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Příloha 1- Test kognitivních funkcí MMSE 
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Příloha 2- Dotazník GDS 
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Příloha 3- Struktura rozhovoru nad dotazníkem GDS 

 

ROZHOVOR SE SENIOREM NAD DOTAZNÍKEM GDS- Protokol 

Jméno, příjmení:      Dnešní datum: 

Datum narození:   Věk:  Pohlaví: Ž / M Bydliště: 

Nejvyšší dosažené vzdělání: 1) ZŠ     2) SŠ bez mat.    3) SŠ s mat.    4) VŠ  

MMSE:       GDS:   

Délka rozhovoru:      Porozumění:     /15 bodů (    

%) 

Diagnostická skupina: 1) NOS  2) NOS se subj. poruchou  3) MKP 4) pokr. AN  5) 

Jiná: 

Deprese v minulosti: 1) Ne     2) Subjektivní pocit, že ano 3) Ano, 

diagnostikovaná 

Léčba antidepresivy: 1) Ne  2) Pouze v minulosti  3) V současnosti ano 

Léčba: 1) Žádná 2) Kognitiva 3) Nootropika 4) Antipsychotika, Anxiolytika, 

Hypnotika 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojen(a)?  

 Ano 

o S čím konkrétně jste v životě spokojen(a)? 

 Ne 

o S čím konkrétně nejste spokojen(a)?  

o Co by se muselo změnit, abyste byl(a) spokojen(a)? 

2. Zanechal(a) jste mnoha činností a zájmů? 

 Ano 

o Jakých zájmů jste zanechal(a)? 

o Kdy jste jich zanechal(a)? 

o Proč jste jich zanechal(a)?  

 Ne 

o Jaké jste měl(a) zájmy dříve?  

o Jaké máte zájmy nyní? 
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3. Máte pocit, že Váš život je prázdný?  

 Ano 

o Jak ten pocit vypadá, mohl(a) byste mi ho popsat? 

o Co by se muselo změnit, abyste neměl(a) pocit, že je Váš život prázdný? 

 Ne 

o Co Váš život naplňuje? 

4. Nudíte se často? 

 Ano  

o Jak to vypadá, když se nudíte, mohl(a) byste mi to popsat?  

o Co by se muselo změnit, abyste se nenudil(a)? 

 Ne 

o Co děláte pro to, abyste se nenudil(a)? 

5. Jste většinou v dobré náladě? 

 Ano  

o Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohl(a) byste mi to popsat? 

 Ne 

o Jak se projevuje, že nemáte dobrou náladu? 

o Co by se muselo změnit, abyste měl(a) lepší náladu? 

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? 

 Ano  

o Jak ten strach vypadá, co se při něm ve Vás děje? Čeho se bojíte? 

o Co by se muselo změnit, abyste neměl(a) tenhle strach? 

 Ne  

o Co Vám dává sílu, abyste neměl(a) strach? 

7. Cítíte se většinou šťastný(á)?  

 Ano 

o Jak byste popsal(a) tenhle pocit? 

 

 Ne. 

o Jak se projevuje, že nejste šťastný(á)?  

o Co by se muselo změnit, abyste byl(a) šťastný(á)? 

8. Cítíte se většinou bezmocný(á)?  

 Ano 

o Jak takový pocit bezmoci ve Vašem případě vypadá? 
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o Co by se muselo změnit, abyste se takhle necítil(a)? 

 Ne 

o Co Vám dává sílu, abyste se necítil(a) bezmocný(á)? 

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšel(a) ven a dělal(a) něco nového? 

 Ano  

o Co Vás baví dělat, když zůstanete doma? 

 Ne 

o Co děláte rád(a), když jdete ven? 

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? 

 Ano 

o S čím konkrétně máte potíže? 

 Ne  

o S čím nemáte potíže zapamatovat si? 

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? 

 Ano  

o Co konkrétně se Vám na této době líbí? 

 Ne  

o Co konkrétně se Vám na této době nelíbí? 

12. Cítíte se v současnosti bezcenný(á)? 

 Ano 

o Mohl(a) byste tento pocit popsat? 

o Co by se muselo změnit, abyste se takhle necítil(a)? 

 Ne  

o Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? 

13. Cítíte se plný(á) energie?  

 Ano 

o Jak to vypadá, když jste plný(á) energie? 

 Ne  

o Jak to vypadá, když nejste plný(á) energie, mohla byste mi to popsat? 

o Co by se muselo změnit, abyste měl(a) více energie? 

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? 

 Ano 

o Jak se projevuje tento pocit? 

o Co by se muselo změnit, aby Vám Vaše situace nepřipadala beznadějná? 
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 Ne 

o Co Vám dává naději? 

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? 

 Ano 

o V čem konkrétně se jiným lidem vede lépe než Vám? 

o Co by se muselo změnit, aby se Vám vedlo lépe? 

 Ne 

o V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? 
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Příloha 4 - Statistické zpracování dat 

MMSE- porovnání obou pohlaví 

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VAR00001 16 26,1250 3,30404 ,82601 

VAR00002 24 22,2917 5,15397 1,05205 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

VAR00001 31,628 15 ,000 26,12500 24,3644 27,8856 

VAR00002 21,189 23 ,000 22,29167 20,1153 24,4680 

 

GDS- porovnání obou pohlaví 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VAR00001 16 4,7500 3,27618 ,81904 

VAR00002 24 3,6667 2,23931 ,45710 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

VAR00001 5,799 15 ,000 4,75000 3,0042 6,4958 

VAR00002 8,022 23 ,000 3,66667 2,7211 4,6122 
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Index porozumění- porovnání skupin seniorů s MCI a seniorů s demencí u AN 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VAR00001 12 92,2208 6,86518 1,98181 

VAR00002 21 82,8571 10,66019 2,32624 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

VAR00001 46,534 11 ,000 92,22083 87,8589 96,5828 

VAR00002 35,618 20 ,000 82,85714 78,0047 87,7096 
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Příloha 5- Transkripce rozhovorů se seniory- zkrácená verze 

Rozhovor č. 1 

Paní Květě je 83 let. Má MMSE 23, GDS 1. Diagnostickou skupinou je demence při 

Alzheimerově nemoci. V minulosti jí byla diagnostikována deprese a v současnosti bere 

antidepresiva. Rovněž léčba kognitivy. Výtah z rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 

21. 10. 2013. Rozhovor byl velmi dlouhý, zabíhavá řeč. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojena? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojena? Jsem závislá především sama na sobě. 

Snažím se žít, aby mi to vyhovovalo a také i lidem, kterém mám ráda. Vycházím 

s nimi velmi dobře. 

2. Zanechala jste mnoho činností a zájmů? Ne. 

 Jaké jste měla zájmy dříve? Měla jsem zájem o všechno, nikdy jsem neměla nic, co 

bych si řekla, že mě nebaví. 

 Jaké máte zájmy nyní? Moje hlavní činnost je, abych si dokázala všechno zařídit. 

Nyní mám spoustu přítelkyní, známých, kteří ke mně chodí na návštěvu. 

