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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá taneční terapií, zejména pak taneční terapií se seniory s demencí a 

pohybovým postižením. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části 

jsou shrnuty poznatky o taneční terapii, její teoretická východiska, metody a praktické 

uplatnění. Dále se věnuje problematice stáří, možnosti a omezení pohybových aktivit seniorů 

a demenci. Dalším tématem je institucionální terapie pro seniory.  

 

Praktická část se zaměřuje na vliv taneční terapie na klienty s demencí v jejich každodenních 

činnostech. Výsledky jsou posouzeny z pohledu tanečního terapeuta, rodinného příslušníka, 

zdravotní sestry a pracovníka v sociálních službách v průběhu jednoho roku.  

 

Klí čová slova 

Pohyb, taneční terapie, taneční terapie se seniory, demence 

 

 

Abstrakt 

This bachelor thesis focuses on dance therapy (especially on dance therapy  for seniors with 

dementia and physical disability). Thesis is divided into practical and theoretical part. 

Theoretical part summarizes facts about dance therapy – basics, methods and practical 

application. This part also deals with possibilities and restrictions of  physical activity for 

seniors, dementia and old age. Another topic is the institutional therapy for seniors. 

The practical part focuses on the impact of dance therapy on clients with dementia and 

mobility disabilities in their daily activities. The results are assessed from the perspective of 

the dance therapist, family members, nurses and staff in social services during one year. 
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ÚVOD 

Fyzická aktivita patří mezi stěžejní složky lidského života. Můžeme říci, že život 

znamená pohyb a pohyb znamená život, protože pohyb je obsažen v každém živém 

organizmu. Pokud je pohyb omezen, je omezena i kvalita života.  

Úbytek pohybové aktivity je přirozeně spjat se stárnutím lidského těla. A proto ve stáří 

nabývá možnost pohybování se zvláštního významu. Pohyb se stává základním ukazatelem 

soběstačnosti a fyzického zdraví. Fyzická aktivita zlepšuje kvalitu života, fyzického i 

duševního zdraví – vylepšuje kondici a celkový stav jednotlivce. Pokud dopřejeme i osobám 

s omezenou hybností možnost fyzického vyjádření, můžeme docílit vyjádření pocitů, které 

byly třeba i maskované nebo zablokované. Pohyb se mění v tanec, pokud se gesta stávají 

symbolem myšlenky nebo pocitu. Jednou z možností, jak toho docílit je taneční terapie. 

Taneční terapie pracuje s myšlenou tance jako přirozené součásti lidského života. Vede nás 

k naprostému uvolnění, kdy prožíváme spontánnost pohybů. Fyzické uvolnění nám pomáhá 

uvolnění i po stránce psychické. Je to způsob, jak se můžeme cítit volně a užívat si 

přirozenost pohybu. Proto se v naší práci budeme zaměřovat na taneční terapii jako prostředek 

nonverbální komunikace.  

Zaměříme se na taneční terapii jak na obecné rovině, tak v práci s konkrétní cílovou 

skupinou – se seniory a to z důvodu, že autorka se věnuje práci se seniory žijícími 

v institucích a se seniory s demencí jako zdravotní sestra. Taneční terapii se věnovala 

absolvováním kurzu lektora taneční terapie pro klienty s těžším stupněm demence. 

Cílem praktické části práce bude zmapovat vliv taneční terapie na klienty s různým 

stupněm demence  s přesahem do každodenního života.  
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 „Tanec je jazyk, který využívá jednoty těla-mysli-ducha, aby se dostal do kontaktu 

s nejhlubšími zkušenostmi, bolestnými i radostnými, pro ty, kteří jsou pozorovateli, i ty, kteří 

se ho účastní. Jeho hluboce primitivní aspekty umožňují empatické chápání.“ 

 

Sharon Chaiklin 
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1. TANEČNÍ TERAPIE 

1.1 Tanec v životě člověka 

Pro ujasnění termínu bychom si měli vydefinovat, co považujeme za tanec: „Tanec a 

pohyb jsou totiž aktivní, expresivní a komunikativní prostředky založené na práci s tělem, 

kterými lze snížit množství adrenalinu v těle a společensky přijatelným způsobem se zbavit 

agresivity, strnulosti a apatie.“ (PAYNEOVÁ, 1999, s. 14) Proto můžeme říci, že tanec 

slouží k uvolnění nahromaděné energie. Při jejím uvolňování se člověku dostává libých 

pocitů, do těla se mu uvolňují endorfiny. Tanec je doprovázen výraznými rytmy a 

periodickým opakováním určitých pohybů. Aniž bychom si to v běžném životě uvědomovali, 

rytmus je pro člověka důležitý. Pravidelný rytmus je nedělitelnou součástí lidského organismu 

– např. jako tlukot srdce. To je také zvuk, který dítě v lůně své matky slyší pravidelně po 

celou dobu svého prenatálního vývoje. Je tedy pro člověka zcela přirozené, že spojil dva 

základní prvky svého života dohromady: pohyb a rytmus.  

Můžeme použít i jiné definice tance, které nám otvírají odlišné pohledy na tanec. 

„Tanec je komplexem komunikačních symbolů a může srozumitelně reprezentovat segmenty 

psychického života.“ (ČÍŽKOVÁ, 2005, s. 31) Pohyb se mění v tanec, pokud se gesta a kroky 

stávají symbolem myšlenky nebo pocitu. Tím se dostáváme k tanci jako k vyjadřovacímu 

prostředku.  

S obojím nám ladí i další definice: „Irmgard Bartenieffová definuje tanec jako 

neverbální prostředek emociálního výrazu, který vede k radosti z tělesné pohybové aktivity.“ 

(ČÍŽKOVÁ, 2005, s. 31) Zde je uvedena důležitá myšlenka, že tanec je součástí neverbální 

komunikace.  
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1.1.1 Začátky tance 

Je těžké přímo určit, kdy člověk poprvé tančil. Co je však jasné, že musíme daleko do 

hlubin lidské historie, snad až do počátků lidského pokolení. Jisté je, že tanec stál na 

důležitém místě v životě člověka a plnil zásadní roli. Archeologické nálezy, jako např. 

jeskynní malby tančících lidí z indické Bhimbetké jeskyně nám přinášejí doklady z doby 

kamenné.  V této době byl tanec prostředkem k vyjádření citu a nálady. Člověk v něm 

napodoboval své běžné denní činnosti. Byl způsobem, jak vyjádřit niterné potřeby  beze slov. 

Tanec byl společnou, skupinovou událostí, byla to záležitost celého kmene. Když došlo 

k rozdělení řemesel, dochází i k dělení tance. Tanec dostává určitý konkrétní obsah a každý 

tanec dostával svůj účel a svou vlastní dobu, v které měl svůj význam a v které byl 

praktikován.  

 

1.1.2 Náboženské a léčebné využití tance 

V různých typech společenství zastával tanec různé úlohy. Mohl sloužit k zajištění 

dostatečně bohatého lovu, úrody nebo k přivolání dešťů, ale také k ovlivnění božstev a jiných 

nadpřirozených sil či jako přímluva za plodnost. V animistických náboženstvích tak mohl být 

součástí komunikace se zemřelými, mohl být však také používán jako prostředek znázornění 

určité náboženské představy (mýtu) nebo jako prostředek jeho předávání.  

Pravěký člověk věřil, že napodobováním může získat vlastnosti a schopnosti 

napodobovaného. Je to jeden ze základních předpokladů magického jednání. Tím, že člověk 

napodoboval pohybem, ale také i kostýmem určité zvíře, doufal, že může získat např. rychlost 

a sílu zvířete, ale také může ovlivnit jeho chování. To znamená, že pokud se v rámci rituálu 

sehrál úspěšný lov zvířete, věřilo se, že to pomůže opravdovému lovu. V rámci magických 

rituálů se tak snažil tancem zajistit zdárný průběh lovu. Člověk napodoboval zvuky, které 

zvíře vydává, stejně tak jako mohl obléhat zvířecí kůži, aby se lépe zvířeti připodobnil a 

magický účinek tance tak zesílil.  

Člověk tancem vyjadřoval své vnitřní potřeby a touhy. Tanec se stal nedílnou součástí 
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duchovního života člověka. Tanec byl také důležitou součástí přechodových a iniciačních 

rituálů, které doprovázely fáze života jako je zrození, dospívání, přechod do dospělosti, svatba 

či smrt. Tanec sloužil k zajištění úrody, ale také k ovlivnění božstev a jiných nadpřirozených 

sil.  Sloužil však také jako sociální stimul, kdy při tanci docházelo k uvědomění si 

sounáležitosti kmene či skupiny.  

Tím se tanec stal součástí bojových rituálů a přípravy na boj. Měl opět za cíl 

zobrazením vítězství přivolat vítězství v boji, ale také mohl sloužit k výuce umění boje a 

vylepšení kondice.   

Víra v přírodní síly ve spojení s tancem byla velice silná. Tancem se přivolávala vláha 

či naopak slunce, prosilo se jím za úrodnost a plodnost člověka. Tancem se předávaly i různé 

znalosti a zkušenosti mladším generacím. 

Tanec též sloužil k navození extatických stavů. Byl to prostředek, jak komunikovat s 

„jiným světem“. Člověk se tak snažil o komunikaci s pro něj nevysvětlitelnými jevy.  

Nás ale více zajímá léčebné využití tance. To můžeme najít v tzv. uzdravujícím tanci. 

Mezi ně patří šamanské tance. Podle Mircea Eliadeho (1997) je šaman postavou, která kloubí 

mystiku, magii a náboženství v jedné osobě. Je to ústřední postava šamanistických 

společenství vyskytujících se především v Asii, Severní Americe a Oceánii. Šamani se 

pomocí omamných látek a tance uváděli do transu. K tomu využívali rytmický zpěv a rytmus. 

Během transu byli šamani schopní komunikovat s duchy, kteří přivodili postiženému člověku 

nemoc. Tanec byl však využíván i jinak, kdy za pomoci hrozivých masek, hlasitého zpěvu a 

hudby měli být zlý duchové z těla nemocného vyhnáni.  

Léčebný přínos tance se využíval i v pozdějších dobách. Tak např. ve Starém Řecku 

byl tanec považován za způsob pro uzdravující díky uvolňování emocí. Nebo léčitelé tančili 

kolem nemocného v kruhu, čímž mělo dojít k jeho vyléčení.  Tanec se používal jako 

„protijed“ při hadím uštknutí. Postižený měl tančit až do úplného vyčerpání, protože to byl 

jediný způsob, jak vypudit jed z těla. Tanec byl také využíván k ochraně proti epidemiím, 

jako tzv. usmiřovací tance bohů.  Také ve středověké Evropě se užíval tanec jako ochrana 

proti morové epidemii. Věřilo se, že tanečník v transu navozeném tancem je vůči chorobě 
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imunní.  (Čížková, 2005) 

Pokud se podíváme do středověké společnosti z jiného úhlu pohledu, uvidíme boj 

církve proti tanci, který byl považován za cestu do pekel. Církevními strukturami byl zamítán 

pro jeho světské obsahy – přílišné radování se a nemravnost. Proto se v evropském kontextu 

nesetkáváme více s tancem jako léčebným prostředkem.  

V našem povědomí je tanec a jeho využití v léčebných postupech spojen s termíny 

jako je primitivní nebo domorodý člověk nebo v kontextu pravěkých lidí.  Je to zřejmě dáno  

spontánností těchto osob a v jejich bezprostředního spojení s přírodou.  

Téma tance a jeho historie je velmi rozsáhlé a naším cílem není kompletní zmapování 

jeho historie. Přidržíme se tedy pouze hrubého nástinu.  

 
 

1.2 Vznik a vývoj taneční terapie na Západě 

Taneční terapie již svým názvem napovídá, že jde o léčebnou metodu používanou 

v psychoterapii. Hlavním prostředkem je zde pohyb. Vztahy těla a mysli se ve světě již 

dlouho uznávají a zkoumají, ovšem vztah těla a jeho využití jako léčebného prostředku pro 

psychické poruchy je zatím zkoumán jen málo. Ve východních kulturách je vztah těla a mysli, 

jejich harmonie a jednota, propracovávána mnohem hlouběji a důkladněji již po staletí. 

V západní moderní kultuře na tento jev teprve přicházíme. Pokud je jednota či harmonie 

mysli a těla porušena, může docházet k různým psychickým či fyzickým újmám či 

konfliktům. Taneční terapie proto staví na těchto psychologických a fyziologických 

konceptech a rovnováhu těla a mysli (tzv. „body-mind“) podporuje a rozvíjí. 

Vznik tanečně-pohybové terapie můžeme časově zařadit do první poloviny 20. století, 

kdy dochází k novému přístupu k tanci jako takovému. Její vznik se datuje po druhé světové 

válce, kdy začala v sobě propojovat poznatky psychoterapie a zkušenosti moderního tance. 

