (ORO + ORSP)]   

Kde:  

KR - komplexní rehabilitace 

LR – léčebná rehabilitace 

SR – sociální rehabilitace 

ORF – obnovení rozvoje funkcí 

ORO – Obnovení rozvoje osobnosti 

ORSP – obnovení rozvoje sociálně kulturního potenciálu 

Komplexní rehabilitační služba je v České republice předmětem působení 

mnoha organizací a institucí. V posledních letech je v této oblasti výrazná snaha o 

zvýšení podílu soukromého sektoru.  

(Jesenský, 1995) 

4.3.2 Ergoterapie 

Výraz Ergoterapie se skládá ze dvou slov, z řeckého slova „ergon“ – práce a 

„terapie“ – léčení. 

 Česká asociace ergoterapeutů definuje ergoterapii jako zdravotnickou disciplínu, 

která nabízí aktivní pomoc lidem každého věku, kteří jsou fyzicky nebo psychicky 

postižení, nebo trpí postižením intelektu omezujícím jejich funkční kapacitu a 

samostatnost (ČAE, 2000 in Hamáčková, 2006, str. 8)  

 Světová federace ergoterapeutů (WFOT) říká, že ergoterapie je profese, která se 

zabývá podporou zdraví a duševní pohody (well-being) prostřednictvím činnosti. 

Ústředním cílem ergoterapie je umožnit osobám vykonávat všední denní činnosti. 

Ergoterapeuti pomáhají  osobám ve zlepšení  jejich schopností, které jim umožní 

vykonávat potřebné aktivity, nebo v úpravách prostředí, které přispějí k účasti jedince 

na aktivitách. 

(WFOT, 2005 in Hamáčková, 2006, str. 8) 
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Ergoterapeuté pracují  ve zdravotní i sociální sféře. 

Hamáčková uvádí tyto hlavní cíle ergoterapie: 

 - Dosáhnout maximálního stupně funkčnosti v aktivitách života (ADL), v pracovních 

činnostech a v aktivitách volného času pomocí vhodně zvolených, cílených a pro 

jedince smysluplných aktivit či zaměstnání. 

-   Podporovat  u jedince aktivní přístup k uchování si svého zdraví a celkové kvality 

života. 

- Zabránit  vzniku handicapu u jedinců s disabilitou (nevýhodou), či jinak  

znevýhodněních jedinců. 

- Pomáhat jedinci zachovat si kvalitu života při trvalém zdravotním postižení, disabilitě 

nebo chronickém onemocnění. 

- Přispívat k integraci jedinců se zdravotním postižením  do společnosti formou 

předpracovní rehabilitace a spolupracovat se zaměstnavateli při vytváření pracovních 

příležitostí pro osoby s postižením. 

- Působit v oblastech ergonomie práce a pracovního prostředí a v osvětových 

programech pro specifické skupiny osob. 

-  Rozvíjet vědecko-výzkumnou a publikační činnost. 

- Komunikovat s odbornou i laickou veřejností. 

Tři hlavní oblasti působení ergoterapie: 

- Soběstačnost – sebeobsluha 

- Práce a produktivní aktivity 

- Hra a volný čas 

(Hamáčková, 2006) 

Pfeiffer uvádí tyto oblasti působení ergoterapie: 

- Ergoterapie zaměřená na trénink ADL (neboli Activities of daily living, 

   tj.soběstačnost) 

- Ergoterapie cílená na postiženou oblast (funkce senzorické, motorické a kognitivní) 

- Kondiční ergoterapie 

- Ergoterapie zaměřená na předpracovní hodnocení a trénink 

(Pfeiffer, 1990) 
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Historie ergoterapie v České republice: 

 Počátky léčebné péče koncem 18. a začátkem 19. století, přímo souvisí 

s rozvojem průmyslu. Péče o tělesně postižené a duševně nemocné se zlepšila až 

v druhé polovině 19. století. 

 Jedním ze zakladatelů ergoterapie v České republice v 19. století je Vincenc 

Priessnitz v lázních Jeseníky. (Votava, 1997 in Hamáčková 2006)      

   Od roku 1913 byla ergoterapie součástí léčebného procesu v pražském ústavu 

pro postižené děti a válečné invalidy. Tento proces byl zaveden prof. MUDr. R. 

Jedličkou. Po 1. světové válce byly vybudovány další Jedličkovy ústavy v Liberci, Brně 

a Bratislavě.  Tyto ústavy byly na tehdejší dobu velice moderní, hlavně proto, že 

poskytovaly ucelenou  péči svým klientům. 

 Ergoterapeutických postupů se využívalo také v sanatoriích pro léčbu TBC.  A 

později se ergoterapie velice dobře uplatňovala i v různých psychiatrických ústavech a 

léčebnách.  

 Po 2. světové válce se ergoterapie stala součástí rehabilitace.   

 V 50. letech 20. století  u nás vznikl nový obor „univerzální rehabilitační 

pracovník“ s možností atestace v léčbě prací, a tím byl určen samostatní vývoj 

ergoterapie.  (Votava 2003 in Hamáčková 2006).  V Rehabilitačním ústavu 

v Kladrubech v roce 1949 pod vedením amerických odborníků  byl pořádán první kurz 

věnovaný oboru ergoterapie.  Do 70.  let se v ČR používal název  pro tuto terapii – 

„léčba prací“. Teprve později se začalo užívat pojmu ergoterapie.  V roce 1992 bylo 

zahájeno samostatné studium ergoterapie na úrovni vyššího odborného vzdělání. Česká 

asociace ergoterapeutů (ČAE), byla založena v roce 1995. V témže roce  vzniklo 

bakalářské studium ergoterapie na 1. lékařské fakultě v Praze. V roce 2004 došlo 

k uznání ergoterapie jako samostatného zdravotnického oboru. Vymezení činností 

souvisejících s poskytováním ergoterapeutických služeb je dáno zákonem č. 94/2004 

Sb. ze dne 4.2.2004. Od roku školního 2005/2006 je možné studovat ergoterapii jen na 

vysokých školách. 

 Česká odborná veřejnost stále chápe ergoterapii jako léčbu prací, a proto se zde 

po léta velké oblibě těší  zejména ruční práce. Tyto práce slouží v mnoha případech jen 

pro vyplnění volného času klientů různých zdravotnických, ale hlavně sociálních 

ústavů.  
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Ergoterapie v zařízeních pro seniory 

 V zařízeních pro seniory, která jsem navštívila ve své praxi, se hojně využívá 

výtvarných a rukodělných  technik. Tyto techniky slouží k nácviku: 

- aktivity všedního dne (ADL) -  výchova k soběstačnosti 

-  práce a produktivní aktivity – trénink pracovních dovedností 

- hra  a volný čas – trénink psychických a fyzických dovedností, udržení funkčního 

potenciálu  

(Hamáčková, 2006)         

4.3.3 Kinezioterapie 

Kinezioterapie je podpůrnou léčebnou metodou,  která  působí  paralelně  vedle 

farmakoterapie, biologické, fyzikální, psychologické a  chirurgické terapie. K  dosažení 

léčebných výsledků využívá prostředků aktivně prováděného pohybu mimopracovní 

povahy.  Je oborem interdisciplinárním. Pomáhá člověku dosáhnout pocitu 

somatopsychické normality. Během terapeutického procesu terapeut napomáhá 

pacientovi k úplnému sebepoznání vlastních možností tak, aby je mohl využít 

k rozvíjení své osobnosti, nárůstu seberegulace, a tím ke kvalitnějšímu způsobu života. 

 Kinezioterapie je somatoterapeutická aktivita, která používá modelové cíleně 

zaměřené pohybové programy. Při jejich provádění se vyžaduje aktivní přístup pacienta, 

pracuje nejen s biologickou složkou osobnosti, ale i s její psychikou a sociálními 

vztahy. 

(Hátlová, 2002, s.35) 

 Prostředky kinezioterapie: 

- aktivně prováděný cílený pohybový program 

- vytvoření terapeutického vztahu 

- neverbální komunikace 

- učení 

- podněcování emocí 

- práce samostatně 

- práce ve skupině 

Kinezioterapie působí na: 

- psychosomatickou jednotu 
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- vědomí pohyblivosti 

- obnovu pozitivního přijetí 

- sebepřijetí a integritu 

- tělesnou symboliku 

- emoční spontaneitu 

- kreativitu 

(Hátlová, 2003) 

 Rozdílnost přístupu k pohybovým aktivitám u mužů a žen 

Přístupy k provádění pohybových aktivit u mužů a žen mají svá daná specifika, 

která vyplývají z jejich biologické, psychické a emoční danosti dotvářené sociálními 

tlaky prostředí. Jedním z nejsilnějších vlivů je hormonální zaměření, které modeluje 

všechny předpoklady maskulinním nebo femininním směrem.  Muži jsou výchovou 

připravováni k podávání výkonu, k vzájemné soutěži, učí se zvládat riziko. Projevování 

emocí je  u mužů považováno za nevhodné. Mužské pohybové aktivity odrážejí 

soutěživost, nezávislost a přímou fyzickou konfrontaci. Ženy se učí vnímat, rozpoznávat 

a řešit citové vztahy. Dávají přednost verbální konfrontaci s protějškem. 

(Hátlová, 2002) 

 Zjednodušeně můžeme popsat ženskou a mužskou pohybovou aktivitu jako 

statickou a dynamickou. Ženy, hlavně v seniorském věku, upřednostňují pohyb na 

malém prostoru. Muži vyžadují  dynamické pohybové aktivity, vyhovuje jim přesun 

z místa na místo, určitá rychlost, změna herní situace a pohybová aktivita zaměřená na 

výkon. Rozdílné potřeby mužů a žen by měl respektovat jim určený aktivující pohybový 

program.    

4.3.4 Bazální stimulace (BS) 

Autorem konceptu je prof.Dr. Andreas Fröhlich, speciální pedagog, který  

pracoval od roku 1970 v německém Rehabilitačním centru Westpfalz/Landstuhl 

s dětmi, které se narodily s těžkými kombinovanými vadami. Andreas Fröhlich 

vycházel z vědeckých studií v oblasti prenatální vývojové psychologie a zabýval se 

podporou senzomotorického vnímání. Na základě schopnosti  lidského těla vnímat a 

přijímat signály a také reagovat přes komunikační kanál somatického, vestibulárního a 

vibračního vnímání navázal komunikaci s těžce postiženými dětmi. Svým konceptem  
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Fröhlech dokázal, že i jedinci s velmi těžkými kombinovanými vadami se mohou naučit 

různým pohybovým vzorcům pro sebeobsluhu.  

 V 80. letech 20. století zdravotní sestra prof. Christel Bienstein přenesla koncept 

bazální stimulace do ošetřovatelské péče.  

(Friedlová, 2007) 

 Ve spolupráci s odborníky z jiných oblastí péče, jako například geriatrická péče, 

neonatologická péče, psychiatrická péče a paliativní péče, koncept pronikl do všech 

těchto oblastí. Dosažené výsledky v klinické praxi a rozvoj schopností klientů, u 

kterých byl koncept aplikován, byly stimulem pro mnoho odborníků z oblasti medicíny, 

aby se začali konceptem zabývat a podpořili jej svými vědeckými studiemi. Tak se stal 

uznávaným pedagogicko-ošetřovatelským konceptem. V současné době máme 

k dispozici formu konceptu bazální stimulace, která je velmi dobře integrovatelná do 

každodenní ošetřovatelské péče. Ošetřující volí takové ošetřovatelské nabídky, které 

zohledňují koncept bazální stimulace a individualitu klienta. 

(Růžičková, 2009) 

 Koncept umožňuje také stylizovat kulturu kontaktu mezi terapeutem a klientem. 

Lidé v kritických životních situacích potřebují určitou komunikační formu, jejímž 

základem je kvalitní ošetřovatelská péče. 

(Friedlová, 2007) 

Základními prvky bazální stimulace jsou vnímání, pohyb a komunikace  a jejich 

úzké propojení. 

Prvky bazální stimulace: 

- somatická stimulace  

- vestibulární stimulace   

- vibrační stimulace 

- optická stimulace 

- auditivní stimulace 

- orální stimulace 

- olfaktorická stimulace 

- taktilně-haptická stimulace   

(Friedlová, 2007) 
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Nejčastějším smyslovým postižením seniorů je postižení sluchu. Jde především 

o senzorickou poruchu. Vyskytuje se u 30% osob starších 65 let, častěji u mužů. 

Důsledkem poruchy sluchu je omezení komunikace, ztráta kontaktu s okolím a 

osamělost. Časté jsou deprese a sluchové halucinace. Dlouhodobá a neřešená ztráta 

sluchu se často zaměňuje s počátky stařecké demence.  

 

Pravidla komunikace při jednání se seniory s postižením sluchu:  

- zřetelně artikulovat 

- jasně zřetelná ústa 

- mluvit pomalu 

- používat jednoduché věty 

- ptát se 

- trpělivost 

- klidné prostředí 

- umožnit kontrolu komunikace zrakem 

Dalším postiženým smyslovým orgánem u seniorů je zrak. Zrak kontroluje 

koordinaci pohybů a je důležitým senzorem okolí.  

Pravidla komunikace při jednání se seniory s postižením zraku: 

- vyvarovat se pocitů soucitu 

- komunikovat přímo bez prostředníka  

- vždy se představit a uvést své funkční zařazení a důvod 

komunikace 

- popisovat, co děláme 

- informovat dostatečně předem o zamýšleném zákroku a 

upozornit na předpokládanou míru bolestivosti a 

zdůvodnit nutnost zákroku 

- klidné prostředí 

- dávat o sobě zřetelně vědět 

- odstranit překážky a bariéry   

(Friedlová, 2007) 
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Zařazení BS do terapií seniorů závisí na stupni závislosti. U seniorů mladšího a 

středního stáří bazální stimulace předchází náhlým změnám ve vnímání okolí a změně 

způsobu komunikace.   

4.3.5 Feldenkraisova metoda (FM) 

Feldenkraisova metoda cvičení je pojmenována podle svého zakladatele Moshé 

Feldenkraise. Tuto metodu sestavil na základě svých vědeckých poznatků o fukci 

lidského těla v první třetině 20. století. Můžeme říci, že je dcerou jógy. Stejně tak, jako 

jóga, je i Feldenkraisova metoda založena na uvědomování si vlastního těla. Na rozdíl 

od jógy nemá tato pohybová metoda pevně daný cvičební systém, což jí dělá mnohem 

více variabilnější a dostupnější západnímu stylu života. 

  FM pracuje se čtyřmi složkami obrazu našeho já: 

- cit 

-  myšlení 

- uvědomování 

- pohyb 

 Základní principy FM: 

- princip návyku (překonat původní návyky a nahradit je 

novými lepšími vzorci chování) 

- cit místo námahy (používat přirozené pohyby,  vnímat a 

cítit změnu) 

- třístupňový program:  -  

o přirozený 

o individuální 

o metodický (metodická výuka usnadňuje proces 

učení a cíleně se věnuje tomu, co je podstatné)  

- vlastnosti a způsob chování (rozvíjet možnosti, neboť 

člověk je dynamický tvor) 

Způsob cvičení ve FM: 

- vědomý pohyb 

- dechová cvičení 

- vytváření vztahů k okolí 

- mentální cvičení 
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- správné uvolnění 

Myšlenkou FM je, že člověk na základě vědomého pohybu bude jednat svobodněji a 

správněji se rozhodovat. Také v této metodě je důležité správné dýchání a to v mnoha 

případech vyžaduje změnu pohybových návyků celého těla. Při cvičení je kladen důraz 

na respektování anatomických proporcí těla a jejich motorický soulad s přírodními 

zákonitostmi.  Správným uvolněním je při cvičení FM dosažení optimálního, 

přirozeného napětí. Při cvičení je nutné myslet na to, že pohyb se odehrává v mozku.  

(Schwarz, Schweppe, 2003)   

4.3.6 Jóga 

„Umění“ jógy pochází z Indie, je více než 5tisíc let staré a písemně bylo 

zaznamenáno přibližně před 2,5 tisíci lety. Je to nejstarší systém cvičení vědomého 

rozvoje lidského těla a ducha, jaký se nám zachoval téměř v nezměněné formě. 

Základní oblasti jógy:  

- Hathajóga 

- Meditativní jóga 

Hathajóga je jedinou formou jógy, která se zabývá tělem. Cílem tohoto cvičení 

je zdraví organismu jako takového, nikoli extrémní výkon a nadměrně vyvinuté 

svalstvo. Jóga svaly protahuje, nikoli napíná, jako tomu je v gymnastice.  V jógových 

cvičeních jsou všechny pohyby prováděny plynule a pomalu, abychom si vždy 

uvědomili polohu tělesných segmentů a mohli včas reagovat na bolest a cvik včas 

zastavit. „Výkon“ v jógových cvičeních nelze měřit s druhými. Jde zde především o 

osobní rozvoj  fyzických a duševních sil.   

 Jógová cvičení  posilují  tělesné  funkce,  dodávají energii a pomáhají při mnoha 

zdravotních problémech (při poruchách zažívacího traktu, hemoroidech, bolestech 

všeho druhu).  Při pravidelném cvičení se dostatečně prokrví všechny  orgány, a jsou 

tak dobře zásobeny důležitými živinami a prvky.     

 Jógová cvičení pozitivně působí na tyto zdravotní obtíže: 

- poruchy zažívacího traktu 

-  hemoroidy 

- krevní oběh 

- křečové žíly 
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- imunita 

- držení těla 

- látková výměna 

- funkce žláz s vnitřní sekrecí 

Pravidelné  cvičení  dodává  životu  potřebný  řád  a rytmus,  vitalitu  a rozvíjí 

osobnost jedince. Staletími bylo již dostatečně prověřeno, že oddaluje proces stárnutí. 

(Zebroffová, 1994) 

4.3.7 Tanec 

Tanec stejně jako hudba je multikulturní atribut. Předpokládáme, že určitá 

pohybová forma byla prvotně spojena s přírodou a náboženstvím. Tato forma dostala   

přesné zákonitosti, a tak můžeme dnes hovořit o tanci plodnosti, úrody, deště, slunce,  

lovu, ohně, na počest vládce, na počest bohů, u příležitosti umrtí a dalších.  

(Jebavá, 1998) 

Ve starověku byl v módě tanec prostoupený krásou a ladností přirozeného 

pohybu. Oceňovala se kreativita tanečníka, jak přesvědčivě dokáže vtáhnout diváka do 

svého emočního prožitku. Od středověku až po 19. století byl tanec spoután určitou 

společenskou uniformitou. Tanec byl mnohdy na hranici morální únosnosti. Od těchto 

dob až do počátku 20. století se tančilo na veřejnosti a  pro veřejnost podle přesně 

daných metodických a choreografických prvků. Právě určitá strojenost a nepřirozenost 

pohybu byla důvodem ke snaze vytvořit nový taneční směr – novodobý tanec. 

Tanečnice jako Loie Fulárová, Ruth Saint Denis, Sent M´Ahessa, Niddy Impekoven, 

taneční pár Clotilda van Derp a Alexander Sacharos se nechali inspirovat přírodou, 

antikou a exotickými východními kulturami. Švýcarský pedagog Emil Jacques Dalcroze 

zavádí na hudebních školách ve Vídni, Paříži, Ženevě a v Hellerau nový studijní  směr 

rytmicko-pohybové cvičení. Snaží se ve své výuce vypěstovat u studentů citlivost 

k hudebnímu doprovodu, rozvíjet tvůrčí schopnosti pomocí improvizace. Na jeho 

činnost navazují jeho žačky Valerie Kratinová a Rusalie Chládková. Tyto ženy  

přenesly původní myšlenky tance do sféry sportu a vytvořily jedny z prvních 

gymnastických soustav. Holanďanka  Bass M. Mensendiecková studovala lékařství a ve 

své metodice gymnastiky vycházela z anatomických znalostí ženského těla.  Dalším 

výrazným tanečním choreografem byl Rudolf von Laban. Laban se snažil nalézt taneční 

výraz  moderního člověka. Zvláštním pedagogickým prvkem bylo oprostit tanec od 
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hudby. Žáci tančili a recitovali verše, které sami skládali. Můžeme říci, že vytvořil první 

dada-divadlo. Později svou metodiku výuky tance upravil a tanečníci tančili za 

doprovodu bicích nástrojů. Tato technika výuky se uplatňuje i  v současnosti. Proslulá 

tanečnice Isadora Duncanová  vytvořila samostatnou větev novodobého tance, tanec 

„osvobozený. Využívala antických atributů pro svá vystoupení a byla velmi populární. 

Bylo však málo odborníků, kteří její výzvu harmonii duše – těla a přírody  správně 

chápali. Nicméně její lascivní popularita jí umožnila svůj talent uplatnit  v tanečních 

školách, které založila společně se svou sestrou Alžbětou, dále spolupracovala na 

choreografiích Wágnerových oper. Byla inspirací pro mnoho umělců své doby.  

(Rybínová, 1963) 

 Zvláštní částí tance je pantomima. Ta může být prezentována samostatně na 

určité téma, nebo jako reakce na určitou událost. Dále bývá často pantomimy využíváno 

jako součásti divadelního projevu při vyjádření určité nálady umělcem. 

(Добровольская, 1975)     

 Jako vhodná terapeutická technika pro seniory se tedy jeví „osvobozený“ tanec 

nebo pantomima, aktéři tančí dle svých fyzických možnosti, dle svého emočního 

prožitku a dává možnost improvizace. To vše podporuje rozvoj osobnosti a důvěru 

v sebe sama.                      

4.3.8 Zdravotní tělesná výchova (ZTV) 

Zdravotní tělesná výchova nás při současném životním stylu doprovází od  

dětství až po stáří. S využitím různých cvičebních pomůcek se, ale v poslední době 

stává zábavnou a hravou.  

 Nejčastější využití ZTV: 

- pro odstranění chybného držení těla 

- pro udržení kondice  

- pro udržení rovnováhy  

- prevence inkontinence 

- prevence osteoporózy 

- optimalizace krevního tlaku 

- optimalizace hladiny cukru v krvi 

- prevence obezity  
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Různé typy cvičebních pomůcek:  

- velké míče 

- střední míčky 

- tenisové míčky 

- gumy 

- tyče 

- hole  

- činky 

- různé typy nářadí 

- náčiní do vody 

  Různé prostředí pro cvičení: 

- ve vodě 

- na měkké podložce 

- v přírodě 

Individuální přístup terapeuta ke klientovi zajišťuje cílené řešení konkrétních 

zdravotních problémů. Skupinové cvičení se zaměřením na konkrétní zdravotní problém 

posiluje spolupráci jedinců a motivuje je k dalšímu výkonu.  

4.3.9 Sportovní hry a alternativní sportovní hry 

  Sportovní hra je soutěživá činnost dvou soupeřů v jednotném prostoru a čase, 

kteří podle institucionálně schválených pravidel usilují o prokázání vlastní převahy 

lepším ovládáním společného předmětu. 

(Táborský, 2004)   

 Sportovní hry dělíme: 

1) podle hracích ploch soupeřů (společná x oddělená) 

- invazivní 

- neinvazivní 

2) podle počtu hráčů u každého ze soupeřů: 

- individuální 

- párové 

- týmové 
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3) podle způsobu pohybu hráčů: 

- přirozený pohyb bez pomocných prostředků 

- s využitím sportovní výzbroje 

- využití živých a neživých dopravních prostředků 

4) podle způsobu ovládání společného předmětu: 

- částmi vlastního těla 

- sportovním náčiním 

5) podle spojení tří hledisek (herní úkoly při ovládání společného předmětu, způsob 

získávání bodů, způsob, jakým je vymezeno trvání utkání): 

- brankového typu 

- síťového typu 

- pálkového typu 

(Táborský, 2005) 

Podle definice sportovních her se dají zařadit mezi terapeutické techniky téměř 

všechny sportovní hry. Splňují základní požadavky pro terapii. Jsou emotivní, 

soutěživé, společenské a aktivují tělo i ducha. 

 Pravidla sportovních her jsou jasně daná a upravují děj utkání z hledisek 

prostorových, materiálních, personálních časových i obsahových. 

Pro potřeby zdravotně postižených sportovců byla tato pravidla velice úspěšně 

modifikována a různé druhy sportovních her se již mnoho let hrají na mezinárodní 

úrovní (paralympiáda, deaflympiáda, speciální olympiáda).  

 Pro terapeutické účely při práci se seniory bylo nutné také modifikovat pravidla 

některých „vhodných“ sportovních her (basketbal, házená, aj.). Tato pravidla jsme 

modifikovali společně s klienty a terapeuty denního stacionáře v Domově pro seniory 

TOPAS s.r.o. a Gerontologického centra v Praze 8. 

4.3.10 Zvláštnosti stravování a výživy u vybraných onemocnění  

Výživa seniorů obecně 

Strava by měla být pestrá a smíšená, měla by obsahovat různé druhy potravin. 

Není vhodné nějakou potravinu ze stravy zcela vyloučit, pokud k tomu není závažný 

zdravotní důvod, například alergie. Každá jednostranná strava organismus poškozuje.   

Strava člověka se skládá ze základních živin - sacharidů, tuků, bílkovin a dále pak z 
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vitamínů, minerálních látek a vlákniny. Množství jednotlivých živin záleží na věku a 

hmotnosti jedince. 

(Petrásek, 2004) 

 Mnoho seniorů trpí špatnou výživou z finančního nedostatku. Zejména osamělí 

muži podceňují výživu. Konzumují jednostrannou stravu složenou převážně z pečiva, 

uzenin a konzervovaných potravin. Většina seniorů ve své výživě nerespektuje potřeby 

svého aktuálního zdravotního stavu.  Často senioři přehlížejí zdravotní postižení, které 

nedoprovází bolest.  Neupraví svou výživu a svůj životní styl do okamžiku akutní ataky 

jejich nemoci.  První léčebná dieta je jim často ordinovaná až v nemocničním zařízení.  