3. Máte pocit, že je Váš život prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Povinnosti (jsem odkázaná sama na sebe), známé, 

kamarádky. 

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudila? Čtu knihy, sleduji televizi. 

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohla byste mi to popsat? Když přijde 

někdo z rodiny, jsem ráda, že přijdou, blbneme, je legrace, je mi fajn. 

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste neměla strach, že by se Vám mohlo přihodit něco zlého? 

Modlím se, aby mým milovaným se nic nestalo, když se něco stane mně, tak mi to 

tak nevadí. 

7. Cítíte se většinou šťastná? Ano. 

 Jak byste popsala tenhle pocit? Jsem tak spíše celkem spokojená, když se nic 

neděje. 

8. Cítíte se často bezmocná? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítila občas bezmocná? (pozn. neporozuměla 

otázce) 

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšla ven a dělala něco nového? (pozn. na otázku 

neodpověděla) 

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ne. 
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 Co Vám nedělá potíže si zapamatovat? (pozn. na otázku neodpověděla) 

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ne. 

 Co konkrétně se Vám na této době nelíbí? Vztah politiků k normálním lidem; 

nepamatuji, že by lidé byli nezaměstnaní, dříve si také vážili rodiny. 

12. Cítíte se v současnosti bezcenná? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomovat si vaši hodnotu? Mám ráda lidi a snažím se jim 

pomáhat a radit jim. 

13. Cítíte se plná energie? Ano. 

 Jak to vypadá, když jste plná energie, mohla byste mi to popsat? Když mám něco 

vyřešit a můžu to ovlivnit. 

14. Máte dojem, že je Vaše situace beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? Když vidím, že jsou všichni z rodiny zdraví, nemají existenční 

problémy. 

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo alespoň stejně jako ostatním lidem? (pozn. 

neporozuměla otázce). 

 

Rozhovor č. 2 

Paní Zdeňce je 92 let. Má MMSE 27 a GDS 4. Diagnostickou skupinou je mírná kognitivní 

porucha. Výtah z rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 21. 10. 2013. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojena? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojena? Jsem zdravá, s rodinou, se způsobem 

života. 

2. Zanechala jste mnoho činností a zájmů? Ano 

 Jakých zájmů jste zanechala? Sportu. 

 Kdy jste jich zanechala? Během 10 let, postupně. 

 Proč jste jich zanechala? Nestačila jsem fyzicky. Měla jsem ráda kolo, lyže. 

3. Máte pocit, že je Váš život prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Rodina, zahrádka. 

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudila? Navštěvuji děti, vnoučata, pravnoučata. 

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 
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 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohla byste mi to popsat? Je to, když svítí 

sluníčko a já jsem ještě v posteli, vstanu s radostí, dopřeju si velkou snídani, 

cachtám se ve sprše, poslouchám rádio a jdu na návštěvu. 

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste neměla strach, že by se Vám mohlo přihodit něco zlého? 

Dělám vše pro to, abych neriskovala. Sporty nedělám, mám mobil; už jsem se 

třikrát přesvědčila, že můžu zavolat ve 3 ráno a pomůžou mi.  

7. Cítíte se většinou šťastná? Ano. 

 Jak byste popsala tenhle pocit? Je to nesmírné štěstí, když mi zavolá vnouček. 

8. Cítíte se často bezmocná? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítila občas bezmocná? Vím, že by mi pomohla moje 

rodina, kdybych byla bezmocná. 

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšla ven a dělala něco nového? 

 Co děláte ráda, když jdete ven? Jdu do lesa na procházku; jdu s dcerou do ZOO. 

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ano. 

 Co Vám nedělá potíže si zapamatovat? (pozn. na otázku neodpověděla) 

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ne. 

 Co konkrétně se Vám na této době nelíbí? Bezohlednost jednoho k druhému. 

12. Cítíte se v současnosti bezcenná? Ano. 

 Mohla byste tento pocit popsat? Už nemohu těm svým dětem tolik pomoci, klepou se 

mi ruce, nemám už jistotu, abych se mohla spolehnout na paměť. 

 Co by se muselo změnit, abyste se takhle necítila? To už se nemůže změnit, když 

jsem ztratila sílu a mám křeče v rukou. Nechci brát prášky. 

13. Cítíte se plná energie? Ano. 

 Jak to vypadá, když jste plná energie, mohla byste mi to popsat? Mám chuť dělat 

věci, na které fyzicky nestačím.  

14. Máte dojem, že je Vaše situace beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? Rodina a jistota pomoci od rodiny. 

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo alespoň stejně jako ostatním lidem? 

Nemám finanční starosti; moje děti. 
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Rozhovor č. 3 

Paní Janě je 79 let. Má MMSE 30, GDS 2. Diagnostickou skupinou je mírná kognitivní 

porucha. Deprese jí byla v minulosti diagnostikována a v současné době užívá 

antidepresiva. Výtah z rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 21. 10. 2013. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojena? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojena? Manželství, děti, předtím práce. 

2. Zanechala jste mnoha činností a zájmů? Ne. 

 Jaké jste měla zájmy dříve? Jaké máte zájmy nyní? Stále stejné. Divadlo, koncerty, 

četba. 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Rodina, kultura. 

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudila? Koncerty, divadla, knihy. 

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohla byste mi to popsat? (pozn. neumí 

popsat) 

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste neměla strach? Rodina. 

7. Cítíte se většinou šťastná? Ano. 

 Jak byste popsala tenhle pocit? (pozn. potíže popsat). Spíše klidná. 

8. Cítíte se většinou bezmocná? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítila bezmocná? Manžel, rodina, hodné děti, 

vnoučata. 

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšla ven a dělala něco nového? Ne. 

 Co děláte ráda, když jdete ven? Divadla, koncerty. 

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ano. 

 S čím konkrétně máte potíže? Zapomenu, pro co jsem šla, termíny schůzek, svátků. 

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ne. 

 Co konkrétně se Vám na této době nelíbí? Bezdomovci, vyhazují se miliardy, není 

ve školství a zdravotnictví (pozn. nejsou peníze). 

12. Cítíte se v současnosti bezcenná? Ne. 
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 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? Nad tím jsem nepřemýšlela. Dá mi to 

najevo rodina. 

13. Cítíte se plná energie? Ne. 

 Jak to vypadá, když nejste plná energie, mohla byste mi to popsat? Musím se 

překonávat, mám úkoly, tak dělám. 

 Co by se muselo změnit, abyste měla více energie? Ošetřování manžela- to mi bere 

hodně času a energie. 

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? Manžel a rodina. 

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? Máme kde 

bydlet, z čeho žít, nejsme sami. 

 

Rozhovor č. 4 

Paní Oldřišce je 69 let. Má MMSE 25 a GDS 5. Diagnostickou skupinou je demence při 

Alzheimerově nemoci. V minulosti nebyla diagnostikovaná deprese. Medikována 

kognitivy. Výtah z rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 4. 11. 2013. Paní Oldřiška 

měla potíže s vyplněním dotazníku. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojena? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojena? Žiju i přes potíže, mám syna, vzpomínky, 

přátele, hudba mě baví. 

