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Anotace  

(v jazyce českém) 

  Teoretická část bakalářské práce se zabývá především charakteristikou procesu 

stárnutí a s ním spojenými změnami v ţivotě člověka. Dále je autorčiným záměrem 

čtenáře seznámit s potřebami starších lidí v nastávající etapě ţivota, moţnostmi a 

metodami jejich aktivizace.  

  Cílem autorky je dostatečným způsobem představit čtenářům změny, které probíhají 

během stárnutí a jak je moţné co nejdéle uchovávat určité moţnosti a schopnosti 

seniora v pokročilém věku. Vybrané kapitoly práce píší o sociální práci se seniory 

v ubytovacích zařízeních a s ní spojenou úlohou sociálního pracovníka.  

  V praktické části autorka čerpá především z absolvované praxe v konkrétním 

ubytovacím zařízení pro seniory, která je doplněna stručnými shrnutími rozhovorů 

s několika klienty tohoto zařízení.  Jejím záměrem je co nejlépe prezentovat své 

poznatky, které měla moţnost získat při práci s klienty i pouhým pozorováním 

v Domě Kněţny Emmy v Neratovicích a na základě těchto poznatků představit rozsah 

aktivizace seniorů v tomto zařízení, coţ je hlavním tématem této bakalářské práce. 

Annotation 

(v jazyce anglickém) 

  The theoretical part of the thesis describes characteristics of the process of ageing 

and the changes in an individual's life that accompany it. The author also introduces 

the needs of the elderly and the means of keeping them active.  

  The author's aim is to identify changes that take place during the ageing process and 

how best to maintain abilities of the elderly in an advanced age. Some chapters of the 

thesis describe the role of social workers in homes for elderly people.  

  The practical part of the thesis is based on the author's work experience in a home 

for the elderly. It is supplemented with interviews with several clients of this 

institution. The aim of this part is to present author's experience from working with 

the clients and observation in the 'Dum of  Knezna Emma' (the Duchess Emma 

House) and to summarize the extent of activation of the elderly in this institution. 



Klíčová slova 

(v jazyce českém) 

stárnutí, stáří, změny, senior, sociální práce, péče, aktivizace, Dům Kněţny Emmy 

Keywords 

(v jazyce anglickém) 

ageing, old age, changes, senior citizen, social work, care, activation, 'Dum of  Knezna 

Emma' (the Duchess Emma House) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsah 

 

Anotace 

Klíčová slova 

Obsah 

Úvod ................................................................................................................................................ 8 

Teoretická část ............................................................................................................................... 10 

1 Stárnutí a stáří........................................................................................................................ 10 

1.1 Charakteristika stárnutí a stáří ..................................................................................... 10 

1.2 Změny ve stáří ...................................................................................................................... 11 

1.2.1 Biologické změny .............................................................................................................12 

1.2.2 Psychické změny ..............................................................................................................12 

1.2.2.1 Proměna kognitivních (poznávacích) funkcí ......................................................13 

1.2.3. Sociální změny ................................................................................................................14 

1.3 Potřeby ve stáří ....................................................................................................................14 

1.3.1 Tělesné potřeby ................................................................................................................ 15 

1.3.2 Psychické potřeby ........................................................................................................... 15 

1.3.3 Potřeby v sociální oblasti ..............................................................................................16 

1.4 Význam víry ve stáří ...........................................................................................................16 

1.5 Shrnutí.................................................................................................................................... 17 

2 Sociální práce se seniory .................................................................................................... 18 

2.1 Péče o seniory v pobytových a sociálních zařízeních ............................................. 18 

2. 2 Sociální práce se seniory v domově pro seniory .................................................... 20 

2.2.1 Činnosti sociálního pracovníka v domově pro seniory ...................................... 20 

3 Aktivizace seniorů ................................................................................................................ 25 

3.1 Pojem aktivizace a její cíle .............................................................................................. 25 

3.2 Aktivizace seniorů v domově pro seniory.................................................................. 26 

3.3 Shrnutí ...................................................................................................................................31 

Praktická část................................................................................................................................. 33 

4.1 Dům Kněžny Emmy v Neratovicích (DKE) - domov pro seniory........................ 33 

4.2 Aktivizace seniorů v Domě Kněžny Emmy v Neratovicích (DKE) ..................... 36 

4.2.1 Práce s klienty v DKE – Dílna ručních prací, ( Skupinová rehabilitace, 
Trénink paměti, Reminiscence, Muzikoterapie) ........................................................... 39 

4.2.2 Dotazování a charakteristika techniky dotazování ............................................ 44 

4.2.2.1 Interpretace výsledků dotazování ......................................................................... 44 

4.2.2 Závěry ................................................................................................................................ 47 

Závěr ............................................................................................................................................. 49 

Seznam pouţité literatury 

Seznam příloh 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Úvod 

  Aktivita je projevem tělesné i psychické pohody a vysoké kvality ţivota. Aktivní styl 

ţivota je důleţitý v  kaţdém období bytí člověka, zvláště ve stáří je důkazem dobrého 

stavu a soběstačnosti jedince, proto si myslím, ţe aktivizace seniorů a podněcování 

starších lidí k jisté míře aktivity je nezbytnou a velmi důleţitou součástí práce se 

seniory, ať uţ v různých programech v ústavních zařízeních, či v běţném ţivotě. 

  Proces stárnutí je spojen s mnoha změnami tělesné, psychické i sociální oblasti 

ţivota jedince, které s sebou přirozeně nesou změny potřeb člověka ve zmíněných 

sférách bytí. Stárnoucímu jedinci se mění pohled na ţivot v souvislosti se 

zkušenostmi, moţnostmi a schopnostmi limitovanými zdravotním stavem, sociálním 

zázemím, vírou a mnoha dalšími faktory. Stáří však není jen obdobím změn a nárůstu 

potřeb. Někteří lidé si dokonce myslí, ţe „starý člověk musí být nemocný a nemohoucí 

jedinec“, coţ však nemusí být pravidlem. Období stáří můţe být krásnou etapou 

ţivota, v níţ si jedinec muţe uţívat čas klidu a moţností vyplnit svůj volný čas tím co 

ho baví a kdy se můţe člověk věnovat činnostem, na které se dříve z nějakého důvodu 

neměl čas a rád by tyto činnosti zařadil do svého ţivota.  

  Aktivizaci seniorů jsem si jako téma své bakalářské práce zvolila, protoţe si myslím, 

ţe toto téma je velmi aktuální a samozřejmě také z vlastního zájmu, protoţe jednou 

z alternativ práce, které bych chtěla v budoucnu vykonávat, je právě činnost zaměřená 

na práci se seniory v oblasti aktivizace. 

  V teoretické části se zabývám všeobecným představením pojmů „stáří a stárnutí“ za 

pomoci pouţitých definic od odborníků působících v této oblasti. Cílem teoretické 

části je rovněţ poukázat na změny spojené se stárnutím po biologické, psychologické 

a sociální stránce a v souvislosti se změnami také popsat potřeby člověka 

v seniorském věku, které jsou těmito změnami do jisté míry podmíněny. Jedna 

z kapitol je věnována sociální práci se seniory a činnostem sociálního pracovníka 

v domově pro seniory. Na konci teoretické části se zaměřuji na aktivizaci seniorů, její 

význam pro ţivot staršího jedince a její cíle. Na konec kaţdé kapitoly jsem zařadila 

stručné shrnutí informací, jeţ byly v průběhu kapitoly uvedeny. 

  Cílem praktické části je představení rozsahu aktivizace seniorů v konkrétním 

zařízení, které je podmíněno mou individuální praxí. Nezbytnou součástí je 

představení konkrétního domova pro seniory, ve kterém jsem měla moţnost praxi 
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vykonávat, metody aktivizace a terapeutický úsek, jeţ je zaměřený na aktivizaci. 

Popisuji zde průběh praxe, činnosti, poznatky a zkušenosti, které jsem měla moţnost 

nasbírat v jejím průběhu za pomoci personálu tohoto zařízení a v neposlední řadě za 

pomoci klientů a práce s nimi. Představuji zde metodu dotazování, kterou jsem 

pouţila, pro získání informací od klientů, na jejímţ základě jsou v práci obsaţeny také 

stručná shrnutí rozhovorů s klienty instituce, s nimiţ jsem měla moţnost pracovat a 

kteří byli ochotni semnou rozhovory na toto téma vést. Moţnost uskutečnit rozhovory 

s klienty jsem vyuţila především jako doplnění absolvované praxe. 
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Teoretická část 

1 Stárnutí a stáří 

Motto: 

  „Mladé dovede být každé tele, ale zestárnout, holenku, to je kumšt.“                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                /Karel Čapek/ 

  V této části práce se věnuji stárnutí a stáří v mnoha oblastech ţivota člověka. Mým 

záměrem je zde přiblíţit definice stárnutí a stáří od autorů, kteří se zabývají, či 

zabývali tímto tématem. Charakterizovat stárnutí je velmi nesnadné, protoţe existuje 

několik definic, avšak ţádná z nich není zcela výstiţná. Je mnoho moţností jak 

bychom mohli pojmy stáří a stárnutí vysvětlit, proto se v této kapitole pokusím 

z pohledů vybraných autorů vyjádřit to nejdůleţitější. Dále se zabývám probíhajícími 

změnami v ţivotě člověka během stárnutí ve vybraných oblastech ţivota jedince a tím 

podmíněnými potřebami staršího člověka v těchto oblastech. 

 

1.1 Charakteristika stárnutí a stáří  

  „Stárnutí je fyziologickou součástí lidí, zvířat a rostlin“ (Mlýnková, J., 2011, s. 13), 

je to celoţivotní individuální proces, coţ je dáno různou genetickou výbavou, ale také 

různými ţivotními podmínkami, interakcemi s prostředím, odlišným zdravotním 

stavem a ţivotním způsobem. V procesu stárnutí „vznikají degenerativní změny ve 

tvaru buňky a její funkci (degenerace = úpadek ve vývoji, vývojový pokles nebo 

ústup).“ (Mlýnková, J., 2011, s. 13) Tyto změny probíhají individuálně během ţivota 

jedince a nastupují v různou dobu, u někoho je průběh změn velmi rychlý, u jiného 

pomalejší. „Změny tkání a buněk související se stárnutím zpravidla začínají ve 30 

letech života člověka.“ (Mlýnková, J., 2011, s. 13) Dle Marie Vágnerové je za mezník, 

který definitivně potvrzuje počátek stárnutí, povaţován věk 50 let.  (Vágnerová M., 

2007 str. 229) Stárnoucí člověk si uvědomuje ohroţení svých jistot a moţné riziko 

uţít si dosaţené sociální pozice, získaných prostředků a citového zázemí. „Stárnutí je 

spojeno s vědomím, že začal proces postupného zhoršování vlastní tělesné i 

psychické kondice, různých kompetencí i sociálního postavení, a že jde o proces, 
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který je neodvolatelný a nevratný.“ (Vágnerová, M., 2007, s. 229) Z pohledu Zdeňka 

Kalvacha je stáří důsledkem a projevem geneticky podmíněných procesů, které jsou  

pozměňovány dalšími faktory. Těmito faktory jsou především choroby, ţivotní způsob 

a ţivotní podmínky. Dále je stáří spojeno s řadou významných změn sociálních 

(osamostatnění dětí, penzionování a jiné změny sociálních rolí). Všechny změny se 

vzájemně prolínají a ovlivňují. (Kalvach, Z., a kol. 1997, s. 18) 

  Vědci, kteří se zabývají stárnutím, vypracovali několik teorií, které by nám mohli 

pomoci vysvětlit, proč vlastně ke stárnutí buněk dochází. Těchto teorií je několik, ale 

mnohé z nich jsou velmi sloţité, proto uvedu jen některé z nich dle Mlýnkové. 