I po opuštění nemocnice by se senioři měli věnovat své výživě a úpravě životního stylu.   

Doporučení pro dospělého člověka jsou následující: 

Sacharidy - 50-55% celkového energetického příjmu  

(cca 4g/ kg tělesné hmotn./den) 

Tuky -  25-30% celkového energetického příjmu (cca 1g/kg/den) 

Bílkoviny - 12 - 15% (cca 0,8 g/kg/den) 

Vláknina - 30g na den 

Zásady zdravé výživy jsou podle Vítka, 2008:  

- snaha o změnu životního stylu 

- hlídat příjem a výdej kalorií 

- jist co nejrozmanitější stravu 

- dostatečné množství vlákniny 

- pravidelně konzumovat ovoce a zeleninu 

- omezit příjem soli 

- jíst pravidelně 5x denně 

- hlídat si porce jídla – nepřejídat se 

- pít alkohol v omezené míře 

- omezit slazené nápoje 

- být fyzicky aktivní 

(Vítek, 2008) 
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Výživa při diabetes mellitus - cukrovka (DM) 

 Diabetes mellitus je chronická metabolická porucha charakterizovaná 

poškozením metabolismu glukózy. Časem se rozvíjí patologické změny v malých 

kapilárách očí, ledvin a jiných tkání stejně jako degenerace periferních nervů.  

(Dlouhá, 1998) 

Typy onemocnění 

Diabetes I. typu - juvenilní diabetes (propuká náhle v dětství nebo v mládí, může 

být dědičný). Je způsoben narušenou tvorbou inzulínu – nefunkčnost Langerhansových 

ostrůvků. Tento typ je závislý na podávání inzulínu. Příčinou je pravděpodobně 

kombinace genetických vlivů, autoimunitního systému organismu a spouštěče, kterým 

může být např. infekce. Podle posledních výzkumů svůj vliv může sehrát i předčasná 

konzumace kravského mléka u kojenců. Děti s diabetem I. typu jsou většinou štíhlé 

postavy.  

Diabetes II. typu - diabetes dospělých (propuká v dospělosti po 30. roce života). 

Je způsoben porušením uvolňování inzulínu ze slinivky nebo pouze částečnou funkcí 

slinivky. Propuká pozvolna. Tomuto typu může předcházet porušená tolerance glukózy 

v organismu. Souvisí s genetickými vlivy, nezdravou výživou, stresem, nedostatečným 

pohybem a zejména s nadváhou, je-li nadbytečný tuk uložen v pase (typ jablko). 

Těhotenský diabetes - objevuje se pouze v těhotenství u žen, které nikdy diabetem 

netrpěly a po skončení těhotenství odeznívá, bez další léčby a komplikací. Souvisí s 

působením těhotenských hormonů v kombinaci s dědičnými dispozicemi. Nadváha 

může rovněž sehrát svoji roli, ovšem tento typ diabetu se vyskytuje i u štíhlých žen. V 

těhotenské poradně je ženě pravidelně kontrolována hladina cukru v krvi. Prvním 

varovným příznakem může být urputné zvracení, které přetrvává i po ukončení I. 

Trimestru. V případě diagnostiky těhotenského diabetu žena navštěvuje rovněž 

diabetologickou poradnu v porodnici či gynekologii větších nemocnic. 

(Dub, Brožek 1983)  

Cukrovka - příznaky a komplikace 

1.) Diabetes I. typu  

U menších dětí většinou převažuje abnormální žízeň, časté močení, opětovné 

noční pomočování, únava a pocit hladu. Vyskytuje se náhle u dětí, které byly dosud 
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zcela zdravé a jejichž nemocnost byla minimální. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

autoimunitní onemocnění, sdružuje se rovněž s onemocněními stejného typu, jako jsou 

např. celiakie, poruchy štítné žlázy apod.  

2.) Diabetes II. typu  

Mezi hlavní příznaky patří zamlžené vidění, změna pocitu sladké chuti, svědění 

kůže a typická suchá svědivá ložiska, žízeň, únava, časté močení. Nezanedbatelným 

faktorem jsou pomalé a nehojící se rány, mravenčení dolních končetin (postižení nervů). 

 Hypoglykémie - nízká hladina krevního cukru (glukózy). Příčiny 

hypoglykémie: velká dávka inzulinu, špatně zvolený typ inzulinu, nadměrná námaha, 

málo cukrů v jídle. Pokud není hladina cukrů vyrovnána, vede k dezorientaci a změnám 

chování. V nejhorším případě může dojít ke komatu a smrti.  

Hyperglykémie - vysoká hladina krevního cukru (glukózy) může vést:  

a) diabetická ketoacidóze u diabetiků I. typu – diabetické ketocidóze, jejiž 

příčinou může být vynechání dávky inzulínu, stres, nemoc. Příznaky: zvracení, 

nevolnosti, nechuť k jídlu, pocity slabosti, ospalost, a další klasické příznaky 

hyperglykemie - žízeň, sucho v ústech, suchá nebo zčervenalá kůže, pokud není léčena, 

může vést rovněž ke kómatu a smrti.  

b) hyperglykemický hyperosmolární syndrom (u diabetiků II.typu) příčina: 

neléčená infekce, léky, mrtvice, nedostatečné množství tekutin. Příznaky: sucho, 

vyprahlo v ústech, velká žízeň, ospalost, zmatenost, teplá, suchá kůže bez pocení, 

vysoká hladina glukózy v krvi, pokud není léčen, může vést ke kómatu a smrti.  

Chronické komplikace a jejich řešení 

- postižení nervů (diabetická polyneuropatie)- pravidelné neurologické vyšetření - 

postižení sítnice (diabetická retinopatie)- pravidelné vyšetření očního pozadí  

- postižení ledvin (diabetická nefropatie)- pravidelná kontrola moči (albuminu)  

- postižení malých cév (mikroangiopatie). Makrovaskulární komplikace postihující 

především pacienty s diabetem II. typu - onemocnění srdce a cév  

– redukce váhy a její uržení na optimální úrovni, cévní vyšetření zejména cév dolních 

končetin, které bývají postiženy nejčastěji.  

Kontraindikace 

- nepravidelná strava a nevyvážené složení stravy 
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- jednostranná maximální zátěž 

- stav chronické únavy 

- dehydratace 

- činnosti hlavou dolů 

- potápění (možno po konzultaci s lékařem) 

- pobyt ve vysoké nadm. výšce   (možno po konzultaci s lékařem) 

Indikace 

- pravidelná vyrovnaná fyzická zátěž 

- dostatek tekutin a vyvážené stravy 

- častý aktivní odpočinek 

Energetická bilance je při svalové činnosti posunuta ve prospěch výdeje energie, 

pravidelné cvičení je beze sporu prospěšné u všech obézních diabetiků, především u 

diabetiků 2.typu. Dobře zvolený pohybový program kráčí ruku v ruce se správnou 

dietou. 

(Páv, Klusoňová, Štorková 1985)   

 Stanovit diagnózu DM můžeme, pokud zjistíme opakovaně zvýšenou hladinu 

krevní glukózy nad 7,8 mmol/l nebo 140 mg/dl, případně jej lze zjistit provedením 

glukózového tolerančního testu, kde se hodnoty pohybují mezi 6,7 – 7,8 mmol/l nebo 

120 – 140 mg/dl. Normální hladina krevní glukózy je 3,8 – 6,1 mmol/l nebo 80-

120mg/dl. O hypoglykémii hovoříme je-li hladina krevní glukózy pod 3,3 mmol/l  nebo 

60mg/dl na lačno. 

(Dlouhá, 1998) 

Výživové doporučení u diabetiků: 

Složky      Doporučení 

Energie     dosažení či zachování ideální tělesné 

      hmotnosti (BMI<25 kg/m²) 

Sacharidy     55-60% celkové energie 

Komplexní     4/5 

Jednoduché     1/5 

Bílkoviny     10-18% celkové energie (0,8-1g/kg)   

Živočišné     1/3 

Rostlinné     2/3 
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Tuky      20-30% celkové energie 

Saturované     1/4 

Mnonesaturované    2/4 

Polynesaturované    1/4 

Cholesterol     <250-300mg denně 

Sodík      <6g denně (hypertonici <3g denně) 

Vláknina     20-25g/4200kJ 

Množství sacharidů by mělo být rozděleno do více porcí a doladit potřeby na 

základě autokontroly  glykémie/glykosurie. 

 (Dlouhá, 1998) 

Výživa při vysokém krevním tlaku 

 Zvýšený arteriální krevní tlak (hypertenze) je velký společenský zdravotní 

problém ve vyspělých zemích po celém světě.  

Hodnoty krevního tlaku dle WHO v mm Hg : 

     Systolický Diastolický TK 

velmi vysoký   nad 140 nad 90 

 normální-hraniční  130-139 85-89 

 normální   120-129 80-84 

optimální   do 119  do 79 

Dlouhodobě zvýšený krevní tlak s sebou nese značná zdravotní rizika.  Léčba 

arteriální hypertenze je farmakologická, pomocí vhodné diety, zejména s omezením 

sodíku a NaCl a vhodnou tělesnou aktivitou.  

Mezi faktory nefarmakologického charakteru negativně ovlivňující hodnoty TK 

patří obezita, alkohol, množství přijímaných tuků a minerálních látek  v dietě. 

    Některé vhodné potraviny s nízkým obsahem sodíku jsou ryby, vejce, libové 

maso, zelenina, sušené ovoce, mléko, tvaroh,  těstoviny z tvrdé pšenice, med, brambory, 

rýže a ovoce. Léčba hypertoniků redukovaným příjmem sodíku, vyšší konzumací ryb, 

ovoce a zeleniny, bez alkoholických nápojů se může pozitivně odrazit na krevním tlaku 

a také na  celem metabolismu a je možné i očekávat snížení nebo vysazení léků.   

(Dlouhá, 1998) 
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Výživa při srdeční nedostatečnosti 

 Ve vyspělých zemích je úmrtnost na selhání srdce a srdeční nedostatečnost 

velmi vysoká.  Toto onemocnění je civilizační chorobou. Na jeho léčbu se vynakládají 

po celém světě obrovské částky. S léčbou a převýchovou kardiaků jsou spojené vysoké 

provozní náklady. Bohužel je však málo pracovišť, která by se zabývala prevencí a 

kontrolou patologického stavu a jeho možných komplikací. 

 Ve většině případů začíná léčba až po první hospitalizaci v nemocničním 

zařízení. Pacientům je okamžitě ordinována dieta. Dvoudenní dieta se sestává z nápojů 

a vařeného ovoce a polévek.  V následných dnech je ordinována dieta  hyposodíková 

polotekutá a hypoenergetická (200 mg Na, cca 5250 kJ). V dalších týdnech následuje  

normoenergetická a lehce hyposodíková   dieta (1200mg Na, cca 7560  kJ). Ve 

speciálních případech u chronické kardiopatie s malnutricí se ordinuje hyperenergetická 

a mírně hyposodíková dieta ( 1200mg Na, cca 10500 kJ).- Tato dieta by měla příznivě 

ovlivnit svalový tonus a mela by zastavit katabolické reakce organismu. 

 Dieta pro kardiaky by měla být složena ze 3-5 denních jídel s redukovaným  

sodíkem. Konzistence by měla být polotekutá (různá pyré, mleté maso, ryby, mixované 

ovoce atd.), s obsahem lehce stravitelných potravin.  

(Dlouhá, 1998) 

 Při onemocnění srdce a cév je důležité také sledovat hladinu cholesterolu v krvi. 

Normální hladina cholesterolu by měla být v rozmezí 5 až 6 mmol/l. Hladina HDL cca 

1mmol/l a hladina LDL 4 až 5 mmol/l. Důležité je sledovat hlavně hladinu LDL 

cholesterolu. Hladinu cholesterolu lze ovlivnit také stravou.  

Doporučené potraviny jsou: ryby, zvěřina, rostlinné tuky, nízkotučné mléčné 

výrobky a mléko, celozrnné pečivo, med, sušené ovoce, ovoce a zelenina. 

Nevhodné potraviny jsou: tučné maso a uzeniny, luštěniny, živočišné tuky, cukr, 

bílé pečivo a alkohol. 

Tekutiny jsou rovněž důležité, ale nesmíme organismus přetěžovat nadměrným 

příjmem tekutin.  Pokud pacient netrpí nadměrnými ztrátami tekutin (pocení, příjmem 

diuretik atd.) doporučená dávka je 1 – 1,5l tekutin denně, rozdělit do menších dávek.   

 Dieta kardiaka se dále řídí také podle jeho dalších zdravotních komplikací 

(cukrovka, obezita, dna atd.).  
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Výživa při onemocnění dnou 

 Nemoc dna je běžný typ artritidy (zánětu kloubů), který souvisí se zvýšenou 

hladinou kyseliny močové v tělních tkáních. Postihuje převážně muže nad 40 let, ale 

jsou známy i případy dny u žen a také u mladších mužů (již od 20 let),což souvisí se 

současným životním stylem. Rozvoj tohoto závažného a velice bolestivého onemocnění 

podporuje vysoká spotřeba masa, masných výrobků a alkoholu v potravě člověka 

spojená s nedostatkem pohybu. V současnosti trpí zvýšenou koncentrací kyseliny 

močové v krvi na území České republiky přibližně 10% obyvatel.  

Kyselina močová je výsledný produkt metabolismu látek zvaných puriny. 

Postižený organismus neprodukuje dostatečné množství trávícího enzymu urikázy, který 

oxiduje velmi těžce rozpustnou kyselinu močovou na vysoce rozpustnou látku, která je 

z těla vylučována ledvinami. V důsledku této anomálie dochází k hromadění kyseliny 

močové v krvi a tkáních, kde nakonec krystalizuje. Vytvořené jehličkové urátové 

krystalky pak pronikají do málo prokrvených tkání těla. V rámci chronického stádia 

onemocnění dochází k poškození ledvin. 

 První dochované zmínky o tomto onemocnění jsou datované už rokem 1250 př. 

Kr. v Indii. Dnou trpělo mnoho význačných lidí v historii, např. Alexander Veliký, 

Michelangelo, Martin Luter, Johann Wolfgang Goethe i Winston Churchill.  Na tomto 

skromném výčtu je vidět, že tato nemoc doprovází člověka v různých dobách od vzniku 

civilizací až po současnost. 

 Historický výzkum také dokázal, že v obdobích válek (období strádání) se 

výskyt onemocnění znatelně snížil. To je spojeno s tím, že dna jakožto metabolické 

onemocnění se vyskytuje ve dvou formách.  

- primární forma (dědičná porucha látkové výměny) 

- sekundární forma (následek jiných onemocnění – leukémie, selhávání  ledvin a 

další)   

Riziko onemocnění dnou 

Na každých 10-20 pacientů stižených hyperurikémií připadne jeden člověk 

nemocný dnou. Hyperurikémie je tedy předstupněm dny.  Poměr nemocných mužů a 

žen činí 7-10:1. Ženy jsou do značné míry chráněny proti hyperurikémii až do období 

klimaktéria pohlavním hormonem estrogenem.  
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Hyperurikémie se zjistí z vyšetření krevního séra, které může navrhnout 

praktický lékař, případně jiný specialista v oboru diabetologie.     

Normální hodnoty kyseliny močové v krevním séru 

Ženy:  do 5,5 mg/ 100 ml 

Muži:  do 6,4 mg/ 100 ml 

< 6,4 mg/ 100 ml = hyperurikémie 

> 9-10 mg/ 100 ml = akutní dnový záchvat 

(Miller- Northmann, Weissenberger, 2006) 

Onemocnění se vyvíjí ve 4 charakteristických stádiích: 

1. Období charakterizované  vyšší hladinou kyseliny močové 

v krvi – člověk je bez obtíží.    

2.  Vznik akutního dnového záchvatu. 

3. Interkritické období – období mezi záchvaty trvá asi půl až dva 

roky. 

4. Chronická tofózní dna – kloubní tofy (ložiska) deformují kloub 

a bolest je trvalá-chronická. 

(Kačinetzová, 2003) 

 Dnový záchvat 

 K akutnímu dnovému záchvatu dochází většinou po vydatném jídle většinou 

s velkým množstvím masa nebo po vysoké konzumaci alkoholu.  Záchvat může být 

vyvolán také dlouhodobým půstem nebo drastickou dietou a vynecháním farmaceutické 

léčby.  Při záchvatu dny platí pravidlo „první pomoci“, a to je zvýšený příjem tekutin  

nejméně 2,5 litru na den (tekutiny s ohledem na další onemocnění), zejména minerální 

vody, ředěné ovocné a zeleninové šťávy, bylinné nebo ovocné čaje, sladová káva, dietní 

nápoje nebo zeleninové vývary. NEPODÁVAT masové vývary nebo extrakty ze sóji 

nebo kvasnic. 

Potraviny vhodné nebo doporučené jsou (s ohledem na další onemocnění):  víno 

nebo sekt (150 ml/den), mléko a mléčné výrobky a produkty (pozor na máslo), ovoce, 

ořechy, med, brambory, těstoviny, rýže,  zelenina a zeleninové vývary, houby, maso  

(max. do 100g/den), ryby velké bez kůže, luštěniny bez masa, pečivo (pokud možno bez 

kvasnic), rostlinné panenské oleje, vejce. 
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   Potraviny nevhodné: vnitřnosti, masné výrobky, kvasnice, sója,  ryby malé (typu 

šproty, ančovičky, sardele), kůže, alkohol a pivo (brzdí vylučování kys. močové a 

dodává další puriny).  

 Protože dnu doprovázejí velice často i jiná onemocnění (cukrovka, 

nedostatečnost ledvin, vysoký krevní tlak, obezita aj.) musíme ve svém jídelníčku tyto 

nemoci také zohlednit. Stejně jako u ostatních již uvedených onemocnění je dieta stejně 

důležitá pro léčbu jako farmaka.  

(Miller- Northmann, Weissenberger, 2006) 

Výživa při celiakii 

 Celiakie je chronické onemocnění střevní sliznice způsobené toxickým 

působením alfa-gliadinu (jedna frakce lepku) na enterocyt (střevní buňka).  Jde tedy o 

jistý druh alergie na lepek. Lepek je bílkovina přítomná v pšenici, žitu, ječmeni a ovsu.  

 Nejstarší zmínka o tomto onemocnění je z období antiky, poprvé byly podrobně 

popsané příznaky tohoto onemocnění v roce 1888 anglickým pediatrem Samuelem Gee.  

Toto onemocnění se objevuje u dětí již od 6. měsíce věku přibližně do 12 let.  U 

dospělých se projevuje mezi 30. – 50. rokem věku.  

 Projevy celiakie u dětí jsou : neprospívání, váhový úbytek,  bolesti břicha a 

nadýmání, mastné stolice, průjmy, podvýživa, chudokrevnost a otoky nohou, přímé 

ohrožení na životě. 

 Projevy nemoci u dospělých: poruchy tvorby a vývoje kostí, chudokrevnost, 

špatné vstřebávání živin, poruchy zraku, poruchy plodnosti, častější výskyt nádorových 

onemocnění, nadýmání a bolesti břicha, objemné mastné stolice, náchylnost k infekcím, 

celková slabost a únava, dehydratace, přímé ohrožení na životě. 

 Pro zjištění a potvrzení celiakie se používá test resorpce a propustnosti střevní 

sliznice s použitím cukrů.  Test se provádí tak, že  pacient vypije nápoj se známým 

množstvím cukrů a poté se sleduje koncentrace těchto látek v moči za 5 či 24 hodin. 

Další možností je odebrání krve a stanovení protilátek proti gliadinu (součást lepku). 

Zvýšená je i hladina protilátek proti endomysiu a retikulinu. Definitivní potvrzení je po 

provedení střevní biopsie. 
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 Hlavní zásadou léčby je dodržování bezlepkové diety.  Toto onemocnění bývá 

trvalé. Ne vždy se ale dieta musí striktně dodržovat celý život. Jedná se hlavně o 

přechodné zhoršení tolerance lepku, např. při salmonelóze. 

 Doporučené potraviny: rýže, kukuřice, brambory, sója, jáhly, pohanka, 

luštěniny, ořechy, ovoce, zelenina, káva zrnková, mléko (s ohledem na další 

onemocnění), vejce, maso, mléko. 

 Nevhodné potraviny: pšenice, ječmen, žito, oves, pečivo obsahující již uvedené 

složky, masové konzervy, smažené pokrmy. POZOR na potraviny, kde je obsažen 

lepek, jako jsou polévky, jogurty a pudinky, konzervy, uzeniny, hotová zeleninová jídla, 

majonézy a již vařená jídla v restauracích.   

(Kohout, Pavlíčková, 1994)  

Výživa při jaterní nedostatečnosti 

 Onemocnění jater, žlučníku a žlučových cest je u současné populace velice 

časté. Důležitou součástí těchto chorob jsou režimová opatření týkající se tělesné 

aktivity, odpočinku, příjmu potravy, častosti jídel a přípravy.   

 Játra se podílejí na látkové přeměně cukrů, tuků i bílkovin a tvoří se v nich také 

žluč. Játra hrají důležitou roli při odbourávání škodlivin, které vznikají v průběhu 

látkové přeměny v organismu nebo se dostávají do těla ve formě potravy (alkohol, 

léčiva, jedy). Tyto látky se zde mění na sloučeniny rozpustné ve vodě a jsou pak 

vyloučeny z těla.  

 Při poškození jaterních buněk je ordinována dieta. Tato dieta se dodržuje ve 

většině případů po dobu  6-12 měsíců. U chronických onemocnění jater je dieta 

celoživotní. 

 První zásadou je jíst 5-7x denně menší množství jídla, přičemž platí vydatnější 

snídaně, oběd a lehká večeře.  Důležité je omezení tuků zpočátku na 20-40 g/den. 

 Nevhodné potraviny jsou: tučná a těžko stravitelná masa, vnitřnosti, uzeniny, 

grilované a smažené potraviny, smetana, tučné jogurty a sýry, vaječný žloutek, kynuté 

pečivo, luštěniny, kapusta, zelí, cibule a česnek, pikantní pochutiny, alkohol. 

 Doporučené potraviny: maso netučné z mladých zvířat, králičí, drůbeží, koňské, 

ryby, nízkotučné mléko a mléčné výrobky, brambory, těstoviny, rýže natural, pohanka, 
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bílé pečivo odleželé, nenadýmavá a nearomatická zelenina, bylinky, ovoce, rostlinné 

tuky.   

 Doporučené technologie úpravy potravin: dušení, vaření a napařování. Vaříme 

vždy čerstvé pokrmy a nepoužíváme polotovary a konzervy.  

(Krekulová, Řehák, 1999)     

Výživa při obezitě 

 21. století lze označit za počátek celosvětové pandemie obezity. Se stále 

pohodlnějším životním stylem populace nezadržitelně tloustne a to zejména ve 

vyspělých zemích Evropy, USA, Afriky i Asie. Jen v chudých zemích Afriky a Asie, 

kde je ještě stále tradiční styl zemědělství a technika je mnoha lidem nedostupná, je 

většina populace stále  štíhlá. Země nejchudší bojují již léta s podvýživou a 

nedostatečnou výživou. Jsou to především země Afriky a Asie, kde neustále zuří války. 

 Podle WHO  bylo na světě v roce 2005 1,6 miliardy dospělých lidí s nadváhou a 

přibližně 400 miliónů lidí obézních, to je podstatně více, než lidí trpících v tomto 

období podvýživou (přibližně 800 miliónů dospělé populace). WHO odhaduje, že v roce 

2015 bude mít nadváhu 2,3 miliardy populace a asi u 700 miliónů lidí bude obézních.   

Přehled nadváhy a obezity v některých zemích Evropy a USA podle zprávy 

OECD Health Data 2006 (data pocházejí z období 1996-2005): 

Země    nadváha  %  obezita  %  celkem  %    

      BMI 25-30 kg/m²         BMI >30 kg/m²             v populaci 

   muži  ženy         muži ženy     

Česká republika 43  31  13 16   51 

Slovensko  42  25  15 16   48 

Německo  44  29  14 12   49 

Řecko   41  30  26 18   57 

USA   42  28  28 33   66 

Epidemii obezity můžeme rozdělit do čtyř fází: 

- První fáze (progresivní zvyšování lidí s nadváhou, nárůst sledován již v 70. letech 

20. století) 

- Druhá fáze (progresivní nárůst lidí s obezitou a rozvoj nemocí s obezitou 

spojených, probíhá v současnosti) 
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- Třetí fáze (dopad nemocí spojených s obezitou na celkový zdravotní stav populace, 

což je spojeno s průměrnou délkou života – odhadem se zkrátí průměrná délka 

života lidí o 2-5 let) 

- Čtvrtá fáze (výrazná akcelerace nárůstu obezity zejména v důsledku 

transgeneračních mechanismů) 

Měřítkem pro nadváhu a obezitu je množství tělesného tuku. Normální hodnota 

tuku v organismu je u mužů 15-20% tělesné hmotnosti a u žen je to 25-30% tělesné 

hmotnosti.  V praxi se užívá běžně metoda Body Mass Indexu (BMI), to je podíl 

hmotnosti v kilogramech k druhé mocnině výšky jedince v metrech (kg/m²). Tato 

metoda je nejrozšířenější a slouží k orientačnímu měření. Je zavádějící u jedinců 

s větším objemem svalové hmoty a hmotnost zahrnuje tukovou kostní i svalovou tkáň 

bez rozdílů. 