2. Zanechala jste mnoha činností a zájmů? Ne. 

 Jaké jste měla zájmy dříve? Tanec, zpěv, sport. 

 Jaké máte zájmy nyní? Už ne tak aktivní, ale opera, koncerty. 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Poslech hudby, maličkosti, knihy. 

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudila? Odejdu pryč a nikdo mě k nudě nedonutí.  

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohla byste mi to popsat? Cítím se dobře, 

nad věcí, klidná, nemusela jsem se bát. 

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste neměla strach? (pozn. neodpověděla). 

7. Cítíte se většinou šťastná? Ne. 
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 Jak se projevuje, že nejste šťastná? Jsem smutná, naštvaná. 

 Co by se muselo změnit, abyste byla šťastná? Já si myslím, že to, když jsem šťastná, 

tak se mi třeba přihodí něco dobrého, nic mě nebolí, vzbudím se dobře do dne a 

vím, že si něco přečtu nebo jdu za kamarádkou. Řeknu kočce ahoj. 

8. Cítíte se většinou bezmocná? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítila bezmocná? Asi že to musím to porazit, při mé 

chorobě se snažím. 

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšla ven a dělala něco nového? Ano. 

 Co Vás baví dělat, když zůstanete doma? Já myslím, že mě baví všechno, čtu, 

poslouchám hudbu, pěstuju kytky. Nebo si jenom s někým zavolám. 

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ano. 

 S čím konkrétně máte potíže? Teď asi s psaním trošku. A s tou pamětí, tak s 

takovou krátkodobou pamětí. 

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ne. 

 Co konkrétně se Vám na této době nelíbí? No mně se nelíbí, že v této době takhle 

hodně stonám. Ale je i spousta dalších věcí, které se mi na této době nelíbí, ale to je 

nepodstatné. 

12. Cítíte se v současnosti bezcenná? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? Všechno co mám ráda, a vůbec proč 

bych měla být bezcenná. A mám syna, a ten by také byl nerad, kdybych tady nebyla. 

Takže já nemám důvod se cítit bezcenná. 

13. Cítíte se plná energie? Ne. 

 Jak to vypadá, když nejste plná energie, mohla byste mi to popsat? Je to takovéto 

odkládání věcí, které chcete a musíte udělat. Říkám si měla bych už vstát z křesla, 

ale prostě se mi to nechce dělat. 

 Co by se muselo změnit, abyste měla více energie? Nesměla bych mít ani jednu 

bolest. 

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? Nenechávám se buzerovat nějakou chorobou. 

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? Určitě se daří 

hodně lidem, ale já jsem tím spíš myslela, že mně je to jedno. Neporovnávám se, 

nezávidím. Mám zájmy, funguju jako člověk. 
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Rozhovor č. 5 

Panu Josefovi je 55 let. Má MMSE 25 a GDS 9. Diagnostickou skupinou je demence při 

Alzheimerově nemoci. V minulosti nebyla diagnostikovaná deprese. V současnosti je nově 

léčen antidepresivy a kognitivy. Výtah z rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 4. 11. 

2013. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojen? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojen? Že se o mě starají děti a manželka, děti si 

teď pořídily dům, tak ho dávají dohromady. 

2. Zanechal jste mnoha činností a zájmů? Ano. 

 Jakých zájmů jste zanechal? Já jsem chodil od mala na ryby, a kvůli tomu, že se mi 

motá hlava, tak se nemůžu dívat na hladinu vody, ani nemůžu řídit. Měl jsem i 

kapitánský průkaz, a to všechno skončilo. 

 Kdy jste těchto činností zanechal? Jak jsem šel do důchodu a začal jsem marodit, 

myslím, že tomu je šest roků. 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Mám pár slepic a králíky, máme psi a kočky. Tak se mám o 

co starat. 

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudil? Starám se o zvířata. 

5. Jste většinou v dobré náladě? Ne. 

 Jak se projevuje, že nemáte dobrou náladu? Je to hlavně změnami počasí, motá se 

mi hlava, tak ani nemůžu jít na procházku, není mi dobře. 

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste neměl strach? Já si říkám, že už jsem starej, že už na tom 

tak nezáleží. 

7. Cítíte se většinou šťastný? Ano. 

 Jak byste popsal tenhle pocit? Děti spolu vycházejí, pořídily spolu dům, co jsme jim 

naspořili…Nevím. (pozn. potíže popsat pocit být šťastný). 

8. Cítíte se většinou bezmocný? Ano. 

 Jak takový pocit bezmoci ve Vašem případě vypadá? Že nemůžu jít někam se projít, 

kvůli tomu jak se motám. Nemůžu jet do nějakýho...jako Kauflandu, protože je tam 

moc lidí a dělá se mi z toho špatně. 

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšel ven a dělal něco nového? Ano. 

 Co Vás baví dělat, když zůstanete doma? Jsem na počítači nebo si čtu.  

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ano. 
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 S čím konkrétně máte potíže? Nemůžu si vzpomenout na jména, když se s někým 

bavím, tak si nemůžu vzpomenout na nic, jména, čísla. 

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ano. 

 Co konkrétně se Vám na této době líbí? No nechtěl bych žít ve středověku… Nejsou 

války. 

12. Cítíte se v současnosti bezcenný? Ano. 

 Mohl byste tento pocit popsat? Že kvůli tomu svýmu marodění nemůžu dětem 

pomoct stavit. 

 Co by se muselo změnit, abyste se takhle necítil? Uzdravit se. Ale to nevypadá. 

13. Cítíte se plný energie? Ne. 

 Jak to vypadá, když nejste plný energie, mohla byste mi to popsat? Když člověk má 

koníčky, tak má víc možností se zabavit. Takhle je člověk otrávený, že by nemohl 

dělat, co by chtěl. 

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ano. 

 Jak se projevuje tento pocit? Že už takhle marodím delší dobu a tak nějak mě 

přesvědčili, že s tím nepůjde nic udělat… Když se v noci probudím, tak si jdu radši 

něco číst. 

 Co by se muselo změnit, aby Vám Vaše situace nepřipadala beznadějná? Vyléčit se. 

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ano. 

 V čem konkrétně se jiným lidem vede lépe než Vám? Jsou zdraví. 

 Co by se muselo změnit, aby se Vám vedlo lépe? Vyléčit se. 

 

Rozhovor č. 6 

Paní Mileně je 77 let. Má MMSE 26 a GDS 5. Diagnostickou skupinou je demence při 

Alzheimerově nemoci. V minulosti jí nebyla diagnostikovaná deprese. Medikována 

kognitivy. Výtah z rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 4. 11. 2013. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojena? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojena? Že se ještě hýbu. A pak že mám pro koho 

žít. 

2. Zanechala jste mnoha činností a zájmů? Ne. 

 Jaké jste měla zájmy dříve? Chodit na kroužky různý, prostě na šití a 

podobně…také do zpěvu. 

 Jaké máte zájmy nyní? Teď abych byla upřímná, televizi a něco číst nebo zahrádka.  

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Děti, vnoučata. 
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4. Nudíte se často? Ano. 