 

Teorie stárnutí 

→ Teorie působení zevních vlivů, teorie volných radikálů, genetická teorie, 

imunologická teorie 

  Teorie působení zevních vlivů říká, ţe proces stárnutí je negativně či pozitivně 

ovlivněn zevními vlivy jako je působení chemických látek na lidský organismus 

člověka, potrava, působení mikroorganismů, ţivotní styl nebo stresové a další 

psychosociální faktory. Teorie volných radikálů představuje volné radikály (= 

škodlivé sloučeniny vznikající v organismu) poškozující membrány buněk a další části 

buněk. Jejich nadměrné mnoţství poškozuje organismus. Genetická teorie říká, ţe 

délka ţivota je předem geneticky nastavena. Doţívají-li se rodiče vyššího věku, je 

pravděpodobné, ţe je délka ţivota do jisté míry dědičná. Podle imunologické teorie 

dochází v těle člověka k ničení vlastních buněk v důsledku neschopnosti organismu 

s narůstajícím věkem rozpoznávat a odstraňovat chyby, které nastaly při jejich dělení 

(Mlýnková, J., 2011 s. 13 – 14) 

 

1.2 Změny ve stáří  

  Proces stárnutí s sebou přináší zhoršení funkcí v  mnoha oblastech ţivota člověka. 

Tyto změny jsou individuální v závislosti na čase, rozsahu i závaţnosti projevů. 

Ovlivňují se zde dědičné předpoklady s důsledky různých zevních vlivů, které se 

v průběhu ţivota stárnoucího člověka postupně nahromadily. „Ve vyšším věku 
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dochází v lidském organismu k mnoha změnám, které s sebou stáří přináší a kterým 

se nelze vyhnout. Také jejich nástup je časově různorodý v souvislosti s genetickými 

dispozicemi, životním stylem, zlozvyky apod.“ (Mlýnková, J., 2011, s. 20) 

 

1.2.1 Biologické změny 

  „Tělesné změny se týkají většiny orgánových soustav a jejich orgánů. Nejvíce 

nápadné jsou na kůži nebo pohybovém systému, které zřetelně vidíme.“ (Mlýnková, 

J., 2011, s. 21) Mezi důleţité znaky, týkající se biologických změn organismu člověka 

vyššího věku, patří zejména sníţení adaptačních schopností organismu, menší 

odolnost organismu proti zátěţi a zhoršené smyslové vnímání (zrak, sluch, čich, 

hmat, chuť). V průběhu stárnutí dochází také ke zpomalení psychomotorického 

tempa, dochází k úbytku svalové hmoty, klesá tělesná síla a dochází ke sníţení 

průtoku krve všemi orgány, coţ ovlivňuje jejich funkci. 

 

1.2.2 Psychické změny  

  Během stárnutí probíhají s rostoucím věkem u kaţdého jedince různé psychické 

změny. „Některé z těchto změn jsou podmíněny biologicky, jiné jsou důsledkem 

psychosociálních vlivů, mnohdy jde o výsledek jejich interakce.“ (Vágnerová, M., 

2007, s. 315) Biologicky podmíněné změny se projevují celkovým zpomalením 

organismu, obtíţemi se zapamatováním, vybavováním atd. Můţe jít také o příznaky 

chorobných procesů, jejichţ vznik je ve stáří pravděpodobnější neţ v niţším věku. 

Obecné očekávání akceptuje většinu kompetencí seniorů, coţ společně s úbytkem 

nároků a povinností i s jejich narůstající pohodlností přispívá ke změnám, které 

nejsou projevem biologického stárnutí, ale jsou i sociálně podmíněny. Postupný 

pokles funkčních rezerv a zhoršení adaptačních schopností, včetně poznávacích 

kompetencí, mohou ovlivňovat i psychosociální faktory. Psychické změny v době stáří 

mohl ovlivnit specifický ţivotní styl a různé návyky jedince. Mnohé schopnosti a 

dovednosti uţ nejsou potřebné a proto je starší člověk nevyuţívá. Ţivot starších 

jedinců můţe mít charakter zjednodušeného stereotypu, k jehoţ zvládnutí stačí 

mnohem méně. „Ke změnám mohou přispívat očekávání a postoje společnosti, 
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manipulující staré lidi k přijetí určitého postoje a modelu chování, jež mohou mít 

různé, příznivé i nepříznivé důsledky.“ (Vágnerová, M., 2007, s. 317) 

 

1.2.2.1 Proměna kognitivních (poznávacích) funkcí 

  Příznačným projevem stárnutí je zpomalení psychických funkcí, sniţování kvality 

vjemů a zhoršování pozornosti a paměti. Dle Marie Vágnerové není schopnost vyuţít 

svůj potenciál po 60. roce ţivota uţ příliš velká a postupně klesá. Změny podmíněné 

stárnutím se většinou projevují především ve funkcích, které slouţí k získávání, 

ukládání a vyuţívání informací. „Závažnější pokles účinnosti a přesnosti kognitivních 

kompetencí může mít významný dopad na kvalitu života, zejména pokud by 

omezoval schopnost žít nezávisle na cizí pomoci.“ (Vágnerová, M., 2007, str. 318) K 

takovým důsledkům můţe vést např. významné zhoršení zraku nebo sluchu, paměti i 

uvaţování. V průběhu stárnutí nerovnoměrně ubývá rozumových schopností. „Starší 

lidé nemusí být méně schopní, ale bývají pomalejší, a výraznější zpomalení vede ke 

zhoršení kvality kognitivních funkcí, např. nestačí zpracovat všechny potřebné 

informace, a tudíž vycházejí z nepřesné premisy.“(Vágnerová, M., 2007, s. 318) 

Celkové zpomalení je podmíněno obecnějšími biologickými změnami ve fungování 

mozku. Dochází ke zpomalení smyslového zpracování různých podnětů, coţ 

způsobuje, ţe získané informace se ve stáří dostávají do příslušného mozkového 

centra mnohem pomaleji neţ dřív, prodluţují se reakční časy na určité podněty a 

klesá rychlost zpracování informací v centrálním mozkovém systému.  

 

  Ke změnám poznávacích procesů můţe přispívat také např. nedostatek podnětů 

způsobený sociální izolací, stereotypní podněty dané hospitalizací atd. Určitá 

celoţivotní zkušenost však ovlivňuje všechny změny, jeţ ve stáří probíhají, „a proto 

nedochází ke zpomalení tempa ve stejné míře u všech seniorů a ve všech oblastech 

psychiky.“ (Vágnerová, M., 2007, str. 319) Proměna poznávacích funkcí nemá jen 

biologický původ a můţe být ovlivněna i psychosociálními faktory. Změny 

kognitivních funkcí nejsou jenom biologicky podmíněné, ale mohou je ovlivňovat i 

psychosociální faktory např. ztráta partnera, změna bydliště, ztráta pečovatele aj.  
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1.2.3. Sociální změny 

  Sociální změny velmi úzce souvisí s odchodem do starobního důchodu, coţ je jedna 

ze zásadních změn v ţivotě stárnoucího člověka. Odchod do důchodu s sebou přináší 

změny sociálních rolí jedince, role pracujícího člověka se mění na roli důchodce, čímţ 

můţe dojít ke sníţení společenské prestiţe a autority, coţ se však můţe a nemusí stát. 

„Sociální stáří je dáno změnou rolí, životního způsobu i ekonomického zajištění.“ 

(Kalvach, Z., a kol. 1997, str. 20)     

  MUDr. Zdeněk Kalvach ve své publikaci představuje sociální periodizaci ţivota, v níţ 

je lidský ţivot členěn do 4, velkých ţivotních období.  

  První částí je „ První věk“ dále charakterizován jako předproduktivní období. V 

„Prvním věku“ člověk prochází dětstvím a mládím, dochází k růstu, vzdělávání a 

obecnému vývoji jedince a celkové přípravě na další etapu ţivota. „Druhý věk“ je 

označován jako věk produktivní, kdy se jedinec nachází v období dospělosti, 

biologické, sociální i pracovní produktivity. (Kalvach, Z., a kol. 1997, s. 20) Konečně 

se dostáváme k etapě ţivota, který MUDr. Zdeněk Kalvach nazývá „ Třetí věk“. „Třetí 

věk“ je obdobím poproduktivním, coţ evokuje představu stáří nejen jako období 

poklesu kompetencí a „odpočinku“, ale především jako období bez „produktivní 

přínosnosti“. Tento postoj však muţe vést k podceňování a poniţování, ale také 

k diskriminaci a minimalizaci potřeb jedinců v tomto období ţivota. „Takové pojetí 

„třetího věku“ příliš akcentuje pracovní, kolektivně výrobní roli jedince  a potlačuje 

hledisko osobnostního rozvoje jako celoživotního procesu, trvajícího až do smrti 

v nejvyšším stáří.“ (Kalvach, Z., a kol. 1997, s. 20) Poslední „čtvrtý věk“ je někdy 

popisován jako fáze závislosti, coţ je velmi nevhodné. Taková interpretace podsouvá 

dojem „jakoby nesoběstačnost byla stejně zákonitá jako obecně přijímaná stádia 

předchozí.“ (Kalvach, Z., a kol. 1997, s. 21) Takové tvrzení je v nesouladu s konceptem 

„úspěšného stárnutí“, kdy se jedinec ve zdravém stáří stává nesoběstačným aţ v 

nejpokročilejším věku. (Kalvach, Z., a kol. 1997, s. 20-21) 

 

  Uvedená „sociální periodizace ţivota“ podle mého názoru dostatečně představuje 

vývoj jedince v sociální oblasti ţivota člověka. Dává nám moţnost si podle této 

„struktury“ představit úbytek sociálních kontaktů seniora v určitých oblastech, coţ 

samozřejmě výrazným způsobem mění způsob ţivota. 
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1.3 Potřeby ve stáří 

  S přibývajícími změnami během stárnutí v ţivotě jedince narůstají také potřeby 

s tím vším spojené, proto se v této části práce zabývám potřebami staršího člověka 

v mnoha oblastech ţivota. V kaţdém období ţivota má člověk jiné potřeby. U seniorů 

se mění hodnoty a do popředí se dostává potřeba zdraví, bezpečí, spokojenost a klid.  

 

1.3.1 Tělesné potřeby 

  „Ze studií o klientech v ústavní péči vyplývá, že dříve narození preferují 

z fyziologických potřeb chutně připravené jídlo.“ (Mlýnková, J., 2011, s. 48) Musíme 

si uvědomit, ţe se ve stáří mění chuť, protoţe ubývají chuťové pohárky. Do popředí 

vystupuje potřeba vyprazdňování, se kterým mají senioři problémy. Zácpa či únik 

moči jsou ve vyšším věku zcela běţným jevem. Je samozřejmé, ţe senioři potřebují 

více odpočívat a spát. Spánek starších lidí je rozdělen do více fází, coţ znamená, ţe 

nespí jen v noci. „Senioři spí nebo podřimují i během dne, např. po obědě“. 

(Mlýnková, J., 2011, s. 48) Velmi důleţitou potřebou je potřeba necítit bolest, být 

v teple a v pohodlí. Některé tělesné potřeby však ustupují do pozadí. Senioři mají 

např. malou potřebu přijímat tekutiny, protoţe se jim sníţil pocit ţízně, ale tekutiny 

jsou pro tělo stále stejně důleţité, proto senioři musí pít i přes to, ţe ţízeň nemají, coţ 

by mimochodem měl dodrţovat kaţdý člověk v jakémkoli věku. “Méně významné jsou 

pro seniory sexuální potřeby, hygienická péče, úprava zevnějšku nebo péče o čisté 

lůžko“. (Mlýnková, J., 2011, s. 48) Nicméně i zde platí, ţe rozsah potřeb je velmi 

individuální. Potřeby seniora jsou ovlivněny mírou jeho aktivity a zdravotního stavu.  

 

1.3.2 Psychické potřeby 

   „Senioři prožívají starost z onemocnění, ze ztráty životního partnera, závislosti na 

pomoci druhých osob. Dominuje potřeba jistoty a bezpečí, včetně ekonomických 

jistot. Mnozí senioři se těžko smiřují s tím, že budou závislí na přítomnosti a ochotě 

pečovatelů.“ (Mlýnková, J., 2011, s. 49) Dle Marie Vágnerové můţe být potřeba jistoty 

a bezpečí velmi silná, protoţe starý člověk, kterému klesá působnost a energie má 

větší sklon hledat oporu a pomoc. Senior potřebuje někoho, kdo mu bude trpělivě 
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naslouchat, komu můţe vyjádřit své pocity. (Vágnerová M., 2007 str. 434.)  Velmi 

důleţitou potřebou člověka ve vyšším věku je také potřeba otevřené budoucnosti. 