Příklad výpočtu BMI u jedince ženského pohlaví s výškou 1,75 m a hmotností 

70 kg: 

BMI = 70/1,75² = 22,9 kg/m²   → fyziologické rozmezí 

Podle klasifikace BMI je: 

Podváha    < 18,50 kg/m² 

Fyziologické rozmezí   18,50 – 24,99  kg/m² 

Nadváha    25 – 29,99 kg/m² 

Obezita    ≥ 30 kg/m²    

      Jinou možností, jak měřit obezitu, je  poměr obvodu pasu k obvodu boků (WHR 

– waist-to-hip-ratio). Toto měření vychází z poznatků, že androidní typ obezity je 

mnohem rizikovější  ve vztahu k vzniku zdravotních komplikací než gynoidní typ 

obezity.  

Příklad výpočtu indexu WHR u jedince ženského pohlaví s obvodem pasu 74 cm 

a obvodem boků 92 cm:    

WHR = 74/92 = 0, 80  → fyziologická norma 

  Obezita podle indexu WHR: 

 Muži     > 0, 95 WHR 

Ženy     > 0, 85 WHR   

   Pro stanovení obezity a dle posledních studií platí měření obvodu pasu. 
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 Rizikový obvod pasu u mužů 98 cm a u žen 88 cm.  Vzhledem ke kardiovaskulárním 

onemocněním platí za rizikový obvod pasu u mužů 94 – 101 cm a u žen 80-87 cm.   

 Rizikové faktory pro obezitu neovlivnitelné: 

- geny 

- pohlaví 

- věk 

- další faktory (měsíc narození, střevní mikroflóra, virová infekce, 

mozková činnost, nadváha rodičů, tělesná výška, porodní váha, kojení, 

vzdělání, ekonomické zázemí) 

Rizikové faktory pro obezitu ovlivnitelné: 

- výživa 

- pohyb 

- další faktory (nedostatek spánku, stres, trávení volného času) 

Obezita jako rizikový faktor pro další nemoci: 

- kardiovaskulární nemoci 

- poruchy metabolismu 

- nádorová onemocnění 

- nemoci zažívacího traktu 

- nemoci ledvin 

- nemoci kostí a kloubů 

- psychosociální problémy 

- psychiatrické nemoci 

- demence 

- poruchy dýchacího systému 

- poruchy regulace pohlavních hormonů 

- problémy v těhotenství 

Při obezitě je zpravidla ordinovaná hypoenergetická dieta.  Vzhledem k tomu, že 

většina obézních lidí trpí i dalšími nemocemi, je důležité zohlednit v této 

hypoenergetické dietě také ostatní dietní zásady při celkovém zdravotním režimu.  

Všeobecně ale platí zásady zdravé výživy uvedené na začátku kapitoly 6.3.10. 
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Vhodné potraviny: celozrnné pečivo, méně sladké druhy ovoce, zelenina, 

ořechy, nízkotučné mléčné výrobky, brambory, rýže, těstoviny, rostlinné tuky, maso 

drůbeží, králičí, koňské, jehněčí, telecí, zvěřina a ryby, vývary zeleninové a masové, 

omezit cukr a sůl, kořenit bylinkami. 

Nevhodné potraviny: tukové a smažené pečivo, kompoty a marmelády, 

bramborové lupínky, tučné mléčné výrobky,  knedlíky, hranolky, bramboráčky, 

živočišné tuky, uzeniny, paštiky,  tučné maso, sladké dezerty, slazené nápoje, alkohol, 

majonéza.     

(Vítek, 2008) 

 V současné době existuje nespočet různých diet na snížení hmotnosti. Držet 

dietu je v mnoha případech módní záležitostí.  Lidé drží dietu, protože chtějí být 

atraktivní. Být krásným, to je mnohdy větší motivace pro snížení váhy než hrozící 

zdravotní riziko z obezity. Výběr nevhodné diety a její dodržování je často spojené 

s obrovským stresem a poškozováním organismu.  Je nutné si uvědomit, že mnoho lidí 

jídlo zneužívá jako prostředek k vyrovnání emocionální nerovnováhy a jídlo tak slouží 

jako duševní útěcha, to vede naopak k drastickému zvyšování hmotnosti a rovněž s 

sebou nese zdravotní rizika.  

(Da Silva, 2003)        

Výživa při osteoporóze 

Slovo osteoporóza vzniklo z latinského základu slova os – kost a poróza – 

prořídnutí.  

(Javůrek, 1998) 

 Podle světové zdravotnické organizace (WHO) je osteoporóza definována 

následovně: progredující systémové onemocnění skeletu charakterizované úbytkem 

kostní hmoty a poruchou mikroarchitektoniky kostí. V důsledku této změny vzniká 

zvýšená náchylnost kostní tkáně k tvorbě zlomenin. 

(Kačinetzová, 2003) 

 Toto onemocnění bylo definováno teprve nedávno. Souvisí přímo s průměrným 

věkem lidí. Osteoporóza ohrožuje více ženy po klimakteriu (přechod). V minulosti, kdy 

lidé umírali okolo 50 roku svého života, se mnohá žena ani nedožila svého přechodu. 

V současné době se průměrný věk lidí zvýšil až na 80 a více let. Ženy tedy prožívají  

téměř 1/3 svého života v klimakteriu. Největším problémem osteoporózy jsou, jak již 
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bylo uvedeno, zlomeniny. U žen ve věku okolo 65. roku je téměř 40% žen stiženo 

osteoporotickou zlomeninou. Zlomeninou je ohrožena každá třetí žena a každý šestý 

muž.  

Faktory zvyšující riziko osteoporózy: 

- nedostatek estrogenů 

- nedostatek testosteronu 

- nedostatek růstového hormonu 

- zvýšená činnost příštítných tělísek 

- zvýšená činnost štítné žlázy 

- zvýšená činnost nadledvin 

- cukrovka 

- kouření 

- káva a alkohol 

- inaktivita a imobilita 

- léky 

- dietní faktory 

- genetické dispozice 

Typy osteoporózy: 

A. Primární 

- postmenopauzální  (postižení mezi 50-70 rokem věku po snížení 

sekrece hormonů, poměr ženy : muži je 6:1)  

- senilní (postižení okolo 70 roku věku, nejčastějším následkem jsou 

v tomto období zlomeniny krčku stehenní kosti) 

B. Sekundární (postižení je součástí jiných onemocnění  a výskyt je v každém 

věku) 

(Kačinetzová, 2003) 

 Diagnostika osteoporózy je v současnosti dostupná. Lékař stanoví diagnózu 

pomocí rentgenového snímku páteře a doplní biochemickým vyšetřením kostních 

markerů. 

 Pro výživu osteoporotiků všeobecně platí: 

- zvýšení příjmu bílkovin 

- zvýšený příjem vápníku 
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- zvýšený příjem vitamínu A, C, D dále fosforu a hořčíku 

- přiměřený a pravidelný pohyb  

Osteoporóza je onemocnění, kterému můžeme předcházet a s úspěchem se dá 

léčit. Nejdůležitější úlohu při léčbě hraje výživa a pohyb. 

(Javůrek, 1998) 

Výživa při onemocnění žaludku 

 Choroby žaludku a dvanáctníku jsou stejně jako onemocnění cév a srdce 

civilizačními chorobami. Riziko onemocnění se zvyšuje stresem, nevhodnou a 

nepravidelnou stravou, aktivitou, kouřením a častou konzumací alkoholu a užíváním 

léků. Nemalou roli zde hraje i dědičnost. 

 Nejčastěji se setkáváme s orgánovou neurózou, dyspepsií, akutní a chronickou 

gastritidou a vředem dvanáctníkovým a žaludečním.  

 Nedoporučuje se konzumovat při žaludečním onemocnění potraviny příliš 

studené ani teplé, kořeněné, přesolené, aromatické ani kyselé. Z technologie úpravy 

jídel je nejvhodnější vaření a dušení.  Nevhodné je smažení a grilování. 

 Vhodné potraviny: libová masa, rybí maso, zelenina, ovoce, starší pečivo, zelené 

koření, káva bez kofeinu, nesycené nápoje kysličníkem uhličitým, čaje, mléko a mléčné 

výrobky. 

 Nevhodné potraviny jsou: vejce jako samostatný pokrm, uzenářské výrobky, 

konzervované výrobky, uzené a nakládané ryby, aromatické a tučné sýry, luštěniny, 

česnek, čerstvá cibule a kyselé zelí, čerstvé pečivo, alkohol, káva zrnková, ořechy, 

kyselé druhy ovoce a kynuté moučníky.  

(Havlová, Wohl, 2001)  

4.3.11 Zásady pohybové aktivity u vybraných onemocnění  

Zur Vorbeugung und Behandlung aus Bewegungsmangel entstandener 

Erkrankungen  (z.B. Adipositas, Arteriosklerose, Herzinfarkt) beriebener Sport. Hierzu 

signet sich v.a.  ein dosiertes Ausdauertraining, z. B. Laufen, Radfahren, Schwimmen, 
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Sportspiele, das besonders die Atmung, die Herzfunktion, den  Kreislauf und die aerobe 

Kapazität verbessert.3   

(Haag, 1987, s. 463) 

Všeobecně platí při všech pohybových aktivitách pro seniory dvě zásady, a to je 

přiměřenost a pravidelnost.  

Pohybová aktivita (PA) u diabetu II. typu 

 U diabetiků II. typu je postačující PA 3x týdně trvající 60-90 minut. Vzhledem 

k tomu, že jde o starší jedince, upřednostňuje se fyzická zátěž menší intenzity. Vhodnou 

alternativou je pravidelná chůze. Pro zvýšení atraktivity je možné používat krokoměr.  

Vhodnou pohybovou formou je i cvičení na velkých míčích, tanec, jóga a cvičení ve 

vodě. Důležitá je pravidelnost a dostatek tekutin. 

(Rušavý, Frantová, 2007) 

Pohybová aktivita u onemocnění srdce  

Při kardiovaskulárním onemocnění se jedná o dosažení dlouhodobého zlepšení 

kardiovaskulární výkonnosti. K tomu jsou nejvhodnější cvičební jednotky aerobního 

dynamického vytrvalostního charakteru v délce trvání 20-35 minut. Toto cvičení je 

nutné zařadit v počátečním tréninku 5-7x týdně. Při dalším tréninku cca po 4-6 týdnech 

můžeme zařadit takové jednotky 2-3x za den.   

Cvičební jednotka by měla mít tři části: 

- zahřívací – 10 min (zaměření na  protažení a uvolnění svalstva,  úpravy 

svalové dysbalance a ekonomizace pohybových stereotypů, cvičí se 

břišní svalstvo a správné dýchání,  cvičíme pomalu s relaxačními 

přestávkami, můžeme použít malé míčky, lehké činky, sáčky s pískem 

aj.) 

- dynamický aerobní trénink – 20 min (cviky s dynamickou převahou, 

cvičení s hudbou, míčové hry, rotoped, stepper, aj.) 

- relaxační  - 5 min i déle (uvolňovací cviky) 

                                                 
3 Sport jako terapeutická metoda je potřebný k zabránění vzniku a léčení  nemocí vzniklých z nedostatku 
pohybu (např. obezita, arteriosklerósa, srdeční infarkt). Důležitý je dávkovaný dlouhodobý trénink, např.  
běh, jízda na kole, plavání sportovní hry, při kterých se zlepšuje především dýchání, funkce srdce, krevní 
oběh a aerobní kapacita. 
(Haag, 1987, s. 463) 
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Při tréninku se určitě v prvních 2 měsících musíme vyvarovat izometrické 

zátěže. V poslední době se posilování zařazuje  až po stabilizaci kardiovaskulárního 

systému a to zvolenou „dynamickou formou“ – posilujeme a dýcháme s menší zátěží, 

delší relaxací a častěji.  

(Maršálek, 2006) 

 Dynamický aerobní trénink by měl být veden po dobu přibližně 20 minut a se 

srdeční frekvencí cvičence 70-85% srdeční frekvence maximální (SF max). 

 Orientačně lze stanovit optimální SF následovně: 

SF max = 220 – věk 

nebo podle Jonese 1988 a Wassermana 1994 

  SF max = 210 – (0,6x věk) 

Po dosažení 70-85% SF max je nutné při tréninku nezvyšovat zátěž. Pokud 

srdeční frekvence dále stoupá, je nutní trénink přerušit alespoň na pět minut. 

Pohybová aktivita při nadváze a obezitě 

 Při boji s obezitou je nutné vydávat více energie než obvykle.  Je tedy nutné 

oproti běžným aktivitám navýšit PA o 30-90 minut denně.  Zvolíme aerobní cvičení, 

které můžeme rozdělit do dvou bloků po 45 minutách za den a to 5-7x týdně.  Vhodné 

je plavání, jogging, jízda na kole nebo rotopedu, stepper, cvičení s hudbou a tanec. Jako 

zvláštní cvičení lze zařadit i neobvyklé domácí činnosti – sekání trávy kosou, ruční 

praní prádla, celkový úklid domácnosti atd..  

Znovu platí zásada přiměřenosti.  Udržujeme tři fáze cvičební jednotky –

zahřívací-dynamický aerobní trénink-relaxace.  

(Maršálek 2006) 

Pohybová aktivita při osteoporóze 

 Cílená a pravidelná pohybová aktivita účinně omezuje ztráty kostní tkáně a 

podporuje její tvorbu. Vhodným typem pohybové aktivity je turistika, nordic walking, 

tanec, cvičení na velkých míčích, míčkování a jiné techniky ZTV, plavání, kanoistika aj.  

Senior se musí vyvarovat  sportů, kde hrozí  nebezpečí pádů a dalších úrazů – bruslení, 

cyklistika, jezdectví, kuželky, bowling, sjezdové lyžování, některé míčové hry aj.   

Při cvičení bychom měli dodržet zásadu protibolestivého polohování, je důležité využít 

také vhodně umístěných podložek. Vhodné je zařadit cvičení dechová, mobilizační, 
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posilovací i vytrvalostní. Cvičíme 30-45 minut denně, 3x týdně.  Doporučuje se cvičit 

ve dvojici.  

 U většiny pacientů se cvičení doporučuje jako doplňkové cvičení ke cvičení na 

suchu. Ve vodě nemůže cvičit  nemocný s koronární chorobou, vysokým krevním 

tlakem, poruchami srdečního rytmu,  někteří alergici a lidé s některými neurologickými 

onemocněními. 

(Javůrek, 1998) 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

5.1 SOUČASNÝ ŽIVITNÍ STYL SENIORŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ 
REPUBLIKY POČÁTKEM 21. STOLETÍ  

5.1.1 Malá terapeutická komunita 

Vytvořila jsem terapeutickou skupinu o deseti seniorech mladšího a středního 

věku. Ve skupině je šest mužů a čtyři ženy. Ve městě bydlí tři muži a tři ženy, na 

vesnici bydlí tři muži a jedna žena. Tato skupina seniorů tvoří po dobu dvanácti měsíců 

malou terapeutickou komunitu, kterou nazývají sami členové „Buňka“. Nejprve 

pracoval každý člen skupiny samostatně, nezávisle na ostatních seniorech. Po šesti 

měsících samostatné práce jsem uspořádala společné setkání seniorů, které mělo 

podpořit plánovanou samostatnou práci bez asistence terapeutů po dobu dalších šesti 

měsíců. Tímto setkáním se potvrdila myšlenka, kterou uvádí Pavel Hartl ve své knize 

Komunita občanská a komunita terapeutická – „Nejdůležitější je rozvoj individuálních 

schopností v prostředí a možnostech komunity“ 

(Hartl, 1997, s. 34)    

 Prvního společného setkání se nezúčastnili všichni členové „Buňky“, ale i tak to 

byl průlom v sociálních vazbách jedinců. Okamžitě se rozvinula samostatná činnost 

skupiny a začala i čilá kooperace mezi všemi seniory. Senioři naplánovali další setkání.  

Komunita se stala hned po prvním setkání místem, kde člověk může získávat 

emocionální podporu, ocenění a praktickou pomoc v každodenním životě. 

(Hartl, 1997) 

Také by se dalo říci slovy Milana Nakonečného v obecné rovině, že i senioři 

v této skupině, komunitě: 

- vyvíjejí společnou činnost v rámci společného cíle 

- vzájemně se znají a vstupují do interakcí v rámci propojených rolí 

- navzájem se integrují v rámci společenských norem 

(Nakonečný, 2009) 

Tyto dvě uvedení definice se v mé práci potvrdily. 

V projektu pracovalo celkem pět terapeutů. Každý senior si stanovil hodinu 

začátku cvičení a terapeut cvičil mnou předepsanou pohybovou aktivitu společně se 

seniorem. Terapeuté tak na seniory působili edukativně a dávali jejich tělesným 

 56



aktivitám přesnost a řád. Jerome Kagan tvrdí, že vztahy na počátku života určují vzory 

chování v dospělosti. Kagan ve své hypotetické polemice uvádí, že tento pohled je 

okleštěný, protože by člověk neměl možnost se pružně adaptovat na nové situace a 

pracovat s novými informacemi. 

(Kagan, 1998) 

 Georgie Botterill a Peter Carruthers se touto myšlenkou také zabývají a 

domnívají se, že každá přijatá informace je vždy přijímána na základě kontextu 

předchozích zkušeností a znalostí. Tato nová  informace je  více či méně zohledněna 

podle kognitivního působení na člověka a na základě toho vytváří nové vazby nebo 

vzorce a modifikuje ty stávající. Aby bylo dosaženo tohoto pozitivního efektu, je nutné 

vynaložit notnou dávku úsilí terapeuta. 

(Botterill, Carruthers, 1999)   

 Senioři přijímali na základě svých předešlých zkušeností nové informace a 

zapracovávali je do svého každodenního života, a to i přes to, že někteří jedinci měli 

negativní zkušenosti se sportem v mládí. Svůj názor přehodnotili a pohybovou aktivitu 

se i u nich podařilo zařadit do denního režimu s pozitivním prožíváním. 

 Aus Wygodzinski salt: „Die Gruppe verrlangt Entäusserung von Individualität 

zu ihren Gunsten.“ Oder „Das Gruppenbewusstsein kann nur zur Empfindung kommen 

durch eine etwaigen Gegensatz zum Einzelbewusstsein.“4 

(v. Wiese, 1929, s. 135) 

Von Wiese  říká, že záleží na ideologii komunity a na způsobu dosažení 

společného cíle. V některých komunitách je přímo žádoucí uplatnit techniku oproštění 

se od prožitků jednotlivců – takové komunity jsou např. osoby drogově závislé, skupiny 

náboženských fanatiků, vojenské oddíly. Osobně dávám přednost promítnutí  prožitků 

jednotlivců  do společného cíle komunity. Vzájemná spolupráce jednotlivců v komunitě 

podporuje sociologické vazby i mimo komunitu.  

 V malé terapeutické komunitě „Buňka“ se objevil problém s individuálním 

odporem k aktivačnímu programu. Jedinec se přihlásil, a pak se odmítal zúčastňovat a 

sabotoval nebo ignoroval část svého terapeutického programu. Skupina reagovala 

                                                 
4 Ve své knize Allgemeine Soziologie, Teil II, Leopold von Wiese hypoteticky polemizuje nad 
myšlenkami Wygodzinského: „Skupina žádá od individualit oproštění se od jejich prožitků.“ Nebo 
„Skupinové myšlení může dojít naplnění prostřednictvím možných prožitků v myšlení jednotlivců.“   
(v. Wiese, 1929, s. 135) 
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přesně tak, jak to popisuje Stanislav Kratochvíl. Individuální odpor jedince ho staví do  

pozice devianta a mobilizuje  skupinu, aby se mu snažila pomoci odpor překonat. 

(Kratochvíl, 1979)          

Jak má vypadat osobnost terapeuta? 

Osobnost terapeuta musí vykazovat především odpovědnost.  Odpovědnost za 

bezpečnost a zdraví seniorů.  Musí působit na seniory vyrovnaným a profesionálním 

dojmem. Terapeut musí být empatický, ale zároveň má trvat na dodržení terapie a 

dosažení stanoveného cíle.  Musí být vyrovnaný, musí si vybudovat a zasloužit důvěru 

klienta jak svým přístupem, tak svými znalostmi. Z toho plyne, že každý terapeut se 

musí také celoživotně vzdělávat. Důležité při práci se seniory je  přizpůsobit se jejich 

individuálnímu osobnímu pracovnímu tempu.  Toto tempo také určuje pracovní plán 

každého seniora zvlášť. 

(Matějček, 1987)    

 

Graf 1 Pracovně-sociální vztahy v  malé terapeutické komunitě „Buňka“  
 

Fáze 1:     Terapeut spolupracuje se seniorem samostatně. Vzájemně se ovlivňují 

terapeut a senior.  
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Fáze 2:  Terapeut působí na několik členů terapeutické komunity najednou, ti 

usměrňují svými individuálními potřebami postup terapeuta  a působí zároveň na ostatní 

členy skupiny.    
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Fáze 3: Všichni zúčastnění senioři i terapeut pracují samostatně, jejich další 

samostatná činnost je však již ovlivněna zkušenostmi ostatních členů komunity.   
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5.1.2 Případová studie 

Cílem případové studie je zjistit biografické informace o seniorech v mladším a 

středním důchodovém věku v osobnostní, sociální a edukační oblasti seniorů. Empirická 

data, která byla použita k vytvoření jednotlivých případových studií, jsou – analýza 

zdravotní dokumentace seniorů, jejich stravovací návyky, záliby a celkový vztah 

k pohybu, výsledky fyzických testů a stav jejich mysli. Při šetření jsem se zaměřila na: 

 Rodinnou anamnézu:  rodiče a sourozenci, rodinné poměry  

 Osobní anamnézu: věk, zdravotní stav,  počet dětí, bydlení, vzdělání, 

zaměstnání, záliby, stravování, fyzická aktivita, aktivity všedního dne 

 Sociální oblast: sociální síť, osobní hodnocení  

5.1.3 Přímé pozorování 

Přímé pozorování a vedení aktivačního rozhovoru v přirozeném prostředí 

seniora, pozorování jednotlivých seniorů při společenské akci. Zaznamenání 

momentálních potřeb seniorů (potřeba samoty, kolektivu, sdílení problému, atd.).   

5.1.4 Hypotézy 

H1: Předpokládáme,  že aktivní a pravidelný pohyb zbavuje nebo zmírňuje stařeckou 

depresi. 

H2: Předpokládáme, že vybrané druhy pohybových terapií oddalují farmakologickou 

léčbu v případě vysokého krevního tlaku, stařecké cukrovky a problémů 

s pohybovým aparátem.   

H3: Předpokládáme, že přiměřená fyzická aktivita a její pravidelnost (režim) 

podněcuje seniory k jejich vlastnímu činorodému životu v důchodovém věku. 

H4: Předpokládáme, že pravidelná setkávání seniorů a jejich společné aktivity 

pozitivně ovlivňují jejich myšlení a podporují motivaci do dalšího života. 
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5.2 INDIVIDUÁLNÍ METODY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA 
SENIORŮ V MLADŠÍM A STŘEDNÍM VĚKU 

5.2.1 Kasuistiky, jídelníčky a pohybové aktivity I – X 

 
Kasuistiky, jídelníčky a pohybové aktivity II – X jsou uvedeny v příloze 2. 
 

 Příklad: Kasuistika, jídelníček a pohybová aktivita I: 
 

Jméno Věk Sourozenci Datum 1.8.2009
JK 65 1-Žena 1-Muž
Stav Děti
Rozvedená 1 - Žena
Bydlení Oblast Bydlí Zvíře
Byt Město Sama Pes
Vzdělání Zaměstnání
ÚSO - maturita Bankovnictví
Zdravotní stav:
Odebrání 1 ledviny - zánět - ve 33 letech
Diabetes melutus II. typu - od 55 let 
Obezita - od 45 let (celoživotní nadváha) 
IM - v 60 letech 

Sociální kontakty
Dcera a její manžel, 3 kamarádky, 1 kamarád, 1 sousedka, lidé v domě  
Záliby
Ruční práce, pes, sledování televize, pěstování tropických rostlin, cestování
Pohybová aktivita
Žádný sport, pouze procházky se psem denně 3x30 minut
Pohybová aktivita v mladším věku  
Plavání, cyklistika
Stravování
Porušuje dietu při DM, pije jen 1 litr tekutin denně, 
konzumuje hodně smažená jídla a tučné uzeniny.
Osobní hodnocení
Nepochopená, osamělá, nikdo pro ni nic neudělá,
ale ona pomáhá všem, vyčerpaná
Hodnocení terapeuta
Nevhodná strava a absence pravidelného pohybu vede k depresím a pocitům únavy.
Návrh intervence
Rozvinout sociální síť - z řad jejích vrstevníků
Cvičení týdně 3x 60 min., 1x procházka s kamarádkou v přírodě min 90 min.  
Měsíčně 1x pedikúra (kosmetika) a kadeřnice
Jídelníček - dodržení zásad pro diabetiky, snížit obsah tuků, změna technologie 
úpravy jídel, větší množství vlákniny a zeleniny, vynechání sladkých limonád.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
JK 19.8.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
92 158
Obvod pasu cm
114
BMI kg/m2
36,9
Hladina cukru v krvi
8,4 mmol/l
TK S/D mm Hg
140/90

Test
Běžecký pás 12 min 800 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,7m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,12 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Unavená, v depresi, nic se nedaří
Hodnocení terapeuta
Nechuť k pohybovým aktivitám, podvolí se, ale nesmí se dělat nic složitého a rychlého.
Procházka s kamarádkou není problém, změna jídelníčku není problém až na finanční 
stránku !