 Jak to vypadá, když se nudíte, mohla byste mi to popsat? Někdy přijde takový to 

období, kdy se Vám nechce nic dělat, a ta nuda je v tu ránu. 

 Co by se muselo změnit, abyste se nenudila? Aby bylo pořád hezky a mohla jsem 

dělat na zahrádce. 

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohla byste mi to popsat? Nesedím doma, 

jak se tak říká, a nedumám. Jdu ven. Cítím se dobře.  

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ano. 

 Jak ten strach vypadá, co se při něm ve Vás děje? Čeho se bojíte? Bojím se, že 

sebou někde plácnu a nezvednu se. Z toho mám strach. 

 Co by se muselo změnit, abyste neměla tenhle strach? 

7. Cítíte se většinou šťastná? Ano. 

 Jak byste popsala tenhle pocit? Že už bude sobota a přijedou děti a vnoučata. 

Snažím se uvařit nebo upéct a těším se na ně, že si s nimi sednu a nebudu nic dělat. 

8. Cítíte se většinou bezmocná? Ano. 

 Jak takový pocit bezmoci ve Vašem případě vypadá? Takový pocit vypadá tak, že 

najednou to na mě padne a říkám si, proč tady jsem, já už jsem k ničemu. A 

najednou si řeknu „neblbni, zase přijedou a bude dobře“. 

 Co by se muselo změnit, abyste se takhle necítila? Kdyby (děti a vnoučata) nebyli 

tak daleko v Praze, ale byli blíž u mě, v Praze. 

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšla ven a dělala něco nového? Ne. 

 Co děláte ráda, když jdete ven? Jdu do houfu pokecat si s ženskými. 

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ano. 

 S čím konkrétně máte potíže? Zapomínám, je to hrůza už. 

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ano. 

 Co konkrétně se Vám na této době líbí? Že jsem zdravá, hýbu se. Nic mi nechybí. A 

dobu, já ji nezměním, beru ji takovou, jaká je. 

12. Cítíte se v současnosti bezcenná? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? Sama se obsloužím, dojdu se psem, 

dojdu na nákup, že si uvařím, vyperu a tak dále. 

13. Cítíte se plná energie? Ne. 

 Jak to vypadá, když nejste plná energie, mohla byste mi to popsat? Sednu si a řeknu 

„a dneska nic". Ale zase přijde den, kdy jsem na zahrádce a dělám. 

 Co by se muselo změnit, abyste měla více energie? Někdy to na člověka padne, že 

je tam sám a ty děti jsou v Praze. Nemůžu říct „mě je tady smutno, přijeďte“. 
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14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? Že se obsloužím, chodím, těším se, že přijedou. 

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? Obsloužím se, 

nakoupím, vyperu. Nechodím a neříkám ostatním „jé, tohle mi je, tak dělejte 

tohle“… 

 

Rozhovor č. 7 

Paní Marii je 86 let. Má MMSE 24 a GDS 5. Diagnostickou skupinou je demence při 

Alzheimerově nemoci. V minulosti jí byla diagnostikovaná deprese a v současné době 

užívá antidepresiva. Medikována kognitivy. Výtah z rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze 

dne 4. 11. 2013. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojena? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojena? Chodí za mnou děti, nic mi nechybí. Jsem 

sama v bytě, jsem spokojená.  

2. Zanechala jste mnoha činností a zájmů? Ne. 

 Jaké jste měla zájmy dříve? Dříve jsem se bavila, chodila jsem tancovat, sportovala 

jsem.  

 Jaké máte zájmy nyní? Teď už jako 86 letá důchodkyně…abych si uvařila a chodím 

na procházky. 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ano. 

 Jak ten pocit vypadá, mohla byste mi ho popsat? No když jsem tam sama, tak je mi 

smutno, hrozně smutno, a furt si vzpomínám, třeba když jsem byla v baráku a byly 

ty děti, s mužem jsme chodili do práce… A teď jsem tam sama. 

 Co by se muselo změnit, abyste neměla pocit, že je Váš život prázdný? V těchhle 

letech já už nic dělat nemůžu… Choděj za mnou děti… 

4. Nudíte se často? Ano. 

 Jak to vypadá, když se nudíte, mohla byste mi to popsat? Furt jenom přemýšlím a 

vzpomínám. Vzpomínám si na barák, který nám vzali komunisti, na barák a na 

zahradu. Měli jsme tam slepičky, kytičky, to mě hrozně bavilo. 

5. Jste většinou v dobré náladě? Ne. 

 Jak se projevuje, že nemáte dobrou náladu? Je mi smutno. A takové ty myšlenky Vás 

ženou… Vzpomenu si na barák, jak jsme tam byli všichni, na muže. 

 Co by se muselo změnit, abyste měla lepší náladu? To se už nezmění v těchto 

letech. Abych tam nebyla sama v tom bytě. 

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 
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 Co Vám dává sílu, abyste neměla strach? No taky na mě přijdou takovýhle 

myšlenky. A co mi dává sílu? Říkám si nevšímej si toho.  

7. Cítíte se většinou šťastná? Ano. 

 Jak byste popsala tenhle pocit? Když tam třeba přijde syn, dcera, vnoučata, 

přinesou mi třeba dárek, to jsem nejšťastnější. 

8. Cítíte se většinou bezmocná? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítila bezmocná? To nevím. 

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšla ven a dělala něco nového? Ne. 

 Co děláte ráda, když jdete ven? Jdu se projít třeba s nějakou kamarádkou. 

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ano. 

 S čím konkrétně máte potíže? No potíže mám. Že jsem sama… 

 A s tou pamětí, jaké máte konkrétně potíže? No někdy to je lepší, někdy horší. 

 11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ano. 

 Co konkrétně se Vám na této době líbí? Jsem spokojená v tý době. To je politika. 

Co se mi líbí? Mně se toho líbí, ani nechci o tom mluvit… Jsem spokojená, důchod 

mi stačí. 

12. Cítíte se v současnosti bezcenná? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? No někdy mi to jde, že jsem spokojená 

s tím, že mi jde práce, někdy si i tu knížku přečtu, a na všechno Vám tady odpovím. 

A děti jsou takové, že kdyby mě…já nevím. To Vám může říct i dcera. 

13. Cítíte se plná energie? Ne. 

 Jak to vypadá, když nejste plná energie, mohla byste mi to popsat? Je mi smutno, 

nemůžu se tak pohybovat. Furt si vzpomínám na něco. 

 Co by se muselo změnit, abyste měla více energie? To už v těhle letech nemůžu mít 

takovou energii, jako když mi bylo třicet. 

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? Abych byla zdravá a mohla si udělat aspoň práci. A nic víc. 

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? Mně se tak 

daří stejně s těma důchodcema vedle mě. Konkrétně? Tomu já nerozumím. O tom já 

nikdy neuvažovala, komu se daří lépe.  
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Rozhovor č. 8 

Paní Miluši je 65 let. Má MMSE 25 a GDS 5. Diagnostickou skupinou je mírná kognitivní 

porucha. V minulosti jí nebyla diagnostikovaná deprese. Výtah z rozhovoru nad 

dotazníkem GDS je ze dne 11. 11. 2013. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojena? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojena? Nebydlím sama, ale s dcerou a její 

rodinou. 