„Starý člověk se potřebuje vždy na něco těšit, třeba jen na drobnosti všedního dne.“   

(Klevetová, D., Dlabalová, I., 2008, str. 70) 

 

1.3.3 Potřeby v sociální oblasti 

  Po odchodu ze zaměstnání do důchodu je pro seniory důleţitá jistota sociální role a 

pozice ve společnosti. „Každý člověk potřebuje někam patřit, mít své role v rodině, 

v práci a ve společnosti. Ve stáří bývá mnoho sociálních změn a ztrát, které jsou pro 

seniory mnohdy obtížně přijímány.“ ( Klevetová, D., Dlabalová, I., 2008, s. 69) Pro 

seniory je také nezbytná potřeba identity a uznání vlastního „já“ sebou i druhými. 

Staří lidé potřebují mít pocit, ţe mají svůj ţivot pod kontrolou a mohou si rozhodovat 

o svých činnostech, ţe se mohou uznávat tací, jací jsou a tím získat pocit důleţitosti ve 

společnosti. ( Klevetová, D., Dlabalová, I., 2008, s. 70) 

   „Především je třeba, aby měl víru ve své schopnosti a naději, že lidská blízkost a 

sociální účast nikdy neselže. Měl někoho, kdo ho bude provázet úskalím stáří a 

pomůže mu unést tíhu předešlých let a současná omezení. Měl na své cestě životem 

chvíli, kdy může odložit ranec trápení a volně vydýchnout, než ho zase popadne a 

vyrazí na cestu.  

  Úcta k druhému člověku je největším projevem lidské podpory a formou sociální 

opory.“ 

( Klevetová, D., Dlabalová, I., 2008, s. 71) 

 

1.4 Význam víry ve stáří  

  Pro seniory je mnohdy víra velice důleţitá, protoţe přemýšlí a hodnotí svůj ţivot. 

Přemítají si, zda splnili vše, o co usilovali a jaký měl jejich ţivot smysl. „Potřebují se 

svěřit se svými myšlenkami někomu, kdo aktivně naslouchá a poskytuje prostor 

k tomu, aby odpovědi na otázky nalezli sami v sobě. Identifikace a uspokojování 

duchovních potřeb člověka není pouze záležitostí víry v Boha. Potřeba např. 

sounáležitosti, důvěry, jisté závislosti na někom spadá do duchovních potřeb 
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nemocného a personál či pečující může v mnohém člověku pomoci.“ (Mlýnková, J., 

2011, s. 50) 

 

1.5 Shrnutí 

 Stárnutí je celoţivotní proces, který je ovlivněn individuální genetickou výbavou, 

ţivotními podmínkami, interakcemi s prostředím, odlišným zdravotním stavem a 

ţivotním způsobem. Během stárnutí probíhá mnoho změn po biologické, psychické a 

sociální stránce. Mezi důleţité znaky, potvrzující biologické stárnutí patří např.: 

zpomalení psychomotorického tempa, úbytek svalové hmoty, pokles tělesné síly, 

sníţení průtoku krve všemi orgány, čímţ se výrazně ovlivňuje jejich funkce. Seniorům 

se v důsledku ubývání chuťových pohárků ve stáří mění chuť. Důleţitou potřebou 

jedinců v seniorském věku je zvýšená potřeba odpočinku a spánku, který probíhá 

v několika fázích. Velmi důleţitou potřebou je potřeba necítit bolest, být v teple a 

v pohodlí. Příznačným projevem stárnutí po psychické stránce je zpomalení 

psychických funkcí, sniţování kvality vjemů a zhoršování pozornosti a paměti, proto 

senior potřebuje někoho, kdo mu bude trpělivě naslouchat a komu můţe vyjádřit své 

pocity. Sociální změny jsou podmíněné odchodem do starobního důchodu, coţ je 

jedna ze zásadních změn v ţivotě seniora, proto je pro staršího člověka nezbytná 

potřeba identity a uznání vlastního „já“ sebou i druhými. Staří lidé potřebují mít 

pocit, ţe mají svůj ţivot pod kontrolou, mohou si rozhodovat o svých činnostech a ţe 

jsou pro společnost důleţití. Neoddělitelnou součástí ţivota většiny seniorů je víra, ať 

uţ víra v Boha či ve své schopnosti a v naději. 
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2 Sociální práce se seniory 

Motto: 

  „Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoli se upřímně snažíme pomocí 

jinému, pomáháme i sami sobě.“ 

                                                                                                                            /Ralph Waldo Emerson/ 

  Sociální práce se starými lidmi je potřeba aţ v mimořádných situacích, které jsou 

zapříčiněné sociálními či zdravotními faktory. Stáří samo o sobě neurčuje zvýšenou 

potřebu péče. „Sociální práce musí směřovat především k nejvíce ohroženým starým 

lidem, tedy osaměle žijícím, velmi starým („staří staří", nad 80 let), propuštěným z 

nemocnice, dlouhodobě nemocným léčeným doma, křehkým a zmateným, trpícím 

demencí či depresí, přijatým do institucí a žijícím v nich, žijícím v chudých čtvrtích 

nebo v studených a jinak nevyhovujících bytech, sociálně a geograficky izolovaným, 

vystaveným špatnému zacházení, ponižování a segregaci (oddělování).“ (Matoušek, 

O., 2005, s. 163) Sociální práce je tedy potřeba v oblasti péče o ty seniory, kteří mají 

zhoršený zdravotní stav do té míry, kdy klesají jejich funkční schopnosti a je sníţena 

jejich soběstačnost, ať uţ je to způsobeno omezením hybnosti, senzorického vnímání 

či dalších poznávacích funkcí. (Matoušek, O., 2005, s. 163) 

 

2.1 Péče o seniory v pobytových a sociálních zařízeních 

  V současné době můţeme rozlišit „ dva typy zařízení, která se charakterem své 

klientely velice podobají.“ (Matoušek, O., 2005 s. 177) Mám na mysli léčebny 

dlouhodobě nemocných (LDN) a domovy pro seniory, zejména jejich tzv. 

„ošetřovatelská zařízení“. LDN je zdravotnické zařízení, kde je klientům poskytována 

intenzivní doléčovací a rehabilitační péče. Domovy pro seniory jsou instituce určené 

pro seniory nabízející ubytování a mnoho dalších sluţeb (viz níţe). „K odchodu do 

rezidenčních zařízení se rozhodují staří lidé buď dobrovolně (z ekonomických či 

rodinných důvodů opouštějí své původní bydliště a volí menší byt v instituci, kde 

mají navíc k dispozici i služby), nebo jsou donuceni okolnostmi, zejména radikální 

změnou svého zdravotního stavu při současné nepřipravenosti přirozeného 

prostředí kompenzovat funkční ztráty a zajistit péči.“ (Matoušek, O., 2005, s. 178) 
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Dle Matouška existují v ČR tři typy rezidenční péče, které se liší rozsahem 

poskytovaných sluţeb a způsobem úhrady.  

Prvním typem jsou Domovy - penziony pro důchodce, kteří jsou zcela zdrávi a 

soběstační.  

 zde si senioři pronajímají byt, který si vybaví vlastním nábytkem a mají 

moţnost si objednat a zaplatit některé sluţby (př. úklid, praní a ţehlení, 

nákupy, doprovod či stravování) 

 

Druhým typem jsou Domy s pečovatelskou sluţbou. 

 zde jsou také klientům nabízeny byty do pronájmu, v nichţ jsou však 

kromě ubytování poskytovány i sociální sluţby – „ pečovatelská služba, 

která poskytuje pomoc v péči o domácnost klienta a pomoc při 

aktivitách denního života, jako je základní hygienická péče, pomoc při 

jídle, zajišťování věcí na úřadech, doprovod k lékaři, případně i 

jednoduché ošetřovatelské výkony, např. převazy“ (Matoušek, O., 

2005, s. 178) 

 

  U obou typů těchto zařízení vzniká problém, v případě, ţe se zhorší zdravotního stav 

klienta, potom je klient nucen přejít do domova pro seniory. 

 

Třetím typem jsou Domovy pro seniory.  

 zde je nabízena institucionální péče o seniory nabízející trvalé ubytování 

a široké spektrum sluţeb počínaje péčí „o domácnost klienta, přes 

nejrůznější programy aktivit až po náročnou ošetřovatelskou i 

rehabilitační péči o těžce zdravotně postižené seniory a hospicovou 

péči o umírající“ (Matoušek, O., 2005, s. 179)  

(Matoušek, O., 2005, s. 177-179) 
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2. 2 Sociální práce se seniory v domově pro seniory 

  Sociální práce v domově pro seniory je činností velmi potřebnou. „Je součástí přímé 

konkrétní pomoci seniorům, kteří zde žijí, a sociální pracovníci by se měli uplatnit i 

při koncepčním uvažování o podobě a funkcích těchto zařízení a o směřování jejich 

vývoje do budoucnosti.“ (Matoušek, O., 2005, s. 179)  

 

2.2.1 Činnosti sociálního pracovníka v domově pro seniory  

  Mým cílem je v této části práce představit aktivity, kterými se v současné době 

sociální pracovnice či pracovníci v domovech pro seniory zabývají. 

  Nezbytnou součástí práce sociálního pracovníka je administrativní činnost, v níţ 

sociální pracovník obstarává dokumentace, dávky, důchodové agendy, podává ţádosti 

o omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům, zprostředkovává kontakty s 

úřady, vybavuje záleţitosti zemřelého či pozůstalostní agendy.  

  Úkolem sociálního pracovníka je rovněţ plánování příchodu seniora  do instituce, 

sociální šetření v místě bydliště, kontakt se zdravotnickým zařízením, přijímání 

seniora k pobytu, umísťování nových klientů na jednotlivá lůţka, kontakt s klientem, 

kontakt a spolupráce (práce) s rodinou klienta - řízené návštěvy, zapojení rodin do 

ţivota instituce a péče o klienta. 

  Sociální pracovník se dále zabývá informováním veřejnosti a ţadatelů o konkrétním 

domově pro seniory, rozhovory se zájemci o bydlení v daném zařízení a zajišťováním 

zkušebních pobytů. Sestavuje adaptační plán a plán péče (příp. koordinace týmu), 

dále jej hodnotí, podporuje a provází jím nové klienty. Jeho náplní práce jsou také 

programy aktivit, kulturní, společenské akce, vzdělávací programy (mezigenerační 

programy a zapojení širší komunity). Pokud instituce vyuţívá dobrovolnické činnosti, 

tak starost o nábor, podporu, vzdělávání a odměňování dobrovolníků, rovněţ spadá 

do kompetencí sociálního pracovníka. 

  Náplní práce sociálního pracovníka jsou také sociální sluţby pro obyvatele, jako je 

např. korespondence, nákupy, návštěvy klientů v nemocnici, speciální techniky 

terapií, aktivizace klientů a dohled na dodrţování jejich lidských práv. V neposlední 

řadě se sociální pracovník věnuje ve své profesi také manaţerské činnosti. Dále 
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zprostředkovává interní supervize pečovatelů (skupinové i individuální), videotrénink 

interakcí, vzdělávací programy - plánování a příprava seminářů, kurzů, výcviků pro 

personál domova, přednášková činnost; průzkumy spokojenosti klientů i personálu.  

(Matoušek, O., 2005, s. 180) 

  „Je důležité, aby si sociální pracovník v domově pro seniory dokázal vybudovat 

rovnocenné postavení v týmu.“ (Matoušek, O., 2005, s. 180) K jejich současně 

nejdůleţitějším úkolům patří vyváţení zdravotní a sociální péče v těchto zařízeních . 

Obyvatelům domova pro seniory musí být zajištěna kvalitní zdravotní péče. 

 

Přijímání seniora do péče domova pro seniory  

  „Kvalitní přijetí nového obyvatele do domova důchodců je stejně náročný proces 

přechodu jako jeho propouštění z akutní nemocniční péče.“ (Matoušek, O., 2005, s. 

181) Jedná se o proces velmi rizikový, který s sebou přináší řadu problémů. Ať je 

důvod nástupu seniora do domova pro seniory jakýkoli, měli by být všichni 

zúčastnění na tuto situaci dostatečně připraveni. „Pro seniora je výhodné, když jde o 

změnu plánovanou, k níž dojde na základě dobrovolného rozhodnutí, když si sám 

zvolí zařízení, v němž by chtěl žít, když je připraven na tento způsob řešení své 

životní situace.“ (Matoušek, O., 2005, s. 181) Velkou výhodou je, kdyţ senior zná 

prostředí, do kterého se bude stěhovat a je co nelépe informován o tom, co ho bude 

čekat dál. Pokud jsou zachovány dosavadní sociální vazby a ţivotní styl, na nějţ je 

senior zvyklý, je přechod snadnější. 