Brzy si získala oblibu pro svou účinnost a relativní nenáročnost. Jelikož vycházela tanečně 

pohybová terapie z tance jako takového, první terapeuti neměli psychoterapeutické vzdělání, 

jelikož to byli převážně učitelé tance. Ti využívali tance jako prostředku neverbální 
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komunikace s pacienty v psychiatrických léčebnách.(Čížková, 2005) 

 
 

1.2.1 Organizace věnující se taneční terapii  

Na rozvoji tanečně-pohybové terapie v USA se podílely především Francizka Boasová 

a Marian Chaceová. Francizka Boasová se od roku 1941 věnovala především dětem 

v psychiatrické léčebně Bellevue. Kreativní moderní tanec využívala k usnadnění komunikace 

a změny pohledu na své tělo. Při svých hodinách využívala hudbu. (Čížková, 2005) 

Marian Chaceová spolupracovala s psychiatry a psychology, pracovala se skupinami 

pacientů na klinikách. Nepřikládala důraz taneční technice, ale spíše na individuální 

pohybový projev s důrazem na psychické potřeby a duševní stav pacienta. Tato metoda je 

nazvaná komunikace tancem.  Její práce se stala základem pro tanečně-pohybovou terapii ve 

zdravotnictví. Stála u zrodu Americké asociace taneční terapie (American Dance Therapy 

Association – ADTA) a v roce 1966 byla zvolena její první prezidentkou. (Čížková, 2005) 

 „ADTA vytvořila své vlastní standardy edukace i klinické praxe, etický kodex a uděluje 

dva tituly dle absolovovaného vzdělání.“ (VELETA, HOLMEROVÁ, 2002, s. 18)  

ADTA je jediná americká organizace zaměřená na povolání taneční terapie. Zachovává 

vysoká standardy profesionálního vzdělávání a kompetencí pro pohybovou/taneční terapii. 

Vydává ADTS zpravodaj -  The American Journal of Dance Therapy. Kromě něj podporuje 

komunikaci na profesionální úrovni skrze vydávání publikací a pořádání konferencí a 

beneficí.   

Laban Centre for Movement and Dance v Londýně se stalo centrem rozvoje tanečně-

pohybové terapie ve Velké Británii. V roce 1982 byla založena Association for Dance 

Movement Therapy (ADMT) v Londýně, úzce spolupracovala s americkou asociací ADTA. 

Taneční terapeuti se zabývali především pozorováním a pohybovou diagnostikou, rozvinuli 

svůj vlastní způsob, který byl ovlivněn zejména přístupem a myšlenkami Rudolfa Labana. 

(Čížková, 2005) 
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Taneční terapie jako tzv. primitivní exprese, jehož zakladatelkou je France Schott-

Billmannová se rozšířila především ve Francii. Jde o individuální nebo skupinovou aktivitu 

inspirovanou přirozeností tance původních národů. (Čížková, 2005) Francouzská společnost 

pro psychoterapii tancem (SFPTD Societé francaise de psychothérapie par la danse) byla 

založená v roce 1984 a v roce 1993 byla založena Evropská asociace taneční terapie, která 

nyní sdružuje šest národních asociací ze čtyř evropských zemí – z Francie, Itálie, Řecka a 

Belgie. (Čížková, 2005) 

 

1.2.2 Tanečně-pohybová terapie v České republice 

Tanečně-pohybová terapie se v České republice vyvíjí velmi pomalu. Pod vedením 

Americké asociace ADTA proběhl v letech 1996-1999 první výcvik tanečně-pohybové terapie 

v pražském Duncan Centre. Využitím tance a práce s tělem v psychoterapii se můžeme setkat 

i ve výcviku neverbálních technik pod vedením Jitky Vodňanské. (Čížková,  2005)   

Česká asociace taneční a pohybové terapie (TANTER) vznikla v roce 2002. Česká 

asociace taneční a pohybové terapie je členem Evropské asociace taneční pohybové terapie  

(EADMT - European Association of Dance Movement Therapy). Ve spolupráci 

s gerontologickými pracovišti se taneční terapii věnuje především Petr Veleta, který pořádá 

kurzy pro lektory taneční terapie pro klienty s těžším stupněm demence. Tanečně-pohybové 

terapii se věnuje např. organizace Fokus.  

 
 

1.3 Vymezení pojmu   

V literatuře nacházíme nesrovnalosti v pojmosloví. Někteří autoři používají jen pojem 

taneční terapie jako zjednodušený název tanečně-pohybové terapie (Veleta, Holmerová, 

2002), jiní pohybová terapie (Payneová, 1999). 

Pohybová terapie, nebo spíš její název se snaží naznačit odlišnost od tance jakožto 
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uměleckého oboru. Navíc někteří pohyboví terapeuti nepoužívají hudbu, snaží se prosazovat a 

zdůrazňovat vlastní rytmiku těla a nenechávají klienty ovlivňovat hudbou. Snáze se tak podle 

nich vyjadřují emoce. Mnozí však věří, že taneční terapie je tak úspěšná právě proto, že tanec 

tvoří pojítko mezi uměním a vědou a udržuje je v rovnováze. Ale ať už jsou názvy pro tuto 

terapii jakékoli, důležité je vždy pochopit princip. (Chaiklin, 1975) 

 

1.3.1 Definice taneční terapie 

Definice pohybové taneční terapie podle ADTA1 

1. „Taneční/pohybová terapie je psychoterapeutické použití pohybu k podpoře 

emocionální, kognitivní psychické a sociální integraci jednotlivce.  

2. Taneční/pohybová terapie je praktikována v oblasti duševního zdraví, rehabilitace, 

zdravotnictví, vzdělávání a soudního šetření, v pečovatelských domech, centrech denní 

péče, k prevenci chorob a podpoře zdraví.  

3. Taneční/pohyboví terapeuti se zaměřují na pohybové chování v terapeutickém vztahu. 

Expresivní, komunikační a adaptivní chování je použito pro skupinu nebo pro 

individuální léčbu. 

4. Tělesný pohyb, jako základní složka tance, současně poskytuje prostředek hodnocení a 

způsob intervence taneční/pohybové terapie.“  

 

Britská ADMT2 definuje taneční terapii takto: „Taneční pohybová psychoterapie je 

psychoterapeutické využití pohybu a tance, jehož prostřednictvím může člověk zapojit 

kreativně v procesu, k podpoře jeho emocionální, kognitivní, tělesné a sociální integrace.“ 

Payneová (1992, s. 1) definuje tanečně-pohybovou terapii jako „užití kreativního 

pohybu a tance v psychoterapii, kdy je vztah mezi pohybem a emocemi využíván jako 

prostředek k dosažení integrace osobnosti.“   

                                                 
1 ADTA [online][cit.26.6.2011] Dostupné z:< http://www.adta.org/Default.aspx?pageId=378213> 
2 ADMT [online][cit.2.5.2011] Dostupné z:< http://http://www.admt.org.uk/ > 
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Tanečně-pohybová terapie se snaží eliminovat nepříjemné pocity úzkosti a strachu a 

navazovat tím verbální i nonverbální komunikaci mezi pacientem a terapeutem. 

Prostřednictvím pohybu dokáže pacient své pocity vyjádřit navenek, umožňuje tak změny 

chování. Pacienti nevyjadřují jenom momentální pocity, ale na základě známé hudby a 

pohybu i pocity z minulosti. Tato metoda pomáhá pacientovi lépe poznat své tělo, svůj 

pohybový styl a jeho souvislost s osobnostními rysy a aktuálním emočním stavem. Díky 

pohybu se stává pro člověka hmatatelný jeho vnitřní svět. (Čížková, 2005) 

 

1.3.2 Cíle taneční terapie 

Cíle psychoterapie obecně můžeme shrnout jako vyvolání změn v duševním životě a 

chování. Taneční terapie sleduje také tento trend a snaží se umožnit člověku jasnější vnímání 

a orientaci ve vztazích, vztah k sobě samému, přijetí sebe sama, otevřeně vyjadřovat sebe 

sama.  

Tanečně-pohybová terapie si dle Čížkové (2005) klade za cíl dosáhnout: 

- emoční a fyzickou integraci jedince, 

- uvědomění si svého vlastního těla a jeho vztahu k prostoru, 

- realistické vnímání vnitřní představy o svém těle, 

- zvládání napětí v těle, úzkosti, stresu a potlačované energie, 

- schopnost rozpoznat a vyjádřit své pocity bezpečným a přijatelným způsobem 

- obohacení pohybového repertoáru 

- pomoc při kontrolování impulsivního chování. 

 

1.3.3 Pět teoretických principů taneční terapie 

Jelikož je tělo hlavním nástrojem taneční terapie, musíme si uvědomit a správně 

vykládat jeho reakce i v běžném každodenním životě. Pokud se naučíme mu naslouchat, jak 

reaguje na stres, na vypjetí či konflikty, lépe pochopíme a následně i vyjádříme emoce, které 
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jím proudí. Pomocí taneční terapie můžeme rozvíjet emocionální paměť, protože pracujeme 

se svaly v těle, které mohou emoční bloky uvolnit. Jak je uvedeno na začátku, tělo a mysl jsou 

navzájem propojené, a proto i případné fyziologické změny jsou propojené 

s psychologickými.  

Práce tanečně pohybové terapie se řídí dle Čížkové (2005) pěti teoretickými principy:  

1. Vzájemná interakce těla a mysli – taneční terapie vede k slovnímu vyjadřování 

emocí. 

2. Způsob provádění pohybu nám vypovídá o osobnosti člověka. 

3. Výsledek pohybově-taneční terapie je závislý na vztahu terapeuta s klientem. 

Terapeut s klientem komunikuje na neverbální úrovni a proto je terapie vhodná 

pro osoby, které nejsou schopny verbální komunikace. Tento vztah umožňuje 

změny v chování.  

4. Vychází se z předpokladu, že pohyb de facto tanec je výsledkem činnosti 

nevědomí. Díky pohybově-taneční terapii se stávají obsahy nevědomí symboly, 

které jsou dále interpretovány. 

5. Improvizovaný pohyb je sám terapeutický účinný, protože umožňuje člověku 

experimentovat s novými pohyby a prožívat tak novou zkušenost.  

 

1.3.4 Uplatnění taneční terapie  

Mezi klienty taneční terapie nacházíme osoby různého věku a zdravotního stavu. 

Terapie může být nápomocná osobám trpícím poruchami příjmu potravy, obětem domácího 

násilí – i dětem, může pomoci při řešení rodinných problémů. Má význam pro autistické děti, 

pro křehké staré lidi, pro různě handicapované – i pro vozíčkáře a pro lidi závislé na 

návykových látkách. (Veleta, Holmerová, 2007) 

 

ADMT3 vymezuje uplatnění taneční terapie tak, že taneční terapie je vhodná:   

- Pro každého, kdo prožívá těžkosti nebo se potýká s emocionálními problémy, 

konflikty nebo úzkostí. 

                                                 
3 ADMT  [online][cit.3.4.20011] Dostupné z: < http://www.admt.org.uk/whatis.html> 
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-  Pro lidi, kteří chtějí zlepšit osobní komunikační dovednosti, sebezkoumání a 

pochopení sebe sama. 

- Pro osoby, které mohou najít některé pocity a zážitky příliš ohromující, nebo obtížně 

sdělitelné slovy, nebo pro ty, kteří se chtějí vyhnout vyjádření pocitů slovy. 

- Pro ty, jejichž problémy jsou svázány s tělesnou podobou; zkreslenou představou 

nebo obavou o tělesný vzhled, skutečnými potíži s pohybem, jako je napětí či 

zablokování částí těla, poruchy pohybu nebo starost o blízkost, fyzický kontakt a 

důvěru. 

- Pro klienty, kde poškození nebo trauma může brzdit jejich schopnosti, nebo ty, 

kterým brání ocenění a pochopení silných a slabých stránkek. 

- Pro lidi, zejména v období krize, zejména nouze spojené se ztrátou, přechodem nebo 

změnou. 

- Pro ty, jenž cítí, že problémy, které prožívají trvají příliš dlouho, nebo ty, kteří mají 

všeobecný pocit, že "věci nejsou v pořádku"  pro ně, jejich vztahy nebo rodinu. 

- Pro ty, pro něž je verbální komunikace obtížně dostupná. 

 

Vidíme, že taneční terapie má široké pole užití. Avšak je nutné si uvědomit, že každá 

skupina klientů má svá specifika a musíme k ní podle toho přistupovat. Je nutné terapii 

přizpůsobit podle možností klientů. Níže si uvedeme některé specifické typy klientů dle 

Chaiklinové (1975). 

 

Psychotický pacient 

U psychotických pacientů, kteří zpravidla bývají v neustálém napětí přeučení pohybů 

či změna pohybů může vést k uvolnění tohoto napětí. Terapeut musí pacientovi jít tzv. 

„naproti“ a dokázat mu, že mu rozumí. Musí reagovat na pacientova gesta a předejít tak jho 

případné agresi. U hospitalizovaných pacientů je nutné si uvědomit, že se musí překonat 

pasivita a závislost, protože je tím skupina obvykle prostoupena. Avšak po prožité hodině již 

lze sledovat jisté změny, uvolnění i vzájemné naladění pacientů na sebe i terapeuta. 
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Neurotický pacient 

Práce s neurotiky je podobná práci s psychotiky. Je nutné pomoci jim uvědomit si své 

tělo, pracovat na pohybech, zklidňovat a postupně docílit spontaneity v pohybu. Techniky 

mohou být ale poněkud odlišné. Důraz je kladen na vnímání vnitřních impulsů a práci s nimi. 

Důležité je, aby se takovýto pacient zbavil svého napětí. Nejprve si ho však musí uvědomit, 

naučit se správně dýchat a pohybovat se.  

 

Autistické dítě 

Důležité je získat si pozornost dítěte. Zrcadlit jeho pohyby a pomoci mu formovat obraz jeho 

těla. Tato složka u dětí často chybí. 

  

Různé populace 

Taneční terapie se v dnešní době využívá v práci s různými skupinami, např. s tělesně 

postiženými, smyslově postiženými, retardovanými, atd. Vždy ale terapeut musí mít na 

paměti to určité postižení, které pacient či skupina má a taneční terapii tomuto postižení 

přizpůsobit. Důležité uplatnění nachází taneční terapie i v geriatrii. Vede k utužení fyzické 

kondice, ale také k rozvoji sociálních kontaktů a vztahů i k posílení sebevědomí a podpoře. 