2. Zanechala jste mnoha činností a zájmů? Ano. 

 Jakých zájmů jste zanechala? Nechodím do práce, no a taky chodila jsem ke 

kamarádce. 

 Kdy jste jich zanechala? Takových 10 let. 

 Proč jste jich zanechala? Kamarádka se odstěhovala. 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Čtu, luštím křížovky, chodím na procházky, chodím s 

dcerou na houby. 

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudila? Musím vyžehlit, koukám na televizi, luštím 

křížovky. 

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohla byste mi to popsat? V práci, když 

jsem měla dobrou náladu, tak jsem se smála. 

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ano. 

 Jak ten strach vypadá, co se při něm ve Vás děje? Čeho se bojíte? Měla jsem 

zlomenou nohu…Ničeho, aby se mi zdraví nezhoršilo. Spadla jsem například 

z gauče. 

 Co by se muselo změnit, abyste neměla tenhle strach? Nic. 

7. Cítíte se většinou šťastná? Ano. 

 Jak byste popsala tenhle pocit? Cítím se dobře, nejsem doma sama. 

8. Cítíte se většinou bezmocná? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítila bezmocná? Já jsem přestala skoro chodit a 

teď už chodím všude sama. 

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšla ven a dělala něco nového? Ano. 

 Co Vás baví dělat, když zůstanete doma? Televize, čtu, luštím křížovky, ale ven 

chodím taky ráda. 

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ne. 
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 S čím nemáte potíže zapamatovat si? Všechno. 

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ano. 

 Co konkrétně se Vám na této době líbí? Nesmíte se koukat, co se děje v televizi. 

Můžu v této době žít. 

12. Cítíte se v současnosti bezcenná? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? Ještě žiju, musím se smát. Také můj 

vnuk. 

13. Cítíte se plná energie? Ne. 

 Jak to vypadá, když nejste plná energie, mohla byste mi to popsat? Jsem taková 

opotřebovaná. 

 Co by se muselo změnit, abyste měla více energie? Na jaře mám energii. 

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? Můj vnuk. 

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ano. 

 V čem konkrétně se jiným lidem vede lépe než Vám? Jsou mladší. 

 Co by se muselo změnit, aby se Vám vedlo lépe? Musela bych být zdravá, nesměla 

bych brát prášky. 

 

Rozhovor č. 9 

Panu Milanovi je 72 let. Má MMSE 29 a GDS 1. Diagnostickou skupinou je mírná 

kognitivní porucha. V minulosti mu byla diagnostikovaná deprese a v současnosti užívá 

antidepresiva. Výtah z rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 18. 11. 2013. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojen? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojen? Mám lepší náladu. Zahrádka mě už 

přestává bavit… Rád jezdím na čundr. Nejradši mám dovolenou. Rád chodím na 

karate. 

2. Zanechal jste mnoha činností a zájmů? Ne. 

 Jaké jste měl zájmy dříve? Automobilové soutěže, střílel jsem, hrál jsem bridge, 

dělal jsem judo, ale když to bylo už náročné, tak jsem skončil. 

 Jaké máte zájmy nyní? Cvičení, karate. 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Rád se dívám i na televizi, na zprávy- to je skoro jako 

detektivka, baví mě detektivky. Ale mám s tím problémy, někdy zapomenu kdo je 

kdo. Občas si zablbnu si s vnukama. 

4. Nudíte se často? Ne. 
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 Co děláte pro to, abyste se nenudil? 2x týdně chodím na karate, chodím na zahradu, 

jezdím na kole, občas jdu někam na výlet. 

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohl byste mi to popsat? Cejtim se dobře. 

Já totiž měl blbou náladu, jen když jsem měl deprese. Alkoholu se nevyhýbám, ale 

moc nepiju. Já nevím. Když jsem měl blbou náladu, tak to bych skočil z okna. Teď 

ale prášky zabraly. 

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste neměl strach? Mám svaly, ona je polovina toho tréninku 

karate rozcvička. Už jsem si namlátil na kole, spadl z meruňky, a mně se nic 

nestalo, takže mám kliku. Spoléhám na to, že budu mít kliku i nadále. 

7. Cítíte se většinou šťastný? Ano. 

 Jak byste popsal tenhle pocit? Doopravdy šťastnej? Cítím se dobře. Když se mi to 

střídalo ty nálady, no tak mi zůstala taková ta mírná euforie. V podstatě mi nic 

nechybí. 

8. Cítíte se většinou bezmocný? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítil bezmocný? Na všechno stačím, krom vaření, to 

mi ale nešlo nikdy. 

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšel ven a dělal něco nového? Ne. 

 Co děláte rád, když jdete ven? Když je hezky, vezmu kolo, když je trochu míň hezky, 

tak se projdu, nebo také když mi ujede autobus, to jdu pěšky. Jednou se mi ale 

podařilo zabloudit. 

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ano. 

 S čím konkrétně máte potíže? Prostě musím si všechno psát, třeba když nakupuju, 

tak co si nenapíšu, to nekoupím. Ale zlepšilo se to s léky. 

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ano. 

 Co konkrétně se Vám na této době líbí? Člověk si může jet, kam chce, může si dělat 

v podstatě, co chce, jen na to potřebuje ty peníze a to je problém. 

12. Cítíte se v současnosti bezcenný? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? O tom jsem nikdy nepřemejšlel. Ale 

faktem je, že částečně prášky a částečně ty čundry a společnost. 

13. Cítíte se plný energie? Ano. 

 Jak to vypadá, když jste plný(á) energie? Mám chuť někam vyrazit, někam do 

kopce. Nebo se jdu poprat na karate, mám možnost chodit 4 dny v týdnu. A rád se 

projedu autem. 

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 
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 Co Vám dává naději? Já se cejtim asi mladší, než jsem, jsem z rodu, který umírá asi 

v 90 a později. Ale máma zemřela na Alzheimerovu chorobu, dokázala bloudit, 

předtím měla fenomenální paměť. 

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? Když se má 

něco počítat, to mi jde výrazně rychleji než ostatním. Jsem na tom dobře fyzicky, 

protože stejně staří nebo mladší si stěžujou. 

 

Rozhovor č. 10 

Paní Boženě je 77 let. Má MMSE 23 a GDS 3. Diagnostickou skupinou je demence při 

Alzheimerově nemoci. V minulosti jí nebyla diagnostikovaná deprese. Medikována 

kognitivy. Výtah z rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 18. 11. 2013. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojena? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojena? Jsem spokojená s tím, že můžu chodit do 

toho stacionáře, tak jsou na mě hodní, věnují se mi. A že jsou na mě doma pozorní. 

2. Zanechala jste mnoha činností a zájmů? Ano. 

 Jakých zájmů jste zanechala? Dočasně asi ježdění na kole. 

 Kdy jste jich zanechala? Nedávno. 