 
 

Jméno Datum Měřeno v klidu
JK 19.9.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
90 158
Obvod pasu cm
111
BMI kg/m2
36,1
Hladina cukru v krvi
8,3 mmol/l
TK S/D mm Hg
130/80

Test
Běžecký pás 12 min 800 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,7m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,12 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Návštěva kadeřníka, pochlubila se kamarádce, že cvičí, cítí se lépe 
Hodnocení terapeuta
Cvičení jí i baví, protože cvičí s terapeuten individuálně, 
procházky s kamarádkou každý týden v sobotu, končí v cukrárně u dia dortu.
Strava - jídelníček dodržuje 
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Jméno Datum Měřeno v klidu
JK 19.10.2009 nalačno 9:00
Váha Výška
87 158
Obvod pasu cm
108
BMI kg/m2
34,8
Hladina cukru v krvi
8,3 mmol/l
TK S/D mm Hg
140/90

Test
Běžecký pás 12 min 800 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,7m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,08 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Stres se zvýšeným  nájemným - finanční stránku řeší s dcerou a majitelem domu 
Pedikúra, kterou zaplatila dcera ji udělala radost.
Hodnocení terapeuta
Cvičení jí docela baví, ale čekala od toho více, nebolí ji tolik záda. 
Procházky s kamarádkou každý týden v sobotu, končí v cukrárně u dia dortu.
Strava - jídelníček dodržuje 

 

Jméno Datum Měřeno v klidu
JK 19.11.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
87 158
Obvod pasu cm
106
BMI kg/m2
34,8
Hladina cukru v krvi
7,7 mmol/l
TK S/D mm Hg
129/90

Test
Běžecký pás 12 min 1000 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,8 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,06 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Je zklamaná, že se váha nepohnula, ale oblečení je volnější. 
Hodnocení terapeuta
Cvičí vytrvale, protože cvičí s terapeuten, 
procházky s kamarádkou každý týden v sobotu, končí v cukrárně u dia dortu.
Strava - jídelníček dodržuje 
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Jméno Datum Měřeno v klidu
JK 19.12.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
86 158
Obvod pasu cm
106
BMI kg/m2
34,4
Hladina cukru v krvi
7,4 mmol/l
TK S/D mm Hg
120/90

Test
Běžecký pás 12 min 1000 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,8 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,06 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Návštěva kadeřníka, cítí se dobře, ale má moc zařizování s vánovemi. 
Hodnocení terapeuta
Cvičí, protože má stanovený čas cvičení s terapeutem, jinak říká, že nemá čas. 
Procházky s kamarádkou stále vykonává každou sobotu i v neděli, ale po obchodech 
Návštěva bratra na víkend. 
Strava - snaží se dodržet zásady diety. 

 

Jméno Datum Měřeno v klidu
JK 19.1.2010 nalačno 8:00
Váha Výška
88 158
Obvod pasu cm
106
BMI kg/m2
35,2
Hladina cukru v krvi
8,0 mmol/l
TK S/D mm Hg
XII.90

Test
Běžecký pás 12 min 1100 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,8 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,06 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Návštěva kamarádky na týden, cvičila sama a zařadila 120 min procházky denně.
Hodnocení terapeuta
Cvičení jí nebaví,ale vytrvale cvičí, protože necvičí sama-terapeut. 
Procházky s kamarádkou každý týden v sobotu pokračují.
Strava - jídelníček dodržuje, už si zvykla na změnu úpravy jídel.
Těší se na společné setkání 30.1.2010.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
JK 19.4.2010 nalačno 8:00
Váha Výška
84 158
Obvod pasu cm
100
BMI kg/m2
33,6
Hladina cukru v krvi
7,7 mmol/l
TK S/D mm Hg
130/80

Test
Běžecký pás 12 min 1140 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,8 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,06 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Návštěva kadeřníka a pedikérky, problém s bydlením se vyřešil. 
Cvičí sama, protože zjistila, že když přestane, začnou ji bolet zase záda a otékat DK.
Zařadila i masáže zad a DK 1x týdně.
Hodnocení terapeuta
Cvičení jí i baví, protože zhubla a je to už vidět, ale stále tvrdí že na to nemá čas.
Procházky s kamarádkou každý týden v sobotu.
Strava - jídelníček dodržuje. 
Zúčastnila se s nadšením výletu se skupinou do Máslovic.
Nemá problém s delší chůzí, DK nejsou oteklé, celková nálada byla výborná. 

 

Jméno Datum Měřeno v klidu
JK 8.7.2010 nalačno 8:00
Váha Výška
80 158
Obvod pasu cm
96
BMI kg/m2
31,3
Hladina cukru v krvi
8,2 mmol/l
TK S/D mm Hg
125/90

Test
Běžecký pás 12 min 1140 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,8 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,06 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Návštěva kadeřníka, začala cvičit organizovaně 1x týdně, jinak cvičí doma. 
Hodnocení terapeuta
Individuální cvičení polevilo, dobré je, že cvičí na velkých míčích organizovaně 
Procházky nahrazuje prací na zahradě u své kamarádky na chatě.
Strava - jídelníček dodržuje, ale začala pít sladké limonády!  
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Závěr: původní nové
Váha kg 92 80
Obvod pasu cm 114 96
BMI kg/m2 36,9 31,3
TK S/D mm Hg 140/100 125/90
Běh 12 minut - m 800 1140
Skok do dálky z místa - m 0,7 0,8
Hluboký ohnutý předklon - m 0,12 0,05

Společná setkání: Účast
30.1.2010 První setkání v restauraci Ano
27.2.2010 Setkání v restauraci Ano
28.3.2010 Státní opera  - Nabucco Ano
14.4.2010 Výlet Máslovice Ano
29.5.2010 Výlet Svatá Hora Ano
7.7.2010 Oslava ukončení experimentu na chatě u VŠ Ano

Vysvětlivky k testům: 
Běh na 12 minut: Senior běží na běžeckém trenažéru  po dobu 12 minut, přičemž 
rychlost jeho běhu nebo chůze je dle jeho individuálních možností a schopností. Sklon 
běžeckého pásu je vždy 4%. Měří se jakou vzdálenost senior po dobu 12 minut překoná. 
Skok do dálky z místa: Skáče ze od vyznačení čáry na pevném podkladu. měří se 
vzdálenost od špičky (ta se dotýká startovní čáry) po patu, která je blíže startovní čáře 
při doskoku. 
Hluboký ohnutý předklon: Senior stojí ve stoji spojném na pevném rovném podkladu 
provede hluboký ohnutý předklon  a prsty paží směřují k palcům nohou. Měříme 
vzdálenost III. prstu od podložky (kolena jsou natažená).   

 
Ukázkový jídelníček pro JK:

Snídaně: Rybí pomazánka, celozrnné pečivo, rajče
3 dcl vlažný ovocný čaj bez cukru

Svačina: Hruška
3 dcl voda s citronem

Oběd: Polévka zeleninová (mrkev, paprika, zelí, cibule)
Kuřečí plátek dušený s brokolicí
4 dcl voda s citronem

Svačina: Bílý jogurt
4 dcl studený ovocný čaj

Večeře: Čočková polévka s dietním párkem
3 dcl studený ovocný čaj

Večeře 2: Grepfruit
3 dcl vody

(Rušavý, Frantová, 2007)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 66



 
Pravidelná pohybová aktivita pro JK: 
 
Cvičení obvykle řadíme od tělesných přes dechová k mentálním.  Kombinujeme 
v tomto případě rychlou chůzi s volnou chůzí a jógou :  
(Nešpor, 1998) 
 
Pravidla cvičení: 

- nezadržovat dech 
- pomalý, vedený pohyb – setrvat v pozici 

 
Cvičební sestava: 

- 15 minut rychlá chůze (trenažér) 
- 5 minut volná chůze (trenažér) 
- 15 minut rychlá chůze (trenažér) 
- 5 minut volná chůze (trenažér) 
- 20 minut jógová sestava 

 
Jógová sestava: 
 

1. Studna 
2. Svíčka 
3. Luk 
4. Pluh 
5. Ryba 
6. Vtahování břicha 
7. Pumpa 
8. Poloviční Matsjéndrova pozice 

 
 
Dále všechna dechová cvičení, hluboký dech a střídavý dech – BEZ ZADRŽENÍ 
DECHU!  
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6 VÝSLEDKY  POZOROVÁNÍ  A TESTŮ 

 
Graf 2 Obvod pasu 
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Všem sledovaným seniorům byl pravidelně měřen obvod pasu. U osmi seniorů se obvod 

pasu zmenšil u jednoho seniora se obvod pasu zvětšil a u jednoho seniora zůstal po 

celou dobu měření obvod pasu konstantní.   
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Graf 3 BMI 
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Ze sledovaných deseti seniorů měli výchozí hodnotu BMI ve fyziologickém rozmezí  

tři, nadváhou trpěli čtyři senioři a čtyři trpěli obezitou. Hodnoty BMI se po dobu 

sledování změnily tak, že na konci projektu je ve fyziologickém rozmezí šest seniorů, tři 

senioři trpí lehkou nadváhou a jeden senior trpí obezitou. I u tohoto obézního seniora se 

nám za dobu 12 měsíců podařilo snížit BMI z výchozí hodnoty 36,9 na 31,3 kg/m2. 
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Graf 4 Běh na 12 minut 
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U sledovaných seniorů FK a JČ nebylo ze zdravotních důvodů možné provést měření. 

Senior JP se zúčastnil testu až  v XII/09. U všech měřených seniorů bylo patrné zlepšení 

v překonané vzdálenosti po dobu 12 minut na běžeckém trenažéru, kde sklon podložky 

byl konstantní  4%.  
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Graf 5 Skok do dálky z místa 
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Skok do dálky z místa neprovedli senioři  FK, JČ a JP ze zdravotních důvodů. Jeden 

senior vykazuje  po dobu měření konstantní hodnotu vzdálenosti, pět seniorů se mírně 

zlepšilo a výkon jedno senior se zlepšil výrazně.     
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Graf 6 Hluboký ohnutý předklon 
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Při hlubokém ohnutém předklonu, paže volně spuštěné k zemi, prsty paží směřují 

k palcům nohou, propnutá kolena, měříme vzdálenost  III. prstu ruky ke špičce nohy. 

v tomto testu nebylo prováděno měření u seniorů FK a JČ ze zdravotních důvodů a u 

seniora JP bylo měření prováděno až od XII/09. U seniora JP byla vzdálenost v tomto 

testu po dobu měření konstantní. U zbývajících účastníků se naměřená vzdálenost 

postupně zkracovala a docházelo tak k hlubšímu předklonu.   
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7 DISKUSE 

 Tato práce  se zabývá využitím různých druhů pohybových terapií v životě 

seniorů  mladšího a středního věku.  

 

Hypotéza1: Předpokládáme,  že aktivní a pravidelný pohyb zbavuje nebo 

zmírňuje stařeckou depresi. 

 Z kazuistik vyplývá, že většina seniorů po ukončení aktivní pracovní činnosti 

ztrácí část sociálních kontaktů a začíná trpět izolací. Snažila jsem se přítomností 

terapeuta při pravidelném cvičení vybudovat nový sociální kontakt, pomocí něhož se 

opět obnoví základní komunikační dovednosti u seniorů. Pravidelný kontakt pozitivně 

ovlivnil jejich pohled na svět a obnovil jejich vnitřní sílu. Senioři si začali důvěřovat, 

cítili se užiteční a byli součástí společenství, které bez nich nebylo úplné. Začali dbát o 

svůj zevnějšek a začali pěstovat i své dávné záliby. Jejich nálada se zlepšila a nebyli již 

tolik kritičtí k okolí.  

   

Hypotéza 2: Předpokládáme, že vybrané druhy pohybových terapií oddalují 

farmakologickou léčbu v případě vysokého krevního tlaku, stařecké 

cukrovky a problémů s pohybovým aparátem.   

 Pro seniory v projektu „Buňka“ jsem připravila pravidelnou pohybovou aktivitu, 

která zohledňovala jejich zdravotní stav individuálně. Nedílnou součástí terapie byla i 

úprava jídelníčku. U všech seniorů se mi podařilo dosáhnout normalizace krevního 

tlaku a zmírnění jejich zdravotních obtíží. V jednom případě, šlo o nadměrnou 

konzumaci alkoholu a DM s diabetickou nohou, senior byl hospitalizován v nemocnici 

po zhoršení zdravotního stavu.  Po této hospitalizaci se zúčastnil společného setkání 

skupiny a jeho pohled na dosavadní styl života se změnil. Také v tomto případě se 

podařilo pozitivně ovlivnit jeho zdravotní stav.   

        

Hypotéza 3: Předpokládáme, že přiměřená fyzická aktivita a její pravidelnost 

(režim) podněcuje seniory k jejich vlastnímu činorodému životu 

v důchodovém věku. 
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 Do života seniorů byla zavedena pravidelná pohybová aktivita. Většině seniorů 

jsem upravila cvičební plán na tři krát týdně šedesát minut. V prvních několika měsících 

jsme optimalizovali vhodnou hodinu pro pohybovou terapii, protože každý senior měl 

individuální denní řád. Seniorům nevyhovovala pohybová aktivita v dopoledních 

hodinách z důvodu jejich každodenních úkolů.  Proto se jevila jako vhodná cvičební 

doba od 14:00 do 17:00 hodin, protože již byli uvolněni z počátečního denního stresu a 

byli vhodně naladěni na rozvoj své kreativity (pojem stres u seniora – nákupy, lékař, 

styk s úřady, příprava jídla, obstarání domácích zvířat atd.).   

V druhé části experimentu senioři cvičili bez asistence terapeutů. Tato 

skutečnost podnítila seniory k vytvoření kreativních cvičebních sestav, které svou 

náplní odpovídaly původně cvičeným sestavám s terapeuty. Zakoupili dokonce nové 

cvičební trenažéry, zorganizovali vlastní sportovní utkání v alternativním basketbalu a 

přihlásili se i do sportovních center.  Pravidelná pohybová aktivita zvýšila sebedůvěru 

seniorů a s tím byla spojena i péče o zevnějšek a zájem o zdravé stravování.  

V druhé části experimentu se hypotéza č. 3 potvrdila. 

  

Hypotéza 4: Předpokládáme, že pravidelná setkávání seniorů a jejich společné 

aktivity pozitivně ovlivňují jejich myšlení a podporují motivaci do 

dalšího života. 

 Předpokládala jsem, že když vytvořím malou terapeutickou komunitu, budou 

senioři lépe spolupracovat. Pro uvedení seniorů do komunity jsem si vybrala druhou 

část svého výzkumu. Byla jsem si vědoma toho, že společná práce může podpořit 

snažení jednotlivců, kteří mají společný cíl. Nechtěla jsem však seniory vystavit 

negativním pocitům z nového seznamování, a proto jsem je na setkání připravila již 

v první části experimentu jejich individuálními terapiemi.  To, že znali dopředu termín 

setkání s ostatními členy skupiny, jim poskytlo dostatečný čas na to, aby se snažili 

dosáhnout co nejlepších výsledků v terapiích. Můj předpoklad toho, že aktivita seniorů 

stoupne po pravidelném setkávání, byl potvrzen hned na první schůzce. Skupinu seniorů 

v terapeutické komunitě „Buňka“ spojil nejen společný cíl, ale i prostředky, kterými 

tohoto cíle chtěli dosáhnout.  Hned po prvním setkání samostatně naplánovali společné 

akce a dohodli se na termínech setkání jednou za měsíc. Na společných setkáních si 

nejen užívali společné zážitky, ale dokonce se navzájem pochlubili svými výsledky 
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v terapii. Jejich životní styl dostal nový náboj, proto se domnívám, že hypotéza č. 4 byla 

potvrzena v celém rozsahu.      

 Ve své empiricko-teoretické práci jsem se snažila potvrdit nebo vyvrátit výše 

uvedené hypotézy, které se týkají vlivu pravidelné pohybové aktivity na životní styl 

seniorů mladšího a středního věku. Snažila jsem se též  vystihnout podstatu a pozitiva 

samostatné práce seniorů a podpořit jejich kreativitu ve skupině.  Snažila jsem se 

překonat jejich stud a vytvořit pro ně pomocí malé terapeutické komunity novou 

sociální síť mezi jejich vrstevníky.     
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8 ZÁVĚR 

 
 Předložená práce měla přiblížit život seniorů mladšího a středního věku v České 

republice na počátku 21. století.  Zaměřila jsem se na shromáždění informací, které 

pokrývají co nejširší spektrum otázek týkajících se životního stylu seniorů po ukončení 

aktivního zaměstnání.   

 Při svém pozorování jsem zjistila, že ne všichni senioři jsou zodpovědně 

připraveni na trávení svého času v období zaslouženého odpočinku.  Svou pravidelnou 

tělesnou aktivitu si udrželi i po ukončení zaměstnání senioři žijící na venkově.  

Důvodem byla každodenní starost o dům, zahradu a domácí zvířata.  Docela dobře se 

cítí po fyzické stránce senioři, kteří vlastní nějakou jinou nemovitost nebo zahradu. I 

v tomto případě hraje důležitou roli pravidelná péče o majetek. Třetí skupinou, která 

vykonává jen lehkou fyzickou činnost, jsou senioři , kteří žijí ve městě a mají domácího 

mazlíčka. Čtvrtou skupinou jsou senioři, kteří žijí ve městě a nemají ani domácí zvíře a  

ani žádnou zálibu. Tito senioři jsou většinou osamělí, bez sociálních kontaktů, bez 

pravidelné pohybové aktivity, zanedbávají svůj zevnějšek a jejich stravování je rovněž 

nevhodné vzhledem k jejich věku i zdravotním obtížím. Životní styl seniorů čtvrté 

skupiny má pasivní charakter – většinou imaginární svět podle televize.  

 Všechny druhy pohybových terapií, které podrobněji rozvádím ve své 

diplomové práci, jsem prováděla se seniory v komunitě „Buňka“ společně s dalšími 

čtyřmi terapeuty, kteří působí v několika domovech pro seniory ve Středních Čechách. 

Empirický výzkum byl prováděn po dobu 12 měsíců. Byl rozdělen do dvou částí. První 

část byla intenzivní pohybová terapie za každodenní asistence terapeutů. Ve druhé části 

cvičili senioři sami a rovněž si sami svou každodenní aktivitu plánovali a dávkovali. 

Druhá část měla prověřit, zda senioři vydrží cvičit i bez kontroly terapeuta. Pozorování 

a kontrolní měření ukázalo, že senioři jsou schopni samostatné pravidelné činnosti, a 

tato činnost je v jejich podání dokonce mnohem kreativnější, než když cvičili 

předepsané cvičební bloky.  

 Výsledky byly podrobně zaznamenány v kasuistikách klientů, kteří podstoupili během 

mého pozorování test vytrvalosti, síly a pohyblivosti páteře a kyčle.  Byl jim pravidelně 

měřen krevní tlak, BMI a obvod pasu.  Tyto naměřené hodnoty jsou podrobně 

znázorněny v grafech č. 2,3,4,5,6.  
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 Po konečném zpracování všech výsledků lze potvrdit celkově pozitivní vliv 

všech uvedených pohybových aktivit na psychický, sociální i fyzický stav  seniorů po 

ukončení aktivního zaměstnání. Uvedení seniorů do komunity pozitivně ovlivnilo 

spolupráci mezi seniory a terapeuty. Dále terapie přinášejí do života klientů tolik 

potřebnou motivaci a poznávání nových možností v jejich životě.  

Mnou získané výsledky mohou být zobecněny a aplikovány také v jiné oblasti, a 

to prakticky ve vztahu k lidským omezeným silám a schopnostem, a tím může být 

ověřeno, zda se zobecnění osvědčilo. 

  

  

  

 77



SEZNAM LITERATURY 
 

/1/ Da Silva, K.: Kineziologie a stravování, 1. vyd. Praha: Fontána 2003, ISBN  

80-7336-087-X 

/2/ Dlouhá, R.: Výživa přehled základní problematiky, 1. vyd. Praha:  Karolinum -  

nakladatelství Univerzity Karlovy 1998, ISBN 80-7184-757-7 

/3/ Dub, O., Brožek, I.: Cukrovka od A do Z, , 3. vyd.,  Praha: Avicenum 1983,  

08-030-83 

/4/ Friedlová, K.: Bazální stimulace v základní ošetřovatelsképéči, 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing, a.s. 2007, ISBN 978-80-247-1314-4 

/5/ Giddens, A.: Sociologie, 1. vyd. Praha: Nakladatelství Argo 1999,  ISBN 80-

7203-124-4 

/6/  Hartl, P.: Komunita občanská a komunita terapeutická, 1. vyd. Praha: 

Sociologické nakladatelství 1997, ISBN 80-85850-45-1 

/7/ Havlová, V., Wohl, P.: Kuchařka při onemocnění žaludku, 1. vyd. Praha:  

 Vyšehrad, spol.s r.o. 2001, ISBN 80-7021-481-3 

/8/  Hátlová, B.: Kinezioterapie v léčbě psychiatrických onemocnění, 1. vyd. Praha: 

Karolinum 2002, ISBN 80-246-0420-5 

/9/ Hátlová, B.: Kinezioterapie – pohybová cvičení v léčbě psychických poruch,  2. 

přepracované vyd.  Praha: Karolinum 2003, ISBN 80-246-0719-0 

/10/  Javůrek, J.: Život s artrózou, 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 1996, ISBN 

80-7169-313-8 

/11/ Javůrek, J.: Život s osteoporózou, 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 1998, 

ISBN 80-7169-711-7 

/12/ Jebavá, J.:  Kapitoly z dějin tance, 1.vyd. Praha: Karolinum - nakladatelství 

Univerzity Karlovy 1998, ISBN 80-7184-620-1  

/13/ Jesenský, J.: Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených, 1. vyd. Praha:  

Karolinum -  nakladatelství Univerzity Karlovy 1995, ISBN 80-7066-941-1 

/14/ Kačinetzová, A.: Bolesti kolenního kloubu I, 1. vyd. Praha: Triton, s.r.o. 2003,  

 ISBN 80-7254-427-6  

/15/ Kačinetzová, A.: Bolesti kyčelního kloubu I, 1. vyd. Praha: Triton, s.r.o. 2003,  

 ISBN 80-7254-335-0  

 78



/16/ Kohout, P., Pavlíčková J.: Celiakie – dieta bezlepková, 1. vyd. Česlice: Pavla 

Mončilová 1994, ISBN 80-901137-6-1 

/17/ Kratochvíl, S.: Terapeutická komunita, 1. vyd. Praha: Academia – nakladatelství  

 Československé akademie věd 1979 

/18/ Krekulová, L., Řehák, V.: Dieta při onemocnění jater a žlučníku, 1. vyd. Praha: 

Triton 1999, ISBN 80-7254-023-8  

/19/ Kužela, L., Patlejchová, E.: Dieta při hypertenzi, 1. vyd. Praha: Triton 1999,  

 ISBN 80-7254-019-X 

/20/ Matějček, Z.: Psychologie 4 – sociální psychologie pro IV. Ročník středních  

 pedagogických škol, 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n.p. 1987 

/21/ Maršálek, P.:  Rehabilitace a pohybová aktivita po akutních koronárních 

syndromech, 1. vyd.Praha: Triton 2006, ISBN 80-7254-740-2 

/22/ Miller-Northmann, S.D., Wiessenberger, Ch.: Zdravá a chutná strava při 

onemocnění dnou, 1. vyd. Brno: Computer  Press, a.s. 2006, ISBN 80-251- 

-1188-1 

/23/ Nakonečný, M..: Sociální psychologie, 2. vyd. Praha: Academia 2009, ISBN 

978-80-200-1679-9 

/24/ Nešpor, K.: Jóga pro děti – relaxace, cvičení, příběhy, 1.vyd. Praha: Velryba 

s.r.o. 1998, ISBN 80-85860-09-0 

/25/ Pacovský V., Heřmanová H.: Gerontologie,  1. vyd. Praha: Avicenum1981  

/26/ Páv, J., Klusoňová, H., Štorková, H.: Jak žít a co jíst při cukrovce, 4. vyd. Praha: 

Avicenum 1985, 08-061/85   

/27/ Pechová, J.:  Cvičení pro zdraví s balančními míči a dalšími pomůckami, 1. vyd.  

 Praha: Portál, s.r.o. 2000, ISBN 80-7178-448-6 

/28/ Petrásek, R.: Co dělat, abychom žili zdravě,  1, vyd. Praha: Vyšehrad spol. s r.o. 

2004, ISBN 80-7021-711-1 

/29/ Pfeiffer, J. a kolektiv: Rehabilitace. Léčebné, pracovní a sociální aspekty., 

1.vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství Praha 1989  

/30/ Pfeiffer, J.: Ergoterapie II., 1. vyd. Praha: Avicenum 1990, ISBN 80-201-0004-0  

/31/ Rušavý, Z., Frantová, V.: Diabetes mellitus čili cukrovka. Dieta diabetická, 1. 

vyd. Praha: Forsapi, s.r.o. 2007, ISBN 978-80-903820-2-2/ 

32/ Rybínová, N.: Taneční směry koncem 19. století a začátkem 20. století, 1.vyd. 

Praha: Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti 1963 

 79



/33/ Schwarz, A.A., Schweppe, R.P., Feldenkrais, 1.vyd. Praha: Alternativa 2003, 

ISBN 80-85993-84-8 

/34/ Summ,U.:  Zdravě jíst, zdravě žít, 1.vyd. Praha: Svojtka a Vašut 1994, ISBN  

80-85521-83-O 

/35/ Táborský, F., Sportovní hry. Základní pravidla- organizace – historie., 1.vyd. 

Praha: Grada Publishing, a.s. 2004, ISBN 80-247-0875-2 

/36/ Táborský, F., Sportovní hry II. Základní pravidla- organizace – historie., 1.vyd. 

Praha: Grada Publishing, a.s. 2005, ISBN 80-247-1330-6 

/37/ Vítek, L.: Jak ovlivnit nadváhu a obezitu, 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 

2008, ISBN 978-80-247-2247-4 

/38/ Widimský, J., Patlejchová, E.: Dieta při kardiovaskulárních onemocněních, 1. 

vyd. Praha: Triton 1999, ISBN 80-7254-013-0 

/39/ Zavázalová, H., a kolektiv: Vybrané kapitoly ze sociální gerontologie, 1.vyd. 