Zároveň také, a to je neméně důležité, zahání samotu. V naší práci se budeme zabývat 

především taneční terapii se seniory žijícími v institucích, s pohybovým postižením a 

s demencí.  

 

1.4 Struktura 

Na začátku hodiny po seznámení se skupinou by mělo proběhnout zahřátí svalů. 

Terapeut by měl umět alespoň částečně odhadnout náladu ve skupině a podle toho hodinu 

řídit. Přístup ke každému pacientovi musí být velice individuální, závisí na jeho pohybových 

schopnostech a stylu. Terapeut se snaží pacientovi přizpůsobit a naladit se na jeho pohyby. To 

pomůže spolu s určitými cviky k následnému uvolnění emocí. Terapeut při zahřívání může 

pozorovat jedince i skupinu jako celek a vybrat tak ty nejvhodnější body a pohyby k následné 

komunikaci, a tím docílit otevřenosti. V rámci probíhající hodiny postupně dává do 

souvislosti různé pohyby a emoce, které se snaží popsat. Propojením spontánního vyjádření 

s druhým může hodina postupně za pomoci terapeuta nabývat na intenzitě. Nápady na pohyby 

mohou však vycházet i od účastníků hodiny. Na závěr se skupina opět sdružuje, pohyb se 
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zklidňuje a zostřuje se vnímání druhých. 

 
Adlerová (in ČÍŽKOVÁ, 2005, 64) popisuje fáze taneční terapie na tělesné úrovni: 

1. „zvýšená pozornost k určitým částem těla 

2. pohybové vzorce, které jsou kulturně pochopitelné 

3. pohyb, který se svou kvalitou vymyká běžným pohybům pacienta – např. samovolné 

zkrouceniny končetin do nepřirozených poloh, má význam jen pro osobu, která ho prožívá 

4. pojmenování 

5. verbální zpracování“ 

 

1.5 Role terapeuta 

Pohybově-taneční terapeuti pracují s lidmi různých věkových skupin a různým 

postižením, zdravotním stavem a možnými problémy v oblasti emoční i kognitivní. Terapie 

může probíhat v rámci pobytové i ambulantní léčby. Práce vychází ze spolupráce 

s psychiatrickými odděleními, klinikami, denními centry, ambulantními zařízeními, 

rehabilitačními centry a školami. Terapie může probíhat jak individuálně, tak ve skupině. 

(Veleta, Holmerová, 2007)  

Základním úkolem terapeuta je nabídnout klientovi stimulující interakci a přijetí. Měl 

by být schopen u něj rozvíjet pohybový projev a zároveň by měl terapii dát řád a strukturu, 

která by však klienta neměla ohrožovat a omezovat. V taneční terapii není důležitá estetická 

stránka pohybu, zda pacient umí tančit, ale vlastní vyjádření svých pocitů a myšlenek. Důraz 

je kladen na pocit bezpečí mezi terapeutem a pacientem. Taneční terapeuti mají vytvářet 

prostředí, kde se klient cítí bezpečně a v kterém může bezpečně vyjádřit své pocity. „Taneční 

terapie je vždy úspěšná, když s hudbou a pohybem dokážeme předat také humor a radost.“ 

(VELETA, HOLMEROVÁ, 2002, s. 13) 

Důležitá je z pozice terapeuta vlastní zkušenost a prožitek taneční terapie. Podle 

Čížkové (2005) by terapeut neměl mít jen terapeutické vzdělání, měl by mít také bohaté 

zkušenosti s pohybem nebo divadlem. Veleta (2002) považuje za ideálního tanečního 
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terapeuta bývalého profesionálního tanečníka po ukončení profesní kariéry, jelikož umí 

spojovat pohyb s hudbou a ví, jak hudba emočně působí. Zde se zřejmě odráží samotná 

Veletova minulost jako profesionálního tanečníka.   

Terapeut si však musí uvědomovat, že práce s pacienty je velice individuální a závislá  

i na kulturních zvyklostech. Pokud se někde mísí více kultur, terapeut musí být velice citlivý 

k odlišnostem v používání řeči těla. Musí si být vědom individuálních rozdílů mezi klienty na 

všech úrovních.  

 

Role terapeuta podle Titěrové (2009) 

Terapeut: 

- přichází do práce s úsměvem  

- tančí spolu s účastníky terapie 

- má cit pro rytmus a pohyb  

- zná svoji skupinu – zdravotní stav svých klientů 

- připraví se na každou hodinu 

- dělá pravidelné přestávky, dbá na dodržování pitného režimu 

- dodržuje přiměřenou délku terapie – 60 minut, u klientů s demencí 30 až 45 minut 

- dbá na individuální přístup ke klientům 
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2. BODY IMAGE, STÁŘÍ A NEMOC/ PROBLEMATIKA STÁ ŘÍ 

A PSYCHOTERAPIE SENIORŮ 

 

Každý člověk vnímá své vlastní tělo jako součást celkového obrazu. Toto vnímání se 

mění v různých životních obdobích, jedním z hlavních faktorů je věk. “Obraz člověka ve stáří 

je výslednicí mnoha různých procesů, z nichž některé jsou zásadní. Základním procesem, 

který obraz člověka ovlivňuje, je proces vlastního stárnutí lidského těla.” (VELETA, 

HOLMEROVÁ, 2007, s. 9) 

 

2.1  Fyzická aktivita 

Ve stáří patří k největším subjektivním obavám osamělost a nízká kvalita života 

podmíněná zdravotním stavem, který souvisí se soběstačností. Jedním z důležitých 

determinantů zdraví i soběstačnosti je fyzická aktivita. Zejména ve vyšším věku představuje 

snížení fyzické aktivity rizikový faktor mnoha onemocnění. Z čehož vyplývá, že přiměřená 

pohybová aktivita je důležitým aspektem zdraví. „Dostatečná fyzická aktivita snižuje 

mortalitu, morbiditu, riziko úrazů, zlepšuje kvalitu života, zlepšuje jak fyzické tak duševní 

zdraví, vytrvalost, svalovou sílu, náladu, celkovou kondici a funkční stav.“ (VELETA, 

HOLMEROVÁ, 2007, s. 7) 

Můžeme říci, že fyzická aktivita je ideální intervencí podpory zdraví, je totiž levná a 

dostupná. Pozitivní účinek má však jenom pokud je prováděna přiměřeně, v souladu 

s fyzickým stavem jedince. 

Stárnutí organizmu lze popsat dvěma způsoby. Jde především o normální fyziologické 

stárnutí, které se týká nás všech a o stárnutí organizmu způsobené onemocněním, které jsou 

ve vyšším věku stále častější. „Je nutné, aby fyzická aktivita během stárnutí byla v souladu 

s fyziologickými kapacitami jedince.“ (KALVACH, OTOVÁ, 2004, s. 141)  

Pravidelná fyzická aktivita posiluje kardiovaskulární systém, metabolismus a zlepšuje  
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funkci svalů,  pokud je prováděna v přiměřené míře k fyzickému stavu jedince.  K rychlému  

úbytku svalové hmoty dochází hlavně u seniorů a imobilních pacientů. 

Zejména u netrénovaných osob může dojít k oxygenačnímu stresu, který může vést k 

akutnímu poškození svalů a k chronickým zánětům. (Kalvach a kol., 2004) Udržení optimální 

úrovně pravidelné pohybové aktivity je cestou k samostatnosti, svobodě pohybu 

a k nezávislosti, čímž zvyšuje nejen fyziologickou adaptaci, ale i psychickou odolnost 

seniora. Udržení určitého stupně pohybové aktivity zabraňuje snížení svalové síly, úbytku 

objemu, poklesu počtu svalových vláken a degenerativnímu poškození kostí. 

Mnoho lidí věří, že intenzivnější pohyb přináší seniorům určité riziko, je to ale jen důsledek 

nedostatečné informovanosti a též nedostatek programů pro starší osoby, kde by mohly 

rozvíjet pohybovou aktivitu. 

Vyšší pohybová aktivita a tělesná zátěž má rizika, pokud se neprovádí v přiměřené míře, 

ale převáží zisk, který přináší, pokud je prováděna správně. Mezi benefity pak patří: 

- zvládaní zátěže bez obtíží a únavy 

- energetická rezerva pro náročnější aktivity 

- lepší zvládaní závažnějších onemocnění, úrazů a operací 

- zkrácení rekonvalescence 

- snížení rizika onemocnění 

- psychická rovnováha 

- zvyšuje sociální uplatnění (Kalvach a kol., 2004) 

 

2.2 Fyziologické  a psychické změny, které provázejí stáří 

V pokročilém věku přicházejí fyziologické změny pravidelně. Všechny tělesné změny 

jsou vnímány velmi citlivě. Jde především o úbytek kostní hmoty, úbytek svalové hmoty, 

změny pojivové tkáně a naopak přírůstek tukové tkáně. Dále pak onemocnění a poruchy 

akutní (úrazy, operace, nádorové procesy atd.) a choroby chronické, které vznikají v důsledku 

degenerativních onemocnění. Často se vyskytují změny v obrazu držení těla, které je 
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podmíněno zvýrazněním páteřních zakřivení.(Veleta, Holmerová, 2007) 

Stárnutí přináší nejenom fyziologické změny, ale také změny psychiky. Staří lidé se 

hůře vyrovnávají s jakoukoliv změnou a to především se změnou prostředí a ztrátou partnera. 

To také ovlivňuje vnímání tělesného obrazu i schopnost změny. Často se setkáváme 

s emočními poruchami. Nejčastější psychické poruchy vyššího věku jsou deprese, demence a 

delirium.  

 

Deprese  

Snižuje celkovou schopnost adaptace na fyziologické a somatické změny provázející 

stárnutí. Depresivní syndrom je často u seniorů přehlížen, ale zhoršují celkovou prognózu 

onemocnění. 

Hlavními příznaky jsou: 

• depresivní nálada 

• celková ztráta zájmu a bezútěšnost 

• zvýšená únavnost  

• nezájem o okolí a nedostatek podnětů (Veleta, Holmerová, 2007) 

S tím souvisí sebepodceňování, pocity viny nebo bezcennosti, sebevražedné myšlenky, 

poruchy spánku a pokles tělesné hmotnosti. Psychický stav seniora se somatizuje, objevují se 

zažívací potíže, nechuť k jídlu, nausea, porucha dýchání, bolesti hlavy. 

 

Delirium 

Bývá často přehlédnuto, především u hospitalizovaných seniorů. Podle formy se taky 

objevují různé příznaky. 

“Hypoaktivní delirium (zdánlivě snížená pohyblivost, téměř nenavazuje kontakt, halucinace 

nebo dezorientovanost a málo vegetativních příznaků) 

Hyperaktivní delirium (psychomotorický neklid, podrážděnost, halucinace, úzkost a silné 

vegetativní příznaky) Nejčastější formy jsou smíšené.”(SCHILER, OSTER, 2010, s. 70) 
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Demence 

Syndromem demence se budeme blíže zaobírat v kapitole č. 4. 

Dalším důležitým aspektem jsou změny smyslových orgánů a smyslů. Dochází k 

nevratnému úbytku smyslových schopností.  

 

2.3 Pohybová aktivita a kondice, rizika pohybové aktivity 

Pohybová aktivita by měla být pro starší lidi stejně důležitá jako pro lidi mladé. 

 „Kondice (měřená celkovou aerobní kapacitou) klesá o jedno procento každý rok od cca 30 

let, kdy je svalová síla i hmota maximální. To znamená, že výkonnost a svalová síla 

sedmdesátníků je zhruba poloviční.“ (VELETA, HOLMEROVÁ, 2007, s. 12).  Rozdíly 

v psychické i fyzické kondici se prohlubují a jsou různé. Samozřejmě jsou rozdíly mezi muži 

a ženami. Pohybová aktivita působí příznivě nejen u zdravých seniorů, ale taky u seniorů 

žijících v institucích, a u těch, jejichž zdravotní stav je horší. Pro člověka je důležitý jakýkoli 

pohyb. Je dobré využívat volnočasové aktivity, procházky, práci v zahradě, ale taky cílené 

cvičení. Nejproblematičtějším aspektem je motivace. 

Pokud člověk trpí akutním onemocněním, pohybová aktivita není příliš vhodná. U 

každého seniora je důležité brát v úvahu především jeho zdravotní stav, abychom se 

vyvarovali nadměrné zátěži, únavě, dušnosti nebo bolesti. 

Vysoká míra zátěže často neodpovídá možnostem organizmu a ten je přetěžován, je nutné 

zohledňovat proces stárnutí.  

Dalším velkým rizikem pro seniory, je riziko úrazů a pádů. 

 

2.4 Psychoterapie ve stáří 

Psychoterapie jako léčebné působení na nemoc nebo poruchu využívá psychologické 

prostředky. Principem je záměrné a cílevědomé nefarmakologické působení na pacienta.  
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Psychoterapie ve stáří je opředena mnoha předsudky, kvůli kterým je pro seniory nevhodná. 

Schuler  (2010) však uvádí reálná omezení psychoterapie ve stáří. Je to především proto, že 

senioři jsou v rozhovorech méně pružní, špatně chápou souvislosti a jsou méně přizpůsobiví. 

Bariéru tvoří i častá nedoslýchavost. Terapeut by toto měl zohlednit a měl by s klienty hovořit 

pomalu, hlasitě a dobře artikulovat. Fyzická postižení a poruchy hybnosti tvoří další omezení, 

proto je dobré provádět terapii v domácím prostředí. Úbytek paměti znesnadňuje vzpomínání 

a omezuje rozbor důležitých životních událostí. Duševní poruchy omezují užití verbálních 

technik a proto je vhodné zařazování neverbálních metod. Při průběhu hospitalizace nebo 

institucionalizace v LDN, domově důchodců nebo v psychiatrické léčebně se osvědčuje 

aktivizační terapie pohybem, zpěvem, hudbou, společenskými zábavami, léčba pomocí 

kontaktu s malými zvířaty a kognitivní trénink. Tyto metody zahrnují širší koncept geriatrické 

socioterapie.  