 Proč jste jich zanechala? Protože jsem se necítila tak jistá. 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? To je spíš takový technický, že když člověk jezdí tak dolů, 

jsou jako vrcholky a nejistý terén, po kterém člověk jede, a člověka to vždycky 

trochu vyhodí a to je docela příjemný. 

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudila? Právě tohleto, že člověk jezdí po tom terénu, 

který je nerovný, a vždycky to člověka trochu vyhodí. 

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohla byste mi to popsat? Cítím se 

spokojená, šťastná. 

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ano. 

 Jak ten strach vypadá, co se při něm ve Vás děje? Čeho se bojíte? Právě na tohle 

myslím, že když ten terén je takový, že jednou jste nahoře, pak jste dole… 

7. Cítíte se většinou šťastná? Ano. 

 Jak byste popsala tenhle pocit? Většinou naprosto v klidu. 

8. Cítíte se většinou bezmocná? Ne. 
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 Co Vám dává sílu, abyste se necítila bezmocná? Právě to, když člověk jede, pak ho 

to vyhodí, tak zase spadne dolů.  

 Zkusila byste vymyslet i jinou situaci než na kole? Když se ke mně lidi chovají 

hezky. 

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšla ven a dělala něco nového? Ano. 

 Co Vás baví dělat, když zůstanete doma? Hladím Vydrýska. To je zvířátko. Plyšový.  

 Co Vás ještě baví doma? Že půjdu do stacionáře. 

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ne. 

 S čím nemáte potíže zapamatovat si? Takový jednodušší věci mi nedělají problém si 

zapamatovat.  

 Mohla byste mi dát nějaký příklad? Třeba když jsme jeli na Boubín, tak to bylo 

dobrý. Zapamatovala jsem si to, co člověk viděl, tu Markétinu studánku. 

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ano. 

 Co konkrétně se Vám na této době líbí? Docela dobře jezdí autobusy. Někdy když 

lidé mají dobrou náladu, tak že se na člověka usmívají. 

12. Cítíte se v současnosti bezcenná? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? Asi že člověk taky dokáže někomu 

pomoct. 

13. Cítíte se plná energie? Ano. 

 Jak to vypadá, když jste plná energie? Právě když třeba člověk sjíždí terén, který 

není rovný, tak dopadne.  

 A kdybychom odhlédly od toho kola, když jste doma a jste plná energie, jak se to 

projevuje? Hladím Vydrýska. 

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? Že vidíte, že to okolí Vás přijímá.  

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? Když dostanu 

nějaký pamlsek. 

 

Rozhovor č. 11 

Panu Josefovi je 83 let. Má MMSE 29 (což je podstatné zlepšení oproti výsledku 

z poslední návštěvy- 24) a GDS 5. Diagnostickou skupinou je nemoc s Lewyho tělísky. 

V minulosti mu byla diagnostikovaná deprese a antidepresiva užíval pouze v minulosti. 

Výtah z rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 2. 12. 2013. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojen? Ano. 
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 S čím konkrétně jste v životě spokojen? No spokojený jsem byl od takovýho 

dvacátýho- 1920 do šedesáti let. (?) Konkrétně, mohl jsem dělat sport, zajímala mě 

četba a mohl jsem se věnovat dětem. (?) Teď už je to horší, poněvadž žiju 

v pečovatelském domě, chovají se ke mně dobře, ale není to takový jako doma. 

2. Zanechal jste mnoha činností a zájmů? Ano. 

 Jakých zájmů jste zanechal? Dělal jsem například běh, rychlou chůzi, no a 

převážně četbu. 

 Kdy jste jich zanechal? Přibližně tak okolo 80 let. 

 Proč jste jich zanechal? Oči mi už neslouží. 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Můj život naplňují procházky, a pokud si troufám, tak 

výlety do těch dvaceti kilometrů. (?) Chodím do recitačního kroužku. 

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudil? Tam toho tolik není v tom pečovatelském domě, 

chodí tam hudebníci, chodíme do Slunečnice, to je takový bohatší program.  

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohl byste mi to popsat? Jsem spokojený 

a celkem je to dobrý. 

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste neměl strach? Věřím ještě v to, že celkem jsem nebyl 

v nemocnici, až na to srdíčko, a zdraví mi slouží. 

7. Cítíte se většinou šťastný? Ano. 

 Jak byste popsal tenhle pocit? Tak právě proto že mi slouží to zdraví, tak jsem 

vlastně šťastný člověk. (?) Když jsem zdraví a nic mě nebolí tak jsem šťastný člověk. 

A potkal jsem okolo sebe několik lid, který mi, když mi bylo zle, pomohli, z toho 

jsem šťastný taky. 

8. Cítíte se většinou bezmocný? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítil bezmocný? Že jsem ještě poměrně zdravý, že 

nepotřebuju… když to vidím u nás v ústavu, že jsou závislí, na vozíčku, tak potom je 

to horší. 

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšel ven a dělal něco nového? Ne. 

 Co děláte rád, když jdete ven? Tak jdu do lesa, na procházky. 

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ano. 

 S čím konkrétně máte potíže? No já myslím, že to patří ke stáří, že dříve jsem si 

hodně pamatoval a dneska už si přece jenom tolik nepamatuju. (?) Zapomenu třeba, 

že si dám klíče tam, a pak na to zapomenu, a hledám je jinde. 
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11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ne. 

 Co konkrétně se Vám na této době nelíbí? Ať je to jak chce, tak za toho komunismu 

měl každý určitou jistotu. Z některých lidí se stávají bezdomovci. 

12. Cítíte se v současnosti bezcenný? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? Uvědomuji si, že mám tady rodinu, a 

když přijde něco špatnýho, že mi pomůžou. 

13. Cítíte se plný energie? Ne. 

 Jak to vypadá, když nejste plný energie? Pustím si televizi, jdu si chvíli sednout 

nebo lehnout, odpočinu si třeba hodinu, a pak jdu zase něco dělat. 

 Co by se muselo změnit, abyste měl více energie? Já myslím, že už je to stářím, že 

člověk už nemá tolik energie, jako měl třeba v šedesáti nebo padesáti. Ale člověk se 

tomu nesmí poddávat. 

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? Dává mi naději ta rodina, že když by se něco stalo, tak že by 

mi pomohli. 

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ano. 

 V čem konkrétně se jiným lidem vede lépe než Vám? Neměl jsem tak nejhorší pád, 

ale dneska vidim, nemohu si dovolit to co jiný lidi, berou si na dluh, já jsem musel 

dost šetřit, když jsem si chtěl něco pořídit. 

 Co by se muselo změnit, aby se Vám vedlo lépe? Do budoucna například nám 

dávají 50 Kč větší důchod, ale to neodpovídá cenám zboží, pro nás to nebude žádná 

výhoda. 

 

Rozhovor č. 12 

Panu Lubomírovi je 82 let. Má MMSE 26 a GDS 1. Diagnostickou skupinou je demence 

při AN. V minulosti nebyla diagnostikovaná deprese. Výtah z rozhovoru nad dotazníkem 

GDS je ze dne 2. 12. 2013. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojen? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojen? Já bych řekl, že jsem vlastně spokojen, 

protože to, co jsem chtěl dosáhnout, jsem dosáhl. Dosáhl jsem normální učení na 

střední i vysoké škole a prakticky jsem se taky tím zabýval. 