Praha: Karolinum-  nakladatelství Univerzity Karlovy 2001, ISBN 80-246- 

-0326-8 

/40/ Zebroffová, K.: Jóga pro každého, 1. vyd. Praha: Knižní klub, spol.sr.o. 1994, 

ISBN 80-7176-077-3 

 

Diplomové práce: 

/1/ Hamáčková, L. Výtvarné a rukodělné činnosti v ergoterapii (Analýza činnosti),  

Praha 2006. 38,-49.s Diplomová práce  na UK FTVS.Vedoucí práce Phdr. Jana 

Jebavá. 

/2/ Růžičková, L.: Aktivační terapie jako podpora vnímání u  klientů v chronické 

intenzivní péči,  Praha 2009 Diplomová práce na UK FTVS. Vedoucí práce 

Phdr. Jana Jebavá. 

 

Cizojazyčná literatura: 

/1/ Botterill, G, Carruthers, P.: The Philosophy of Psychology, Cambridge (UK):  

 Cambridge university Press 1999, ISBN 0-521-55915-4 

/2/ Добровольская, Г.Н. : Танец, пантомима, балет, Ленинград: Издательство  

 Искусство 1975 

/3/ Haag, H.: Der Sport,  Mannheim, Wien, Erich: Bibliographischer Institut & 

F.A. Brockhaus AG 1987, ISBN 3-411-02209- 4 

/4/ Kagan, J.: Free Seductive Ideas, 1. Title Cambridge, Massachusetts, London, 

 80



England: Harvard University Press 1998, ISBN 0-674-89033-7  

/5/ Pokorná, E., Augusta, B.: Sportimpulse, Praha: Karolinum 1997, ISBN 80-7184- 

 399-7  

/6/ Tolstych, W.I.: Eine neue Lebensweise – utopiích oder real?, Berlin: Dietz 

Verlag Berlin 1979 

/7/ von Wiese, L.:  Allgemeine Sociologie, Teil I,  Mochen und Leipzig: Verlag von 

Duncker & Humblot 1924 

/8/ von Wiese, L.:  Allgemeine Sociologie, Teil II,  Mochen und Leipzig: Verlag von 

Duncker & Humblot 1929 

 

Ostatní zdroje:    

Kurzy absolvované v letech 2000-2010: 

- sportovní masér 

- arteterapie 

- didaktika arteterapie 

- feldenkraisova metoda 

- sjezdové lyžování 

- jachting 

 

Informační letáky: 

/1/ Hošková, B., Heller, J., Strnad, P., Bartůněk D.: Jak zlepšit zdraví dítěte  

 pohybem, Praha: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 2003 

/2/ Kalvach, Z., Hošková, B.:Pády ve stáří – cvičební program k jejich prevenci a 

zvládání, 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav 1999, ISBN 80-7071-139-6    

 

 Internetové zdroje: 

(http://www.nemji.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=427000&id=1295&p1=53, 

7.7.2010) 

(http://www.medi-shoes.cz/index.php/pece-o-nohy-cviceni-jako-prevence-i-lecba, 
10.8.2009) 
 

 81

http://www.nemji.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=427000&id=1295&p1=53
http://www.medi-shoes.cz/index.php/pece-o-nohy-cviceni-jako-prevence-i-lecba


SEZNAM GRAFŮ 
 
 
Graf 1 Pracovně-sociální vztahy v  malé terapeutické komunitě „Buňka“ .................... 58 

Graf 2 Obvod pasu.......................................................................................................... 68 

Graf 3 BMI...................................................................................................................... 69 

Graf 4 Běh na 12 minut................................................................................................... 70 

Graf 5 Skok do dálky z místa.......................................................................................... 71 

Graf 6 Hluboký ohnutý předklon.................................................................................... 72 

 

 82



PŘÍLOHY  
 
 

Příloha 1 – Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS a informovaný souhlas 

Příloha 2 – Kasuistiky, jídelníčky a pohybové aktivity II - X 

Příloha 3 – Fotodokumentace pohybových aktivit seniorů (3 fotografie) 

Příloha 4 - Modifikovaná pravidla sportovních her 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 83



PŘÍLOHA 1   
 

Informovaný souhlas 
 
 

 Souhlasíme se svou účastí v projektu „Buňka“. Jsme obeznámeni s náplní 
empiricko – teoretického výzkumu a bereme na vědomí možná rizika. 
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Účastník X  ……………………………..     
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PŘÍLOHA 2 – Kasuistiky, jídelníčky a pohybové aktivity II– X 

Kasuistika II: 

 

Jméno Věk Sourozenci Datum 3.8.2009
JR 70 1-Muž
Stav Děti
Vdovec 4 - Žena 2 Muž
Bydlení Oblast Bydlí Zvíře
Domek Vesnice S družkou Pes, kočky, králíci
Vzdělání Zaměstnání
Vyučen instalatér V JZD opravy-zemědělských strojů.
Zdravotní stav:
Dna od 62 let
Diabetes mellitus II. typu - od 60 let 
Lehká nadváha

Sociální kontakty
Rodina, sousedé, rybářský klub, chovatelský klub. 
Záliby
Chovatelství, rybaření, zahrádka, kutil v domácnosti
Pohybová aktivita
Rybaření, rekreačně jízda na kole (po obci a okolí)
Pohybová aktivita v mladším věku  
Fotbal, tenis.
Stravování
Porušuje dietu při Dně a pije alkohol (pivo,destiláty), 
konzumuje tučné uzeniny.
Osobní hodnocení
Má problémy s koníčky-nemůže se věnovat práci tak intenzivně, jak by chrěl-únava, bolesti.
Společenský, zábavný, užitečný.
Hodnocení terapeuta
Nevhodná strava, neposlechne družku ve stravování, družka je zdravotní sestra.
Pohyb je dostatečný, ale je náhodný a jednostranný - přetěžování .
Návrh intervence
Zvýšit povědomí o škodlivosti jeho stravovacích návyků.
Cvičení týdně 3x 90 min - kompenzační cvičení, vytrvalost.   
Jídelníček - dodržení zásad omezení purinů, snížit obsah tuků, změna technologie 
úpravy jídel, větší množství vlákniny a zeleniny, výrazně omezit alkohol.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
JR 8.8.2009 nalačno 8:00
Váha kg Výška cm
90 174
Obvod pasu cm
95
BMI kg/m2
29,8
Hladina cukru v krvi
6,1 mmol/l
TK S/D mm Hg
130/90

Test
Běžecký pás 12 min 1300 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,8 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,22 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Nemoc omezuje jeho aktivity, chce zhubnout a omezit bolesti kloubů.
Hodnocení terapeuta
Má kladný vztah k pohybu. Nechce cvičit kompenzační cvičení, protože to není dynamický 
pohyb, věří, že je účinné jen to u čeho se zapotí. Je rád, že cvičí také družka, je škodolibý,
když se jí něco nedaří tak jako jemu.

 
 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
JR 20.9.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
85 174
Obvod pasu cm
91
BMI kg/m2
28,1
Hladina cukru v krvi
6,5 mmol/l
TK S/D mm Hg
130/80

Test
Běžecký pás 12 min 1300 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,8 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,22 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cítí se dobře je rád, že zhubl. Chce zhubnout ještě. Dietu dodržuje, ale pije pivo. 
Hodnocení terapeuta
Stále cvičí, pochopil, že kompenzační cvičení jsou důležitá pro správné držení těla a
předchází se tak přetížení svalových partií při jednostranné práci. 
Začíná přehánět hubnutí. Hubnutí se stalo jeho cílem - nutno omezit hubnutí a
vysvětlit mu, že i přílišná štíhlost není vhodná pro jeho zdravotní stav.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
JR 20.10.2009 nalačno 9:00
Váha Výška
83 174
Obvod pasu cm
88
BMI kg/m2
27,5
Hladina cukru v krvi
6,3 mmol/l
TK S/D mm Hg
130/80

Test
Běžecký pás 12 min 1300 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,8 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,18 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Stále cvičí rád, chce posilovací cvičení, vytrvalostní ho nebaví.
Dietu dodržuje. Pivo se snaží omezovat. Cítí se dobře.
Hodnocení terapeuta
Zařadila jsem do cvičení  činky 2 kg pro posilování. 

 
 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
JR 20.11.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
82 174
Obvod pasu cm
88
BMI kg/m2
27,2
Hladina cukru v krvi
6,3 mmol/l
TK S/D mm Hg
120/90

Test
Běžecký pás 12 min 1350 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,8 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,17 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
cvičí podle rozpisu s terapeutem. Dietu dodržuje. Cítí se dobře. Obává se dietních chyb
v období vánoc. 
Hodnocení terapeuta
Cvičí vytrvale, protože cvičí s terapeutem. 
Stále mluví o výrazném zhubnutí. Jídelníček- dodržuje bez problémů. Pivo stále pije denně. 
Trvá na přesném vypracování "Vánočního jídelníčku". Své výsledky hodnotí kladně. 
Výsledky své družky hodnotí kladně.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
JR 19.12.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
79 174
Obvod pasu cm
87
BMI kg/m2
26,2
Hladina cukru v krvi
6,4 mmol/l
TK S/D mm Hg
120/90

Test
Běžecký pás 12 min 1350 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,8 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,15 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cítí se skvěle. Zpochybňuje jídelníček, protože hubne jen pomalu.
Hodnocení terapeuta
Je nutné znovu zopakovat zásady správné výživy, a důležitost optimální váhy.  
Byl důrazně upozorněn na nevhodnost pití alkoholu z hlediska zdravotního stavu 
a jeho přání ještě zhubnout. Cvičí rád a cvičí i kompenzační techniky bez odporu.

 
 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
JR 19.1.2010 nalačno 8:00
Váha Výška
79 174
Obvod pasu cm
87
BMI kg/m2
26,2
Hladina cukru v krvi
7,6 mmol/l
TK S/D mm Hg
130/90

Test
Běžecký pás 12 min 1350 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,8 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,15 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Je zklamaný, že nezhubl. Má problémy - otoky DK.  
Hodnocení terapeuta
Cvičí stále. Začíná pracovat na zahradě a dlouhodobé stání je problém. Pije pivo i lihoviny.
Doporučila jsem důrazně vynechat alkohol a pít min 2,5l tekutin denně.
Na společné setkání 30.1.2010 se moc netěší, protože bez piva to není oslava.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
JR 19.4.2010 nalačno 8:00
Váha Výška
77 174
Obvod pasu cm
86
BMI kg/m2
25,5
Hladina cukru v krvi
6,0 mmol/l
TK S/D mm Hg
120/90

Test
Běžecký pás 12 min 1400 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,8 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,15 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Přestal pít alkohol. Cvičí kompenzační a dechová cvičení. Pracuje pravidelně na zahradě.
Koupil si rotoped a družce kolo. Jezdí na vyjížďky po okolí.
Pravuje intenzivně na chovu králíků a chodí na rybářské brigády. Cítí se mnohem lépe než
v lednu. Je rád, že jeho družka jezdí na kole s ním. 
Hodnocení terapeuta
Cvičí 3x týdně 60 minut. Cvičí vytrvale, ale nebaví ho to cvičení. Chce dynamický pohyb-
zorganizoval společně s ostatnímu muži ve skupině přátelská utkání v modifikovaném 
basketbalu.
Zúčastnil se s družkou skupinového výletu do Máslovic.
Byl společenský a družný. 
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Jméno Datum Měřeno v klidu
JR 9.7.2010 nalačno 8:00
Váha Výška
76 174
Obvod pasu cm
86
BMI kg/m2
25,2
Hladina cukru v krvi
7,2 mmol/l
TK S/D mm Hg
120//88

Test
Běžecký pás 12 min 1400 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,8 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,15 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cítí se dobře. Nepije alkohol. Cvičí jen proto, že ho nutí přítelkyně. Pohybu má dost na
zahradě. Jezdí na kole po okolí obce a na ryby.
Hodnocení terapeuta
Říká, že cvičí kvůli přítelkyni, ale myslím, že cvičí rád a uvědomuje si, že mu kompenzační 
cvičení umožňuje daleko komfortnější pohyb při jeho aktivitách. 
Strava - jídelníček dodržuje.  

 
 
 
Závěr: původní nové
Váha kg 90 76
Obvod pasu cm 95 86
BMI kg/m2 29,8 25,2
TK S/D mm Hg 130/90 120/88
Běh 12 minut - m 1300 1400
Skok do dálky z místa - m 0,8 0,8
Hluboký ohnutý předklon - m 0,22 0,15

Společná setkání: Účast
30.1.2010 První setkání v restauraci Ano
27.2.2010 Setkání v restauraci Ano
28.3.2010 Státní opera  - Nabucco Ne
14.4.2010 Výlet Máslovice Ano
29.5.2010 Výlet Svatá Hora Ano

7.7.2010 Oslava ukončení experimentu na chatě u VŠ Ano
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Ukázkový jídelníček pro JR:

Snídaně: Houska s margarinem a dia marmeládou
2 dcl jablečná štáva 
1 šálek kávy sumělým sladidlem a mízkotučné mléko

Svačina: Jablko
3 dcl voda s citronem

Oběd: Losos se špenátem
4 dcl voda s citronem

Svačina: Sýrový koláč
4 dcl studený ovocný čaj

Večeře: Okurka s tvarohovou náplní
3 dcl studený ovocný čaj

Večeře 2: Grepfruit
3 dcl vody

(Northmann, Weissenberger, 2006, Kužela, Patlejchová, 1999)  
 
 
 
Pravidelná pohybová aktivita pro JR: 

- nezadržovat dech 
- pomalý, vedený pohyb 
- cvik opakovat 8-10x  

 
Cvičení s tenisovými míčky - cvičí JR: 
 

1. Driblování s tenisovým míčkem 5xL a 5xP na místě, při chůzi při běhu. 
2. Střídavě jednoruč úderem o zem pod přednoženou P nebo L DK na místě. 
3. Driblink ve cvalu stranou vpravo nebo vlevo. 
4. Ve dvojicích přihrávky současně každý svým míčem protějšímu cvičenci  

 Pravá ruka  
 Levá ruka 
 Obě ruce (protější cvičenec chytá oběma rukama – do každé jeden míč) 

 
5. Leh na zádech, upažit, míček pod dlaň jedné ruky – nádech, výdech – vysunout 

paži s míčkem po podložce do dálky asi 5 cm a zpět – nádech. Totéž druhou 
paží. 

6. Leh na zádech, připažit, míček leží na hrudníku pod hrudní kostí, plynulé 
dýchání dobřila. 

Zády k sobě (2 cvičenci): 
7. Sed snožmo předpažit skrčmo, ruce s míčem před hrudník – nádech, výdech – 

zatlačit rukama do míčku, nádech – uvolnit. 
8. Sed snožmo, upažit míček v pravé ruce, nádech – obě paže do vzpažení, míček 

přendat do levé ruky, výdech – zpět do upažení. 
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9. Sed roznožmo, vzpažit – nádech, míček v jedné ruce předklon- výdech, míček 
přesunout za chodidlem z jedné ruky do druhé, nádech-vzpřim. Totéž u druhé 
DK. 

10. Sed snožmo vzpažit  - nádech, míček držíme ve vzpažení oběma rukama, 
výdech – předklon, míček zasunout za chodidla, nádech – zpřim. 

11. Sed snožmo, upažit, míč v jedné ruce  - nádech, výdech – přednožit jednu DK a 
míček předat pod kolenem do druhé ruky, nádech – upažit. Totéž opačně. 

Jednotlivě: 
12. Vzpor sedmo skrčmo, míček mezi koleny, kolena směřují k bradě a jsou co 

nejvíce přitažena k hrudi – nádech, výdech – kolena vychýlit k levému rameni, 
nádech – zpět a totéž na druhou stranu. 

13. Stoj míček pod chodidlem jedné bosé nohy, mírně přitlačíme a pohybujeme 
chodidlem různými směry. 

 
 
Posilovací cvičení s činkami 2 kg pro JR: 
Jednotlivě: 

1. Sed zkřižmo, upažit s činkami – nádech, výdech – skrčit upažmo, lokty k tělu, 
nádech – zpět. 

2. Sed roznožmo, upažit s činkami, nádech – vzpažit, výdech zpět do upažení. 
3. Vzpor klečmo (činka v jedné ruce), nádech – vzpažit s činkou, výdech – zpět. 

Totéž druhá ruka s činkou. 
4. Vzpor klečmo (činka v jedné ruce), nádech – upažit s činkou, výdech – zpět. 

Totéž druhá ruka s činkou. 
5. Vzpor klečmo zanožit P DK, vzpažit LHK s činkou a současně kroužíme 

v ramenním a kyčelním kloubu. Dýchání plynulé. Výměna DK a HK – totéž. 
 
S terapeutem: 

6. Sed snožný zády k sobě, upažit, každý má jednu činku v pravé ruce, předpažit, 
zapažením si předávají činku. 

7. Sed roznožmo proti sobě, každý má jednu činku v pravé ruce, nádech – vzpažit 
pravou, výdech – předklon, nádech zpět a výměna rukou. 

8. Sed roznožmo proti sobě, každý má jednu činku v pravé ruce upažit – nádech, 
výdech – předklon předání činek, nádech –zpět.  

(Hošková, Heller, Strnad, Bartůněk, 2003) 
 
JR 1x týdně (sobota) 40 minut „indiánský běh“.   
Kasuistika III:  
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Jméno Věk Sourozenci Datum 1.8.2009
VŠ 65 0
Stav Děti
Rozvedená 2 - Muži
Bydlení Oblast Bydlí Zvíře
Byt Město Se synem Pes, zakrslý králík
Vzdělání Zaměstnání
ÚSO - maturita Sekretářka
Zdravotní stav:
Osteoporóza
Nadváha
Hodně kouří - cca 30 cigaret denně
Sociální kontakty
Kontak jen s jedním synem, 3 kamarádky, sousedky a lidé v domě.
Záliby
Ruční práce, pes, sledování televize, vaření.
Pohybová aktivita
Žádný sport, pouze procházky se psem denně 3x30 minut
Pohybová aktivita v mladším věku  
Žádná - údajně byla nemotorná a styděla se.
Stravování
Ráda mlsá, hodně kouří,pije sladké limonády a hodně kávy.
Konzumuje hodně smažená jídla a tučné uzeniny.
Osobní hodnocení
Znuděná, ráda by někam šla, ale nemá peníze a nikde nevydrží, protože ji 
všechno bolí. 
Hodnocení terapeuta
Nevhodná životospráva.
Návrh intervence
Rozvinout sociální síť - z řad jejích vrstevníků.
Cvičení týdně 3x 60 min., 1x procházka s kamarádkou v přírodě min 90 min.  
Měsíčně 1x pedikúra (kosmetika) a kadeřnice
Jídelníček -snížit obsah tuků, změna technologie 
Úpravy jídel, větší množství vlákniny a zeleniny, vynechání sladkých limonád.
Omezit výrazně kouření. Omezit strach ze samoty - polohování v posteli před spaním -
poloha hnízdo (Bazální stimulace).
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Jméno Datum Měřeno v klidu
VŠ 20.8.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
87 171
Obvod pasu cm
93
BMI kg/m2
30
Hladina cukru v krvi
3,8 mmol/l
TK S/D mm Hg
130/88

Test
Běžecký pás 12 min 900 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,6 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,42 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Unavená, chce se seznámit s novými lidmi a  chce cvičit.
Po ukončení zaměstnání ztratila sociální kontakty z práce a nové si nevytvořila.
Špatně spí, cítí se osamělá.
Hodnocení terapeuta
Stále se vymlouvá na nedostatek financí. Nechce se bavit o snížení kouření. 
Cvičí 3x týdně 90 mint.

 
 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
VŠ 20.9.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
85 171
Obvod pasu cm
90
BMI kg/m2
29,3
Hladina cukru v krvi
4,3 mmol/l
TK S/D mm Hg
130/80

Test
Běžecký pás 12 min 1000 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,8 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,42 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Návštěva kadeřníka, pochlubila se kamarádce, že cvičí, cítí se lépe. 
Snaží se omezit kouření na 20 cigaret denně.
Hodnocení terapeuta
Cvičení ji baví, protože cvičí s terapeutkou. 
Procházky s kamarádkou každý týden v sobotu, končí v cukrárně u dortu. 
Strava - jídelníček dodržuje, zvýšila příjem vlákniny a vitamínů . 
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Jméno Datum Měřeno v klidu
VŠ 19.10.2009 nalačno 9:00
Váha Výška
84 171
Obvod pasu cm
90
BMI kg/m2
28,9
Hladina cukru v krvi
3,8 mmol/l
TK S/D mm Hg
130/80

Test
Běžecký pás 12 min 1000 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,8 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,42 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Téměř bez bolesti zad. Vydží stát již více než půl hodiny. 
Kouří 20 cigaret denně. Peníze za nevykouřené cigarety šetří.
Hodnocení terapeuta
Cvičení jí docela baví, nebolí ji tolik záda. 
Procházky s kamarádkou každý týden v sobotu, končí v cukrárně u dortu.
Strava - jídelníček dodržuje. 

 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
VŠ 19.11.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
84 171
Obvod pasu cm
88
BMI kg/m2
28,9
Hladina cukru v krvi
4,7 mmol/l
TK S/D mm Hg
120/80

Test
Běžecký pás 12 min 1080 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,95 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,40 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Nezhubla, ale zmenšil se jí ovod pasu. Cítí se lépe, je plná energie. Snižuje kouření
na 10 cigaret denně. 
Hodnocení terapeuta
Cvičí pravidelně  s terapeutkou.
Procházky s kamarádkou každou sobotu trvají.
Strava - jídelníček dodržuje.  
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Jméno Datum Měřeno v klidu
VŠ 19.12.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
84 171
Obvod pasu cm
88
BMI kg/m2
28,9
Hladina cukru v krvi
5,4 mmol/l
TK S/D mm Hg
120/80

Test
Běžecký pás 12 min 1200 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,95 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,40 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cvičí ráda. Omezila kouření na 10 cigaret denně, ale zvýšila konzumaci  sladkostí. 
Hodnocení terapeuta
Plná energie. 
Procházky s kamarádkou stále vykonává každou sobotu i  neděli, ale po obchodech. 
Strava - nutné omezení sladkostí v jídelníčku.

 
 
 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
VŠ 19.1.2010 nalačno 8:00
Váha Výška
81 171
Obvod pasu cm
85
BMI kg/m2
27,9
Hladina cukru v krvi
4,0 mmol/l
TK S/D mm Hg
120/80

Test
Běžecký pás 12 min 1260 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,95 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,40 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cvičí také sama každé ráno. Jinak cvičí s terapeutkou dle rozpisu.
Hodnocení terapeuta
Cvičí stále. Stále využívá před spaním polohy hnízdo. Spí dobře
Omezila kouření na 10 cigaret denně a min 2 hodiny před spaním nekouří. 
Strava - omezila sladkosti.
Těší se na společné setkání 30.1.2010.

 

 96



 
 
 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
VŠ 19.4.2010 nalačno 8:00
Váha Výška
77 171
Obvod pasu cm
79
BMI kg/m2
26,5
Hladina cukru v krvi
4,1 mmol/l
TK S/D mm Hg
128/80

Test
Běžecký pás 12 min 1315 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,95 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,39 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Návštěva kadeřníka.
Cvičí sama, protože zjistila, že když přestane, začnou ji bolet opět záda.

Hodnocení terapeuta
Cvičí sama každé ráno 30 minut.
Procházky s kamarádkou každý týden v sobotu.
Strava - jídelníček dodržuje 
Zúčastnila se s nadšením výletu se skupinou do Máslovic. 
Má trochu problémy s chůzí - bolesti zad a kyčlí.  
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Jméno Datum Měřeno v klidu
VŠ 8.7.2010 nalačno 8:30
Váha Výška
75 171
Obvod pasu cm
76
BMI kg/m2
25,8
Hladina cukru v krvi
4,2 mmol/l
TK S/D mm Hg
125/80

Test
Běžecký pás 12 min 1410 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,95 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,39 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Libí se jí, že zhubla a omezila kouření. Večerní uzkosti se také minimalizovali.
Hodnocení terapeuta
Individuální cvičení polevilo.
Procházky nahrazuje prací na chatě.
Strava - jídelníček dodržuje.  

 
 
 
 
Závěr: původní nové
Váha kg 87 75
Obvod pasu cm 93 76
BMI kg/m2 30 25,8
TK S/D mm Hg 130/88 125/80
Běh 12 minut - m 900 1410
Skok do dálky z místa - m 0,6 0,95
Hluboký ohnutý předklon - m 0,42 0,39

Společná setkání: Účast
30.1.2010 První setkání v restauraci Ano
27.2.2010 Setkání v restauraci Ano
28.3.2010 Státní opera  - Nabucco Ano
14.4.2010 Výlet Máslovice Ano
29.5.2010 Výlet Svatá Hora Ano
7.7.2010 Oslava ukončení experimentu na chatě u VŠ Ano
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Ukázkový jídelníček pro VŠ:

Snídaně: Celozrnná houska s margarinem s mrkví
2 dcl nízkotučného mléka 
1 šálek kávy sumělým sladidlem

Svačina: Bílý jogurt
3 dcl minerálky

Oběd: Dušený kapr na rajčatech
Pečená brambora s jogurtovo česnekovým přelivem 
4 dcl voda s citronem

Svačina: Jablko
4 dcl minerálky

Večeře: Zapečená brokolice s parmazánem a liv. olejem
3 dcl studený bylinný čaj

Večeře 2: Grepfruit
3 dcl vody

(Javůrrek, 1998)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravidelná pohybová aktivita pro VŠ: 
 
Cvičení na velkém míči. 
 