V geriatrii je využívána skupinová terapie nejen z důvodu funkčního zlepšení, ale i pro 

podporu společenských kontaktů a změnu chování. Minimum účastníků jsou čtyři, za 

maximum je považováno deset osob. Je důležitá motivace klientů, ta však není u seniorů vždy 

jednoduchá a je opět důležitý individuální přístup.  

 

2.4.1 Důležité zásady organizace skupinové terapie se seniory  (Schuler, Oster, 2010) 

- důležité je informovat klienty o času a místě skupinové terapie 

-  „povinná účast“ může sloužit jako motivace účasti 

- program musí zohledňovat individuální potřeby účastníků, individuální požadavky by 

měly být stupňovány tak, aby klient mohl vidět úspěch skupinové terapie 

- účastníky musí terapie bavit 

- terapie může probíhat formou celoskupinové práce, nebo v podskupinách, dvojicích 

nebo jednotlivě 

- při fyzioterapii a ergoterapii používáme pomůcky 

- vedoucí skupiny by měl podporovat komunikaci, na závěr terapie by měl být čas 

vyhrazený na případné rozhovory 
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- u geriatrických pacientů se doporučuje trvání terapie 30 minut, neměla by přesáhnout 

45 minut 

- na konci je dobré říci termín další skupiny a co bude jejím obsahem 

 

U klientů, kteří jsou díky svému handicapu neschopní účasti na skupinové terapii 

využíváme individuální terapii. Jsou to takové aktivity, které jsou vykonávány zcela 

samostatně, nevyžadují spolupráci. Mohou to být i aktivity každodenní potřeby, jako např. 

péče o tělo, vlasy a pleť, četba, korespondence nebo prohlížení fotografií. . Pokud ale klient 

není schopen samostatně tyto činnosti vykonávat, je třeba podpory personálu nebo rodinných 

příslušníků. Základním vztahem v tomto druhu terapie je vztah terapeut-klient. Samozřejmě i 

zde je cílem pomoci klientovi, dosáhnout takové změny, která je možná.  

 

 

2.5 Obecné zásady pro organizaci a vedení skupinových pohybových aktivit 

klientů seniorů  

V této kapitole budeme vycházet z Titěrové (2009). 

Tělesné cvičení, které je uzpůsobené určité skupině lidí (s ohledem na věk, pohlaví, 

diagnózu, zájem) označujeme jako kondiční skupinové cvičení. 

Kondiční cvičení můžeme rozdělit na: 

1. aktivační 

- cílem je fyzická a psychická aktivace 

- příprava klientů na prožití aktivního dne, potlačení únavy 

- svěží, dynamický charakter 

- vhodné vykonávat dopoledne (9 – 11 hod.) či brzy odpoledne (14 – 17 hod.)  

2. relaxační 

- cílem je uvolnění svalů, zklidnění nervové soustavy, uvolnění psychického napětí 
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- příprava na spánek 

- pomalý, klidný charakter 

- protahovací charakter cvičení 

- vhodné vykonávat v podvečerních a večerních hodinách (17 – 21 hod.), u neklidných 

klientů i během dne 
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3. TANEČNÍ TERAPIE SE SENIORY 

Ve stáří je schopnost pohybovat se omezená, význam pohybu však získává na 

důležitosti. Pravidelný pohyb v seniorském věku přispívá k hodnotnějšímu prožití posledních 

let, větší soběstačnosti, sebeúctě a prevenci onemocnění. Jelikož se fyzická aktivita snižuje 

s narůstajícím věkem, měla by být přizpůsobena kondici a zdravotnímu stavu seniora.  

Motivace klientů k pohybové aktivitě je obtížná, je třeba nabídnou program, který jim bude 

blízký, což  tanec často splňuje. Zařazení tance do pohybové terapie se objevuje po II. světové 

válce díky své účinnosti a nenáročnosti. 

 

3.1 Proč je tanec vhodný pro seniory 

- Tanec pomáhá zlepšit nonverbální komunikaci a sebedůvěru.  

- Umožňuje psychický a fyzický kontakt s jinými lidmi 

- Umožňuje dotek tanečníků mezi sebou a taky dotek mezi terapeutem a 

tanečníkem. Dotek je pro tanečníky velice důležitý, je vyjádřením vzájemné 

důvěry a bezpečí. 

- Tanec motivuje ke kondičnímu a rehabilitačnímu cvičení, zlepšuje koordinaci a 

držení těla (posiluje posturální svalstvo a svaly okolo páteře; uvolňuje flexory). 

- Zlepšuje kognitivní funkce a působí preventivně proti vzniku demence. 

- Na zklidnění až odstranění patologických příznaků může dobře působit vnímání a 

přijetí pravidelného hudebního rytmu. 

- Pohyb i samotná hudba, která se při terapii používá, zlepšuje náladu a odbourává 

stres. Klient se soustřeďuje na emotivní prožívání, při kterém se mohou vybavit 

krásné zážitky, které se staly před mnoha lety.  

- Každá pohybová aktivita a taky tanec zlepšuje náladu, působí preventivně proti 

vzniku deprese. 

- Pocity smutku můžeme díky tanci nahradit pocity radosti a také posílit naši 
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sebedůvěru. Klient se sám přesvědčí, že dokáže víc, než si myslel. (Veleta, 

Holmerová, 2007) 

 

3.2 Metody taneční terapie pro seniory 

U nás jsou známé tři metody jak pracovat s taneční terapií. Jsou to: Seniorské tance, 

Taneční hodiny pro seniory, a taneční terapie v domovech pro seniory. Z Německa pocházejí 

tzv. Seniorské tance. Připomínají nějakou činnost, používají různé předměty nebo se 

soustřeďují na procvičení některých částí těla. V rámci programu Stárnout zdravě v České 

republice se uskutečnily Taneční hodiny pro seniory především z důvodu zvýšit množství 

pohybu ve vyšším věku a také jako příjemná společenská událost. Často osamělí senioři se 

aktivně podílí na společenském dění. Pro výuku tanců byli osloveni profesionální tanečníci, 

celý kurz měl asi 10 lekcí. Senioři se scházeli pravidelně 1x týdně a postupně se učili pomalé 

historické  tance, slavnostní polonézu, country tance ale i makarenu či letkis. Závěrečná 

prodloužená se pro všechny stala slavnostní společenskou událostí. (Veleta, Holmerová, 

2002) Pro seniory žijící v domovech důchodců a dalších sociálních zařízeních, byla vytvořena 

speciální taneční metoda, která ovlivňuje nejen fyzický ale i psychický stav seniorů. (Veleta, 

Holmerová, 2007) Blíže se tomuto tématu budeme věnovat v kapitole č. 3.4. 

 

3.3 Zásady pro organizování taneční terapie 

Tak jako každá jiná terapie, potřebuje taneční terapie dobrou organizaci, aby měla 

správnou účinnost a naplňovala tak své cíle.  

 
− Nejdůležitější je vždy motivace, je třeba klienty motivovat ještě před zahájením 

taneční terapie a taky v jejím průběhu.  

− Ještě před začátkem musí terapeut znát problematiku cílové skupiny a přizpůsobit 

tomu náročnost. Není dobré zařazovat klienty s různým postižením do jedné skupiny. 
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− Je třeba mít ujasněný důvod, účel a alespoň přibližný výsledek, jehož chceme v 

 průběhu terapie dosáhnout.  (Veleta, Holmerová, 2007) 

− Je nutno znát předběžný počet seniorů a znát prostor, který je pro taneční terapii 

určený.  

− Terapeut dodržuje přiměřenou délku terapie – 60 minut, u klientů s demencí 30 až 45 

minut, dbá na individuální přístup ke klientům a dodržuje přestávky. 

− Terapeut vybírá hudbu, která se líbí klientům i jemu, středně rychlého tempa – příliš 

rychlá až agresivní hudba může vyvolat nesoustředěnost; pomalá hudba uspává. 

Klidná a melodická hudba je emotivní, rytmická a veselá je impulzivní – zrychlí 

srdeční tep, co má za následek prokrvení celého těla. 

− Při tanci je vhodné využívat pomůcky (hudební nástroje, míče, barevné šátky) 

− Terapeut by neměl příliš opravovat a poučovat, ale spíš motivovat a pochválit (Veleta, 

in Titěrová, 2009) 

 

3.4 Tanec se seniory v domovech pro seniory a jiných zařízeních 

V institucionálním zařízení žijí především senioři, kvůli zhoršení své zdravotní nebo 

sociální situace. Způsob dosavadního života se mění, nové prostředí je méně stimulující 

než normální život v rodině. Setkáváme se s postojem, že jejich tělo je pro ně zdrojem 

negativních zkušeností způsobených především nemocí. Taneční terapie je pro seniory 

příležitost se v rámci svých možností vrátit do běžného života, navazovat kontakt a 

vytvářet vzájemné vztahy. Víme, že taneční terapie pro ně znamená určitou společenskou 

událost, kde zavzpomínají na své mládí, snaží se slavnostněji upravit, je to příležitost pro 

změnu. 

Klienti využívají také rehabilitační a kompenzační pomůcky, kompenzační pomůcky 

se při tanci stávají středem našeho pohybu, klient se cítí bezpečněji. 
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„Do hodin taneční terapie je možné zapojit, kromě seniorů upoutaných na lůžko, všechny 

skupiny seniorů žijících v domovech důchodců. 

Jedná se o 

− seniory postižené Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence 

− seniory s výrazně omezenou mobilitou, zejména ty, kteří jsou upoutáni na invalidní 

vozík 

− seniory trpící multimorbiditou, syndromem křehkosti 

− seniory s depresí 

− seniory aktivní  a v podstatě soběstačné“ (VELETA, HOLMEROVÁ, 2007, s. 22) 

 

V případě menšího počtu klientů s různým onemocněním je možné spojení seniorů do 

jedné skupiny. Je však vždy potřebné brát do úvahy specifické potřeby jednotlivých 

onemocnění. 
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4. TANEČNÍ TERAPIE PRO IMOBILNÍ KLIENTY A KLIENTY 

S DEMENCÍ 

4.1 Demence a Alzheimerova choroba 

Původ slova „demence“ je z latinského de mens, což znamená pokles duševní činnosti. 

O demenci se hovoří jako o tiché epidemii 21. století. (Olmerová, in Titěrová, 2009) 

Psychické procesy a operace, pomocí nichž jedinec poznává okolní svět a sám sebe 

definujeme jako kognitivní funkce. Mezi ně patří vnímání, pozornost, představivost, myšlení, 

řeč a paměť. 

Demence představují skupinu duševních poruch způsobených úpadkem kognitivních 

funkcí, především paměti a intelektu. Takovýto člověk postupně ztrácí dovednosti nezbytné 

pro samostatnou existenci, a pak je odkázán na péči různých institucí (rodina, ústav sociální 

péče, nemocnice).  

Ze všech symptomů jsou právě poruchy kognitivních funkcí nejnápadnější, ale často 

bývají zaměňovány s roztržitostí, proto je důležitá včasná diagnostika a léčba.  

 

Hlavní příznaky syndromu demence: 

- úpadek rozumových schopností 

- poruchy paměti – nejprve je narušena krátkodobá paměť 

- dezorientace 

- poruchy abstraktního myšlení 

- poruchy motivace a pozornosti 

- poruchy chápaní 

- apraxie (neschopnost provádět jednoduché úkony), afázie (poruchy řeči), agnózie 

(neschopnost rozeznávat předměty) 

- změny chování 



   

 34 
 
  
 

- poruchy emotivity, nekontrolovatelné afekty  

- poruchy spánku 

- degradace osobnosti 

- další psychické poruchy, např. deprese, paranoia, poruchy vnímaní (Olmerová in 

Titěrová, 2009) 

Člověk trpící demencí si svůj problém často nechce připustit a bagatelizuje ho, 

představuje však pro něho obrovskou ztrátu, pronikající všemi aspekty života. 

 

„ Pro včasnou identifikaci demence je důležitých 10 varujících příznaků: 

1. trvalé zhoršování paměti, zapomínání událostí, obsahu rozhovorů, 

2. zapomínaní slov, nesrozumitelné vyjadřování, 

3. ukládání věcí na nesprávná místa, 

4. potíže s činnostmi vyžadujícími plán nebo postupné operace (uvaření jídla apod.), 

5. neschopnost orientace v prostoru a čase, 

6. neschopnost racionálního uvažování, 

7. zhoršující se abstraktní myšlení, 

8. změny nálad a chování, 

9. změny osobnosti, 

10. ztráta životní energie, aktivity a chuti do života.“  (TITĚROVÁ, 2009, str. 3) 

 

Léčba demence 

Protože dodnes nejsou známy příčiny vzniku a rozvoje nemoci, je i léčba 

problematická - demenci není možno vyléčit, umíme jen zpomalit její průběh a zmírnit 

symptomy (výjimkou je tzv. sekundární demence, která doprovází jiné onemocnění). Jsou 

potvrzeny dva rizikové faktory vzniku demence – úraz hlavy během života a chronický 

vysoký krevní tlak. Důležitou roli hraje i genetika. 

Základem péče o člověka s demencí je zachování jeho důstojnosti a kvality života. 