  Sociální pracovníci některých domovů pro seniory úspěšně spolupracují se sociálním 

odborem, vstupují do včasného kontaktu se ţadateli, provádějí sociální šetření v 

místě bydliště, umoţní budoucímu klientovi návštěvu domova pro seniory, případně 

zkušební pobyt, hovoří s rodinou, která odpovídá na otázky o zvycích, oblíbených 

činnostech, způsobu ţivota seniora, vyplní s klientem testy soběstačnosti a 

mentálních schopností, nechají si napsat jeho ţivotní příběh. Zná-li klient dobře 

prostředí, do něhoţ přichází a zná-li personál dobře nově přicházejícího klienta, 

mohou společně lépe pracovat a naplánovat vše tak, aby byly uspokojeny všechny 

potřeby seniora (individuální plán péče).  
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Adaptační proces, individuální plán péče 

  Adaptační proces je velmi náročným obdobím jak pro seniora samotného, tak pro 

celý kolektiv pracovníků, který s ním bude v domově pro seniory pracovat. 

  „Proces adaptace na nové prostředí pokračuje po přijetí klienta a je mu třeba  

věnovat maximální pozornost. Sociální pracovník může být vhodnou osobou, jež 

celý proces koordinuje.“ (Matoušek, O., 2005, s. 181) „Spolu s příchodem člověka do 

zařízení vzniká adaptační plán (individuální pečovatelský plán), jenž pomůže všem 

zúčastněným v úspěšném zvládnutí tohoto náročného období.“ (Matoušek, O., 2005, 

s. 182) Je třeba, aby nový obyvatel domova měl dostatek informací o prostředí, ve 

kterém bude ţít, proto je důleţité, aby nový klient hned od počátku dostal svého 

klíčového pracovníka, který mu bude v celém zařízení nejblíţe, na něhoţ se můţe 

kdykoli s důvěrou obrátit. Po nástupu do zařízení je velmi důleţitá podpora v 

navazování nových přátelských a sousedských vztahů, podněcování zájmu klienta stát 

se členem různých skupin. Velmi důleţitá je také moţnost vybavit a zařídit si svůj 

prostor podle svých představ, s čímţ můţe klientovi nejlépe pomoci jeho rodina a 

blízcí přátelé. Stěţejní je také poskytnout klientovi příleţitost vykonávat aktivity, 

které ho baví a připadají mu smysluplné.  

 

  „Individuální plán péče vychází ze zhodnocení  tělesného a duševního stavu klienta, 

posouzení jeho soběstačnosti a potřeb. Plán stanoví nejzávažnější problémy klienta 

a postupné kroky, které mohou napomoci zlepšit jeho aktuální stav (např. 

rehabilitací, ošetřovatelskou péčí, vhodnější medikací, výživou, psychoterapií, 

změnou fyzického prostředí, úpravou kontaktu s rodinou, vytvořením příležitostí k 

aktivitě apod.) nebo alespoň zlepšit kvalitu jeho života (vhodnějším nastavením 

hladiny podnětů, intenzivnější komunikací a podporou vztahů).“ (Matoušek, O., 

2005, s. 182) 

 

Práce s rodinou klienta 

  „Zájem o rodinu ze strany instituce, respekt k jejím pocitům a starostem, zájem o 

jejího blízkého a dostatečná informovanost o jeho životě a změnách, jež u něho 

nastávají, pomáhají rodině vyrovnat se se skutečností, že sama péči nezvládla, a 
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udržet její zájem a spolupráci.“ (Matoušek, O., 2005, s. 182) Rodina si musí být jistá, 

ţe pro svého blízkého udělala to nejlepší a ţe stále ještě toho mnoho udělat můţe. 

Spolupráce s rodinou začíná v den přijetí jejího člena do domova pro seniory (nejlépe 

ještě dříve). Domov pro seniory musí s rodinou uzavřít smlouvu o tom, které úkoly jí 

zůstávají a které můţe za ni vykonávat. Pocit, ţe někdo pečuje o člena jejich rodiny za 

ně, velmi rychle vede rodinné příslušníky k poklesu, či dokonce ztrátě zájmu o svého 

příbuzného a k omezení kontaktů. „Bylo prokázáno, že s délkou pobytu starých lidí v 

instituci klesá i četnost návštěv. Nelze proto připustit, aby návštěvy příbuzných byly 

pouze formální (nezajímavé, demotivující, bez náplně), musí plnit svůj definovaný 

účel, mít svoji funkci v individuálním plánu klienta.“ (Matoušek, O., 2005, s. 182) 

Moţností, jak spolupracovat s rodinou, je mnoho. V první řadě je potřeba přijmout 

fakt, ţe instituce nepřebírá za rodinu odpovědnost za péči o příbuzného. 

 

  „Příchodem do domova pro seniory nekončí rodinné vztahy ani povinnosti dětí 

vůči svým rodičům. Rodina pomáhá s úpravou prostředí (staré fotografie, 

předměty, krabice vzpomínek, knihy života), pracuje a tráví volný čas s blízkým 

člověkem, propojuje generace.“ (Matoušek, O., 2005, s. 183) 

 

2.3 Shrnutí 

  Sociální práce v této oblasti se zaměřuje na pomoc starým lidem, kteří potřebují péči 

z důvodů, jeţ jsou způsobeny buď sociálními, nebo zdravotními okolnostmi, čí oběma 

faktory současně.  

  V současné době se rozlišují dva typy zařízení, která se navzájem podobají 

charakterem klientely, zejména jejich tzv. „ošetřovatelská zařízení“. Jedná se o 

léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) a domovy pro seniory. Rezidenční zařízení 

můţeme rozdělit, dle rozsahu poskytovaných sluţeb, na tři typy: Domovy - penziony 

pro důchodce, kteří jsou zcela zdrávi a soběstační; Domy s pečovatelskou sluţbou a 

Domovy pro seniory.  

  Sociální práce v domově pro seniory je přímou pomocí seniorům, kteří zde ţijí. 

Sociální pracovník v domově pro seniory zastává mnoho funkcí. Práce sociálního 

pracovníka je velmi rozsáhlou profesí, jeţ obnáší mnoho kompetencí uzpůsobující ho 
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např. k obstarávání dokumentů klientů, plánování záleţitostí ohledně nástupu klienta 

do zařízení, včetně kontaktu s ostatními potřebnými institucemi. Nezbytnou součástí 

práce sociálního pracovníka je kontakt s veřejností. Přímá práce s klienty obnáší 

např. sestavování adaptačního plánu pro kaţdého z klientů a okolnosti, jeţ souvisejí 

s adaptací nového obyvatele zařízení na neznámé prostředí a posléze samotný ţivot 

klienta v instituci – př. programy aktivit, práce s rodinou klienta, atd. 
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3 Aktivizace seniorů 

Motto:  

  „Umění je jako slunce, které se taky nikomu nevtírá. Když zatáhnete záclony a zavřete 

okenice, tak vám slunce do bytu neleze, jenomže je to vaše chyba, pane, že chcete žít potmě.“ 

                                                                                                                                                 /Jan Werich/ 

  Tato kapitola se pokusí přiblíţit aktivizaci seniorů z hlediska moţností, technik a 

celkově popsat její význam a dopad na ţivot starších lidí a jeho kvalitu. 

 

   „Nečinnost je nepříznivá, je projevem chorobného stavu a špatné prognózy. Soudí 

se, že nečinnost je spojena s prázdnotou, nízkou kvalitou života a absolutní 

inaktivita v medicínském významu s řadou závažných i život ohrožujících 

komplikací.“ (Kalvach, Z., a kol., 1997 str. 82) Z tohoto důvodu je důleţité seniory 

aktivizovat, podněcovat je k jisté míře aktivity, jak tělesné, tak i psychické. Kaţdá 

aktivita musí vycházet z moţností, schopností a zájmu klienta. Nečinnost klienta však 

můţe být podmíněna různými handicapy i řadou zdravotních limitací v mnoha 

oblastech (únava, bolesti, poruchy chůze, zraku či sluchu apod.), které je překvapivě 

mnohdy moţné odstranit pomocí vstřícného přístupu, jeţ je zaměřený alespoň na 

částečné funkční zlepšení. K aktivizaci je potřeba přistupovat s rozmyslem a 

respektovat přání a moţnosti konkrétního pacienta. Není moţné klienta nutit, aby 

dělal něco, co nechce. 

 

3.1 Pojem aktivizace a její cíle  

  Aktivizaci můţeme definovat jako speciální metodu, kterou se snaţíme o naplnění 

ţivota člověka fyzickými, psychickými i společenskými aktivitami. Tím se naplňují 

potřeby v jiţ zmíněných oblastech ţivota jedince a podporuje se růst či zachování 

moţností a schopností seniora. Cílem aktivizace je pomoc seniorům, aby ţili 

plnohodnotný ţivot v té míře, v níţ jsou dle svých maximálních moţností schopni ţít. 

Aktivizace jedince vychází z potřeb, moţností a přání konkrétního člověka. 
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3.2 Aktivizace seniorů v domově pro seniory 

  V kaţdém domově seniorů je aktivizace prováděna podle zdejšího programu, který je 

v domově vytvořen a je přizpůsoben potřebám klientů.  

  

Metody aktivizace seniorů 

  Nejprve zde uvádím výčet jednotlivých moţností aktivizace seniorů, které lze 

vyuţívat, dále vybrané jednotlivé metody představuji blíţe. 

 

  Moţnosti aktivizace 

- „pomoc při nalézání smyslu života a motivace k dalšímu úsilí 

- posílení identity, důstojnosti a sebe úcty  

- využití aktivizačních a kompenzačních pomůcek  

- pocitu sounáležitosti, opory, jistoty proti opuštěnosti  

- umožnění prožitku úspěchu a pocitu „že to jde“  

- prevence somatických důsledků inaktivity  

- kognitivní aktivizace - trénování paměti  

- petterapie - využívá domácích zvířat k psychickému působení na seniory  

- ergoterapie - léčba prací  

- zájmové kroužky - pletení, šití, vyšívání, malování 

- různé soutěže - ve zvýšené míře produkují prožitky radosti, štěstí  

- poznávací výlety a různé kulturní vystoupení 

- seniorolympiády - zajímavým sportovním setkáním, změří si své síly, ale 

především se pobaví“ 

(http://www.osu.cz/zsf/sbornik/prisp_11.pdf) 

http://www.osu.cz/zsf/sbornik/prisp_11.pdf
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Fyzioterapie (Pohybová terapie) 

  Pohyb je pro člověka základní potřebou, jako pro kaţdého ţivého tvora. Je důleţité 

se naučit citlivě vnímat své tělo a pozorovat účinky vlastního pohybu. „Pohybová 

cvičení mohou významně napomáhat ke změně postoje k sobě samému, především 

ke svému tělu.“  (Adamírová, 1995 In: Štilec, M., 2004, s. 25) Pokud se člověk naučí 

vnímavosti sebe samého, můţe se pohyb stát zdrojem radosti a vnitřních proţitků, 

které člověka obohacují. Formy pohybu, jeţ jsou vhodné pro seniory, a splňují tyto 

náleţitosti, jsou zvláště pomalé, vědomé, klidné a soustředivě prováděné pohyby. 

Mezi další metody fyzioterapie, jeţ jsou pro seniory vyhovující, patří např. doteky na 

povrchu těla, poklepy, masáţe či automasáţe.  

  Cvičení pohybu velkých částí těla je příhodné propojit s procvičováním prstů na 

rukou i nohou, mimických svalů, očí a jazyka. Pro staršího jedince je velmi příjemné, 

kdyţ je terapie doprovázena jemnou hudbou či vhodným slovním doprovodem 

fyzioterapeuta, jímţ je posilován pozitivní vztah seniora k sobě, vlastní sebedůvěrou a 

podpora terapeuta mu napomáhá se zbavit strachu a obav.  