- nezadržovat dech 
- cvik opakovat 8-10x  

 
 
 
POLOHOVÁNÍ PŘI BOLESTECH PÁTEŘE 
 

1. Lehneme si na míč břichem s pokrčenými DK a HK.  Mírně se pohybujeme 
na míči postupně směrem ke každé končetině.  

2. Leh na míči na zádech, ruce volně, nohy pokrčujeme a střídavě napínáme. 
 
MOBILIZACE PÁTEŘE 
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1. Sed na míči, paty zůstávají pevně na podložce, horní končetiny vyvažují pohyb 

pánve do stran. 
2. Stejná poloha na míči jako v bodě č. 1, pánví pohybujeme vpřed a vzad. 
3. Stejná poloha jako u předchozího cviky, paže ve vzpažení   vytahujeme střídavě 

vzhůru. 
 
DYNAMICKÁ STABILIZACE PÁTEŘE 
 

1. Sed na míči s větším rozkročením končetiny tlačíme rytmicky do podlahy – 
dochází k hopsání na míči v rytmu 90-120 poskoků za minutu, paže pomalu 
zvedáme přes upažení do vzpažení a zpět. 

2. Sed na míči s větším rozkročením, roce volně podél trupu kontrolují polohu 
míče. Střídavě zvedáme pravou a levou DK.  

(Javůrek, 1996) 
 
POSILOVÁNÍ 
 

1. Leh na míči břichem, střídavě zvedáme pravou DK + levou HK a levou DK + 
pravou HK. 

2. Vzpor klečmo a totéž. 
3. Klek, míč pod břichem, paže napodobují pohyb při plavání stylem prsa. 
4. Totéž cvičíme v lehu, břicho opřené o míč. 
5. Leh na zádech ruce v týl míč pod patami a střídavě kopeme patami do míče. 
6. Leh na zádech, ruce v týl, nohy pokrčené míč mezi koleny tlačíme míč mezi 

koleny. 
7. Leh na zádech, ruce v týl, nohy mírně pokrčené míč mezi kotníky zvedáme a 

pokládáme. 
 
POSÍLENÍ BŘIŠNÍHO SVALSTVA A DÝCHÁNÍ 
 

1. Sed na míči roznožmo. Vzpažíme, pohlédneme vzhůru  a zhluboka se 
nadechneme. S výdechem nakloníme trup vzad, pravou paži překřížíme přes 
trup a dotkneme se levého stehna, s nádechem se vrátíme do základní polohy. A 
obráceně.     

(Pechová, 2000) 
Kasuistika IV: 
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Jméno Věk Sourozenci Datum 4.8.2009
JP 67 1-Muž
Stav Děti
Rozvedený 2 - Žena 
Bydlení Oblast Bydlí Zvíře
Byt Město Sám 0
Vzdělání Zaměstnání
VŠ Učitel
Zdravotní stav:
Diabetická noha
Diabetes mellitus I. typu - podává se inzulin 
Váha na hranici fyziolog. rozm. 

Sociální kontakty
Prakticky žádné.
Záliby
Sledování TV.
Pohybová aktivita
Žádná
Pohybová aktivita v mladším věku  
Fotbal, nohejbal, stolní tenis.
Stravování
Jí jen jednou max. dvakrát za den -konzervy, uzeniny, chleba. Pije pivo a vodku denně.
Vůbec nevaří ani nechodí na jídlo do restaurace.
Osobní hodnocení
Bolí ho noha, ale jinak je spokojený.

Hodnocení terapeuta
Naprosto nevhodná strava, absence pohybu. 
Zatrpklý, osamělý, bez energie a nálady.
Návrh intervence
Zvýšit povědomí o škodlivosti jeho stravovacích návyků.
Speciální cvičení pro diabetickou nohu - denně 20 minut. Zvýšit hygienu nemocné nohy.
Naprostá změna jídelníčku. Okamžitý zákaz kouření a pití alkoholu.
Posilovací cvičení 3x týdně 60 minut. 
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Jméno Datum Měřeno v klidu
JP 8.8.2009 nalačno 8:00
Váha kg Výška cm
62 182
Obvod pasu cm
74
BMI kg/m2
18,78
Hladina cukru v krvi
nechce se nechat změřit
TK S/D mm Hg
120/72

Test
Běžecký pás 12 min 0 vytrvalost
Skok daleký z místa 0 síla
Hluboký ohnutý předklon 0 pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Je spokojený.
Hodnocení terapeuta
Cvičí jenom s terapeutku. Nechává se ošetřovat - převazy nohy.
Nechává si nakupovat, účastní se vaření. Začal jíst i ovoce a zeleninu. 
Dietu nedodržuje, ale jí častěji, protože mu terapeutka dělá společnost. 

 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
JP 20.9.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
64 182
Obvod pasu cm
75
BMI kg/m2
19,4
Hladina cukru v krvi
odmítá si změřit
TK S/D mm Hg
odmítá si změřit

Test
Běžecký pás 12 min 0 vytrvalost
Skok daleký z místa 0 síla
Hluboký ohnutý předklon 0 pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cvičí. Omezil pití vodky. Odmítá vařit.
Hodnocení terapeuta
Terapeutka ho přesvědčila, aby si zaplatil obědy v místní základní škole, která vaří i pro veřejnost.
Cvičí jen s terapeutkou.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
JP 20.10.2009 nalačno 9:00
Váha Výška
64 182
Obvod pasu cm
75
BMI kg/m2
19,4
Hladina cukru v krvi
odmítá se změřit
TK S/D mm Hg
odmítá se změřit

Test
Běžecký pás 12 min 0 vytrvalost
Skok daleký z místa 0 síla
Hluboký ohnutý předklon 0 pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Vytrvale cvičí s terapeutkou.
Odmítá vařit. Odmítá vycházet z domu a nechává si nakupovat. 
Hodnocení terapeuta
Opět zvýšená konzumace alkoholu. Diabetická noha se zhoršila. Nutná návštěva lékaře.

 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
JP 20.11.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
62 182
Obvod pasu cm
74
BMI kg/m2
18,78
Hladina cukru v krvi
Odmítá se změřit - nechce ukázat výsledky z nemocnice. Hospitalizován pro zhoršený zdrav. stav
28.11.09 - 3.12. 09
TK S/D mm Hg
odmítá se změřit

Test
Běžecký pás 12 min 0 vytrvalost
Skok daleký z místa 0 síla
Hluboký ohnutý předklon 0 pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cvičí s terapeutkou. Zlepšila se osobní hygiena. Dodržuje dietu a nepije alkohol..
Začíná vycházet z domu a zajímá se o okolí.
Hodnocení terapeuta
Ochotně cvičí. Dodržuje dietu a nepije alkohol.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
JP 19.12.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
65 182
Obvod pasu cm
76
BMI kg/m2
19.63
Hladina cukru v krvi
odmítá si nechat změřit
TK S/D mm Hg
120/70

Test
Běžecký pás 12 min 500 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0 síla
Hluboký ohnutý předklon 0, 09 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cítí se dobře. Cvičí pravidelně. Dietu dodržuje. Noha se zlepšila.
Hodnocení terapeuta
Dietu dodržuje. Obědy odebírá z jídelny a sám nakupuje.
Pokouší se  vařit podle kuchařky, kterou dostal od terapeutky.
Stále abstinuje.

 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
JP 19.1.2010 nalačno 8:00
Váha Výška
67 182
Obvod pasu cm
80
BMI kg/m2
20,3
Hladina cukru v krvi
odmítá si změřit - řekl, že půjde k lékařce 
TK S/D mm Hg
odmítá si změřit - řekl, že půjde k lékařce 

Test
Běžecký pás 12 min 500 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0 síla
Hluboký ohnutý předklon 0, 09 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cvičí s terapeutkou, dietu dodržuje, nakupuje, má lepčí náladu, začal číst.
Nechce se mu na připravované společné setkání.
Hodnocení terapeuta
Odmítá společné setkání 30.1.2010
Má lepší náladu a je samostatnější. 
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Jméno Datum Měřeno v klidu
JP 19.4.2010 nalačno 8:00
Váha Výška
75 182
Obvod pasu cm
88
BMI kg/m2
25,5
Hladina cukru v krvi
8,2 mmol/l
TK S/D mm Hg
120/80

Test
Běžecký pás 12 min 628 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0 síla
Hluboký ohnutý předklon 0, 09 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Přestal pít alkohol. Cvičí samostatně.
Přihlásil se do Městské knihovny. Setkal se se skupinou. Nakupuje a zkouší vařit.
Uvažuje o koupi papouška.

Hodnocení terapeuta
Cviči samostatně. Cvičí pravidelně cviky pro regeneraci diabetické nohy. 
Na setkání chodí, protože může poučovat a uplatnit svoji učitelskou autoritu.
Zúčastnil se s družkou skupinového výletu do Máslovic. 
Byl výřečný.

 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
JP 8.7.2010 nalačno 9:00
Váha Výška
76 182
Obvod pasu cm
88
BMI kg/m2
23
Hladina cukru v krvi
7,2 mmol/l
TK S/D mm Hg
120/90

Test
Běžecký pás 12 min 800 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0 síla
Hluboký ohnutý předklon 0, 09 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cítí se dobře. Nepije alkohol. Necvičí.
Dietu dodržuje. Doučuje Fj a Nj vnuka. Uvažuje o koupi psa.
Hodnocení terapeuta
To, že by si přál zvíře je projevem pocitu osamělosti a neužitečnosti.
Panu JP byly doporučeny procházky denně min. 45 minut.
Strava - jídelníček dodržuje.  
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Závěr: původní nové
Váha kg 62 76
Obvod pasu cm 74 88
BMI kg/m2 18,78 23
TK S/D mm Hg 120/72 120/90
Běh 12 minut - m 0 800
Skok do dálky z místa - m 0 0
Hluboký ohnutý předklon - m 0 0,09

Společná setkání: Účast
30.1.2010 První setkání v restauraci Ne
27.2.2010 Setkání v restauraci Ano
28.3.2010 Státní opera  - Nabucco Ano
14.4.2010 Výlet Máslovice Ano
29.5.2010 Výlet Svatá Hora Ne

7.7.2010 Oslava ukončení experimentu na chatě u VŠ Ano

 
 
 
Ukázkový jídelníček pro JP:

Snídaně: Celozrnná houska s margarinem a šunkou
2 dcl nízkotučného mléka 
1 šálek kávy s umělým sladidlem

Svačina: Jablko
3 dcl vlažného bylinného čaje

Oběd: Krůtí špízy s rajským salátem
Pečená brambora s jogurtovo česnekovým přelivem 
4 dcl voda s citronem

Svačina: Jogurt
4 dcl vody 

Večeře: Španělská drůbeží polévka
3 dcl studený ovocný čaj

Večeře 2: Závitek z platýsa, plátek chleba
3 dcl vody

(Summ, 1994)  
 
 
Pravidelná pohybová aktivita pro JP: 
 

- nezadržovat dech 
- pomalý, vedený pohyb 
- cvik opakovat 8-10x  

 
 
Uvolnění, protažení a posílení: 
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1. Leh na zádech, paže podél těla dlaněmi vzhůru, bedra tlačit do podložky, výdech 
– pže suneme podél těla k DK, nádech – zpět. 

2. Leh na zádech, vzpažit – nádech, výdech vytáhnout paže do dálky a DK také 
vytáhnout do dálky, nádech a uvolnit 

3. Leh na zádech pokrčmo, vzpažit -nádech, výdech – paže stahujeme v neustálém 
dotyku s podložkou  do upažení pokrčmo a dále do skrčení připažmo – plynule 
vydechujeme (pokud nestačí dech, zastavíme, nadechneme se a při výdechu 
pokračujeme). 

4. Leh na zádech skrčmo, ruce drží kolena – nádech, výdech – přitáhnout kolena k 
hrudníku, nádech – oddálit kolena a ž do napjatých paží. 

5. Leh na zádech pokrčmo, upažení pokrčmo – nádech, výdech – přednožit pravou 
DK (špička směr vzhůru) - nádech, výdech – špička směřuje k bérci (pata 
vzhůru), nádech – zpět, a totéž s levou DK. 

6. Vzpor klečmo – nádech, výdech – postupné vyhrbení (začínáme od pánve – 
končíme předklonem hlavy)., nádech do břicha, výdech – zpět do prohnutí 
(začínáme od pánve). 

7. Sed snožmo, připažit, nádech – vzpažit, výdech – hluboký předklon. 
8. Vzpor klečmo s oporou o zvýšenou podložku 20 cm (obrácená přepravka na 

ovoce zapřená o zeď) – nádech, výdech – točit trup o DK doprava, pohled na 
chodidla, nádech – zpět. 

9. Leh na břiše, ruce v týl, stah hýždí, nádech-záklon, výdech-zpět. 
10. Klek snožný, upažit pokrčmo – nádech, výdech – otočit trup vpravo a zpět – 

nádech, totéž vlevo. 
11. Leh na zádech pokrčmo, paže podél těla dlaněmi podložce-nádech, výdech – 

stahem hýždí pomalé postupné zvedání pánve –nádech, výdech – zpět. 
12. Leh na zádech skrčmo, upažit pokrčmo, DK k hrudníku – nádech, výdech – 

kolena vpravo,zpět- nádech, totéž na druhou stranu. 
13. Leh na břiše, upažit skrčmo, lokty přiblížit k tělu , nádech-nadzvednout paže od 

podložky, výdech-stáhnout lokty směrem dolů a více k tělu. 
14. Leh na zádech půlobratem vpravo leh na pravém boku – vdechujeme zvolna 

v průběhu pohybu. Půlobratem vlevo do původní polohy, vydechneme 
spontánně, uvolněně. Totéž na levou stranu. 

(Hošková, Heller, Strnad, Bartůněk, 2003) 
 
Speciální cviky pro diabetickou nohu: 

1. Ve stoje - přenášet váhu střídavě na špičky a na paty.  
2. Ve stoje - přenášet váhu střídavě na špičku levé a pravé nohy.  
3. Ve stoje i v sedě - kroužit nohou v kotníku, v koleni, kreslit osmičky ve vzduchu.  
4. Ve stoje i v sedě - propínat nohy v kotnících a kolenou, skrčovat a propínat prsty.  
5. V sedě - položit chodidla na zem, střídavě zvedat paty a špičky.  
6. V sedě - opřít paty o zem, mírně zvednout špičky a střídavě propínat a skrčovat prsty.  
7. V sedě - opřít paty o zem, zvednutou špičku nohy pomalu vytáčet doprava a doleva. 
8. V leže - zvednout natažené končetiny nad podložku a s propnutou špičkou kroužit 
v kotníku doprava a pak doleva. 
9. V leže - zvednout natažené končetiny nad podložku a kmitat jako při stříhání 
nůžkami. 
10. V leže – napodobovat jízdu na kole, propínat končetiny.  
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(http://www.medi-shoes.cz/index.php/pece-o-nohy-cviceni-jako-prevence-i-lecba, 
10.8.2009) 
 
Kasuistika V: 

 
Jméno Věk Sourozenci Datum 4.8.2009
JV 80 5-Muž 1-Žena
Stav Děti
Vdovec 2 - Žena 1-Muž   
Bydlení Oblast Bydlí Zvíře
Domek Vesnice Sám Králíci, pes, kočky, 4 ovce.
Vzdělání Zaměstnání
Vyučen Pekař
Zdravotní stav:
Celiakie

Sociální kontakty
3 žijící sourozenci a jejich rodiny žijí v okolních vesnicích, 2 dcery s rodinami žijí ve
stejné vesnici, syn bydlí ve městě vzdáleném 25 km, 8 spolužáků bydlí ve stejné vesnici.
Je člen zahrádkářského klubu, člen řybářského svazu, člen chovatelského klubu,
v současnosti pasivní člen dobrovolných hasičů (pečuje o historické vozy a uniformy,
vede místní hasičský archiv a píše hasičskou kroniku), aktivně se zúčastňuje většiny
akcí pořádaných obcí (příprava dětského dne, masopust, rybářská taneční zábava, úklid obce,
golf, kuželky, nohejbal, stolní tenis, šipky aj.). 
Záliby
Zahrádka, sadaření, rybaření, chov králíků, čtení, studium místní historie.  
Pohybová aktivita
Každodenní práce na zahraděa v sadu, práce v domě, péče o domácí zvířata.
Příležitostný sport nohejbal, kuželky, golf, rybaření.
Pohybová aktivita v mladším věku  
Fotbal, nohejbal, běžky, stolní tenis, orientační běh.
Stravování
Peče si sám bezlepkové pečivo. Dietu dodržuje. Dietu poruší občas konzumací 
uzenin a při návštěvách přátel konzumací společného jídla (většinou omáčky zahuštěné
moukou a knedlíky).
Osobní hodnocení
Je spokojený. Výkon už není takový jako v mladším věku, ale je rád, že se ještě stále může 
zapojit do sportovních utkání pořádaných pravidelně obcí. Je optimista.
Hledá vhodnou pohybovou aktivitu, kterou by mohl provozovat doma pravidelně, protože
cítí, že mu hlavně v zimním období pohyb chybí. V zimě v přírodě  nesportuje, bojí se pádů.
Hodnocení terapeuta
Pohybově zdatný, ale zima mu neposkytuje dostatek tělesných aktivit.
Dobrosrdečná povaha, ochotný pomáhat sousedům a přátelům.
Návrh intervence
Stravovací návyky dobré, vaří mu sestra, která také trpí celiakií. Občas tj.  2x do
měsíce poruší dietu a potom 3-5 dní překonává nevolnosti a průjem.
Vyloučit po dobu terapie nežádoucí potraviny - neporušovat bezlepkovou dietu.
Jóga 3x týdně 60 minut. 

 
 
 
 
 
 
 

 108

http://www.medi-shoes.cz/index.php/pece-o-nohy-cviceni-jako-prevence-i-lecba


 
 
 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
JV 9.8.2009 nalačno 7:00
Váha kg Výška cm
75 175
Obvod pasu cm
78
BMI kg/m2
24,5
Hladina cukru v krvi
4,2 mmol/l
TK S/D mm Hg
115/70

Test
Běžecký pás 12 min 1200 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,8 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,16 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Je spokojený
Hodnocení terapeuta
Cvičí s terapeutem pravidelně.
Dietu neporušuje.

 
 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
JV 22.9.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
75 175
Obvod pasu cm
77
BMI kg/m2
24,5
Hladina cukru v krvi
4,2 mmol/l
TK S/D mm Hg
120/75

Test
Běžecký pás 12 min 1200 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,85 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,14 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cvičení ho baví, ale není si jistý zda zvládne cvičit jógu také sám.
Hodnocení terapeuta
Terapeut poskytl JV 5 knih o cvičení jógy.
Dietu dodržuje -  nemá průjmy a bolesti břicha. 
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Jméno Datum Měřeno v klidu
JV 20.10.2009 nalačno 7:00
Váha Výška
75 175
Obvod pasu cm
77
BMI kg/m2
24,5
Hladina cukru v krvi
4,4 mmol/l
TK S/D mm Hg
120/82

Test
Běžecký pás 12 min 1200 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,85 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,13 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cvičí rád, přečetl knihy o józe. Sestavil samostatně jógovou sestavu.
Porušil dietu a zažívací obtíže se vrátily.
Hodnocení terapeuta
Zachovává si svůj optimismus. Stále cvičí. 
Porušil dietu - následoval průjem a bolesti břicha.   .
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Jméno Datum Měřeno v klidu
JV 21.11.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
75 175
Obvod pasu cm
77
BMI kg/m2
24,5
Hladina cukru v krvi
4,3 mmol/l
TK S/D mm Hg
120/82

Test
Běžecký pás 12 min 1280 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,85 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,11 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cvičí s terapeutem
Chce se naučit plavat. Požádal vnuka (učitel TV na místní ZŠ), aby ho naučil plavat.
Hodnocení terapeuta
Ochotně cvičí. Dodržuje dietu.

 
 
 
 
 
 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
JV 20.12.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
73 175
Obvod pasu cm
76
BMI kg/m2
23,85
Hladina cukru v krvi
4,3 mmol/l
TK S/D mm Hg
119/80

Test
Běžecký pás 12 min 1290 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,85 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,11 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cítí se dobře. Cvičí pravidelně. Dietu dodržuje. Plave 1x za týden prsa s vnukem.
Hodnocení terapeuta
Dietu dodržuje.
Těší se na svátky. Peče bezlepkové pečivo pro svou rodinu.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
JV 19.1.2010 nalačno 8:00
Váha Výška
75 175
Obvod pasu cm
76
BMI kg/m2
24,5
Hladina cukru v krvi
4,5 mmol/l
TK S/D mm Hg
120/84

Test
Běžecký pás 12 min 1290 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,85 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,11 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Stále cvičí a plave.
Dietu dodržuje.
Hodnocení terapeuta
Těší se na společné setkání 30.1.2010.
Je hrdý, že se naučil v 80. letech plavat. 
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Jméno Datum Měřeno v klidu
JV 19.4.2010 nalačno 8:00
Váha Výška
75 175
Obvod pasu cm
76
BMI kg/m2
24,5
Hladina cukru v krvi
4,2 mmol/l
TK S/D mm Hg
120/80

Test
Běžecký pás 12 min 1290 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,85 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,11 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cvičí samostatně každý den ráno v 6 hodin jógu. 
Plave 2x týdně.

Hodnocení terapeuta
Cviči samostatně. 
Na setkání chodí, je velice společenský.

 
 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
JV 8.7.2010 nalačno 8:30
Váha Výška
75 175
Obvod pasu cm
76
BMI kg/m2
24,5
Hladina cukru v krvi
4,2 mmol/l
TK S/D mm Hg
120/80

Test
Běžecký pás 12 min 1290 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,85 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,10 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cítí se dobře. Cvičí denně jógu ráno v 6:00 hodin. Plave 1x týdně.
Dietu dodržuje. 
Hodnocení terapeuta
Cvičí pravidelně. Přestal plavat 2x týdně, protože již nemá tolik času jako v zimě.
Dietu dodržuje. 
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Závěr: původní nové
Váha kg 75 75
Obvod pasu cm 78 76
BMI kg/m2 24,5 24,5
TK S/D mm Hg 115/70 120/80
Běh 12 minut - m 1200 1290
Skok do dálky z místa - m 0,8 0,85
Hluboký ohnutý předklon - m 0,16 0,1

Společná setkání: Účast
30.1.2010 První setkání v restauraci Ano
27.2.2010 Setkání v restauraci Ano
28.3.2010 Státní opera  - Nabucco Ano
14.4.2010 Výlet Máslovice Ano
29.5.2010 Výlet Svatá Hora Ano
7.7.2010 Oslava ukončení experimentu na chatě u VŠ Ano

 
 
 
 
Ukázkový jídelníček pro JV:

Snídaně: Bezlepkový koláč s rybízem
2 dcl nízkotučného mléka 
1 šálek čaje s citronem

Svačina: Salátová okurka s jogurtem, česnekem a koprem
3 dcl minerálky

Oběd: Hovězí vývar se zeleninou
Kuřečí rolka se sýrem a kapustou s br. Kaší
4 dcl voda s citronem

Svačina: Jablko
4 dcl minerálky

Večeře: Uzené kuřecí stehno, plátek bezlepkového  chleba
3 dcl studený bylinný čaj

Večeře 2: Grepfruit
3 dcl vody

(Kohout, Pavlíčková, 1994)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 114



 
 
Pravidelná pohybová aktivita pro JV: 
 

- nezadržovat dech 
- pomalý, vedený pohyb 

 
Sestava jógy pro uvolnění ztuhlých svalů: 
 

1. Protahování paží a nohou 
2. Příčný trám 
3. Velbloud 
4. Předklon v sedu roznožném 
5. Kobra 
6. Svíčka 
7. Přitažení hlavy ke koleni 
8. Krokodýl 

 
 
Základní sestava jógy: 
 

1. Zahřátí – kolébka 
2. Obrácená pozice  - svíčka 
3. Malé uvolnění – lev 
4. Ohýbání páteře vzad – ryba 
5. Ohýbání páteře vpřed – předklon v sedu 
6. Cvik pro břicho – vtahování břicha 
7. Cvik pro nohy – protažení paží a nohou 
8. Protáčení – poloviční Matsjéndrova pozice 
9. Dechová cvičení – střídavý dech 
10. Uvolnění – svinutý listopad 

 
Základní sestava jógy 2: 
 

1. Kolébka 
2. Svíčka  
3. Protažení v oblasti pánve 
4. Pluh 
5. Kobra 
6. Předklon ve stoji 
7. Ryba 
8. Luk 
9. Přitažení hlavy ke koleni 
10. Pozice mrtvoly 

 
(Zebroffová, 1994) 
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Kasuistika VI: 

 
Jméno Věk Sourozenci Datum 2.8.2009
AS 66 1-Žena
Stav Děti
Vdaná 1-Žena 1-Muž 
Bydlení Oblast Bydlí Zvíře
Byt Město S manželem 0
Vzdělání Zaměstnání
Maturita Zdravotní sestra
Zdravotní stav:
Artróza kolenního kloubu
Nadváha
Sociální kontakty
Rodina, bývalé kolegyně z práce
Záliby
Zavařování ovoce a zeleniny, pečení, houbaření.
Pohybová aktivita
Procházky.
Pohybová aktivita v mladším věku  
Žádná
Stravování
Konzumuje všechno a ve velkém množství.
Oba manželé rádi vaří. 
Osobní hodnocení
Bolest DK.
Nadváha jí omezuje v pohybu.  
Hodnocení terapeuta
Málo pohybu, velké množství jídla. 
Pozitivní, přátelská povaha
Návrh intervence
Zvýšit povědomí o škodlivosti jejích stravovacích návyků.
Cvičení pro zlepšení pohyblivosti DK 3x týdně 60 minut.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
AS 8.8.2009 nalačno 9:00
Váha kg Výška cm
78 168
Obvod pasu cm
83
BMI kg/m2
27,66
Hladina cukru v krvi
6,8mmol/l
TK S/D mm Hg
136/88

Test
Běžecký pás 12 min 790 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,5 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,35 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Chce zhubnout a omezit množství jídla. Omezit bolesti DK.
Hodnocení terapeuta
Cvičí s terapeutkou 3x týdně 60 minut speciální cviky pro posílení svalstva.
Pro změnu stravovacího režimu je třeba vytvořit jídelníček na každý den a seznam 
potravin na každý den. To vše pro lepší přehled zkonzumovaného
množství jídla. Dále je dobré se dohodnout s manželem kdo ten den bude vařit.