„Mezi ně patří farmakoterapie, psychoterapie (zejména kognitivní trénink a další 
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behaviorální postupy), léčba interkurentních (přidružených) onemocnění, rehabilitace 

tělesných funkcí a v neposlední řadě i práce s rodinou a dalšími pečovateli nemocného.“ 

(TITĚROVÁ, 2009, s. 3-4) 

 

Pozitivní přístupy k práci s lidmi 

- Centrování - připravení se na kontakt s jiným člověkem, soustředění se a vnitřní 

očištění 

- Podržení – vnímat, chápat a snášet projevenou emoci a city druhého 

- Facilitace – pomoc najít chybějící slovo, splnit úkol nebo začít dělat nějakou činnost, 

zlepšení výkonu jednotlivce za přítomnosti druhých lidí 

- Oslava – sdílet s člověkem i malé úspěchy, radost ze života 

- Stimulace – neverbální podněty jako třeba vůně, dotyk, zvuky 

- Relaxace – společně se uvolnit, odpočívat, smát se 

- Validace, potvrzení hodnoty - nahlédnout do reality, v níž se klient nachází, přijetí a 

respektování jeho tématu. „Validovat znamená potvrzovat, vzít na vědomí city druhých 

jako pravé a pravdivé, pomáhat řešit jejich vnitřní problémy tak, aby se jim vrátil 

pocit vlastní hodnoty, sebeúcty a aby se cítili spokojenější.“   (KALVACH, 2004, str. 

449) 

- Zmocňování, empowering – nedělat věci za člověka, ale pomáhat aby je zvládnul, 

podpořit soběstačnost  

- Začleňování, vtažení, inkluze – dát možnost diskutovat o problémech ve skupině, 

zapojit člověka a dát roli při společné činnosti 

- Konzultace, rada -  zapojit se do rozhodování o různých věcech, zjišťovat názor a 

snižovat tak napětí mezi klienty a personálem (Janečková, in Titěrová, 2009) 

 

DESATERO komunikace s pacienty se syndromem demence  

1. „P ři komunikaci omezujeme rušivé a rozptylující vlivy prostředí (např. rozhlasové 

vysílání), ujistíme se, že pacient dobře slyší, že má správně nastaveny kompenzační 
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pomůcky (naslouchadla) a že netrpí komunikační poruchou ve smyslu afázie. 

2. Pacienta povzbuzujeme vlídným zájmem, usilujeme o klidné chování a pozitivní výraz, 

omezujeme prudké pohyby a přecházení, zůstáváme v zorném poli pacienta. 

3. Mluvíme srozumitelně, pomalu a v krátkých větách. 

4. V hovoru se vyhýbáme odborným výrazům, žargonu, ale i frázím či ironicky míněným 

protimluvům. Používáme výrazy pacientovi známé a přiměřené. 

5. Používáme přímá pojmenování, vyhýbáme se zájmenům a pokud lze, tak na předměty, 

osoby, části těla, o nichž hovoříme, ukazujeme. Pokud pacient něco správně 

nepochopil, použijeme pokud možno jinou formulaci a neopakujeme stejná slova. 

6. Aktivně navazujeme a udržujeme oční kontakt a průběžně ověřujeme, zda pacient 

našim informacím správně porozuměl, důležité údaje píšeme navíc na papír. Pro 

získání pozornosti, případně pro zklidnění, používáme dotek. 

7. Využíváme neverbální komunikaci, mimiku, dotek a tyto projevy sledujeme a 

umožňujeme i u pacienta; jsme vnímaví k projevům úzkosti, strachu, deprese, bolesti. 

8. Dáme zřetelně najevo, zda odcházíme jen na chvíli nebo zda konzultace skončila. 

9. Pacienta nepodceňujeme, komunikaci neomezujeme, ale přizpůsobujeme jeho 

schopnostem. Pacienty informujeme o povaze a důvodu vyšetření či léčebného výkonu, 

během vyšetření s nimi komunikujeme, uklidňujeme je, postup komentujeme. 

10. Aktivně chráníme důstojnost lidí trpících syndromem demence, bráníme jejich 

ponižování, posilujeme jejich autonomii a možnost rozhodovat o sobě.“  (KALVACH, 

2008, s. 324) 

 

  Nejčastější příčinou syndromu demence je Alzheimerova choroba, vaskulární poruchy, 

velmi častá je smíšená forma demence, podílí se na ni jak Alzheimerova choroba, tak cévní 

změny mozku. „Alzheimerova choroba je závažné neurodegenerativní onemocnění, vedoucí 

k úbytku některých populací neuronů (nervových buněk) a v důsledku toho k mozkové atrofii 

(úbytku tkáně). To má pak za následek vznik syndromu demence.“ (JIRÁK, HOLMEROVÁ, 

BORZOVÁ., 2009, str. 29) 
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Stadia demence především alzheimerovy choroby 

- Mírná demence – lehké  stadium (porucha paměti, začíná se zhoršovat vyjadřování, 

potřebuje více času na běžné denní úkoly, úbytek sociálního myšlení až degradace 

osobnosti, zhoršení orientace a prostorového vnímání, problémy s psaním a početními 

úkoly) 

- Střední demence – vzrůstání deficitu krátkodobé i dlouhodobé paměti až 

k amnestické dezorientaci, přestávají být soběstační a stávají se plně závislým na svém 

okolí, často se objevuje apraxie, agnózie a afázie, poruchy chování až agresivita vůči 

svému okolí, poruchy spánku, deprese, bludy, halucinace, může se objevit taky 

inkontinence moči. 

- Těžká demence – pozdní stadium (nemocní jsou převážně dezorientovaní místem i 

časem, ritualizace pohybů, labilní oční kontakt, stávají se plně odkázaní na péči svého 

okolí, jsou inkontinentní a na základě svalové atrofie imobilní (Kalvach a kol, 2004) 

 

Může se nám zdát, že pacienti s rozvinutou formou demence žijí jakoby ve svém světě, 

zásadním omylem je se však domnívat, že nic nepotřebují. Člověk s demencí potřebuje cítit, 

že je milován, potřebuje laskavé a vlídné prostředí a dostatek podnětů. Senioři s demencí se 

radují z jednoduchých činností. Rádi se dívají na obrázky, dotýkají se plyšových hraček, 

vnímají hudbu i pohyb. 

 

4.2 Taneční terapie pro klienty s demencí 

Tanec a hudba jsou prostředkem nonverbální komunikace. Pohyb při tanci u pacientů 

s demencí by měl být jednoduchý a jemný, aby ho mohl klient snadno napodobit. Poslech 

hudby, příjemná atmosféra, pozitivní zpětná vazba, důvěra a empatie motivují klienta 

k vlastnímu pohybu, k pozvolnému získávaní důvěry v sebeuplatnění a zájmu o dění kolem 

sebe. 
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Aktivity v kruhu jsou nejvhodnější uskupení pro terapeutickou hodinu u osob trpících 

demencí, vytváří pocit bezpečí. Součástí kruhu je i terapeut, klienti mají možnost se vzájemně 

sledovat. „Pomáhají také k vyjádření a vzájemnému předávání emocí.“ (VELETA, 

HOLMEROVÁ, 2007, s. 25) 

Na to, aby klientům s demencí tanec nezevšedněl a zároveň si zachovali v sobě emoce, 

které při něm pociťovali, stačí se taneční terapii věnovat jednou týdně v pravidelné době. 

 

Zásady provádění pohybové terapie u klientů s demencí podle Velety (in Titěrová, 2009) 

1. respektovat osobnost nemocného, jeho zdravotní stav 

2. zajistit stabilní formu cvičení, postupně ji můžeme mírně změnit 

3. variabilita cviků, aby hodina každého zaujala 

4. vytvoření důvěrného vztahu mezi klientem a terapeutem 

5. klidné prostředí 

6. denní nebo týdenní pravidelný režim 

4.2.1 Průběh terapie u klientů s demencí 

Na začátku terapie navodíme správnou atmosféru vhodným výběrem hudby (je dobré, 

když hudba hraje už při příchodu klientů na terapii).  

Všechny cviky provádíme do hudby, klidně a pomalu. Nezapomínáme na pravidelné 

dýchání.  

Při terapii terapeut sedí v kruhu, aby na něj cvičenci viděli, jednotlivé pohyby opakuje 

dvakrát až čtyřikrát. (Veleta, Holmerová, 2002) 

Používáme jednoduché pohyby, např. tleskání a jednoduché říkanky nebo písničky, 

které senioři snadno zopakují. 

Po úvodním pozdravení začíná rozcvička. Důležitá je výchozí poloha, nejlépe na židli 

(nebo vozíku). Pokračujeme dechovým cvičením. Rozcvička by neměla být delší než 15 

minut (při hodinové terapii) a po jejím konci chvíli relaxujeme. Všechny cviky provádíme 

klidně a pomalu. 
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Příklady jednotlivých cvičení: 

- narovnáme páteř opřením o opěradlo, úklony a rotace, uvolníme krční páteř 

- procvičíme ramena, zvedneme ruce nahoru, před sebe a do stran 

- ukloníme trup do obou stran 

- můžeme kroužit zápěstím 

- procvičíme dolní končetiny – nejprve uděláme kroužky jedním chodidlem, pak 

druhým, můžeme zadupat 

- předkloníme tělo, vezmeme do rukou vždy jedno koleno a s napřimováním ho 

přitáhneme k hrudníku 

- přidáme kroužky: kroužíme pomalu rameny, kroužíme dlaněmi a předloktím (s 

rukama nad hlavou i před tělem), kroužíme chodidly (v různých kombinacích – 

například chodidla a ramena, dlaně a chodidla apod.)   (Veleta, Holmerová, 2002) 

 

Po rozcvičení a relaxaci začneme tančit . Hudbu změníme na rytmickou, můžeme začít 

podupávat, tleskat. Po takovémto zahřátí přejdeme na samotný tanec. Na úvod vyzveme 

cvičence k tanci, nejlépe na pomalejší valčík, jelikož je většina klientů hůře pohyblivých, 

vezmeme je za ruce a pomůžeme jim. S klienty komunikujeme, poděkujeme za tanec.  Během 

několika skladeb bychom se měli věnovat všem klientům. (Veleta, Holmerová, 2002) 

Účastníci terapie mohou tancovat v kruhu, dají se použít prvky z rozcvičky, nebo se 

jenom v kruhu držet za ruce. Také se účastníci mohou chytit v pase a vytvořit „hada“, je to 

bezpečnější než tanec v kruhu. Můžeme využít i různé pomůcky. 

 

Na závěr pustíme pomalou hudbu a relaxujeme, seniory pochválíme a připomeneme další 

střetnutí.  
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4. 3 Taneční terapie pro pohybově postižené seniory  

U seniorů dochází k pomalému úbytku svalové hmoty, někdy až do také míry, že se 

stávají imobilní a potřebují invalidní vozík. Dalšími příčinami, proč starší lidé potřebují 

invalidní vozík, jsou např. poškození centrálního nervového systému, úrazy, bolestivé stavy 

nosných struktur.  Invalidní vozík se tak stává součástí jejich každodenního života, je 

důležitou kompenzační pomůckou. Některým seniorům umožňuje jejich duševní a fyzický 

stav rehabilitaci a nácvik s vozíkem, a tak dokáží svůj vozík ovládat sami. Většina křehkých 

geriatrických pacientů, pacientů s demencí a zhoršujícím se zdravotním stavem potřebuje pro 

mobilitu na vozíku dopomoc. 

Pokud tedy senior používá invalidní vozík, využije ho i při taneční terapii. Pocit 

radosti a možnosti tance můžeme docílit i v sedě, pacienti využívají pohyby, které už nejsou 

pro ně běžné, a tak se zvyšuje jejich sebevědomí.(Veleta, Holmerová, 2007) Vozík tedy není 

překážkou, ale prostředkem, díky němuž se může senior aktivně do terapie zapojit. 

 

4.3.1 Popis terapie u klientů s pohybovým postižením 

Prostor musí být větší, aby nedocházelo ke kolizím. Tancujeme v půlkruhu, tak, aby 

všichni viděli terapeuta, který sedí na židli nebo vozíku. Při rozcvičce hraje pomalá, relaxační 

hudba. Používáme cviky jako u klientů s demencí. Klienti pohybují zdravými končetinami. 

Musíme dávat pozor na cviky dolních končetin, takovéto cviky nezařazovat vůbec, pokud 

máme ve skupině klienta s oboustrannou amputací noh nebo paraplegika. 

Můžeme pustit rychlejší hudbu a vytleskávat – všichni najednou; vytleskává ten, na kterého 

terapeut ukáže. Nacvičujeme i samotné ovládání vozíku – pacienti vyjedou do středu kruhu, 

objedou kruh. 

Po rozcvičce začneme tančit  na pomalejší valčík, walse anebo mazurku.  Terapeut 

může vozík tlačit před sebou, může klienta držet za ruce a tím vozík táhnout nebo tlačit. Když 

už je vozík v pohybu, může terapeut vzít klienta za ruku a vést ho po kruhu nebo otáčet na 

místě. Pokud vozík stojí na místě, terapeut kolem něj tančí a střída jen držení rukou. Tanečník 
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(účastník terapie) se svým tanečním partnerem (terapeutem) spolupracuje rukama a držením 

těla. Terapeut by měl tančit se všema klienty, zároveň do tance zapojuje i asistenty, kteří se 

terapie účastní. (Veleta, Holmerová, 2002) 

V zařízení s pevným režimem dne se skupinové cvičení přizpůsobuje právě tomuto 

režimu. Není vhodné s cvičením končit méně než 30 minut před jídlem a začínat s ním dříve 

než dvě hodiny po jídle.  
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4.4 Organizace taneční terapie  

podle Velety (in Titěrová, 2009) 

Příprava prostoru pro cvičení 

V ideálním případě by měl být prostor na cvičení dostatečně velký – minimálně 2m2 

pro jednoho klienta, zapomenout bychom neměli ani na dostatečný prostor pro 

předcvičujícího.  