  „Kladné psychické kvality, které provázejí klidný a pečlivě provedený pohyb, se 

snadno přenášejí do jiných lidských činností. Vytlačují návyky negativní, jako jsou 

bezmyšlenkovitost, nesoustředěnost, pocity strachu a beznaděje. Pohyb je proto 

považován za jeden z tvořivých činitelů sebevýchovy a posilování důvěry v sebe.“ 

(Hošek, 1998 In: Štilec, M., 2004, s. 26) 

 

Trénink paměti 

  Trénink paměti je činnost, jeţ podporuje mentální schopnosti. „Procvičování 

mentálních schopností nemá význam pouze u seniorů, kteří mají postižené 

kognitivní funkce a paměť. Je významné a potřebné u všech seniorů.“ (Mlýnková, J., 

2011, s. 159)  

  Cílem kaţdého cvičení paměti a kognitivních funkcí je zlepšit tyto schopnosti, udrţet 

je na stávající úrovni, oddálit zapomínání, předcházet nepříjemným důsledkům, které 

se zapomínáním souvisejí. Do této skupiny činností můţeme zahrnout trénink 

paměti, kognitivní rehabilitaci, reminiscenci či orientaci v realitě. 
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  „Trénink paměti – cvičení paměti má význam zejména u zdravých seniorů. Jsou 

rozpracovány různé metody ke zlepšení nebo udržení paměti. Kladou důraz na 

rychlost, úplnost a správnost. Je možné je užít při různých soutěžích. Pro seniory 

s demencí se příliš nehodí.“ (Mlýnková, J., 2011, s. 159) 

 

Kognitivní rehabilitace (Rehabilitace poznávacích funkcí) 

  „Je přijatelnější pro seniory s postižením kognitivních funkcí. Pracuje s podobnými 

metodami jako trénink paměti. Je však šetrnější, nepracuje se na čas, nesoutěží se. 

Soutěžení není pro nejistého seniora s poruchou paměti vhodné. Se soutěžením bývá 

zpravidla spojeno i snížení sebevědomí. U seniorů s mírnou demencí je vhodné 

procvičovat krátkodobou paměť, která je postižena. U seniorů s pokročilejší demencí 

se zpravidla využívá dlouhodobá paměť k doplňování přísloví, dvojic, opaků apod.“ 

(Mlýnková, J., 2011, s. 160) 

 

Reminiscence 

  Vzpomínky jsou důleţité pro kaţdého z nás a je velmi příjemné, pokud se můţeme 

s ostatními podělit o krásné chvíle, které jsme v ţivotě proţili. Ne vţdy jsou však 

vzpomínky veselé, ale kdyţ se setkáme s někým, kdo má podobné či stejné zkušenosti, 

tak se s nimi můţeme i lépe vyrovnat. Základem reminiscence je navození dobré 

nálady, pohody, sebeuspokojení, radosti a potěšení, ale můţe se stát, jak jsem jiţ 

zmínila, ţe přijde řeč na nepříjemné vzpomínky, pak setkání získává 

psychoterapeutický charakter. 

  Reminiscence je druh terapie, kdy je vyuţíváno zkušeností, proţitých situací a 

vzpomínek seniorů. „Pojem reminiscence je používán jako synonymum českého 

výrazu vzpomínka či vzpomínání. Jako reminiscenční terapie je obvykle označován 

rozhovor terapeuta se starším člověkem (nebo se skupinou seniorů) o jeho 

dosavadním životě, jeho dřívějších aktivitách, prožitých událostech a zkušenostech, 

často s využitím vhodných pomůcek (staré fotografie, staré předměty, nástroje 

pomůcky užívané v domácnostech, staré přístroje a pracovní nářadí, módní 

doplňky, filmy, lidová nebo taneční hudba, …)“ (Janečková, H., Vacková, M., 2010, s. 

21-22)   
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MUDr. Zdeněk Kalvach popisuje reminiscenci takto: „Reminiscenční léčba 

předpokládá poruchy novopaměti (= paměť pro nové zážitky), vyplouvání starých 

zážitků a zájem o události z mládí, což stimuluje předkládáním materiálů z té doby 

a evokováním atmosféry (četba z kopií novin starých několik desetiletí, z obdobně 

starých kalendářů atd.“ (Kalvach, Z., a kol. 1997, s. 85) 

  Je prokázáno, ţe při prací se vzpomínkami se zlepšuje psychický, funkční a zdravotní 

stav seniorů. Klienti si uvědomují, ţe jejich ţivot má cenu, ţe proţili spoustu 

zajímavých věcí, které jsou důleţité a mohou se s nimi podělit s  druhými lidmi. 

Potvrzují si svou vlastní identitu a zaměstnávají své myšlení a paměť, čímţ procvičují 

mozek. Během reminiscence senioři rovněţ mohou uspokojovat potřebu předat 

zkušenost mladší generaci a tím mít podíl na pokračování ţivota. 

  „Reminiscenční aktivity mohou probíhat formou skupinových setkání, ale 

především při každodenním individuálním kontaktu pracovníků s klientem.“  

(Matoušek, O., 2005, s. 188) 

 

Orientace v realitě  

 Jde o další postup, který je zaměřen na poznávání klienta. Tato technika umoţňuje 

klientovi trpícímu kognitivní poruchou po co nejdelší dobu rozumět situacím, které 

ho obklopují. Podstatou techniky je, ţe všichni členové ošetřovatelského týmu při 

kontaktu klientovi nabízejí informace, které mu pomohou v orientaci. Např. ráno při 

vstávání pracovník informuje klienty, ţe je ráno, kolik je hodin, kde se nacházejí a co 

právě budou dělat. „Všechno vysvětluje, komentuje postup jednotlivých 

ošetřovatelských výkonů a dalšího dění. Úskalím může být nejednotnost personálu 

nebo nedostatečná informovanost.“ (Mlýnková, J., 2011, s. 16) 

 

Muzikoterapie 

  „Hudba může být nápomocna při léčbě celé řady nemocí. Může pacientovi 

vsugerovat, že se probudily jeho vlastní léčebné síly.“ (Halpern, S., Lingerman, Hal 

A., 2005, s. 73) Jiţ je známo, ţe autonomní tělesné soustavy jako srdce, trávení, 

imunitní soustava, lze také ovlivnit mentální sugescí a tvořivými představami. Terapii 

pomocí hudby můţeme provádět aktivní formou, kdy senioři zpívají, hrají na určitý 
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nástroj či znázorňují rytmus, nebo formou poslechovou, kdy klient hudbu pouze 

vnímá. Hudba podněcuje např. vzpomínky, představivost, pocity, nálady atd.  

  Vţdy je samozřejmě důleţité zvolit druh hudby, který je vhodný pro určitou skupinu. 

 

Petterapie 

  Jedná se o aktivizaci, „využívající zvířat k probuzení zájmu, komunikace se 

zvířetem, zájem o krmení atd. Nejčastěji se v ošetřovatelských ústavech objevují psy 

a kočky, ale i jiné druhy zvířat. Může však docházet v souvislosti s nimi také i k řadě 

konfliktních situací.“ (Kalvach, Z., a kol. 1997, s. 85) 

 Petterapie je metoda terapie, kdy je jako léčebný prostředek vyuţíváno zvíře. Senior 

je podněcován vyhovět potřebám zvířete, jako je krmení, kontakt, hygiena, atd., čímţ 

se u seniora udrţuje schopnost se o sebe postarat. Zvířata jsou také dobrým 

prostředkem pro procvičování komunikace, ať uţ člověk komunikuje se samotným 

zvířetem, či jako téma komunikace mezi seniory navzájem. Zvířata ovlivňují 

psychický i fyzický stav člověka.  

 

Skupinová terapie 

  Skupinová terapie se „snaží o prolomení izolace, navázání interpersonálních 

kontaktů, staví na vyprávění a událostech z mládí, využívá hudbu, zpěv, pohybové 

aktivity.“ (Kalvach, Z., a kol. 1997, s. 85) Pokud mluvím o skupině, míním tím několik 

lidí, kteří se pravidelně scházejí, a spojuje je nějaká činnost, kterou spolu vykonávají. 

Skupinová setkání v lidech vytváří pocit, ţe někam patří, čímţ dochází k prolomení 

izolace.  

  „ Pro úspěch skupinové práce je velmi důležité, jak postupujeme v době 

bezprostředně předcházející počátek činností.“ (Walsh, D., 2005, s. 24) 

  Velmi důleţité je navození příjemné atmosféry před začátkem samotné činnosti, coţ 

by mělo být součástí kaţdé terapie, to samé samozřejmě platí také o závěru sezení. 

Kaţdý by se měl uvolnit a nemít ţádné nepříjemné pocity ať uţ před pracovníky, či 

ostatními klienty. Cílem je, aby se klienti těšili na další setkání a navštěvovali je 

s radostí. Skupinová terapie je pozitivní v mnoha směrech. Klienti mají moţnost 
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podpory od lidí stejného věku, učí se jeden o druhého a kaţdý z nich má určitou roli 

ve skupině. 

 

Ergoterapie 

  Ergoterapie podporuje zdraví a celkovou pohodu jedince pomocí smysluplného 

zaměstnávání. Jejím hlavním cílem je zachování a vyuţívání schopností člověka, jeţ 

jsou potřebné při zvládání běţných denních, pracovních a zájmových činností. Jsou 

tím míněny všechny činnosti, které jedinec v průběhu svého ţivota vykonává dle 

svého ţivotního stylu a jako součást vlastní identity. Ergoterapie je léčba osob 

s různým postiţením, ať uţ se jedná o postiţení tělesné či psychické, při níţ se vyuţívá 

specificky zvolených činností. “Cílem je umožnit osobám dosáhnout maximální 

funkční úrovně a nezávislosti ve všech aspektech života.“ (Rada ergoterapeutů 

evropských zemí, 2000 In: Jelínková, J., Krivošíková, M., Šajtarová, L., 2009, s. 13) 

 

Arteterapie (Výtvarná činnost) 

  Skrze umění dokáţe člověk mnohdy vyjádřit více neţ slovy. Výtvarná činnost, pro 

tvůrce obrazu, můţe být procesem, během kterého se člověk malováním očišťuje a 

ventiluje své pocity. Dle Šickové-Fabrici „arteterapie pomáhá seniorům 

v přizpůsobení se nové životní situaci, poklesu fyzických sil, ztrátě zdraví, 

specifikům důchodového věku a sním spojeným změnám v sociální i ekonomické 

oblasti.“ (Šicková-Fabrici, J., 2002, s. 65) Cílem arteterapie je aktivizace jejich vitality 

a simulovat jejich kreativitu. Pro seniory je v aktivizaci výtvarné umění především 

smysluplnou činností, která jim přináší radost, uvolnění a moţnost vytvořit něco 

pěkného, čímţ mohou následně obdarovat člověka, kterého mají rádi. 

 

3.3 Shrnutí 

  Pohyb je přirozený pro kaţdého tvora včetně člověka. Je důleţité podněcovat seniory 

k aktivitě ve všech oblastech ţivota, při čemţ se však musí vycházet z moţností a 

schopností konkrétního jedince. Aktivizace je metoda, která se snaţí o naplnění ţivota 
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jedince aktivitami ve všech oblastech ţivota a o zvýšení jeho hodnoty, musíme k ní 

přistupovat s rozmyslem a dbát na přání a potřeby seniora. 

  V poslední podkapitole teoretické částí práce jsem se zaměřila na jednotlivé metody 

aktivizace, které je moţné pouţít při práci se seniory v rezidenčních zařízeních, coţ 

jsou:  

 Fyzioterapie 

 Trénink paměti 

 Kognitivní rehabilitace 

 Orientace v realitě 

 Muzikoterapie 

 Petterapie 

 Skupinová terapie 

 Ergoterapie 

 Arteterapie 
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Praktická část 

  V praktické části práce je mým cílem představit sluţby, jeţ jsou klientům v Domě 

Kněţny Emmy v Neratovicích poskytovány a především zdejší rozsah aktivizace 

seniorů, tak jak jsem ho poznala při praxi, na niţ jsem do tohoto zařízení docházela. 

Dále se zde zabývám aktivitami, na nichţ jsem se pod vedením pracovníků mohla, 

společně s klienty, v dílně v DKE podílet. Dotazování není zamýšlené jako výzkum, ale 

spíše jako doplnění praxe. 

 

4 Rozsah aktivizace seniorů v Domě Kněžny Emmy 

v Neratovicích (DKE) 

  V této kapitole se pokusím o prezentaci mých poznatků, ohledně aktivizace seniorů 

v Domě kněţny Emmy, které jsem měla moţnost získat během individuální praxe 

v tomto zařízení. Uvádím zde také záznamy z rozhovorů s klienty tohoto zařízení. 

 

4.1 Dům Kněžny Emmy v Neratovicích (DKE) - domov pro 

seniory 

  Informace uvedené v této části práce jsem čerpala z webových stránek Domu Kněţny 

Emmy (dále jen DKE) a z výročních zpráv, zpracovaných personálem DKE. 