2. Zanechal jste mnoha činností a zájmů? Ne. 

 Jaké jste měl zájmy dříve? Kromě svého toho… jsem ještě k tomu hrál na hudební 

nástroj, což mi ještě dopomohlo k těm…A teď je mi 82 a hraju ještě normálně 

v kavárně. (?) Hraju na saxofon a klarinet. A jsem s tím spokojenej. Teďka už 

vlastně skoro 14 dní hraju, předtím jsem měl takovou pauzu. Teďka hraju obvykle 

od šesti do deseti. Dívám se na hezký děvčata. 
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3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Jak Vám to říkám. Mnozí moji kolegové mi říkají, že nemají 

co dělat. Já se nezabývám tím bývalým, ale mám teďka muziku a každý den chodím 

hrát, což je pro mě…, já to dokonce musím tak nějak vést, jsme tam čtyři nebo pět. 

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudil? Já se nenudím, protože doma mám nějaké 

povinnosti, potom i když nechodím do zaměstnání, tak mám mnoho těch…jako 

hraní. Tam musím víc myslet, protože vemte si, já skorem hraju dost hodně zpaměti, 

a když se naučíme nějakou písničku, zpočátku se dívám na noty a teďka j je hraju 

všechny bez not. Vemte si, když Vás něco baví, tak tím pádem jste celý člověk. 

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohl byste mi to popsat? Když mám 

dobrou náladu, tak můžu laškovat. Ale já mám dobrou náladu, když můžu hrát. To 

mě baví, i když to není moje práce. Vždy jsem byl muzikantem mimo svoji práci. 

Teď se můžu dobře vyspat a pak jít hrát. 

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste neměl strach? Zatím nemám žádné potuchy, že by se mi 

mělo stát něco zlého. Manželka mi vždycky říká „prosím tě, vždyť ty jedeš v noci 

domů“, ale já tomu nevěřím. Jedna ze sta je taková věc, že mě bude někdo chtít zbít 

nebo něco udělat. Proto nemám ani strach chodit v noci. 

7. Cítíte se většinou šťastný? Ano. 

 Jak byste popsal tenhle pocit? Když můžu dělat to, co chci. (?) Jsem šťastný, 

protože kdybych měl dejme tomu psát nějaký lejstra, tak to by mě nebavilo. 

8. Cítíte se většinou bezmocný? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítil bezmocný? Zatím zdraví. Já se cítím celkem 

velmi dobře zdravý, že někdy mám rýmu nebo já nevím… 

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšel ven a dělal něco nového? Ano. 

 Co Vás baví dělat, když zůstanete doma? Já mám dost…doma co jsem, tak je velmi 

málo toho, že nic nedělám. Když jsem doma, tak třeba dneska jdu hrát, tak se na to 

těším, protože to dělám velmi rád, a dokonce tam musím dost přemýšlet. Musíte na 

ty čtyři hodiny pořád vymýšlet něco, co budete hrát. To mě baví a zatím můžu říct, 

že mě to dokonce… Jsou tam kolegové, kteří chodí a neumí nic. Tak já jim něco 

zahraju a oni mi to pak zopakujou. 

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ne. 

 S čím nemáte potíže zapamatovat si? Pamatuju si prakticky všechno, co prožívám, 

pamatuji si hrozně muziku, ale i všechno v osobním životě. Nemám se zapomínáním 

vůbec žádné… 

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ano. 
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 Co konkrétně se Vám na této době líbí? Že jsme svobodní, že nás nikdo nezavírá za 

to, že něco člověk řekne, jako za komunismu. Je to velice dobré, že to takhle 

vypadá. 

12. Cítíte se v současnosti bezcenný? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? Moje hodnota není zas tak moc velká, 

ale musím říct, že v tom, co já jsem si vybral, jsem dost… třeba v tý…já jsem do 

toho Savarínu přišel a nikdy jsem s těma muzikantama nehrál. No a ono to funguje. 

13. Cítíte se plný energie? Ano. 

 Jak to vypadá, když jste plný(á) energie? Vypadá to tak, že doma třeba něco 

udělám, na co nemám vždycky chuť. Samozřejmě manželka by si přála, abych 

vždycky něco pořádnýho dělal, ale vždycky na to nemáte chuť. 

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? Zatím nic, mám jenom obavy, abych nějak neonemocněl, 

nebo abych nespadl ze střechy, čím by mě to omezilo v tomhle. (?) Zdraví. 

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? Já myslím, že 

v průměru jsem tak šťastnej, jako ten průměr. Ikdyž můžu říct, že mnozí mně říkájí 

„ty umíš hrát, i zazpívat“ a oni nedělají nic. 

 

Rozhovor č. 13 

Paní Štěpáně je 80 let. Má MMSE 27 a GDS 4. Diagnostickou skupinou je demence při 

Alzheimerově nemoci. V minulosti jí nebyla diagnostikovaná deprese. Medikována 

kognitivy. Výtah z rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 2. 12. 2013. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojena? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojena? Já mám radost z každé maličkosti. Mám 

radost z dětí, vnoučat, mám radost, že děti i vnoučata vystudovali. Z toho máme 

radost i s dědečkem. A hlavně že jsme zdraví, to je důležitý. 

2. Zanechala jste mnoha činností a zájmů? Ano. 

 Jakých zájmů jste zanechala? Třeba na venkově jsme měli zahrádku, pěstovali jsme 

si zeleninu, angrešty, rybízy, brambory. 

 Proč jste jich zanechala? Pak už nám to sebrali... Moji rodiče hospodařili a pak to 

přešlo do JZD. Teď máme radost z vnoučat. 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Máme zdravé děti, zdravá vnoučata, že máme rádi všichni. 

4. Nudíte se často? Ne. 



135 

 

 Co děláte pro to, abyste se nenudila? To já si najdu vždycky nějakou práci. Buď ve 

skříni přerovnávám…já nemůžu být bez práce. Pak chodím na vycházky. 

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohla byste mi to popsat? Že se nám 

všechno daří, že jsem spokojená. 

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ano. 

 Jak ten strach vypadá, co se při něm ve Vás děje? Čeho se bojíte? Jo to teda mám 

strach. Když jdu třeba na Folimanku, tak tam nejdu, pokud tam nejsou lidi. Ale 

sama se bojím. Totiž já jsem dostala jednu přepadovku v baráku. To už je dost let. 

Ale ten strach je ve mně. 

 Co by se muselo změnit, abyste neměla tenhle strach? To nevím právě. I když mi 

děda nadává furt, že už jsem na to mohla dávno zapomenout. 

7. Cítíte se většinou šťastná? Ano. 

 Jak byste popsala tenhle pocit? To nevím. Vždyť vám říkám, že máme zdravé děti, 

všechno klape, nikdo není rozvedenej. 

8. Cítíte se většinou bezmocná? Ano. 

 Jak takový pocit bezmoci ve Vašem případě vypadá? Mám právě strach, že mě zas 

někdo přepadne. 