Prostor by měl být světlý, větratelný, s vhodnou podlahovou krytinou. Výhodou je 

zrcadlová stěna. 

Měli bychom mít část na odložení osobních předmětů nepotřebných k cvičení a také 

místo, kde mohou být uschované pomůcky a náčiní pro cvičení.  

Pokud tyto podmínky dodržet nemůžeme, je potřeba vše přizpůsobit, abychom klienta 

neznevýhodnili.  

 

Délka a stavba cvičební jednotky 

Cvičební jednotka má tři cvičební části (úvodní, hlavní, závěrečná), její délka není pevně 

stanovena, ale pohybuje se v rozmezí 25 – 60 minut. Zohledňuje se zdravotní stav a kondice 

cvičenců, řídíme se podle méně zdatných klientů. 

 

1. Úvodní část 

- uvedení na místa 

- kontrola vhodné výstroje na cvičení (obuv, oblečení) 

- zahájení a seznámení s průběhem cvičení 

2. Hlavní část 

- postupné procvičení všech partií těla 

- v první polovině se věnujeme cvikům novým, ve druhé cvičíme cviky už známé 

3. Závěrečná část 

- zklidnění po cvičení (uvolnění, protažení) 
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- rozloučení 

- je důležité klienty jmenovitě chválit.  

 

Pokyny k vedení cvičební jednotky 

Informujeme klienta, co cvičí a proč to cvičí.  

„Je dobré, aby skupinu vedl vždy jeden terapeut nebo skupina terapeutů, kteří se 

dohodnou na metodickém postupu a umí se vzájemně rovnocenně zastoupit.“(TITĚROVÁ, 

2009, s. 8) 

Výchozí polohu volíme podle typu skupiny. Je vhodné začít tak, abychom v průběhu 

cvičení polohu zbytečně neměnili, od nižších poloh do vyšších (např. z lehu do sedu, ze sedu 

do stoje). Rytmus cvičení spojujeme většinou s rytmem dýchaní, podle kterého můžeme 

zjistit, kdo cvičí dobře a kdo ne. 

Ukázka by měla být srozumitelně vysvětlena, můžeme popsat i jednotlivý účinek 

cviků. K správnému pochopení cviku klientům pomáháme pasivním pohybem. Dojde-li při 

cvičení k chybě, upozorňujeme na ni hned a ne až na konci cvičení. 
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5. INSTITUCIONÁLNÍ TERAPIE SE SENIORY 

5.1 Institucionální péče v České republice 

„Dlouhodobá ústavní péče je charakterizována chronicitou a pokročilým stupněm 

zdravotního postižení, nesoběstačnosti a závislosti na péči druhé osoby, multidisciplinárním 

přístupem, zapojením dalších sektorů (komunita, služby), spoluprací zdravotníků se 

sociálními pracovníky i s laiky (rodina, dobrovolníky, charitativní zařízení).“(KALVACH, 

2004, s. 472) 

 Cílem je stabilizovat zdravotní stav a pozitivně ovlivnit kvalitu života. Převládá zde péče 

ošetřovatelská, paliativní a rehabilitační. Z výše uvedeného vyplývá, že v institucionální péči 

jsou ty osoby, které potřebují trvalou pomoc druhé osoby – buďto nemají rodinu nebo již 

rodina není schopna (ochotna) jim péči poskytnou. Nejčastěji tak jsou v péči osoby žijící 

mimo partnerský vztah – vdovci a především vdovy (díky vyššímu dožívanému věku). 

Přechod do institucionální péče je pro seniora velmi zlomová, je to totiž potvrzení jeho 

nesoběstačnosti. Změna prostředí je pro seniora stresující. Je to pro něj zátěž.  

„Kalvach (2004) uvádí mezi zátěže a rizika institucionalizace: 

- změna prostředí a neznalost nových prostor a lidí 

- porušení stávajících mezilidských vazeb a seberealizace 

- ztráta a ohrožení soukromí 

- změna životní perspektivy a sebehodnocení 

- ztráta nebo omezení kontaktů s vnějším světem a různé formy deprivace 

- nevhodné jednání personálu či ostatních klientů 

 

5. 2. Typy ústavní sociální péče pro seniory 

Za seniory jsou považováni občané, kterým byl přiznán starobní důchod.  Zařízení sociální 

péče poskytují služby sociální péče dle zákona 108/2006 Sb.. Před rokem 2006 se rezidenční 
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služby pro seniory dělily na domovy důchodců, domovy s pečovatelskou službou a domovy-

penziony pro seniory. Podle zákona 108/2006 se všechny tyto zařízení souhrnně řadí pod 

kategorii domovy pro seniory. (Matoušek, 2007) Ty jsou zákonem charakterizovány: 

Domovy pro seniory 

(1) „V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby. 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 

b) poskytnutí stravy, 

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

f) sociálně terapeutické činnosti, 

g) aktivizační činnosti, 

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.“ 

(Zákon o soc. službách, 108/2006 Sb., § 49) 

 

Sociální péče o seniory nacházíme i ve zdravotnických zařízeních, jakými jsou 

například i hospic a léčebna dlouhodobě nemocných.  

 

5.3 Účel terapií 

Terapie mají za cíl změnit sebehodnocení člověka, zvýšit jeho sebevědomí, integrovat 

jeho osobnost a přinést mu pocit smysluplného naplnění života.  

Skupinová terapie vede klienty ke komunikaci s druhými, má možnost komunikovat o své 

vlastní práci a svých pocitech.  

Holmerová (2007) uvádí mezi terapiemi vhodnými pro seniory, zejména tedy pro 
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seniory postižené kognitivní poruchou tyto terapie: ergoterapie, fyzioterapie, kognitivní 

rehabilitace, senzorická stimulace, orientace v realitě, reminiscenční terapie, kinezioterapie, 

taneční a pohybový program, arteterapie, terapeutické vaření (pečení), muzikoterapie, 

zooterapie. Dodejme ještě videotrénink interakcí, psychodrama a bazální stimulaci. 

Samozřejmostí by měl být individuální přístup ke klientovi a jeho potřebám. Měla by 

mu být vybrána taková terapie, která je pro něj nejvíce vhodná (případně jejich kombinace). 

Potřeby seniora by měly být zkoumány až několikátý den po přijetí do institucionální péče, 

neboť je třeba určitá doba na to, aby se mohl na nově vzniklou situaci adaptovat.  Za základní 

metody zjišťování informací o klientovy považujeme: rozhovor s rodinou a pacientem, 

pozorování v běžných situacích, vlastní testování, které by se mělo týkat kognitivních funkcí 

a soběstačnosti, případně dalších dle konkrétního postižení. (Holmerová, 2007). Na základě 

šetření by měl být vypracován individuální plán, dle kterého by se mělo vycházet a  měli by 

se sledovat jím určené cíle.  

Správně zvolená aktivita by měla být smysluplná, měla by působit na všechny složky 

osobnosti, působit na klientovy silné stránky a měla by zachovávat důstojnost starého 

člověka. (Holmerová, 2007) 

 

5.4 Stav realizace institucionální terapie v ČR 

Realizace institucionální terapie v ČR se hodnotí těžko, protože tato tématika je opomíjená. 

Podle výzkumu provedeného v kraji Vysočina (Hodáňová, 2010), který je zaměřen na 

„alternativní terapie“ vyplývá, že nejpoužívanější formou terapie je ergoterapie, která byla 

praktikována ve všech 13 zkoumaných zařízeních. Na druhém místě se na pomyslném 

žebříčku umístila muzikoterapie a arteterapie, Na posledním místě je canisterapie jako 

zástupce zooterapie.  
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5.4.1 Nejrozšířenější nemedikamentózní terapie: 

Arteterapie 

Arteterapie je v širším smyslu slova terapie uměním, v užším terapie výtvarným 

uměním. Bývá organizována skupinově. Jejím cílem je aktivizace klientů. Umožňuje zjistit, 

na jaké úrovni jsou jejich tělesné, duchovní a psychické schopnosti. Pomáhá seniorům 

přizpůsobit se poklesu fyzických sil a specifikům důchodového věku. Vede k rehabilitování 

paměti, cvičí jemnou motoriku a posiluje tak vlastní hodnotu. Vede klienty také k tomu, aby 

se naučili něco nového, jsou podněcováni ke komunikačním hrám. Oblíbené jsou rukodělné 

činnosti. (Schuler, Oster, 2010) 

 

Muzikoterapie 

Muzikoterapie je léčebný postup využívající hudbu. Spojuje v sobě poznatky 

medicíny, psychologie, hudební pedagogiky a estetiky. Využívá zvukové efekty nástrojů a 

harmonické nebo disharmonické tóny. Jejím cílem je udržení a posílení tělesného, duševního 

a duchovního zdraví. V geriatrii se osvědčily 2 rozdílné přístupy: podpůrná muzikoterapie a 

funkční muzikoterapie. U nich je důležitý slovní kontakt se seniorem, aby mohl sdělovat své 

prožitky. Muzikoterapie může aktivovat různé životní prožitky, které si mohou vyžádat 

dalšího odborného zpracování. (Schuler, Oster, 2010) 

 

Podpůrná muzikoterapie 

Jejím cílem je odstranění negativních emocí a podpora sociálních dovedností, rozvoj 

kreativity a osobní iniciativy. Základem je hudební improvizace na předem dohodnuté téma.  

 

Funkční muzikoterapie 

Funkční muzikoterapie využívá hudbu ke zmírnění organických a psychosomatických 

funkčních poruch. (Schuler, Oster, 2010) 
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Zooterapie 

Ústavy sociální péče a domovy pro seniory se mohou zapojit do tzv. návštěvních 

programů, během nichž je možné přivést zvíře. Ústavy také mohou rozhodnou o tom, že 

budou samy chovat některé druhy zvířat nebo vytvoří takové podmínky, aby klienti mohli být 

přijati do péče i se svým vlastním zvířetem, na které jsou fixováni a které je nedílnou součástí 

jejich života.  

Za nejvhodnější zvířata jsou považování psi a kočky, na které jsou zvyklí i obyvatelé 

měst. Psi mají ve zvyku zahrnout člověka do své „smečky“. Méně využíváni jsou pak 

hlodavci jako králíci a morčata a drobnější, jako třeba křečci. I když si tato zvířata nedokáží 

vypěstovat takový vztah k člověku, nabízejí mnoho příležitostí ke kontaktu při péči o ně. 

Zlepšují sociální kontakty mezi ošetřujícím personálem a klienty i vztahy mezi klienty 

samotnými. U nepohyblivých seniorů lze využívat ptáky v kleci nebo akvarijní rybky. 

(Nerandžič, 2006) 

 

Výhody využití zvířat v ústavní péči 

- klient přebírá odpovědnost za chov a péči o zvíře 

- zvířata zlepšují komunikaci na úrovni personál-klient, ale také klient-klient 

- handicapovaní klienti se soustředí na aktuální dění okolo zvířete a nezabývají se 

minulostí 

- zvířata dávají pozitivní impulzy a obohacují emotivní složku života, nerozlišují mezi 

zdravým a nemocným 

- zvířata částečně suplují lidskou lásku 

- klienti nevyžadují takovou pozornost personálu, přispívají tak k duševní hygieně 

pracovníků 

- dochází ke snížení spotřeby léků a technických pomůcek (Nerandžič, 2006) 
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Ergoterapie 

Ergoterapie se používá u osob s motoricko-funkčními, senzomotoricko-percepčními a 

psychosociálními poruchami. Za její cíl můžeme považovat snahu zajistit klientům nejvyšší 

možnou každodenní způsobilost, dobrou kvalitu života a účast ve společnosti.  

U klientů se pracuje na normalizaci svalového tonusu, nacvičování fyziologický průběh 

pohybů a jeho uplatňování v běžných aktivitách.  Základem tréninku jsou činnosti každodenní 

potřeby: přesuny z lůžka na vozík, z vozíku na židli, na toaletu, do vany; osobní hygiena, 

konzumace jídla a pití a péče o domácnost. Vše samozřejmě na úrovni, které je klient 

schopen. Do sféry ergoterapie patří i obstarání a zácvik v používání speciálních pomůcek jak 

pro klienta, tak případně zácvik i rodinných příslušníků. (Schuler, Oster, 2010) 
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6. EXPERIMENT 

V praktické části se snažíme na konkrétních příkladech zjistit, zda má taneční terapie 

vliv na každodenní činnosti u klientů s demencí.  

Hlavním cílem je zjistit působení taneční terapie u klientů s demencí.  

Dílčím cílem je působení taneční terapie u klientů s demencí v rámci každodenních 

činností.  

Použité metody: 

Pro získání dat byl použit z části předem připravený rozhovor s otevřenými otázkami 

o životě námi vybraných klientů. Ve dvou případech nám odpovídali rodinní příslušníci 

a v jednom případě sama klientka. Pro záznam byla zvolena možnost s použitím diktafonu. 

Rozhovory probíhaly v domově seniorů. Délka rozhovorů byla různá od 60 minut až 

do 120 minut. Celkem byly provedeny 3 rozhovory a to z důvodu malého množství klientů 

s demencí na oddělení s pobytem alespoň jeden rok. Životní příběhy jsou doplněny krátkou 

kazuistikou.  

Další vyšetřovací metodou, kterou jsme použili je MMSE (Mini-Mental Stade 

Examination) Test byl proveden v červnu 2009 na začátku taneční terapie a v červnu 2010 při 

ukončení našeho experimentu. 