 

  Dům Kněţny Emmy je domov pro seniory, který seniorům kromě ubytování 

poskytuje řadu dalších sluţeb. Klientům je zde zajištěna pomoc při zvládání běţných 

úkonů péče o vlastní osobu, jako je pomoc při oblékání, svlékání (včetně pouţívání 

speciálních pomůcek), pomoc při pobytu na lůţku včetně přesunů a změn poloh, při 

podávání jídla a pití, při prostorové orientaci včetně samostatného pohybu ve 

vnitřním i vnějším prostoru. Pomoc při osobní hygieně v plném rozsahu včetně 

základní péče o vlasy a nehty nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a pomoc 

při pouţití WC. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, podpora a 

pomoc při vyuţívání běţně dostupných sluţeb a informačních zdrojů, pomoc při 
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obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc při dalších aktivitách 

podporujících sociální začleňování patří rovněţ ke sluţbám, jeţ jsou v DKE klientům 

poskytovány. 

  Obyvatelé zde mohou vyuţívat sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji 

nebo udrţení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 

integraci, mezi které patří aktivizační činnosti. DKE má písemně definován seznam 

nabízených volnočasových a aktivizačních činností, které pomáhají při obnovení nebo 

upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, při nácviku a upevňování 

motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí včetně 

pomoci při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů patří také 

k poskytovaným sluţbám tohoto zařízení. 

  „Posláním DKE je zajistit pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní situaci, 

která je dána především vyšším věkem a potřebou péče druhé osoby. Posláním DKE 

je zajistit pobytové služby, které umožňují respektovat stávající způsob života a 

udržet nebo obnovit přirozené společenské vztahy.  

   Okruh osob, pro které jsou služby DKE určeny: 

 

DKE poskytuje služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, potřebují pomoc 

druhé osoby, dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, mají 

různý stupeň závislosti na péči, jsou osamělé či ohrožené sociální izolací.“ 

(www.demmy.cz) 

  Cílem DKE je podpora klientů zachovat si své sociální vztahy a vazby, udrţet kontakt 

s okolím a navázat na dřívější zvyklosti. Péče o klienty je ovlivněna individuálními 

potřebami seniorů. DKE se snaţí podporovat klienty, aby dali najevo své vlastní 

představy o potřebě sluţeb, aby byl osobní plán sestaven tak, aby se klient nestal 

závislým na sluţbě a zachoval si co nejdéle samostatnost a soběstačnost. Záměrem 

domova pro seniory je nabízet klientům široké spektrum sluţeb, z něhoţ by si kaţdý 

mohl vybrat aktivity dle svých zájmů.  

  Cílem je respektovat volby klientů, „ zaručit ochranu práv a důstojnosti klientů ve 

všech životních situacích, zajistit odbornou ošetřovatelskou péči klientům při úplné 

ztrátě soběstačnosti.“ (www.demmy.cz) 
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Další sluţby: 

 Duchovní  

- bohosluţba Římskokatolické církve v kapli DKE, kaţdou sobotu v 16:30 

hodin 

- kaţdý měsíc duchovní rozhovory s kazatelem Církve bratrské 

 Kadeřnické  

- v budově DKE, kaţdý týden ve spolupráci s učňovským střediskem 

 Pedikérské  

- v budově DKE, kaţdý týden 

Ubytování  

  Klienti zde mohou vyuţít ubytování v samostatných bytech. Kaţdý byt se skládá z 

obývacího pokoje, předsíně, koupelny, WC a lodţie. Sluţba obsahuje také úklid, praní 

a drobné opravy prádla, a ţehlení. Byty jsou vybaveny standardním nábytkem.  

„DKE nabízí ubytování v: 

 52 jednopokojových, jednolůžkových bytech 

 6 dvoulůžkových jednopokojových bytech 

 11 dvoupokojových, dvoulůžkových bytech 

 jednom třílůžkovém pokoji.“ (www.demmy.cz) 

  

Stravování 

  Sluţba poskytuje celodenní stravu, skládající se ze tří hlavních jídel a dvou 

vedlejších. Jídlo je zde připravováno rovněţ s ohledem na vyváţené racionální diety, 

diabetickou stravu, rozšířenou o jedno vedlejší jídlo a stravu šetřící. „Uživatelům je 

strava upravována tak, aby odpovídala individuálním potřebám a zdravotnímu 

omezení.“ Cílem sluţby je také motivace k zachování kulturních a společenských 

návyků. Klienti jsou vedeni ke stravování ve společné jídelně s obsluhou. Podle 

potřeby je zajištěna obsluha na pokojích.  

http://www.demmy.cz/
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Ošetřovatelská péče 

  Pro klienty je tato sluţba zajištěna 24 hodin denně kvalifikovaným personálem – 

registrovanými sestrami, jeţ mají oprávnění k výkonu zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu, které odpovídají za kvalitu ošetřovatelské péče a pracovníky 

sociální péče. Ošetřujícího lékaře si klient určuje sám.  

 

4.2 Aktivizace seniorů v Domě Kněžny Emmy v Neratovicích 

(DKE) 

  Aktivizační úsek v DKE, konkrétně dílna ručních prací, klientům nabízí širokou 

škálu moţností pracovních činností.  

„Rukodělné činnosti: 

 drátkování 

 textilní techniky 

 práce s papírem 

 keramika 

 práce se dřevem 

 výroba z bylin a dalších potravin 

 práce s přírodním materiálem 

 košíkářství“  

 

  Tyto činnosti splňují prvky sociálního začlenění jak formou rehabilitační, tak formou 

terapeutickou. Klienti zde pracují v kolektivu, tedy v kontaktu s ostatními seniory. 

Jedná se o naplnění volného času podle vlastního výběru a zájmu. V dílně ručních 

prací klienti mohou dělat to, co je baví podle svých moţností a schopností. Cílem a 

smyslem aktivizace touto formou je psychická a fyzická pohoda klientů.  
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  Dílnu ručních prací můţe klient navštěvovat pravidelně nebo nárazově, to záleţí na 

jeho volbě. Druh činnosti je klientovi udělen podle jeho přání, buďsi ji zvolí sám, 

nebo je mu nabídnut terapeutkou. Klientovým právem je činnost odmítnout nebo ji 

kdykoliv ukončit, v tomto případě společně s terapeutkou hledají jinou činnost, která 

by klientovi vyhovovala. Klient pracuje svým tempem, a kdyţ si neví rady, můţe 

kdykoli poţádat o pomoc. Terapie vychází z individuality kaţdého seniora, s ohledem 

na jeho zvyklosti, přání a potřeby. Klient se v dílně můţe věnovat věcem, které uţ zná 

nebo se učit činnosti nové, pokud o ně projeví zájem. (www.demmy.cz) 

 

  Dalšími činnostmi, kterým se klienti mohou v rámci aktivizace v DKE věnovat a 

terapie, jeţ mohou navštěvovat, jsou: 

 trénink paměti 

 muzikoterapie – poslech hudby  

 reminiscence 

 bazální stimulace  

  „Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující 

vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka.“ Cílem je podporovat 

zachovalé komunikační a pohybové schopnosti klienta. Předpokladem je také práce s 

individualitou klienta a spolupráce jeho příbuzných v ošetřovatelském procesu. Jedná 

se o rehabilitační techniky pro povzbuzení vnímání tělesného schématu (somatická 

stimulace). Bazální stimulace je pouţitelná v klinické péči (intenzivní medicína, 

následná péče) a také v neklinické praxi (domovy pro seniory, ústavy sociální péče, 

hospice a domácí péče). „U klientů s nezvratnými změnami jejich tělesného a 

duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života.“  (www.bazalni-

stimulace.cz/bazalni_stimulace.php) 

  „Koncept Bazální stimulace by měl být samozřejmostí u všech poskytovatelů služeb 

sociální péče, kteří chtějí poskytovat své služby kvalitně a vytvářet také podmínky 

pro kvalitní život svých uživatelů. Zejména u osob se zdravotním postižením a 

seniorů trpících demencí je bazální stimulace nejen zásadním předpokladem 

kvalitní péče.“(www.bazalni-stimulace.cz, Ing. Jiří Horecký, MBA, prezident Asociace 

poskytovatelů sociálních sluţeb ČR) 

http://www.demmy.cz/
http://www.bazalni-stimulace.cz/bazalni_stimulace.php
http://www.bazalni-stimulace.cz/bazalni_stimulace.php
http://www.bazalni-stimulace.cz/
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 společenské akce (koncerty, výstavy, divadlo, filmová představení, návštěvy 

muzeí, hradů a zámků, módní přehlídky, masopust, táboráky, besedy, diskusní 

fóra, mezigenerační setkání  atd.) 

 

  Rehabilitační péče 

  V tomto zařízení je poskytována rehabilitační péče pod vedením kvalifikované 

fyzioterapeutky. 

  Cílem rehabilitační péče u seniorů je co nejdelší zachování soběstačnosti, 

samostatnosti a tím dosaţení co nevyšší kvality ţivota.  

 Moţnosti rehabilitace: 

 Skupinové kondiční cvičení 

 Individuální léčebná tělesná výchova 

 Fyzikální terapie 

 mechanoterapie – klasická masáţ, reflexní masáţ, měkké techniky, 

ultrazvuk 

 termoterapie a hydroterapie – parafínové obklady, rašelinové 

polštářky, vířivá koupel, parní lázeň 

 fototerapie – solárium, solux, biolampa 

 elektroterapie  

(www.demmy.cz) 
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4.2.1 Práce s klienty v DKE – Dílna ručních prací, (Skupinová 

rehabilitace, Trénink paměti, Reminiscence, Muzikoterapie) 

 

Dílna ručních prací 

  Hlavní náplní mé praxe byla práce v dílně ručních prací. Ať uţ se jednalo o pomoc 

vedoucí dílny, či o samotnou starost o dílnu spolu s jinou kolegyní, pokud vedoucí 

v dílně nebyla přítomna.  Především jsem se věnovala pomoci klientům a spolupráci 

s nimi na různých výrobcích. Aktivizační program „dílna ručních prací“ v DKE 

probíhá na více místech. Klienti pracují v samotné místnosti dílny, dále několik 

klientů se tomuto programu věnuje buď v kavárně, která je kaţdý všední den ráno na 

dvě hodiny dočasnou „dílnou“, nebo v hlavním vestibulu, kde je také jeden ze 

dvou tkalcovských stavů a několik míst k posezení, kde jsou také klienti zvyklí tento 

terapeutický program trávit.  

  Dílna probíhá vţdy od 8 do 10 hodin. Já jsem na praxi docházela vţdy na 8. hodinu 

ranní a setrvala jsem zde, „tak jak bylo potřeba". Po příchodu jsem od vedoucí dílny 

dostala úkoly, návrhy na činnosti a nějakým způsobem jsme se domluvili, co bych 

v ten určitý den měla dělat. Po skončení aktivizačního programu, coţ bylo v 10 hodin, 

jsme odváděli klienty na další terapie. Ty klienty, kteří co na jiné programy 

nedocházejí, jsme odváděli do bytů. Poté jsem pomáhala v dílně např. s doděláváním 

výrobků, nebo jsem dostala ještě jinou práci. 

   Zpočátku jsem pracovala především s jednou paní, která však do dílny nedocházela 

pravidelně. Tato klientka patří mezi seniory, kteří neradi pracují sami a mnohdy, kdyţ 

měla něco vyrábět sama, byla spíše negativní, coţ je v rámci aktivizace 

kontraproduktivní. Pokud totiţ měla tato paní pracovat sama, tak jí to většinou 

nebavilo, proto vţdy potřebovala „někoho k sobě“. Kdyţ jsme pracovali spolu, nebo 

pokud spolupracovala s jinou s klientek, tak byla veselá, pracovitá a snaţivá v rámci 

svých moţností a schopností.  

  V průběhu mé praxe jsem pracovala jak s jednotlivci, tak i se skupinou seniorů. 