 
 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
AS 22.9.2009 nalačno 9:00
Váha Výška
77 168
Obvod pasu cm
83
BMI kg/m2
27,3
Hladina cukru v krvi
6,8 mmol/l
TK S/D mm Hg
126/80

Test
Běžecký pás 12 min 790 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,55 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,35 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cvičí, dietu dodržuje. 
Hodnocení terapeuta
Nakupují potraviny denně podle jídelního lístku. Kontrola komzumovaného jídla je lepší.
Cvičí pravidelně s terapeutkou.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
AS 20.10.2009 nalačno 9:00
Váha Výška
75 168
Obvod pasu cm
80
BMI kg/m2
26,6
Hladina cukru v krvi
5,8 mmol/l
TK S/D mm Hg
130/83

Test
Běžecký pás 12 min 815 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,55 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,33 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Vytrvale cvičí s terapeutkou.
Dietu dodržuje. Pro podporu hubnití bere výtažek z ananasu a jablečný ocet (dle návodu).
Hodnocení terapeuta
Cvičí ráda a cítí se dobře. Dietu dodržuje - chce zhubnout.

 
 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
AS 20.11.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
73 168
Obvod pasu cm
79
BMI kg/m2
25,89
Hladina cukru v krvi
6,2 mmol/l
TK S/D mm Hg
128/80

Test
Běžecký pás 12 min 908 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,61 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,31 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Stále cvičí s terapeutkou. Dietu dodržuje.

Hodnocení terapeuta
Ochotně cvičí. Dodržuje dietu.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
AS 19.12.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
71 168
Obvod pasu cm
77
BMI kg/m2
25,17
Hladina cukru v krvi
5,5 mmol/l
TK S/D mm Hg
120/83

Test
Běžecký pás 12 min 930 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,60 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,30 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cítí se dobře. Cvičí pravidelně. Dietu dodržuje. 
Hodnocení terapeuta
Dietu dodržuje. Scvičí pravidelně.
Stále sestavujeme podrobný jídelníček.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
AS 19.1.2010 nalačno 8:00
Váha Výška
74 168
Obvod pasu cm
80
BMI kg/m2
26,24
Hladina cukru v krvi
6,1 mmol/l
TK S/D mm Hg
120/80

Test
Běžecký pás 12 min 1005 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,58 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,32 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cvičí s terapeutkou, dietu porušila.
Těší se na společné setkání 30.1.2010
Hodnocení terapeuta
Mrzí jí, že porušila dietu a přibrala na váze.  
Obává se, že nevydrží cvičit bez terapeutky. Udělaly jsme rozpis cvičení a pro jistotu
jsme vybraly vhodný a dopravně dostupný sportovní klub, kde probíhá cvičení 
pro seniory.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
AS 19.4.2010 nalačno 8:00
Váha Výška
70 168
Obvod pasu cm
75
BMI kg/m2
24,82
Hladina cukru v krvi
4,8 mmol/l
TK S/D mm Hg
120/80

Test
Běžecký pás 12 min 1000 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,55 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,30 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cvičí samostatně 2x týdně, cvičí ve sportovním centru 1x týdně. 
Dietu dodržujre.

Hodnocení terapeuta
Cviči samostatně a pravidelně. 
Na setkání se těší výlety má ráda.

 
 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
AS 8.7.2010 nalačno 8:00
Váha Výška
70 168
Obvod pasu cm
75
BMI kg/m2
24,82
Hladina cukru v krvi
4,2 mmol/l
TK S/D mm Hg
125/80

Test
Běžecký pás 12 min 1120 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,58 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,30 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cítí se dobře. Cvičí jen ve sportovním klubu. Ve sportovním klubu si našla nové přátele.
Zaplatila si sportovní pobyt v lázních (pobyt pořádá sportovní klub).
Hodnocení terapeuta
Dietu dodržuje. Cvičí. Cití se dobře, je aktivnější.
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Závěr: původní nové
Váha kg 78 70
Obvod pasu cm 83 75
BMI kg/m2 27,66 24,82
TK S/D mm Hg 136/88 125/80
Běh 12 minut - m 790 1120
Skok do dálky z místa - m 0,55 0,58
Hluboký ohnutý předklon - m 0,35 0,3

Společná setkání: Účast
30.1.2010 První setkání v restauraci Ano
27.2.2010 Setkání v restauraci Ano
28.3.2010 Státní opera  - Nabucco Ano
14.4.2010 Výlet Máslovice Ano
29.5.2010 Výlet Svatá Hora Ano
7.7.2010 Oslava ukončení experimentu na chatě u VŠ Ano

 
 
 
 
Ukázkový jídelníček pro AS:

Snídaně: Celozrnná houska s margarinem a mrkví
2 dcl nízkotučného mléka 
1 šálek kávy s umělým sladidlem

Svačina: Bílý jogurt
3 dcl minerálky

Oběd: Kuřecí plátek přírodní s hlávkovým salátem
Pečená brambora s jogurtovo česnekovým přelivem 
4 dcl voda s citronem

Svačina: Jablko
4 dcl minerálky

Večeře: Zeleninová polévka (kořenová zelenina, zelí, paprika)
3 dcl studený bylinný čaj

Večeře 2: Grepfruit
3 dcl vody  
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Pravidelná pohybová aktivita pro AS: 
 

- nezadržovat dech 
- pomalý, vedený pohyb 
- cvik opakovat 6-8x  

 
Cvičební sestava: 
 

1. Jízda na rotopedu (volně) – 15 minut. 
2. Sed na stoličce – trup vzpřímený, kolena svírají pravý úhel, přednožit pravou 

DK – špičku propínáme směrem k obličeji – napětí držíme 10 sekund. 
3. Leh na zádech, připažit dlaněmi k podložce, nádech a s výdechem stahujeme 

svěrače, hýždě, kolena tlačíme do podložky, špičku táhneme k obličeji. 
4. Leh na zádech, připažit dlaně k podložce, střídavě přednožujeme pravou a levou 

DK – špičky k obličeji. 
5.  Leh na zádech, připažit dlaně k podložce, pod kolena vložíme srolovaný ručník 

a kolena protlačujeme do ručníku. 
6. Leh na zádech, připažit dlaně k podložce, pod bedra dáme složený ručník, 

uchopíme pravou DK pod kolenem a přednožíme co nejvíce k trupu, koleno 
natažené DK protlačujeme do podložky. 

7. Leh na pravém boku, levou DK unožíme (patu  vzhůru). Totéž na druhém boku. 
8. Leh na břiše, ruce pod čelem, zanožujeme pokrčenou levou DK a totéž s pravou 

DK. 
9. Leh na zádech pokrčmo, v jedné ruce tenisový míček, s nádechem upažít, 

s výdechem předpažit a míček předat do druhé ruky. 
10. Jdeme tři patra po schodech vzhůru, plynule kontrolujeme pohyb. 
11. Jízda na rotopedu volně – 5 minut. 

 
(Kalvach, Hošková, 1999; Javůrek, 1996) 
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Kasuistika VII: 

 
Jméno Věk Sourozenci Datum 2.8.2009
FS 69
Stav Děti
Ženatý 1-Muž 1-Žena
Bydlení Oblast Bydlí Zvíře
Byt Město S manželkou 0
Vzdělání Zaměstnání
Vyučen Zedník
Zdravotní stav:
Střední nadváha
ICHS
Vadné držení těla - skolióza
Sociální kontakty
Rodina, přátelé z místního fotbalového klubu, bývalí kolegové
Záliby
Fotbal, nohejbal, domácí kutil, houbaření, vaření
Pohybová aktivita
Pohyb při úpravách fotbalového hřiště, rozhodčí při amaterských  zápasech fotbalu.  
Pohybová aktivita v mladším věku  
Fotbal, nohejbal, motokros.
Stravování
Rád vaří. Má rád grilované maso, pivo, sladkosti. 
Osobní hodnocení
Nadváha a srdeční nedostatečnost ho brzdí v jeho aktivitách.
Hodnocení terapeuta
Naprosto nevhodná strava. 
Společenský, přátelský, pedantský.
Návrh intervence
Úprava jídelníčku - kontrola přísunu cholesterolu ve stravě.
Cvičení 3x týdně 60 minut.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
FS 8.8.2009 nalačno 8:00
Váha kg Výška cm
90 178
Obvod pasu cm
90
BMI kg/m2
28,39
Hladina cukru v krvi
5,8 mmol/l
TK S/D mm Hg
140/92

Test
Běžecký pás 12 min 1116 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,8 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,19 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Chce zhubnout a obává se infarktu myokardu.
Hodnocení terapeuta
Cvičí s terapeutem a denně chodí na podvečerní procházky cca 60-90 minut do místního  
lesoparku.
Dietu se snaží dodržovat. Dohodl se s manželkou na denních nákupech potravin a 
rozdělili si služby v kuchyni.

 
 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
FS 20.9.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
90 178
Obvod pasu cm
89
BMI kg/m2
28,39
Hladina cukru v krvi
5,6 mmol/l
TK S/D mm Hg
130/90

Test
Běžecký pás 12 min 1220 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,82 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,19 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cvičí, v rámci procházek pěstuje denně 30 min. jogging se synem. 
Hodnocení terapeuta
Cvičení a běhání je pozitivní. Upevnil se vztah s rodinou.
Dietu dodržuje, plánuje jídelníček.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
FS 20.10.2009 nalačno 9:00
Váha Výška
88 178
Obvod pasu cm
87
BMI kg/m2
27,76
Hladina cukru v krvi
5,5 mmol/l
TK S/D mm Hg
130/90

Test
Běžecký pás 12 min 1228 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,85 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,19 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cvičí a běhá.
Je rád, že hubne a cítí se lépe.
Hodnocení terapeuta
Pravidelnost pohybu je pozitivní, nezvedat intenzitu.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
FS 20.11.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
85 178
Obvod pasu cm
86
BMI kg/m2
26,81
Hladina cukru v krvi
5,5 mmol/l
TK S/D mm Hg
132/88

Test
Běžecký pás 12 min 1228 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,8 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,18 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cvičí a běhá. 
Porušil dietu - byl na zabíjačce a nebylo mu dobře (bolest břicha, průjem, špatně se mu dýchalo)..
Hodnocení terapeuta
Porušení diety není dobré, ale je dobré, že stále cvičí a běhá.
Kontrola u lékaře!

 
 
 
 
 
 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
FS 19.12.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
84 178
Obvod pasu cm
85
BMI kg/m2
26,50
Hladina cukru v krvi
5,8 mmol/l
TK S/D mm Hg
130/88

Test
Běžecký pás 12 min 1300 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,8 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,19 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cítí se dobře. Cvičí pravidelně. Dietu dodržuje.
Hodnocení terapeuta
Dietu dodržuje. Cvičí, připravuje jidelníček na sváteční dny pro rodinu,  chce vařit.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
FS 19.1.2010 nalačno 8:00
Váha Výška
84 178
Obvod pasu cm
85
BMI kg/m2
26,5
Hladina cukru v krvi
6,1 mmol/l
TK S/D mm Hg
130/90

Test
Běžecký pás 12 min 1280 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,7 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,19 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cvičí, porušil dietu. Chce pokračovat a ještě zhubnout.

Hodnocení terapeuta
Připravuje se na setkání 30.1.2010
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Jméno Datum Měřeno v klidu
FS 19.4.2010 nalačno 8:00
Váha Výška
80 178
Obvod pasu cm
81
BMI kg/m2
25,23
Hladina cukru v krvi
5,5 mmol/l
TK S/D mm Hg
120/85

Test
Běžecký pás 12 min 1380 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,82 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,17 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Necvičí doma, trénuje s dětským fotbalovým klubem - denně. 
Neběhá.
Dietu dodržuje.

Hodnocení terapeuta
Pozitivní je, že našel pravidelnou pohybovou aktivitu a vykonává dobrovolnou činnost pro
mladé fotbalisty ze sídliště. Dietu dodržuje, zaměřil se na úpravu zeleniny.
Plánuje s ostatními členy "Buňky" společné sportovní utkání.

 
 
 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
FS 8.7.2010 nalačno 8:30
Váha Výška
77 178
Obvod pasu cm
80
BMI kg/m2
24,29
Hladina cukru v krvi
4,5 mmol/l
TK S/D mm Hg
120/90

Test
Běžecký pás 12 min 1395 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,81 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,17 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cítí se dobře, dietu dodržuje, cvičí vrámci tréninku fotbalového klubu.

Hodnocení terapeuta
Zhubl, cití se dobře, zvýšil základnu svých sociálních kontaktů.
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Závěr: původní nové
Váha kg 90 77
Obvod pasu cm 90 80
BMI kg/m2 28,39 24,29
TK S/D mm Hg 140/92 120/90
Běh 12 minut - m 1116 1395
Skok do dálky z místa - m 0,8 0,81
Hluboký ohnutý předklon - m 0,19 0,17

Společná setkání: Účast
30.1.2010 První setkání v restauraci Ano
27.2.2010 Setkání v restauraci Ano
28.3.2010 Státní opera  - Nabucco Ne
14.4.2010 Výlet Máslovice Ano
29.5.2010 Výlet Svatá Hora Ano

7.7.2010 Oslava ukončení experimentu na chatě u VŠ Ano

 
 
 
 
Ukázkový jídelníček pro FS:

Snídaně: Celozrná houska s margarinem a mrkví
2 dcl nízkotučného mléka 
1 šálek čaje s citronem

Svačina: Jablko
3 dcl minerálky

Oběd:  Zeleninová polévka
Losos s dušenou brokolicí a parmazánem
4 dcl voda s citronem

Svačina: Rajčatový salát s cibulí a oliv. olejem
4 dcl minerálky

Večeře: Houbový guláš, látek chleba
3 dcl studený bylinný čaj

Večeře 2: Grepfruit
3 dcl vody

(Widimský, Patlejchová, 1999)  
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Pravidelná pohybová aktivita pro FS: 
 

- nezadržovat dech 
- pomalý, vedený pohyb 
- cvik opakovat 8-10x  

 
Cvičební sestava: 
 

1. Stoj spojný připažit, rychlá chůze střídavě předpažit a vzpažit. 
2. Stoj spojný, chůze – vysoko kolena, střídavě vzpažit, předpažit, upažit a zapažit. 
3. Jízda na rotopedu (volně) -15 minut 
4. Stoj rozkročný, připažit, ruce spojit před tělem, čelné kruhy spojenými pažemi, 

při pohybu paží vzhůru nádech, při pohybu paží dolů výdech a uvolnění.Střídat 
pravou a levou stranu. 

5. Stoj rozkročný, vzpažit, ruce spojit – nádech, kroužení trupem v předklonu 
výdech. 

6. Stoj spojný, spojit ruce před tělem, nádech - vzpažit (dlaně vzhůru), výdech – 
skrčit vzpažmo zevnitř, ruce v týl – lokty tlačit vzad. 

7. Stoj rozkročný, upažit, výdech – úklon vpravo, tahem levou do zapažení a 
pravou do skrčení před tělem, nádech – vzpřim, upažit. 

8. Stoj spojný, nádech -vzpažit, výdech-připažením hluboký předklon-zapažit, 
nádech- vzpor dřepmo připažením, s výdechem postupný vzpřim. 

9. Stoj rozkročný, připažit-nádech, zapažit s nádechem mírně prohnutě do 
předklonu. Předklon, kolena pokrčená, vzpažit -nádech. S výdechem postupný 
vzpřim, paže pokrčené v loktech, dlaně vzhůru. 

10. Vzpor klečmo, váha vpřed, brada na sternum, nádech-podpor na předloktí 
klečmo, hlava rovně s osou páteře, s výdechem suneme páteř vzad. 

11. Klek sedmo, předklon, předloktí na zem. Přenesením váhy vpřed vzpor klečmo, 
pravou vzpažit levou zanožit. Vyměnit DK a HK. 

12. Vzpřim klečmo, upažit vzad pravou, otočit trup vpravo. Upažit vzad levou, 
otočit trup vlevo. 

13. Vzpor klečmo, zanožit levou dovnitř (překřížit bérce), sunutím hlavy a chodidel 
uvolnit páteř do úklonu. Zpět a vystřídat DK. 

14. Leh na zádech, skrčit přednožmo obě DK, upažit, dlaně vzhůru – nádech, 
s výdechem unožit vpravo, hlavu otočit vlevo. Zpět a vyměnit strany.   
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Kasuistika VIII: 

 
Jméno Věk Sourozenci Datum 2.8.2009
FK 80 0
Stav Děti
Rozvedený 1 - Žena 
Bydlení Oblast Bydlí Zvíře
Byt Město S družkou Kočka
Vzdělání Zaměstnání
VŠ Hudebník
Zdravotní stav:
CMP - 78 letech.
Sociální kontakty
V současnosti omezené - návštěvy přátel, kolegů a studentů.
Záliby
Hudba, sledování TV, chov domácího mazlíčka. 
Pohybová aktivita
Žádná
Pohybová aktivita v mladším věku  
Atletika - sprint.
Stravování
Pravidelná domácí strava, družka vaří. Jí všechno.

Osobní hodnocení
Iktus zasáhl pohyblivost levé HK a DK. Špatně chodí. Chůze o bezlích jen v domácím prostředí. 
Mimo byt se pohybuje na vozíku za pomoci své družky. 
Hodnocení terapeuta
Strava vhodná, zvýšit přísun čerstvé zeleniny a ovoce (sezóně) a zvýšit konzumaci ryb.

Návrh intervence
ZTV, Feldenkraisova metoda, trénink chůze za podpory terapeuta a ergoterapie. 
Cvičení denně 45 minut. S přestávkami podle potřeby seniory. 
Celková masáž 1x týdně.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
FK 8.8.2009 nalačno 8:00
Váha kg Výška cm
62 170
Obvod pasu cm
60
BMI kg/m2
21,45
Hladina cukru v krvi
4 mmol/l
TK S/D mm Hg
123/78

Test
cký pás 12 min 0 vytrvalost
Skok daleký z místa 0 síla
Hluboký ohnutý předklon 0 pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Z počátku po iktu byl zmaten, nemohl se smířit s tím, že nechodí a nemůže hrát na klavír.
Chce se pohybovat po bytě bez holí, protože mu překážejí, cítí se  jako loutka, protože 
se musí podřidit domácímu režimu,který navrhuje družka. Družka je pečlivá, ale nemůže
rehabilitovat svého partnera, protože jí to fyzicky vyčerpává.
Hodnocení terapeuta
Cvičí s terapeutem, postupuje pravidelnou celkovou masáž 1x týdně.

 
 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
FK 20.9.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
62 170
Obvod pasu cm
60
BMI kg/m2
21,45
Hladina cukru v krvi
4,2 mmol/l
TK S/D mm Hg
120/90

Test
Běžecký pás 12 min 0 vytrvalost
Skok daleký z místa 0 síla
Hluboký ohnutý předklon 0 pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cvičí. Je rád že má nový společenský kontakt. 
Hodnocení terapeuta
Terapeut se snaží využít hry na klavír jako vhodné ergoterapie.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
FK 20.10.2009 nalačno 9:00
Váha Výška
62 170
Obvod pasu cm
60
BMI kg/m2
21,45
Hladina cukru v krvi
4,3 mmol/l
TK S/D mm Hg
130/90

Test
Běžecký pás 12 min 0 vytrvalost
Skok daleký z místa 0 síla
Hluboký ohnutý předklon 0 pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Vytrvale cvičí s terapeutkou.

Hodnocení terapeuta
Cvičí rád, nechce hrát na klavír, protože slyší, že to není dokonalé, a poslouchat špatnou hudbu
mu vadí. Jeho dcera mu koupila elektrické varhany u nichž se dá vypnout zvuk a může trénovat
skladby z not bez zvuku. 

 
 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
FK 20.11.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
62 170
Obvod pasu cm
60
BMI kg/m2
21,45
Hladina cukru v krvi
4,2 mmol/l

TK S/D mm Hg
120/78

Test
Běžecký pás 12 min 0 vytrvalost
Skok daleký z místa 0 síla
Hluboký ohnutý předklon 0 pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cvičí s terapeutkou. Zlepšila se jemná motorika HK, napichuje potraviny na vidličku.
Snaží se chodit po bytě bez berlí.
Hodnocení terapeuta
Chodí po bytě bez berlí, odstranili jsme bariéry, namontovali jsme k volným zdem madla.
Plánuje vycházku s terapeutem do parku bez vozíku.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
FK 19.12.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
63 170
Obvod pasu cm
60
BMI kg/m2
21,80
Hladina cukru v krvi
4,2 mmol/l
TK S/D mm Hg
120/80

Test
Běžecký pás 12 min 0 vytrvalost
Skok daleký z místa 0 síla
Hluboký ohnutý předklon 0 pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cítí se dobře. Cvičí pravidelně. Po bytě se pohybuje bez berlí.
Venku chodí o berlích za asistence terapeuta.
Hodnocení terapeuta
Zlepšila se jemná motorika HK,  vědomě udělá krok..

 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
FK 19.1.2010 nalačno 8:00
Váha Výška
63 170
Obvod pasu cm
60
BMI kg/m2
21,8
Hladina cukru v krvi
4,2 mmol/l
TK S/D mm Hg
125/80

Test
Běžecký pás 12 min 0 vytrvalost
Skok daleký z místa 0 síla
Hluboký ohnutý předklon 0 pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cvičí rád.
Připravuje se na společné setkání a trénuje chůzi, každý večer 30 minut v parku za asistence
své vnučky.
Hodnocení terapeuta
Je mnohem soběstačnější, asistenci při chůzi potřebuje. Družka ho zapojila do domácích prací.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
FK 19.4.2010 nalačno 8:00
Váha Výška
63 170
Obvod pasu cm
60
BMI kg/m2
21,8
Hladina cukru v krvi
5 mmol/l
TK S/D mm Hg
125/85

Test
Běžecký pás 12 min 0 vytrvalost
Skok daleký z místa 0 síla
Hluboký ohnutý předklon 0 pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Provádí nepravidelně předepsané cvičení pro zvýšení pohyblivosti DK a HK - ergoterapie.

Hodnocení terapeuta
Je pozitivní, strach z pádu je menší. Je doré, že vnučka s dědečkem chodí na procházky.
Uvažuje o poskytování hodin klavíru.

 
 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
FK 8.7.2010 nalačno 8:00
Váha Výška
63 170
Obvod pasu cm
60
BMI kg/m2
21,8
Hladina cukru v krvi
4,5 mmol/l
TK S/D mm Hg
123/80

Test
Běžecký pás 12 min 0 vytrvalost
Skok daleký z místa 0 síla
Hluboký ohnutý předklon 0 pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cítí se dobře. 
Přiměl družku aby se učila hrát na klavír - nejde jí to, ale baví jí to.
Hodnocení terapeuta
Venku chodí s holí, ale nesmí být v časovém presu. Na nákupy chodí s berlemi  
v doprovodu družky nebo vnučky. Pohybuje se pomalu, ale jistě. 
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Závěr: původní nové
Váha kg 62 63
Obvod pasu cm 60 60
BMI kg/m2 21,45 21,8
TK S/D mm Hg 123/78 123/80
Běh 12 minut - m 0 0
Skok do dálky z místa - m 0 0
Hluboký ohnutý předklon - m 0 0

Společná setkání: Účast
30.1.2010 První setkání v restauraci Ano
27.2.2010 Setkání v restauraci Ano
28.3.2010 Státní opera  - Nabucco Ano
14.4.2010 Výlet Máslovice Ano
29.5.2010 Výlet Svatá Hora Ne

7.7.2010 Oslava ukončení experimentu na chatě Ano

 
 
 
 
 
Ukázkový jídelníček pro FK:

Snídaně: Celozrná houska s margarinem a šunkou
2 dcl 100% ovocné šťávy
1 šálek čaje s citronem

Svačina: Jablko
3 dcl minerálky

Oběd: Králík na víně, rýže
4 dcl voda s citronem

Svačina: Bílý jogurt
4 dcl minerálky

Večeře: Zeleninový salát s kužecím masem
3 dcl studený bylinný čaj

Večeře 2: Grepfruit
3 dcl vody  
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Pravidelná pohybová aktivita pro FK: 
 
Cvičíme v sedu na židli: 
 
 

1. Otevřenou dlaň s prsty od sebe vsuneme do vlasů a prsty lehce stiskneme a 
pohybujeme jemně prsty s vlasy dopředu a dozadu – cítíme, jak se vlasy na 
hlavě hýbou. 