MMSE Testuje: 

• Orientaci osobou, místem a časem 

• Zapamatování tří slov 

• Odečítání od stovky po sedmi 
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• Poznávání a pojmenování předmětů 

• Splnění úkolu 

• Překreslení obrázku 

• Opakování věty 

Třetí metodou je dotazník určený tanečnímu terapeutovi, zdravotním sestrám, pracovníkovi 

v sociálních službách a rodinnému příslušníkovi. 

Experiment probíhal od července 2009 do července 2010 

 

6. 1 Životní příběhy a kasuistiky 

Za důležité informace o klientech považujeme jako jejich životní příběh, který vypovídá o 

tom, čím si v životě klienti prošli a co může působit na jejich dnešní psychický stav. 

Kasuistika je důležitá pro uvedení diagnózy.  

 

6.1.1 Paní Miroslava 

Život paní Miroslavy pomohla napsat její dcera. 

Paní Miroslava se narodila v roce 1923 jako prostřední dítě, prožívala krásné dětství. 

Chodila do rodinné školy, kde uplatnila svůj talent k ručním činnostem a hlavně k malování. 

Ve svém vzdělání pokračovala na Obchodní škole, své znalosti rozvíjela v oblasti jazyků. 

Naučila se německy, anglicky a španělsky. Pak přišla válka a jako dvacetiletá byla totálně 

nasazená do Lipska. Nebyla tam však dlouho, přišlo bombardování a jí se podařilo utéct. 

Vlakem se dostala až k hranicím a pomocí lidí, které poznala cestou, až za hranice. Její radost 

netrvala dlouho, po návratu se schovala v místě rodného bydliště. Bohužel ji ale udali. 
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Maminka nechtěla, aby jejich dcera trpěla a tak šla místo ní do vězení. Nakonec se p. 

Miroslava sama přihlásila. Byla poslána do pracovního tábora do Plzně. Zachránil ji její 

budoucí manžel Jan, který jí dal podepsat list o tom, že se vezmou a tak se rok 1944 stal 

rokem svatby. Jejich manželství vydrželo 47 let, měli čtyři děti, ale dvě už zemřely. Pracovala 

jako učitelka angličtiny a španělštiny. Mezi její koníčky patřil sport, kreslení a ruční práce. 

Její zdravotní stav nyní nedovoluje vykonávat tyto záliby, své volné chvilky si zpestřuje 

koukáním televize a poslechem hudby. 

Kasuistika 

Paní Miroslava se narodila v roce 1923. Trpí středně těžkou demencí. Po smrti 

manžela přestávala zvládat domácnost. Ve vesnici v které bydlela, začala bloudit, nedokázala 

se orientovat. Po tom co zabloudila a hledala ji policie, si ji dcera vzala k sobě do Brna, tam 

navštěvovala denní stacionář. Pak se odstěhovala k synovi do Prahy. Její zdravotní stav se 

zhoršoval a syn se oni už nezvládal postarat. Dnes je v domově pro seniory. Při našem prvním 

setkání 20. 6. 2009 byla klientka klidná, orientovaná osobou, ale dezorientovaná místem a 

časem. Je komunikativní, slyší dobře, na čtení používá brýle. Objevují se časté změny nálady, 

má problémy s běžnými denními činnostmi (oblékání a hygiena). Z důvodu zlomeniny 

kyčelního kloubu je hůře pohyblivá. Jako kompenzační pomůcku používá chodítko, v chůzi je 

nejistá. Objevuje se inkontinence moči. 

MMSE (Mini-Mental Stade Examination) při prvním setkání 10 bodů 

 

6.1.2 Paní Jana  

Životní příběh paní Jany poskytla klientka sama. 

„Mé vzpomínky na minulost jsou většinou velmi smutné, ačkoli jsem měla život ráda, 

ten můj bych znova prožívat nechtěla. Narodila jsem se v roce 1927. Mé dětství bylo celkem 
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dobré, žili jsme s rodiči ve starém domě u matčiny bezdětné tety. Moje sečtělá a vzdělaná 

maminka mi umožnila chodit do obecné školy ve Francouzském ústavu v Praze. Nejlepší 

přítelkyní mi byla moje učitelka, rodilá Francouzka, provdána v České republice. V poslední 

třídě se konal výběr pro dětskou roli ochotnického vystoupení a madam Henriette si vybrala 

mě. Byl to snad nejšťastnější den v mém životě a poslední dobrý zážitek mé maminky. Krátce 

potom odešla do nemocnice na operaci a po ročním velkém utrpení zemřela na rakovinu v 38 

letech. Moje nejmilovanější učitelka byla německým vojákem zastřelena, když první den po 

okupaci vyvěšovala československou vlajku. Mé mládí za německé okupace bylo v neustálém 

strachu. Z vlastního domu jsme museli do cizího. Často nás předvolávali na gestapo a jeho 

vystěhovalecký úřad. Osm mých příbuzných bylo umučeno v koncentračním táboře hlady a 

mrazem. Mému tátovi hrozilo vyvlastnění podniku a já jsem se bála při každém zazvonění. 

Táta mě chtěl poslat do USA, sám nedokázal opustit ČSR. Bez něj jsem odejít nechtěla, 

schovávala jsem se, kde se jen dalo. Byla jsem trvale léčená na neurologii, přežila jsem asi 8 

operací. Zůstaly mi různé následky, pocit úzkosti, roztržitost a pomalý pracovní výkon. 

Zaměstnána jsem byla především v domácnosti. Také jsem jezdila pomáhat na veletrh do 

Lipska a tam překládala obchodní dopisy. Naučila jsem se německy a částečně anglicky. Po 

válce jsem se provdala a po patnácti letech čekala syna. Bydleli jsme dlouho vedle sklepa. 

Manžel po 20 letech požádal o rozvod, odstěhoval se a sebou vzal i malého syna. A já jsem 

zůstala sama bez finanční pomoci. Syn se v dospělosti ke mně vrátil. Po zkušenostech, které 

jsem zažila, už nevěřím lidem. Zajímám se o přírodu, koukám na přírodopisné a historické 

filmy.“ 

Kazuistika  

Paní Jana se narodila v roce 1927, trpí lehkou formou demence a depresemi. 

V domově pro seniory je už pátým rokem. Hůř si zvyká na nové prostředí. Je společenská, ale 

s klienty moc nekomunikuje. Nedodržuje domovní řád, je náladová a často slovně agresivní. 

Často se u ní objevují úzkostné stavy, nervozita a snížená výkonnost. Je částečně imobilní, 

jako kompenzační pomůcku požívá invalidní vozík. Na pravé ucho hůře slyší, a tak používá 
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naslouchátko, vidí dobře, klientka je částečně inkontinentní. 

MMSE: (Mini-Mental Stade Examination) při prvním setkání 23 bodů 

 

6. 1. 3. Paní Věra 

Informace o životě paní Věry poskytla vnučka 

Paní Věra se narodila v roce 1914 v Brně, v rodině krejčího. Vyrůstala se svým bratrem ve 

velmi nábožensky založené rodině. Vystudovala nejprve měšťanskou a obecnou školu, poté 

obchodní akademii. V období války pracovala v malém německém podniku. S manželem se 

seznámila už na obchodní akademii. Po dlouhém přátelství a krátkém odloučení za války, kde 

byl manžel nuceně nasazen do Berlína, se vzali. Po skončení 2 sv. války se přestěhovali opět 

do Prahy, měli čtyři děti. Po maturitě dětí pracovala jako úřednice v bance. Mezi její koníčky 

patřila hudba, tanec a procházky. 

Kasuistika 

Paní Věra se narodila v roce 1914, v domově pro seniory je už jedenáct let. Dnes už s těžkou 

formou demence. Před sedmi lety ještě četla, dnes je už plně imobilní a inkontinentní, 

verbálně nekomunikuje, nevydává žádné zvuky, je velmi klidná. Očním kontaktem reaguje na 

jméno, jinak na podněty nereaguje. 

MMSE(Mini-Mental Stade Examination) při prvním setkání 0 bodů 

 

6.2 Hypotézy 

Na základě výše uvedených životních příběhů a kasuistik vyslovujeme hypotézy: 
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Hypotéza č.1: Na základě teoretických poznatků o taneční terapii, předpokládáme, že se stav 

klientů zlepší po absolvování 1 roku taneční terapie.  

Hypotéza č.2: U klientů s lehkou formou demence bude rozdíl výraznější. 

Hypotéza č.3: Klienti, kteří minimálně reagují na podněty s okolí s těžkou formou demence, 

nebudou viditelně reagovat ani na taneční terapii. 

Použitá metoda: sbírání informací pomocí předem připraveného dotazníku z ošetřovatelského 

hlediska. 

V dotazníku byly použity tyto otázky:  

1. Myslíte si, že se změnila u klienta verbální nebo nonverbální komunikace? Pokud ano, 

uveďte příklad. 

2. Dokáže klient lépe, hůř nebo stejně vyjadřovat své emoce? 

3. Má podle vás taneční terapie u vybraných klientů vliv na celkový stav klienta( ve 

smyslu neklidu, zmatenosti, poruch spánku a celkového stavu klienta? 

4. Vnímáte nějaký rozdíl v soběstačnosti? Ať už v jemné nebo hrubé motorice? 

Dotazováni byli taneční terapeut, rodinný příslušník, zdravotní sestra a pracovník 

v sociálních službách na působení taneční terapie během námi zadaného časového období 

jednoho roku na uvedené klientky. 

 

6. 3 Výsledky dotazníkového šetření 

Klientka č. 1, paní Miroslava 

Druhé testování MMSE 20. června 2010 
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MMSE (Mini-Mental Stade Examination) 10 bodů 

Odpověď na otázku č. 1 : Myslíte si, že se změnila u klienta verbální nebo nonverbální 

komunikace? Pokud ano, uveďte příklad. 

a. Pohled tanečního terapeuta: Klientka působila víc jako introvert, po asi 3 měsících se 

rozmluvila a dokázala lépe využívat verbální komunikaci.  

b. Pohled rodinného příslušníka: Naše maminka, nám ráda o taneční terapii povídá  např. 

„Jak si dnes zatančila s mladým pánem a vůbec mu nevadilo, že má chodítko“  Takže 

myslím, že se i verbální komunikace zlepšila. 

c. Pohled zdravotní sestry: Klientka vyjadřuje to, co chce beze strachu, dokáže si 

zazvonit a říci co potřebuje, předtím vždy čekala  jestli někdo nepůjde kolem. 

d. Pohled pracovníka v sociálních službách: Pořád dokola se ptá, kdy už bude taneční 

terapie. 

 

Odpověď na otázku č. 2: Dokáže klient lépe, hůř nebo stejně vyjadřovat své emoce? 

a. Pohled tanečního terapeuta: Více se směje, tleská a tancuje s radostí. 

b. Pohled rodinného příslušníka: Přijde mi, že má radost z maličkostí. 

c. Pohled zdravotní sestry: Na taneční terapii se těší, předtím si nepamatuji, že by se na 

něco těšila. 

d. Pohled pracovníka v sociálních službách: Myslím, že to prospělo její sebedůvěře, má 

radost, když ji pochválíme. 

Odpověď na otázku č. 3: Má podle vás taneční terapie u vybraných klientů vliv na celkový 

stav klienta( ve smyslu neklidu, zmatenosti, poruch spánku a celkového stavu klienta? 

a. Pohled tanečního terapeuta: Netrávím s klientkou tolik času ale na hodinách taneční 

terapie je klidná. 
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b. Pohled rodinného příslušníka: Asi se tolik nevzteká. 

c. Pohled zdravotní sestry: Nezvoní si ve tři hodiny, že chce další prášek na spaní, tak asi 

ano. 

d. Pohled pracovníka v sociálních službách: Nerozčiluje se tolik kvůli maličkostem, ale 

jinak se dokáže pořádně rozčílit. 

Odpověď na otázku č. 4: Vnímáte nějaký rozdíl v soběstačnosti? Ať už v jemné nebo hrubé 

motorice? 

a. Pohled tanečního terapeuta: Při taneční terapii určitě, především v hrubé motorice. 

b. Pohled rodinného příslušníka: Ano, překvapila mě u procházky, myslím, že se naučila 

lépe zacházet s chodítkem. 

c. Pohled zdravotní sestry: Myslím, že má větší jistotu v chůzi. 

d. Pohled pracovníka v sociálních službách: Jo, cítí se bezpečněji při chůzi a taky při 

běžných denních činnostech. 

 

Klientka č. 2 paní Jana 

Druhé testování MMSE 20. června 2010 

MMSE (Mini-Mental Stade Examination) 23 bodů 

Odpověď na otázku č. 1: Myslíte si, že se změnila u klienta verbální nebo nonverbální 

komunikace? Pokud ano, uveďte příklad. 

a. Pohled tanečního terapeuta: Klientka je na hodinách taneční terapie příjemná, 

komunikuje verbálně i nonverbálně, nemá strach říci svůj názor 

b. Pohled rodinného příslušníka: Maminka je spokojená, neustále o taneční terapii mluví 

a mluví o ní moc hezky. 

c. Pohled zdravotní sestry: Klientka je spokojená, našla si téma pro rozhovor, myslím, že 
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se spřátelila i s jinými klienty. 

d. Pohled pracovníka v sociálních službách: Určitě klientce pomohla, nemluví o tom co 

ji trápí, ale má určitou pro ni příjemnou aktivitu. 