Většinou to záleţelo na druhu činnosti, kterou jsem vykonávala. Má práce obnášela 

samostatnou činnost, jeţ mi byla udělena vedoucí dílny, např. dokončení výrobků, 
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příprava materiálu pro klienty, výzdoba, a samotnou práci s klienty zařízení, jeţ 

obnášela spolupráci s klienty při zhotovování určitého výrobku, asistence atd 

  Kaţdý z klientů, který do dílny ručních prací dochází pravidelně, má většinou 

dlouhodobě „určenou“ práci, zvolenou podle svého zajmu a moţností, kterou 

vykonává. V tom případě jsem s těmito klienty spolupracovala pouze, kdyţ 

potřebovali vyloţeně s něčím poradit, podat další materiál, nebo vyţadovali sluţbu, 

týkající se potřeb z jiné oblasti. Pokud však chce klient tuto činnost změnit, má vţdy 

právo poţádat terapeuta o výměnu práce. 

  Naučila jsem se zde mnoha činnostem, jeţ mě velice obohatily. Pracovala jsem zde 

s různými materiály, např. keramika, textilní materiály, papír aj. Zpracovávali jsme je 

společně s kolegyněmi a klienty různými metodami a technikami. 

 

  → v rámci rozšíření svých poznatků o aktivizaci seniorů v DKE jsem navštívila ještě 

několik nabízených aktivizačních programů. 

 

Skupinová rehabilitace 

   Po skončení mé praxe v dílně jsem se domluvila se zdejší fyzioterapeutkou na 

„návštěvě“ skupinového cvičení.  

  Cvičení začínalo orientací realitě, kde vedoucí programu kladla následující otázky: 

- Jaké máme datum? 

- Jaký je den v týdnu? 

- Kdo má dnes svátek? 

 Kolik lidí znáte tohoto jména? – příbuzní, známí, slavné 

osobnosti 

  Na závěr cvičení orientace byly klientům sděleny události z novin a zajímavosti ze 

světa. 

  Dále se pokračovalo fyzickou rehabilitací: 
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- procvičení krčních svalů 

- procvičení paţí a rukou 

- procvičení zádového svalstva 

- procvičení břišního svalstva 

- protaţení páteře 

- procvičení rukou 

- závěrečné dýchání 

Všechny úkony a cviky byly vţdy doprovázeny komentářem a povzbudivými slovy  

fyzioterapeutky. Ve všech oblastech rehabilitace fyzioterapeutka hleděla na 

individuální moţnosti klientů. Na první pohled bylo zřejmé, ţe si to klienti uţívají a 

mají ze cvičení radost, v místnosti byla velice pozitivní atmosféra, coţ je samozřejmě 

zásluhou fyzioterapeutky i klientů. Sama jsem se do rehabilitace zapojila a odcházela 

jsem s příjemným pocitem, jak po fyzické, tak po psychické stránce. 

 

Trénink paměti 

  Byla jsem přítomna na dvou sezeních, která probíhala v jeden den, proto jsem měla 

moţnost bezprostředně porovnávat dvě skupiny.  

  Tématem programu pro trénink paměti byli Velikonoce. Program terapeutka 

zahájila kříţovkou, kdy klienti společnými silami vyluštili tajenku, která prozradila 

téma hodiny. Terapeutka napsala na tabuli vyluštěné téma a klienti vymýšleli slova, 

jeţ začínala na jednotlivá písmena, která se ve slově nacházela, dále na jednotlivé 

slabiky čí větší části slova. 

  Následovala píseň, kterou jsme si všichni za doprovodu kytary zazpívali.  

  Poté měla terapeutka připravené cvičení, kterým jsme si procvičovali krátkodobou 

paměť. Trénink spočíval v rozdělení slov do kategorií (velikonoční jídlo, pití, výzdoba, 

zvíře, výsluţka pro koledníky) a následné ve vyjmenování jednotlivých slov podle 

kategorií. 
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  Dalším bodem programu byla vizualizace určitého jevu, pomocí něhoţ si  lépe 

zapamatujeme konkrétní věc. Kaţdý klient (včetně mě) hodil kostkou, pomocí níţ si 

vylosoval písmeno, na které měl vymyslet cokoli, co se hodí k tématu Velikonoce.  

  Příklad:  

  Klientka si vylosovala písmeno P. 

 Zvolila slovo POMLÁZKA.   

 Vizualizace - představujeme si klientku, jak má ve vlasech na místo čelenky 

pomlázku a za uchem jí koukají barevné mašličky od pomlázky.  

   

  Po vystřídání všech klientů, jsme opakovali, kdo měl které slovo.  

  Ke konci terapie jsme si opět všichni společně zazpívali píseň za doprovodu kytary. 

 

Reminiscence 

  Tématem reminiscenční terapie byli rovněţ Velikonoce. V úvodu jsme si za pomoci 

článku připomněli význam Velikonoc, zvyky, obyčeje, které se kde o Velikonocích 

drţí. Společně jsme popíjeli kávu a povídali si o tom, kdo jak Velikonoce slavil a slaví, 

kdo dodrţuje, či dodrţoval jaké zvyky, co je o Velikonocích nejdůleţitější atd. Obarvili 

jsme si vejce v cibulových slupkách, protoţe touto technikou se vejce dříve většinou 

barvily. 

 

Muzikoterapie 

  Terapie hudbou bohuţel v současné době v Domě Kněţny Emmy není v programu 

aktivizace, myslím v této formě. Muzikoterapii vedla studentka, která stejně jako já 

v Domě Kněţny Emmy plnila svou praxi ke studiu a tyto hodiny jí posléze poslouţí 

jako materiál, z něhoţ bude vycházet ve své absolventské práci, proto jsem velmi 

ráda, ţe jsem měla moţnost navštívit dvě z jejích hodin. 
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1.   Tento terapeutický program byl spojením muzikoterapie a reminiscence. 

Zpočátku jsme si za doprovodu kláves zazpívali, abychom se uvolnili a spadly 

z nás veškeré obavy a strach. Později jsme tutéţ píseň zpívali v různých 

variantách za doprovodu různých hudebních nástrojů, které jsme si mohli 

vybrat (dřívka, tamburína, triangl, bubínek atd.) Například jsme se rozdělili na 

dvě skupinky a zpívali jsme ji jako kánon, nebo jsme ji zpívali pomalu, rychle čí 

operním zpěvem.  

   Následující cvičení byla muzikoterapie spojená s reminiscencí, jejímţ 

tématem bylo „cestování a dovolená“.  

  Terapeutka nám dala k dispozici různé obrázky k tématu „dovolená a 

cestování“. Kaţdý jsme měli za úkol vybrat si dva snímky a říci, proč jsme 

zvolili zrovna tyto konkrétní obrázky a pokusit se naše pocity z těchto fotografií 

vyjádřit hudebně, buď zpěvem či hrou na hudební nástroj.  

   Během reminiscence jsme si povídali o cestování, jaké prostředí máme kdo 

rádi, kde se nám nejvíce líbilo a naopak, a jaké máme záţitky z cestování. 

  Celá hodina probíhala velmi pěkně, atmosféra byla příjemná, bohuţel se nás 

sešlo pomálu. Byli přítomni tři klienti DKE, já a terapeutka, ale i přesto tuto 

terapii hodnotím velmi kladně a jsem ráda, ţe jsem měla moţnost ji navštívit.  

2.   Tato hodina byla poslední hodinou muzikoterapie, kterou studentka zde v 

DKE vedla. Měla pro klienty připravený zábavný hudebně-filmový kvíz, který 

byl doprovázen a doplňován různými ukázkami písní, jeţ souvisely 

s jednotlivými otázkami v kvízu. 

  Následovalo vyhodnocení a odměnění vítěze, coţ samozřejmě bylo jen 

z legrace, protoţe nakonec všichni dostali malou odměnu, coţ byly výkresy 

malované technikou voskem, které vyrobila studentka společně se svou 

maminkou. 

  Na závěr celého programu muzikoterapie, měli klienti moţnost zvolit si 

jakoukoli píseň, kterou jsme si pustili, společně zazpívali či si jen za doprovodu 

příjemné atmosféry vychutnávali její tóny. 
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4.2.2 Dotazování a charakteristika techniky dotazování 

  Dotazování jsem pojala jako strukturovaný rozhovor, ve většině případu se však 

přešlo k volnému povídání.  

  Kdyţ jsem přišla na praxi, společně s vedoucí dílny jsme klientům svěřili mé přání, 

s několika klienty udělat malý rozhovor. Dotazování bylo zcela dobrovolné. (Otázky 

strukturovaného rozhovoru viz Příloha 1) 

 

4.2.2.1 Interpretace výsledků dotazování 

  Rozhovor jsem vedla celkem s 8 klienty s DKE. Všichni dotazovaní klienti navštěvují 

dílnu, kde především probíhala má praxe, proto jsem měla moţnost s dotazovanými 

klienty přímo pracovat. 

 

Klient 1 

  Kdyţ jsem přišla na praxi do DKE se záměrem dotazování a s vedoucí dílny jsme se 

s mou prosbou, kdo by byl ochoten se mnou udělat jednoduchý rozhovor, svěřili 

klientům, tento pán za mnou přišel jako první, usmíval se a se slovy: „ pojďte, ať uţ to 

máme za sebou“, se mnou šel do místnosti, kde naše rozhovory probíhaly. Tímto 

postojem mi udělal velkou radost, také mě uklidnil a dodal mi odvahu, protoţe jsem 

byla zpočátku celkem nervózní, ale nyní uţ k rozhovoru s tímto velice milým a 

laskavým pánem. 

Dotazovaný pán, Klient 1, ţije v DKE celkem 3, 5 roku na samostatném pokoji. Je mu 

85 let. Jeho dosaţené vzdělání je základní, se zaměřením na profesi automechanika. 

Posledním jeho zaměstnáním, které vykonával, bylo místo dělníka – řidiče. Většinu 

svého ţivota se ţivil jako voják z povolání. Ve svém volném čase nejraději tráví čas se 

svou rodinou, sleduje televizi, čte si nebo se schází s „partou“ v knihovně. Kdyţ jsem 

ho poprosila, jestli by mi mohl říct aktivity, které mohou obyvatelé v DKE provozovat, 

jmenoval dílnu, různé rehabilitace, krouţky (např. pěvecký a literární krouţek), 

piknik a zábavy. Z nabízených aktivit sám osobně vyuţívá pěvecký a literární krouţek, 

poslech hudby a dílnu. Podle jeho názoru je v DKE klientům nabízeno dostatek 

moţností pro aktivizaci. V dílně pracuje na tkalcovském stavu. Dílnu navštěvuje, 
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protoţe ho tato práce baví, je v kolektivu a utíká mu čas. Kontakt s rodinou má velmi 

častý, ať uţ telefonický (denně), či osobní. Během rozhovoru byl Klient 1 velice milý, 

hodný a mluvil otevřeně. 

 

Klientka 1 

Klientka 1 je 83letou obyvatelkou DKE, kde ţije jiţ 2 roky na samostatném pokoji. 

Vystudovala střední odbornou školu s obchodním zaměřením, které pak později 

vyuţila ve svém zaměstnání, neboť pracovala jako účetní. Ve svém volném čase čte 

kříţovky nebo časopisy. Kdyţ jsem se paní ptala na aktivity, které jim DKE nabízí, 

jmenovala dílnu, výlety, kulturu, procházky, soutěţe a hry. Myslí si, ţe jim toto 

zařízení nabízí dostatek moţných aktivit. Sama však nejvíce vyuţívá moţnost 

navštěvovat dílnu, bingo, cvičení paměti a rehabilitaci – šlapání na kole. Dílnu 

vyuţívá, protoţe jí zde práce baví, moc se jí to líbí, protoţe se podílí na výrobě 

„zvířátek“. S rodinou se stýká často, příbuzní ji navštěvují 2krát do týdne. Při 

rozhovoru byla Klientka 1 velice příjemná, otevřená a moc pěkně jsme si popovídali.  

 

Klientka 2 

Klientce 2 je 86 let a ţije v DKE od 6. měsíce roku 2012 na samostatném pokoji. Její 

dosaţené vzdělání je střední (rodinka).  Neţ odešla do důchodu, pracovala jako 

prodavačka oděvů. Jako nabízené aktivity v DKE Klientka 2 uvedla dílnu, pěvecký 

krouţek, bingo a s úsměvem dodala práci. Podle jejího názoru je nabídka aktivit 

dostačující a nic by neměnila. Ve svém volném čase se věnuje čtení, sledování televize 

nebo pletení, coţ také je její prací v dílně. Dílnu navštěvuje, protoţe se tam věnuje 

svému koníčku, baví jí to a muţe si popovídat, protoţe je v kolektivu. Se svou rodinou 

se stýká jednou za pár týdnů. 