2. Prsty se dotkneme čela a zvedáme obočí. 
3. Očima se podíváme nahoru, dolů a do stran. 
4. Pokrčíme nos. 
5. Otvíráme a zavíráme ústa, uděláme ústy kroužek a usmějeme se doširoka. 
6. Opatrně otáčíme hlavou doleva a doprava. 
7. Kroužíme rameny. 
8. Položíme ruce na ramena a kroužíme rameny. 
9. Předpažíme a zvedáme dlaně vzhůru a dolů. 
10. Ruce máme podél těla a v každé máme pěnový míček. Mačkáme střídavě míček 

levou rukou a pak pravou. 
11. Předpažíme a uchopíme prádlovou gumu dlouhou 20 cm na každém konci a 

střídavě gumu napínáme do stran a uvolňujeme. Totéž, ale vertikálně. 
12. Přednožíme jednu DK a propínáme špičku a patu. Výměna DK. 
13. Zvedáme střídavě pravou a levou nohu kolenem k hrudi. 
14. Uchopíme rukama židli za sedátko a ohýbáme trup vpravo a vlevo. Totéž vpřed 

a vzad. 
15. Uchopíme židli za područky a pomalu se zvedáme do stoje a sed (stále držíme 

madla)  
 
Přechod do stoje: 

1. S oporou u zábradlí vystupujeme na schod střídavě pravá a zpět, levá a zpět. 
2. Chůze s asistencí bez berlí, podél zdi 10 metrů a postupně zvyšujeme 

vzdálenost – tempo individuální. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 138



 
 
 
 
Kasuistika IX: 

 
Jméno Věk Sourozenci Datum 4.8.2009
JČ 66 0
Stav Děti
Ženatý 1-Muž 
Bydlení Oblast Bydlí Zvíře
Byt Vesnice S manželkou 0
Vzdělání Zaměstnání
Vyučen Soustružník
Zdravotní stav:
Nadváha
Totální endoprotéza kyčelního kloubu 03.04. 2009
Sociální kontakty
Rodina, sousedé, přátelé. 
Záliby
Literatura, nohejbal, rybaření, chataření.
Pohybová aktivita
Momentálně žádná.
Pohybová aktivita v mladším věku  
Nohejbal - aktivní hráč do 50. let, plavání a potápění.
Stravování
Stravuje se pravidelně, má rád sladkosti - hlavně koláče a bábovky.
Pije hodně pivo (4-8 piv denně).
Osobní hodnocení
Je čtyři měsíce po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Do lázní nechce.
Podle lékaře je operace zdařilá. Senior rehabilitoval v nemocnici. Momentálně nikam nechodí.
Hodnocení terapeuta
Omezit pití piva, stanovit odtučňovací dietu, pokračovat v rehabilitaci. 
Návrh intervence
Zvýšit povědomí o škodlivosti jeho stravovacích návyků.
Speciální posilovací cvičení po operaci kyčelního kloubu denně 45 minut.
Plavání a cvičení ve vodě 1x týdně 45 minut.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
JČ 10.8.2009 nalačno 8:00
Váha kg Výška cm
128 202
Obvod pasu cm
122
BMI kg/m2
31,37
Hladina cukru v krvi
6,2 mmol/l
TK S/D mm Hg
140/88

Test
Běžecký pás 12 min 0 vytrvalost
Skok daleký z místa 0 síla
Hluboký ohnutý předklon 0 pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Chce zhubnout, chce cvičit, ale nechce do lázní, nechce chodit o holi.
Hodnocení terapeuta
Cvičí s terapeutem. Pravidelně cvičí v bazénu 1x týdně.
Drží dietu.

 
 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
JČ 18.9.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
124 202
Obvod pasu cm
121
BMI kg/m2
30,39
Hladina cukru v krvi
6mmol/l
TK S/D mm Hg
132/85

Test
Běžecký pás 12 min 0 vytrvalost
Skok daleký z místa 0 síla
Hluboký ohnutý předklon 0 pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cvičí. Omezil pití piva na 2 denně.
Hodnocení terapeuta
Cvičí rád. Plavání ho baví. 
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Jméno Datum Měřeno v klidu
JČ 20.10.2009 nalačno 7:00
Váha Výška
118 202
Obvod pasu cm
120
BMI kg/m2
28,92
Hladina cukru v krvi
5,8mmol/l
TK S/D mm Hg
135/88

Test
Běžecký pás 12 min 0 vytrvalost
Skok daleký z místa 0 síla
Hluboký ohnutý předklon 0 pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Vytrvale cvičí s terapeutem.
Chce plavat častěji. Dietu dodržuje.
Hodnocení terapeuta
Dietu dodržuje. Cvičí s terapeutem. Plavání 1x týdně postačující. Je třeba začlenit pravidelnou 
chůzi 2x týdně 60 minut s přestávkami na odpočinek po rovině nebo  mírně zvlněném terénu.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
JČ 20.11.2009 nalačno 9:00
Váha Výška
115 202
Obvod pasu cm
117
BMI kg/m2
28,18
Hladina cukru v krvi
6 mmol/l
28.11.09 - 3.12. 09
TK S/D mm Hg
130/84

Test
Běžecký pás 12 min 0 vytrvalost
Skok daleký z místa 0 síla
Hluboký ohnutý předklon 0 pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cvičí s terapeutem, plave, stydí se za hůl na procházkách.
Dietu dodrdžuje.
Hodnocení terapeuta
Ochotně cvičí. Dodržuje dietu. Nechce chodit na procházky s holí. Terapeut mu vysvětlil důležitost
hole při chůzi a upozornil na nebezpečí pádů.

 
 
 
 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
JČ 19.12.2009 nalačno 7:00
Váha Výška
111 202
Obvod pasu cm
115
BMI kg/m2
27,20
Hladina cukru v krvi
5,2 mmol/l
TK S/D mm Hg
120/70

Test
Běžecký pás 12 min 0 vytrvalost
Skok daleký z místa 0 síla
Hluboký ohnutý předklon 0 pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cítí se dobře. Cvičí pravidelně. Dietu dodržuje. Bolesti nemá žádné.
Hodnocení terapeuta
Cvičí pravidelně, plave 1x týdně, každý den chodí na procházky po okolí bez hole 45 minut.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
JČ 19.1.2010 nalačno 8:00
Váha Výška
98 202
Obvod pasu cm
114
BMI kg/m2
24,02
Hladina cukru v krvi
4,7mmol/l
TK S/D mm Hg
124/80

Test
Běžecký pás 12 min 0 vytrvalost
Skok daleký z místa 0 síla
Hluboký ohnutý předklon 0 pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Dietu dodržuje
Cvičí,  plave, chodí na procházky. Manželé si vzali do péče psa svého známého, který odešel
do domova pro seniory.
Hodnocení terapeuta
Připravuje se na společenské setkání 30.1.2010.
Má dobrou náladu a sžil se se psem, chodí na procházky rád 2x denně cca 40 minut.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
JČ 19.4.2010 nalačno 8:00
Váha Výška
97 202
Obvod pasu cm
112
BMI kg/m2
23,77
Hladina cukru v krvi
3,8 mmol/l
TK S/D mm Hg
130/83

Test
Běžecký pás 12 min 0 vytrvalost
Skok daleký z místa 0 síla
Hluboký ohnutý předklon 0 pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Má dobrou náladu, cvičí sám, plave jen 2x za měsíc, ale plave s manželkou.
Dietu dodržuje, ale jídelníček už nevede.
Pracuje na chatě. Seká dříví z loňska, uklízí okolí chaty, natírá okna.
Hodnocení terapeuta
Cviči samostatně, nepravidelně. Procházky dodržuje pravidelně 3x denně 40 minut se psem. 
Na plavání chodí s manželkou a plavou ještě s dalšími seniory v okolí, po plavání jdou na pivo.
Zúčastnil se s manželkou, vnoučaty a psem skupinového výletu do Máslovic. 

 
 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
JČ 8.7.2010 nalačno 9:00
Váha Výška
97 202
Obvod pasu cm
111
BMI kg/m2
23,77
Hladina cukru v krvi
4,6mmol/l
TK S/D mm Hg
124/80

Test
Běžecký pás 12 min 0 vytrvalost
Skok daleký z místa 0 síla
Hluboký ohnutý předklon 0 pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cítí se dobře. Nekouří od operace a nechce začít. Cvičí sám ale málo.
Procházky pravidelné se psem. Pije pivo o víkendech na chatě, ale max. 4 denně.
Hodnocení terapeuta
Jídelníček nevede, ale kontroluje co sní. Drží se pravidla denně 2 litry tekutin, 1 čerstvé ovoce,  
mléčné výrobky a libové maso.
Necvičí, pohybu má, ale dostatek.Venčí pravidelně psa i na chatě 3x denně 40 minut, Plave 2x 
měsíčně.
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Závěr: původní nové
Váha kg 128 97
Obvod pasu cm 122 111
BMI kg/m2 31,37 23,77
TK S/D mm Hg 132/88 124/80
Běh 12 minut - m 0 0
Skok do dálky z místa - m 0 0
Hluboký ohnutý předklon - m 0 0

Společná setkání: Účast
30.1.2010 První setkání v restauraci Ano
27.2.2010 Setkání v restauraci Ano
28.3.2010 Státní opera  - Nabucco Ne
14.4.2010 Výlet Máslovice Ano
29.5.2010 Výlet Svatá Hora Ne
7.7.2010 Oslava ukončení experimentu na chatě uAno

 
 
 
 
Ukázkový jídelníček pro JČ:

Snídaně: Celozrná houska margarin a plátek sýra
2 dcl 50% ovocné šťávy
1 šálek kávy s umělým sladidlem

Svačina: Jablko
3 dcl voda s citronem

Oběd: Treska na pórku a celeru s bramborou - pečená
4 dcl vlažný bylinný čaj - meduňkový

Svačina: Tvaroh
4 dcl minerálky

Večeře: Zapečené cukety s rajčaty
3 dcl studený bylinný čaj

Večeře 2: Grepfruit
3 dcl vody  

 
 
 
Pravidelná pohybová aktivita pro JČ: 
 

- nezadržovat dech 
- pomalý, vedený pohyb 
- cvik opakovat 8-10x  

 
VLEŽE NA ZÁDECH: 
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1. Stahujeme přibližně na dobu 5 sekund hýždě k sobě, přibližně na dobu 10-15 
sekund hýždě opět uvolníme. 

2. Z lehu na zádech s nataženými dolními končetinami přitahujeme k břichu dolní 
končetinu levou, kterou vystřídáme pravou. 

3. Kolenní kloub -  pokrčené dolní končetiny nesmíme vytáčet směrem k rameni, 
spíše k nosu.  

4. Nikdy nezvedáme dolní končetinu nataženou! 
5. Mezi stehna a kolena vsuneme pružný míček o průměru 12 cm, který přibližně 

na dobu 5 sekund pevně sevřeme stehny, přibližně na dobu 10-15 sekund opět 
uvolníme. 

6. Střídavě unožujeme levou a pravou dolní končetinu. Kolenní kloub ani vlastní 
noha se nesmí vytáčet zevně – špička nohy i koleno směřují vzhůru. 

7. Z lehu na zádech postupně odvíjíme hlavu, krk a lopatky od podložky. Postupně 
opět přikládáme lopatky, krk a hlavu na podložku. Individuálně, po určitém 
tréninku můžeme tímto způsobem docílit až úplného sedu. Nikdy však 
nepožíváme k posazení švihu. 

 

VLEŽE NA BŘIŠE 

1. Stahujeme hýždě na dobu 5 sekund, přibližně na dobu 10-15 sekund hýždě opět 
uvolníme. 

2. Zanožujeme střídavě levou a pravou dolní končetinu, slabiny musí zůstat 
přitisknuty na podložce. 

3. Střídavě pokrčujeme v kolenním kloubnu levou a pravou dolní končetinu. 
Slabiny opět musí zůstat přitisknuty na podložce, pokrčená končetina nesmí 
směrovat ven ani dovnitř. 

4. Při nádechu zvedáme trup vzhůru, při výdechu opět položíme. 
 

VSEDĚ NOHY VOLNĚ SPUŠTĚNÉ 

1. Protahujeme horní končetiny vzhůru a současně zdviháme pokrčenou dolní 
končetinu (střídavě levou a pravou). 

2. Volně komíháme střídavě levou a pravou dolní končetinu s hýžděmi 
přitisknutými k podložce. 

3. Při otočení trupu vlevo nadechneme, při otočení trupu vpravo vydechneme. 
4. Mezi jednotlivé cviky vkládejte dechová cvičení. Aktivní nádech spojte s 

pohybem horních končetin do vzpažení, při výdechu postupně připažujte. 
 

Doplňková pohybová aktivita: 

Kromě pravidelného cvičení je vhodné zejména plavání , které posiluje svaly a zvyšuje 

odolnost a výkonnost organismu. Možná je rovněž jízda na kole v rovném terénu. Pozor 

však na pády. Pozor při nastupování a vystupování z auta. K jízdě autem jsou vhodná 

pouze zvýšená sedadla.  

 (http://www.nemji.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=427000&id=1295&p1=53, 

7.7.2010) 
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Kasuistika X: 

 
Jméno Věk Sourozenci Datum 3.8.2009
KK 68 1-Muž
Stav Děti
Vdova 1-Žena 1-Muž
Bydlení Oblast Bydlí Zvíře
Domek Vesnice S druhem Pes, kočky, králíky
Vzdělání Zaměstnání
Maturita Zdravotní sestra
Zdravotní stav:
Obezita od 46 let v období klimakteria
Diabetes melutus II. typu - od 55 let 
Steatóza jater - okládání tuku v jater. buňkách - jaterní nedostatečnost 
Operace katarakty v 50 letech
Bolestivost žaludku - gastroentritida
Sociální kontakty
Rodina, sousedé, chovatelský klub - samotářská 
Záliby
Chovatelství, zahrádka, vaření a pečení.
Pohybová aktivita
Domácnost a zahrádka. Sport žádný
Pohybová aktivita v mladším věku  
Balet v mládí, společenský tanec do 55 let
Stravování
Je si vědoma zásad správné výživy, ale pokud nemá akutní problém tak jí sladké,
smažené a tučné.
Osobní hodnocení
Obezita ji omezuje v práci na zahrádce. Zadýchává se má otoky DK.  
Spíše introvertní povaha, baví jí zavařování ovoce a zeleniny.
Hodnocení terapeuta
Nevhodná strava, minimální pohyb. Bez společenských kontaktů.

Návrh intervence
Změna technologie úpravy jídel, omezit pečení a konzumaci sladkých moučníků, nahradit
ovocem a umělým sladidlem cukr.
Pravidelné pohybová aktivita, kompenzační cvičení a postupně zařazovat aerobní cvičení.
4x týdně - 90 minut
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Jméno Datum Měřeno v klidu
KK 8.8.2009 nalačno 8:00
Váha kg Výška cm
101 177
Obvod pasu cm
108
BMI kg/m2
31,5
Hladina cukru v krvi
8,1 mmol/l
TK S/D mm Hg
135/100

Test
Běžecký pás 12 min 500 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,8 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,49 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Nemoc omezuje její aktivity, chce zhubnout a omezit bolesti kloubů a žaludku
Hodnocení terapeuta
Chce cvičit a spolupracuje. Nutná změna stravovacího režimu.  
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Jméno Datum Měřeno v klidu
KK 20.9.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
99 177
Obvod pasu cm
102
BMI kg/m2
30,9
Hladina cukru v krvi
7,5 mmol/l
TK S/D mm Hg
130/80

Test
Běžecký pás 12 min 580 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,74 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0, 47 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cítí se lépe. Zmírnila se plynatost a křečovité bolesti žaludku téměř vymyzely.
Kvůli obezitě je ještě stále omezen pohyb, ale je již pružnější a akčnější. Je méně unavená.
Hodnocení terapeuta
Cvičí ráda, je to vytržení jinak poklidného dne. Cvičí ve stejnou dobu jako její druh.
Hodně se soustřeďuje na přípravu stravy. Přestala péci a konzumovat moučníky. 

 
Jméno Datum Měřeno v klidu
KK 20.10.2009 nalačno 9:00
Váha Výška
95 177
Obvod pasu cm
98
BMI kg/m2
29,6
Hladina cukru v krvi
6,9 mmol/l
TK S/D mm Hg
130/92

Test
ecký pás 12 min 600 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,81 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0, 45 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Stále cvičí a baví jí to. Byla u kadeřnice. Se synem byla na obědě v restauraci a 
a je hrdá, že neporušila dietu. Teď už si nic nedělá z posměšků svého druha. Je ráda,že 
má lepší náladu a užila si výlet se synem.
Hodnocení terapeuta
Je pozitivní, že paní KK začala společensky žít. Kvůli své tloušťce nechtěla 
nikam chodit a také nedbala moc o svůj zevnějšek.  
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Jméno Datum Měřeno v klidu
KK 20.11.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
91 177
Obvod pasu cm
95
BMI kg/m2
28,5
Hladina cukru v krvi
6,5 mmol/l
TK S/D mm Hg
129/90

Test
ký pás 12 min 700 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,8 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,43 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cvičí pravidelně.  Dietu dodržuje. Navrhla sama "Vánoční jídelníček"

Hodnocení terapeuta
Cvičí, dietu dodržuje. 

 
Jméno Datum Měřeno v klidu
KK 19.12.2009 nalačno 8:00
Váha Výška
89 174
Obvod pasu cm
95
BMI kg/m2
27,8
Hladina cukru v krvi
6,5 mmol/l
TK S/D mm Hg
130/90

Test
Běžecký pás 12 min 720 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,73 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,42 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cítí se dobře, má stres z nadcházejících svátků a setkání s rodinou. Ale je ráda, že se
bude moci pochlubit jak zhubla a jak jí to sluší. Řeší druhovu neochotu vzdát se
alkoholu. Druh podceňuje zdravotní problém.
Hodnocení terapeuta
Je čilejší a aktivnější. Zajímá se o ruční práce. Plete čepici a šálu
vnučce k Vánocům.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
KK 19.1.2010 nalačno 8:00
Váha Výška
89 177
Obvod pasu cm
98
BMI kg/m2
27,8
Hladina cukru v krvi
7,7 mmol/l
TK S/D mm Hg
130/90

Test
Běžecký pás 12 min 814 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,7 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,42 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Je ráda, že nepřibrala. Má, ale zažívací problémy. Dietu dodržovala, ale hodně se
stresovala kvůli zdravotnímu stavu svého druha.
Hodnocení terapeuta
Cvičí stále ráda. Dietu dodržuje. Stres o partnera zhoršuje její zdravotní problémy, ale snaží se 
to překonávat. 
Těší se na společné setkání se skupinou plánované na 30.1.2010

 
 
Jméno Datum Měřeno v klidu
KK 19.4.2010 nalačno 8:00
Váha Výška
82 177
Obvod pasu cm
90
BMI kg/m2
25,6
Hladina cukru v krvi
6,3 mmol/l
TK S/D mm Hg
120/88

Test
Běžecký pás 12 min 1000 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,8 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,41 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Pracuje na zahrádce. Dietu dodržuje.
Cvičí jen 3x týdně s druhem.
Jezdí na kole se svým přítelem a navštěvuje spolužačky z vedlejších obcí. Udělal si výlet
do města ke své nové kamarádce se skupiny a šla s ní do divadla.
Hodnocení terapeuta
Cvičí 3x týdně 60 minut. 
Zůčastnila se skupinového výletu do Máslovic.
Připravila ovocnou přesnídávku pro všechny členy skupiny na výletu.
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Jméno Datum Měřeno v klidu
KK 9.7.2010 nalačno 8:00
Váha Výška
80 177
Obvod pasu cm
85
BMI kg/m2
25
Hladina cukru v krvi
5,4 mmol/l
TK S/D mm Hg
125/90

Test
Běžecký pás 12 min 1114 m vytrvalost
Skok daleký z místa 0,81 m síla
Hluboký ohnutý předklon 0,42 m pohyblivost páteře, kyčle

Osobní hodnocení
Cítí se dobře, stále cvičí, ale raději jezdí na kole.
Pracuje na zahradě. Je ráda, že její přítel nepije alkohol a nálada v partnerském vztahu 
se zlepšila.
Hodnocení terapeuta
Cvičí, ale nebaví jí to. Ráda jezdí na kole. Začala plavat 1x týdně se svou spolužačkou.
Dietu dodržuje - ale má ráda velké porce!

 
 
Závěr: původní nové
Váha kg 101 80
Obvod pasu cm 108 85
BMI kg/m2 31,5 25
TK S/D mm Hg 135/100 125/90
Běh 12 minut - m 500 1114
Skok do dálky z místa - m 0,8 0,81
Hluboký ohnutý předklon - m 0,49 0,42

Společná setkání: Účast
30.1.2010 První setkání v restauraci Ano
27.2.2010 Setkání v restauraci Ano
28.3.2010 Státní opera  - Nabucco Ano
14.4.2010 Výlet Máslovice Ano
29.5.2010 Výlet Svatá Hora Ano
7.7.2010 Oslava ukončení experimentu na chatě u VŠ Ano
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Ukázkový jídelníček pro KK:

Snídaně: Celozrná houska margarin a dia marmeláda
2 dcl mízkotučného mléka
1 šálek ovocného čaje

Svačina: Jablko
3 dcl voda

Oběd: Králík na zelenině, rýže
4 dcl vlažný bylinný čaj - meduňkový

Svačina: Salát z červené řepy
4 dcl minerálky

Večeře: Palačinky se špenátem
3 dcl studený bylinný čaj

Večeře 2: Tvaroh
3 dcl vody

(Krekulová , Řehák, 1999, Havlová, Wohl, 2001)  
 
 
Pravidelná pohybová aktivita pro KK: 

- nezadržovat dech 
- pomalý, vedený pohyb 
- cvik opakovat 8-10x  

 
Cvičení s tenisovými míčky - cvičí KK: 
 

1. Driblování s tenisovým míčkem 5xL a 5xP na místě, při chůzi při běhu. 
2. Střídavě jednoruč úderem o zem pod přednoženou P nebo L DK na místě. 
3. Driblink ve cvalu stranou vpravo nebo vlevo. 
4. Ve dvojicích přihrávky současně každý svým míčem protějšímu cvičenci  

 Pravá ruka  
 Levá ruka 
 Obě ruce (protější cvičenec chytá oběma rukama – do každé jeden míč) 

 
5. Leh na zádech, upažit, míček pod dlaň jedné ruky – nádech, výdech – vysunout 

paži s míčkem po podložce do dálky asi 5 cm a zpět – nádech. Totéž druhou 
paží. 

6. Leh na zádech, připažit, míček leží na hrudníku pod hrudní kostí, plynulé 
dýchání dobřila. 

Zády k sobě (2 cvičenci): 
7. Sed snožmo předpažit skrčmo, ruce s míčem před hrudník – nádech, výdech – 

zatlačit rukama do míčku, nádech – uvolnit. 
8. Sed snožmo, upažit míček v pravé ruce, nádech – obě paže do vzpažení, míček 

přendat do levé ruky, výdech – zpět do upažení. 
9. Sed roznožmo, vzpažit – nádech, míček v jedné ruce předklon- výdech, míček 

přesunout za chodidlem z jedné ruky do druhé, nádech-vzpřim. Totéž u druhé 
DK. 

 153



10. Sed snožmo vzpažit  - nádech, míček držíme ve vzpažení oběma rukama, 
výdech – předklon, míček zasunout za chodidla, nádech – zpřim. 

11. Sed snožmo, upažit, míč v jedné ruce  - nádech, výdech – přednožit jednu DK a 
míček předat pod kolenem do druhé ruky, nádech – upažit. Totéž opačně. 

Jednotlivě: 
12. Vzpor sedmo skrčmo, míček mezi koleny, kolena směřují k bradě a jsou co 

nejvíce přitažena k hrudi – nádech, výdech – kolena vychýlit k levému rameni, 
nádech – zpět a totéž na druhou stranu. 

13. Stoj míček pod chodidlem jedné bosé nohy, mírně přitlačíme a pohybujeme 
chodidlem různými směry. 
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PŘÍLOHA 3 – fotodokumentace 

 
     Obrázek 1: Cvičení na velkých míčích.          Obrázek 2: Běh na 12 minut 

 
       
          Obrázek 3: Setkání účastníků projektu „Buňka“ a jejich rodinných příslušníků           
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PŘÍLOHA 4 – Modifikovaná pravidla sportovních her pro seniory 

 

1. Basketbal 

Hřiště a další vybavení 

 Čtvercové hřiště 9 x 9 metrů.  Pod košem je půlkruh o poloměrů 5m – 

dvoubodové území. ostatní je tříbodové území.  Koš stojí je na tyči 1 m nad zemí 

a je velikosti 0.7 x 0,7 m. Míč standardní na košíkovou.  

Hráči a ostatní zúčastněné osoby 

 Družstvo má čtyři hráče. Na hřišti jsou nejvýše dva hráči z každého mužstva a ti 

mohou být neomezeně střídáni při přerušení hry. Rozhodčí je jeden.  

Hrací doba  a výsledek utkání 

 Utkání se hraje na 4 x 5 minut. Při přerušení hry se čas neměří. Přestávka 

v polovině utkání je 15 minut, ostatní přestávky jsou 5 minut.   Je-li po skončení 

poslední čtvrtiny stav nerozhodný, prodlužuje se o 5 minut. Je-li  i tak po 

prodloužení stav nerozhodný. hází  každé družstvo pět košů ze zadní čáry hřiště.   

 

2. Házená 

Hřiště a další vybavení  

Hraje se na polovině standardního hřiště ( 20 x 40 metrů).  branka je 

společná pro obě družstva. Míč je standardní na házenou.  

Hráči a ostatní zúčastněné osoby 

Každé družstvo může nastoupit s max. počtem deseti hráčů. V poli je 

současně nejvíce hráčů pět ( jeden brankář a čtyři hráči v poli). Střídání hráčů je 

možné kdykoliv bez omezení ve 4,5 m širokém území před střídačkou. Rozhodčí 

je jeden. 

Hrací doba  a výsledek utkání 

Hrací doba je 2x 15 minut. Přestávka je 15 minut.Má –li hráč v držení míč 

, může s ním udělat max. 2 kroky a potom musí házet na koš nebo přihrát 

spoluhráči. Pokud je stav gólů po druhé polovině nerozhodný prodlužuje se 2x 5 

minut. Přestávka mezi prodloužením je 5 minut.  Pokud je stav i po prodloužení 

stále nerozhodný, následují série pěti sedmimetrových hodů.  
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