 

Odpověď na otázku č. 2: Dokáže klient lépe, hůř nebo stejně vyjadřovat své emoce? 

a. Pohled tanečního terapeuta: Klientka má radost ze života a dokáže tu radost dát 

najevo. 

b. Pohled rodinného příslušníka: Je to pro ni zdrojem krásných emocí, které předtím 

dlouho nezažila. 

c. Pohled zdravotní sestry: Je více spokojená sama se sebou i svým okolím. 

d. Pohled pracovníka v sociálních službách: Není naštvaná, určitě ji to pomohlo 

 

Odpověď na otázku č. 3: Má podle vás taneční terapie u vybraných klientů vliv na celkový 

stav klienta ( ve smyslu neklidu, zmatenosti, poruch spánku a celkového stavu klienta)? 

a. Pohled tanečního terapeuta: Není tolik nervózní a myslím, že se zlepšil její celkový 

stav. 

b. Pohled rodinného příslušníka: S maminkou se dá bez problémů bavit a nevidí život tak 

černě, zlepšil se její celkový stav. 

c. Pohled zdravotní sestry: Celkový stav klientky je lepší, díky aktivitě lépe spí, je 

spokojenější a nepotřebuje každý den prášek na spaní. 

d. Pohled pracovníka v sociálních službách: Stav klienty se zlepšil. 

 

Odpověď na otázku č. 4: Vnímáte nějaký rozdíl v soběstačnosti? Ať už v jemné nebo hrubé 

motorice? 

a. Pohled tanečního terapeuta: Klientka se více pohybuje, její pohyby jsou koordinované 
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a je si jistější. 

b. Pohled rodinného příslušníka:Ppo dlouhé době můžeme jít na procházku třeba i 

s chodítkem, maminka tvrdí že si dokáže už sama skoro zapnout knoflíky 

c. Pohled zdravotní sestry: Snaží se více věcí dělat sama a jde jí to, zlepšila se jí 

především jemná motorika. 

d. Pohled pracovníka v sociálních službách: Klientka je soběstačnější. 

 

Klientka č. 3 paní Věra 

Druhé testování MMSE 20.června 2010 

MMSE (Mini-Mental Stade Examination) 0 bodů 

 

Odpověď na otázku č. 1: Myslíte si, že se změnila u klienta verbální nebo nonverbální 

komunikace? Pokud ano, uveďte příklad. 

a. Pohled tanečního terapeuta: Klientka na hodinách vydává zvuky, určitou melodii. 

b. Pohled rodinného příslušníka: I když s námi maminka nekomunikuje, zdá se nám že 

nás víc vnímá. 

c. Pohled zdravotní sestry: Klientka s námi nonverbálně komunikuje, reaguje na hlas, 

zvuk, ne jenom na jméno. 

d. Pohled pracovníka v sociálních službách: Klientka se usmívá a komunikuje, jenom my 

to nerozeznáváme. 

 

Odpověď na otázku č. 2: Dokáže klient lépe, hůř nebo stejně vyjadřovat své emoce? 

a. Pohled tanečního terapeuta: Klientka více reaguje na dotyk, pohlazení i pohyb. 
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b. Pohled rodinného příslušníka: Vím, že když se ji pohladím, že je to příjemné, reaguje 

taky na úsměv. 

c. Pohled zdravotní sestry: Při převazech je na ní znát, že se jí to nelíbí. 

d. Pohled pracovníka v sociálních službách: Při nepříjemných činnostech trochu 

zmačkne ruku a dá znát, že se jí to nelíbí. 

 

Odpověď na otázku č. 3: Má podle vás taneční terapie u vybraných klientů vliv na celkový 

stav klienta( ve smyslu neklidu, zmatenosti, poruch spánku a celkového stavu klienta? 

a. Pohled tanečního terapeuta: Stav klientky se celkově zlepšil, vnímá věci i barvy kolem 

sebe. 

b. Pohled rodinného příslušníka: Stav maminky se moc nezlepšil, ale to by byl zázrak, 

důležité je, že se nezhoršuje. 

c. Pohled zdravotní sestry: Klientka je spokojená, její stav se nezhoršuje. 

d. Pohled pracovníka v sociálních službách: Klientka reaguje a komunikuje v rámci 

svých možností. 

 

Odpověď na otázku č. 4: Vnímáte nějaký rozdíl v soběstačnosti? Ať už v jemné nebo hrubé 

motorice? 

a. Pohled tanečního terapeuta: Klientka se snaží mávat a hýbat rukama, zrcadlí pohyby, 

je to velký pokrok. 

b. Pohled rodinného příslušníka: Maminka používá více ruce, zkouší povrch věcí, má 

svého oblíbeného plyšového zajíčka, jemná motorika se určitě zlepšila. 

c. Pohled zdravotní sestry: Zlepšila se jemná motorika, ale snaží se zvedat i ruce. 

d. Pohled pracovníka v sociálních službách: Víc vnímá dotyky a reaguje na ně pohybem 

a očním kontaktem. 
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6. 4 Výsledek experimentu 

V praktické části jsme se snažili zjistit působení taneční terapie na klienty s demencí a 

to nejen při taneční terapii, ale v každodenním životě. Pozorovali jsme vliv taneční terapie na 

tři klientky s demencí. Určili jsme si tři základní hypotézy. 

Hypotéza č.1: Na základě teoretických poznatků o taneční terapii, předpokládáme, že se stav 

klientů zlepší.  

Výsledek: Naše očekávání se splnilo, taneční terapie měla určitý vliv na zlepšení především 

emočního stavu klientů. 

Hypotéza č.2: U klientů s lehkou formou demence bude rozdíl výraznější.  

Výsledek: Tím, že každý z vybraných klientů má jiný stupeň demence a každý pokrok je pro 

něj i jeho okolí důležitý, nejde přesně určit, co je víc a co je míň. Rozdíl ve všech složkách, 

které jsme zkoumali (verbální a neverbální komunikace, vyjadřování emocí, celkový stav 

klienta i soběstačnost) v otázkách byl viditelný a zřetelný. 

Hypotéza č.3: Klienti, kteří minimálně reagují na podněty s okolí s těžkou formou demence, 

nebudou viditelně reagovat ani na taneční terapii.  

Výsledek: Naše poslední hypotéza je vyvrácena, přesvědčili jsme se, že i klient s těžkou 

formou demence nejen že může tančit, ale může se i v určitých oblastech zlepšovat. 

V průběhu experimentu jsme provedli dvakrát test MMSE na začátku a na konci a zjistili 

jsme, že sice se na základě testu stav nezlepšil. Pro nás je podstatné že se nezhoršil.  

Jak vyplývá u výše uvedených hypotéz a jejich potvrzení a vyvrácení, taneční terapie 

je jasně přínosná pro klienty s demencí a pohybovým postižením.  Samozřejmě záleží na typu 
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a závažnosti postižení, ale prokázalo se, že nastávají po roční terapii změny i u nejtěžších 

forem demencí. I když by se mohlo zdát, že tyto změny jsou nepatrné, je nutné si uvědomit, 

že syndrom demence neumíme léčit a tím pádem je jakákoliv změna k lepšímu velmi vítána.  

Taneční terapie se potvrdila být vhodným terapeutickým prostředkem pro 

handicapované seniory.   
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit úlohu pohybu a tance a její aplikaci v praxi, 

především u seniorů s demencí a pohybovým postižením. V první kapitole jsme rozebrali 

historické využití tance a jeho léčebné a náboženské využití. Zdůraznili jsme 

nepostradatelnou a důležitou roli terapeuta. 

Ve druhé části jsme se zamýšleli fyzickou aktivitou a pohybem. Pohybová aktivita by 

měla byt pro starší lidi stejně důležitá jako pro lidi mladé. Zaměřili jsme se na využití pohybu 

a tance jako nástroje neverbální komunikace a vyjadřování emocí. Definovali jsme si změny 

spojené se seniorským věkem, pohyb vhodný pro seniory a pohyb méně vhodný. Na základě 

prostudované literatury jsme zjistili, že tanec a pohyb je neoddělitelnou součástí života. 

Uplatnění taneční terapie je široké. Třetí a čtvrtá část se věnovala ústřednímu tématu 

naší práce taneční terapií se seniory, seniory s demencí a pohybovým postižením. Taneční 

terapie se tak stává důležitou terapií u seniorů s různým onemocněním. V poslední teoretické 

části jsme se zamysleli nad komplexní terapií a její realizací v ústavní péči. 

V praktické části jsme se pokusili na konkrétních případech zjistit vliv taneční terapie 

v každodenním životě člověka s demencí. Ukázalo se nám, že taneční terapie má vcelku velký 

vliv na seniory postižené demencí, neboť u nich vyvolává změny k lepšímu. Zejména pak u 

seniorů s nejtěžší formou demence, pro které je často již jedinou terapií. Z našich poznatků 

vyplývá, že velkým přínosem je, že se klienti na terapii cítí příjemně a těší se na další setkání.  
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Příloha č. 1 
 
Test MMSE - Mini Mental State Examination 
Test MMSE je standardem pro vyšetřování poruch paměti u demencí. K provedení testu 
budete potřebovat asi čtvrt hodiny času. Připravte si několik čistých papírů, psací 
potřeby a hodinky a samozřejmě chvíli času svého blízkého. Vyberte pokud možno 
klidné prostředí bez rušivých vlivů. Vyžadujte plnou spolupráci testované osoby. 
Pozorně si pročtěte zadání každého úkolu a připravte se na jednotlivé úkoly. Každou 
otázku položte nejvýše třikrát. Pokud testovaný neodpovídá, skórujte "0". Akceptujte 
jakoukoliv odpověď, nepouštějte se do diskusí. Za každou správnou odpověď připište 1 
bod. 
1. Orientace 
Položte nemocnému následující otázky: 
"Které je roční období?" 
"Který máme nyní rok?" 
"Kolikátého je dnes?" 
"Který den v týdnu je dnes?" 
"Který je měsíc?" 
"Ve kterém jsme městě?" 
"Ve kterém jsme okrese?" 
"V jaké jsme zemi?" 
"Jak se jmenuje místo, kde teď jsme?" 
"V kolikátém jsme poschodí?" 
2. Opakování a paměť 
Upozorněte nemocného, že budete vyšetřovat paměť: 
"Nyní vyjmenuji tři věci. Až je všechny vyjmenuji, budu chtít, aby jste je zopakoval. 
Dobře si je zapamatujte. Za několik minut se Vás na tyto předměty znovu zeptám." 
LOPATA ŠÁTEK VÁZA 
"A nyní prosím slova zopakujte." 
LOPATA ŠÁTEK VÁZA 
Pokud není pacient schopen splnit úkol, opakujte výrazy dokud si je nezapamatuje. 
Maximálně však pětkrát. Je to podmínka pro další úkoly. 
3. Pozornost a počítání 
"Nyní odečtěte od 100 vždy číslo 7. Až odečtete pětkrát za sebou, skončete." 
93 86 79 72 65 
Jestliže testovaný udělá chybu a od chybné hodnoty dál odečítá správně, počítejte pouze 
tuto chybu. 
13 3 
Alternativa: Pokud testovaný nechce počítat, vyzvěte jej: 
"Hláskujte pozpátku slovo POKRM." 
M R K O P 
4. Vybavování 
"A teď prosím zopakujte slova, která jsem Vám před chvílí říkal." 
LOPATA ŠÁTEK VÁZA 
5. Poznání předmětů 
"Co je to?" Ukažte hodinky. 
"Co je to?" Ukažte tužku. 
6. Opakování 
Vyzvěte nemocného, aby po Vás opakoval následující větu: 
"První pražská paroplavba." 
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7. Stupňovaný příkaz 
Položte před pacienta čistý papír. 
"Nyní vezměte do pravé ruky tento papír, přeložte jej napůl a dejte ho na podlahu." 
1. stupeň: uchopení papíru do pravé ruky 
2. stupeň: přeložení papíru na polovinu 
3. stupeň: položení papíru na podlahu 
8. Reakce na psaný pokyn 
Napište na papír čitelný pokyn "ZAVŘETE OČI". 
Ukažte pacientovi napsaný pokyn a vyzvěte jej: 
"Přečtěte, co je tady napsáno, a udělejte to." 
9. Psaní 
Dejte pacientovi psací potřeby a papír a vyzvěte jej: 
"Napište libovolnou větu." 
Věta musí být smysluplná a napsaná spontánně. Může obsahovat chyby, ale musí mít 
podmět a přísudek. 
10. Malování podle předlohy 
Dejte pacientovi opět papír a psací potřeby. Požádejte ho, aby podle předlohy nakreslil 
následující obrazec. 
 

 
 
 
Pro započítání bodu musí být zachováno všech 10 úhlů a dva musí být v překřížení. 
Průnik obou pětiúhelníků musí tvořit čtyřúhelník. Roztřesení a rotace obrazce nevadí. 
Celkové skóre (0-30):........................... 
Hodnocení: 
27-30 bodů bez poruchy kognitivních funkcí 
26-25 bodů hraniční stav 
18-24 bodů lehká demence 
9-17 bodů středně těžká demence 
< 9 bodů těžká demence 
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Taneční terapie 

Dance therapy 

 

 

Veronika Vašiová 

 

Resumé 

Práce se věnuje pohybu a fyzické aktivitě v každodenním životě. Pojednává o vývoji a 

významu tance a taneční terapie jako součástí lidského dorozumívání, vyjadřování emocí a 

zlepšení koordinace pohybů. Práce uvádí základní pojmy, definice, cíle a možnosti využití 

taneční terapie. Je kladen důraz na důležitost taneční terapie pro seniory, především pro 

klienty s demencí a pohybovým postižením. Akcentuje její využití v praxi. 

 

Summary 

Thesis focuses on physical activity in everyday life. It discusses the development and 

importance of dance and dance therapy as a part of human communication and emotional 

expression. The thesis presents basic concepts, definitions, goals and possibilities of dance 

therapy especially for clients with dementia and mobility disabilities. 

 

 