 

Klientka 3 

V době, kdy jsem si povídala Klientkou 3, tak v DKE ţila 14 dní. Bydlí na 

dvojlůţkovém pokoji s paní, která má sníţenou pohyblivost, proto většinu času tráví 

na lůţku. Klientka 3 má základní vzdělání a neţ odešla do důchodu, pracovala jako 
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prodavačka v Dětském domě. Jako aktivity, které DKE klientům nabízí, uvedla dílnu, 

zpěv, cvičení a trénink paměti. Zatím jí nabídka aktivit stačí a nic by neměnila. Sama 

Klientka 3 navštěvuje dílnu, zpěv a bingo. V době osobního volna nejraději odpočívá, 

sleduje televizi nebo luští kříţovky. Dílnu navštěvuje, protoţe jí to baví, mnoho 

nového se naučí a obdivuje zručnost některých svých kolegů. Sama v dílně např. 

namotává bavlnu, pomáhá při výrobě „zvířátek“, maluje nebo lakuje. S rodinou se 

stýká pravidelně kaţdý týden. 

 

Klientka 4 

Klientka 4 je 90letou obyvatelkou DKE, která zde ţije 2 roky na samostatném pokoji. 

Abych se přiznala, kdyţ se mi paní svěřila se svým věkem, byla jsem velmi 

překvapená, protoţe na 90 let vypadá velice dobře. Vystudovala střední školu, obor 

kadeřnice, čemuţ se věnovala později jako ţivnostnice. Kdyţ jsem jí poprosila, aby mi 

řekla nějaké aktivity, které jsou v DKE klientům nabízeny, jmenovala obecně dílnu, 

výlety a krouţky. Sama ráda vyuţívá dílnu, plavání, procházky a vířivku. Kdyţ jsem se 

Klientky 4 ptala, jestli jí zde nějaká aktivita chybí, uvedla, ţe by byla moc ráda, kdyby 

zde měla moţnost vařit. Ve svém volném čase nejraději čte časopisy (Týden, 

EPOCHA, Příroda). Do dílny chodí, protoţe jí to baví, zkrátí si dlouhou chvíli, mnoho 

se naučí, popovídá si, protoţe je mezi lidmi a pracuje. Se svou rodinou je v kontaktu 

kdykoli přes telefon a týdně ji příbuzní navštěvují. 

 

Klientka 5 

Klientka 5 ţije v DKE rok a půl na samostatném pokoji a je jí 82 let. Vystudovala 

střední zemědělskou školu a později se svou rodinou vedla hospodářství, coţ bylo 

jejich zdrojem příjmů. Kdyţ jsem Klientku 5 poprosila, aby mi řekla aktivity, které jim 

DKE nabízí, uvedla dílnu, cvičení, cvičení paměti, pěvecký krouţek, akce, bingo a 

různé hry. Klientka 5 navštěvuje dílnu, bingo a jiné hry. Ve volném čase chodí ráda na 

procházky, na akce, čte a sleduje televizní seriály. Do dílny chodí, protoţe to není 

namáhavé, ráda pomůţe, baví jí to, je mezi lidmi a můţe si popovídat. S  rodinou se 

vídá pravidelně 2krát týdně. 
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Klientka 6 

Klientka 6 je 84letou obyvatelkou domu, která v DKE ţije 1 rok na samostatném 

pokoji. Vystudovala střední odbornou školu, obor švadlena, čemuţ se později 

věnovala i ve své profesi. Mimo jiné pracovala nějakou dobu také jako skladnice. Jako 

aktivity, které DKE klientům nabízí, mi klientka 6 jmenovala dílnu, vycházky, cvičení 

paměti, cvičení na míči a plavání. Sama osobně vyuţívá moţnost navštěvovat dílnu, 

cvičení, poslech hudby a procházky. Myslí si, ţe jim toho DKE nabízí dost a nic jí 

nechybí. Dílnu navštěvuje, protoţe se v tu chvíli dostává do jiného světa, je to určitá 

změna, baví jí to a zajímá jí ta práce, protoţe např. navléká korálky, šije a plete. 

Dalším důvodem, proč do dílny ráda chodí, je, ţe se můţe věnovat činnosti, jeţ dělala 

ve své profesi. Je ráda v kolektivu a aktivní. S rodinou se vídá pravidelně jednou 

týdně. 

 

Klientka 7 

Klientka 7 je 82letá paní, která ţije v DKE více jak rok. Je ubytována na dvojlůţkovém 

pokoji s paní. Její dosaţené vzdělání je základní, k němuţ si Klientka 7 udělala 

obchodní kurz se zaměřením na práci s financemi. Během svého ţivota vystřídala 

několik zaměstnání, které si byly podobné, např. pracovnice v bance, vedoucí 

spořitelny, sekretářka nebo pracovnice v účtárně MÚ (městský úřad). Kdyţ jsem se 

paní zeptala, jaké aktivity jim v DKE nabízejí, uvedla dílnu, cvičení, cvičení paměti a 

pečení cukroví. Na aktivity, kterým se v DKE můţe věnovat, říká, ţe je toho dost a nic 

by neměnila. Sama pak navštěvuje dílnu, cvičení, cvičení paměti a bingo. Ve volném 

čase nejraději luští kříţovky nebo se dívá na televizi. Dílnu navštěvuje, protoţe 

se dostane do kolektivu, krátí si tak čas a není zaujatá sama sebou. Většinou se zde 

věnuje pletení, šití nebo drátkování. Se svou rodinou se vídá kaţdý den. 

 

4.2.2 Závěry 

  Jsem velmi vděčná za moţnost splnit si praxi v Domě Kněţny Emmy, jeţ mi 

umoţnila psát bakalářskou práci na toto téma a hlavně mi poskytla důleţitý náhled do 

práce se seniory. Poznala jsem zde, jak světlé, tak stinné stránky této práce, které mě 

však utvrdily v mém zájmu, se této oblasti sluţeb v budoucnu věnovat. Nebyla jsem 
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zde mnoho nových zkušeností v komunikaci s personálem zařízení a především 

s klienty, v metodách práce se seniory v rámci aktivizace i mimo ní, jeţ také obnášeli 

osobní asistenci klientům, v případě kdy potřebovali mou přítomnost a pomoc. 

Poznala jsem do jisté míry své moţnosti a schopnosti v práci s těmito lidmi, čímţ jsem 

podpořila svůj zájem tuto profesi v budoucnosti vykonávat. 

  Pomocí rozhovorů s klienty jsem měla moţnost zjistit, jak moc jsou klienti 

informováni o moţnostech aktivizace v tomto zařízení. Poznat jejich zájmy a pocity 

z nabízených sluţeb, které vyuţívají a jak je hodnotí. Klienti mi během dotazování 

umoţnili do jisté míry nahlédnout do jejich ţivota v této instituci z jejich pohledu.  

  Všichni dotazovaní klienti navštěvují dílnu ručních prací, kaţdý den se setkávají, 

proto se jejich výpovědi v mnohém podobaly. Poznala jsem, ţe někteří spolu udrţují 

přátelské vztahy a společně docházejí i na jiné programy, jeţ jim tento domov nabízí. 
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Závěr 

  Cílem práce bylo co nejlépe popsat aktivizaci seniorů v Domě Kněţny Emmy 

v Neratovicích, její rozsah a moţnosti, jeţ jsou zde klientům nabízeny. V tomto 

zařízení je klientům k dispozici široká škála aktivizačních programů, které si mohou 

podle svého zájmu zvolit. Tyto terapie se zabývají aktivizací seniorů po fyzické, 

psychické i sociální stránce.  

  Příkladem programu aktivizace, především tělesné, je individuální léčebná tělesná 

výchova, jeţ hledí na osobní potřeby klientů a je prováděna na základě individuálních 

moţností a potřeb. Další alternativou tělesné aktivizace je skupinová kondiční 

rehabilitace, ve které se spojuje aktivizace fyzická i sociální, protoţe klienti cvičí 

v kolektivu či terapie masáţemi, obklady aj., které vyuţívají moderní techniky. V dílně 

ručních prací je zaměstnávání klientů vyuţíváno, jako terapeutický a aktivizační 

prostředek ve všech oblastech ţivota. Klienti zde pracují v kolektivu, jsou v kontaktu 

s ostatními seniory, vykonávají činnost, kterou si zvolili dle svého zájmu (pletení, 

vyšívání, keramika,…), čímţ si procvičují motorické schopnosti, a psychická stránka je 

stimulována např. nutností se na prováděnou činnost soustředit. Velmi oblíbenými 

aktivizačními programy jsou mimo jiné také tréninky paměti, reminiscenční terapie 

nebo muzikoterapie ( - poslech hudby). 

  V praktické části jsem věnovala pozornost především představení Domu Kněţny 

Emmy. Mým záměrem bylo poukázat na sluţby, které jsou zde klientům poskytovány, 

na aktivizaci seniorů a na základě absolvované praxe vyjádřit své poznatky a 

zkušenosti, kterých jsem zde nabyla. Abych mohla lépe např. budoucím klientům, 

jejich rodinám či veřejnosti předat informace o tomto zařízení, vyuţila jsem moţnosti 

pohovořit s obyvateli DKE. Rozhovory se týkali především aktivizace a sluţeb, které 

jsou jim zde nabízeny a celkově o ţivotě v tomto zařízení. Klienti Dům Kněţny Emmy 

hodnotili velmi kladně a jsou se sluţbami, především v rámci aktivizace, na níţ byly 

rozhovory zaměřeny, spokojeni a já se k jejich pozitivnímu postoji přikláním.  

  Naučila jsem se zde mnoho nového a myslím, ţe tento domov pro seniory je 

vhodnou alternativou pro seniora, který zde poskytované sluţby z jakéhokoli důvodu 

potřebuje či o ně jen má zájem z vlastní vůle. 

  Teoretická část se zabývala stářím a stárnutím v oblasti fyzické, psychické i sociální, 

změnami v procesu stárnutí a jimi podmíněným nárůstem a proměnou potřeb 
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člověka v seniorském věku v jiţ několikrát zmíněných oblastech ţivota. Z důvodu 

poklesu kompetencí staršího člověka je nezbytná aktivizace, aby se po co nejdelší 

dobu zachovaly stávající schopnosti seniora a udrţela se vysoká úroveň ţivota, dokud 

to bude moţné. Protoţe tato práce pojednává o aktivizaci v konkrétním rezidenčním 

zařízení pro seniory, jevilo se mi jako smysluplné do části práce zařadit také kapitolu, 

v níţ jsou popsány základy o sociální práci, jejíţ cílovou skupinou jsou právě senioři. 

V závěrečné kapitole teoretické části jsem uváděla smysl a cíle aktivizačních terapií a 

jejich moţnosti a techniky, jak je popisují odborníci. 
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Příloha 1 

 

Otázky strukturovaného rozhovoru 

1.  Pohlaví 

2. Věk 

a. Méně neţ 60 let 

b. 61 – 70 let 

c. 71 – 80 let 

d. 81 a více let 

3. Dosaţené vzdělání 

a. Základní 

b. SŠ, SOŠ 

c. SŠ s maturitou 

d. VŠ 

4. Bývalá profese 

5. Nabízí vám vaše místo bydliště nějaké volno časové aktivity?     Ano/Ne  

Pokud ano, jaké? 

6. Vyuţíváte některé z aktivit, které vám DKE nabízí? 

7. Uvítal/a byste více společenských aktivit? 

8. Co nejčastěji děláte ve svém volném čase? 

9. Bydlíte sám/sama? 

(Máte se svým spolubydlícím společné zájmy? Pokud ano, jaké?) 

10. Jak dlouho bydlíte v DKE? 

11. Proč navštěvujete dílnu? 

12. Na jaké další aktivizační programy docházíte? 

13. Myslíte si, ţe vám tyto aktivity pomáhají? Pokud ano, jak? 

14. Stýkáte se se svou rodinou? Pokud ano, jak často? 
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Příloha 2  

  Výrobky klientů z dílny ručních prací v DKE 
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Příloha 3 

  Výrobky klientů z dílny ručních prací v DKE 

 

 



 

56 
  

Příloha 4 

  Výrobky klientů z dílny ručních prací v DKE 
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Příloha 5 

  Výrobky klientů z dílny ručních prací v DKE 
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Příloha 6 

  Výrobky klientů z dílny ručních prací v DKE. 
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Příloha 7 

    Potvrzení o praxi v Domě Kněţny Emmy 

 