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšla ven a dělala něco nového? Ne. 

 Co děláte ráda, když jdete ven? Já musím chodit právě, na ty moje klouby. Musím 

cvičit na kolena. 

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ano. 

 S čím konkrétně máte potíže? Nic si nepamatuju. Já to teď vím, a za čtvrt hodiny to 

nevím… Zapomínám třeba, co jsem měla udělat. Já mám výbornýho dědečka, 

s kterým jsme od 55 roku spolu, tak ten to dělá. 

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ano. 

 Co konkrétně se Vám na této době líbí? No abych Vám pravdu řekla, doba nemůže 

být jiná než je. Ale nějak by to mělo mít nějakou osnovu.(?) S tím souhlasím, že je 

pěkné žít v této době, ale ty darebáky by měli pochytat. 

12. Cítíte se v současnosti bezcenná? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? V rodině všichni jsme takoví… 

Pomáhá… Vím, jak se rodiče všechno nadřeli… A to mi pomáhá všechno. Mám 

hodnýho manžela. Ten se o mě stará. 

13. Cítíte se plná energie? Ano. 

 Jak to vypadá, když jste plná energie? My už jsme rádi, že máme vnoučátka a děti, 

a my už ani nikam nechodíme. My už máme jenom tu bednu. 
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14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? To nevím. Že všechno klape, že se máme rádi.  

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? To bych takhle 

ne to… Někdo může mít milion a někdo penzi. Peníze nejsou všechno. (?) Máme 

hodnotu v dětech a ve vnoučatech a ty mají vystudováno. 

 

Rozhovor č. 14 

Paní Evě je 80 let. Má MMSE 21 a GDS 2. Diagnostickou skupinou je demence při 

Alzheimerově nemoci. V minulosti jí nebyla diagnostikovaná deprese. Medikována 

kognitivy. Výtah z rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 9. 12. 2013. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojena? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojena? Manželství, 3 děti, všechno v pořádku a já 

jedině tak dobrou náladu. 

2. Zanechala jste mnoha činností a zájmů? Ano. 

 Jakých zájmů jste zanechala? V první řadě jsem chtěla mít vzdělání, udělala jsem si 

jen devítiměsíční ekonomický kurz, který jsem považovala za nejlepší, 

nejjednodušší. Maminka byla sama, tatínek zemřel, tak proto. Bavila mě 

administrativa, tu jsem dělala až do odchodu do důchodu. To mě bavilo. 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Dobrý nálada, dobrý rodinný život, hodné děti a zvířátka. 

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudila? Já strašně ráda se soustředím na…někdy i 

skládám básně, a ráda se věnuju tomu psaní a čtení. 

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohla byste mi to popsat? Když mám 

dobrou náladu, tak si ráda zazpívám, ráda se bavím, mám ráda lidi. 

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste neměla strach? Moje povaha. 

7. Cítíte se většinou šťastná? Ano. 

 Jak byste popsala tenhle pocit? Šťastná proto, že mám tři hodné děti, vnoučata, 

manžela, s ním si rozumíme. To člověka povzbuzuje. Sousedky rády přijdou si 

popovídat, prostě tu pohodu mám. Což mě povzbuzuje. 

8. Cítíte se většinou bezmocná? Ne. 
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 Co Vám dává sílu, abyste se necítila bezmocná? Moje povaha. 

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšla ven a dělala něco nového? Ano. 

 Co Vás baví dělat, když zůstanete doma? Píšu si básně, teda veršíky, takový 

povzbuzující, momentálně co zrovna je, co se děje, to si dávám dohromady a tím se 

zabavuju, moc mě to baví. No a čtení samozřejmě. 

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ne. 

 S čím nemáte potíže zapamatovat si? Ten pamatovák v těch osmnácti to je trošku 

slabší, ale já momentálně když se něco děje, tak si to napíšu, abych to 

nezapomněla. To mi nikdy nikdo neradil, to mám sama od sebe. A ještě chci 

doplnit, tímhletím mě mají rádi strašně děti, že nejsem jako jejich matka, ale jako 

kamarádka, zazpíváme si, zasmějeme se a je to prostě takový rodinný soulad. Což 

mě baví, protože tím mám z těch dětí velikou radost. 

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ano. 

 Co konkrétně se Vám na této době líbí? No tak já to nemůžu posuzovat, taková 

normálnost, já bych to takhle asi zkonkretizovala. 

12. Cítíte se v současnosti bezcenná? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? Můj elán (směje se). 

13. Cítíte se plná energie? Ano. 

 Jak to vypadá, když jste plná energie? Mám ráda veselost, mám ráda hodný lidi, 

když mám zrovna tu dobrou náladu hned to psát, a mít to všechno v souladu. 

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? Moje mládí. Vnitřní mládí, to mně zůstalo. 

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? Že mám ve 

všem ten soulad. S rodinou, mám manželství, v životě mám takový soulad. 

 

Rozhovor č. 15 

Panu Janu je 86 let. Má MMSE 29 a GDS 4. Diagnostickou skupinou je mírná kognitivní 

porucha. V minulosti mu nebyla diagnostikovaná deprese. Výtah z rozhovoru nad 

dotazníkem GDS je ze dne 11. 11. 2013. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojen? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojen? Celkem s prací, považuji se za úspěšného 

výzkumného pracovníka, s manželstvím, s dětmi, se zdravotním stavem, až 

v poslední době zdravotní problémy.  

2. Zanechal jste mnoha činností a zájmů? Ne. 
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 Jaké jste měl zájmy dříve? Když jsem byl mladší, cestovali jsme s manželkou. 

 Jaké máte zájmy nyní? V posledních 20ti letech práce s počítačem. 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Práce hlavně, nyní je koníčkem. 

4. Nudíte se často? Ne, ani vteřinu. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudil? Počítač, televize, video, starám se o sebe sám, 

zemřela mi manželka, zabere to dost času, i péče o zdraví, číst nestíhám. 

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohl byste mi to popsat? Cítím se dobře, 

ale přiznávám, že mám občas kapánek depresi ze stáří, zdravotního stavu.  

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ano. 

 Jak ten strach vypadá, co se při něm ve Vás děje? Čeho se bojíte? Říkám si „dávej 

si pozor“. Bojím se ošklivého pádu, mám nestabilitu, už jsem upadl a zlomil si nos. 

Bojím se smrti následkem pádu.  

 Co by se muselo změnit, abyste neměl tenhle strach? Snažím se, chodím k lékařům, 

ale zatím mi s nestabilitou nikdo nepomohl.  

7. Cítíte se většinou šťastný? Ano.  

 Jak byste popsal tenhle pocit? Jsem spokojený, jsem šťastný, že nejsem už mladý a 

nemusím se obávat vážných celosvětových katastrof, s manželkou jsem si rozuměl 

8. Cítíte se většinou bezmocný? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítil bezmocný? Nevím, jak by to vypadalo cítit se 

bezmocný, zatím jsem soběstačný, mám dva syny, kteří jsou mým zázemím, otázka, 

kterou teď řeším, zda zůstat sám, nebo jít do domova pro seniory 

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšel ven a dělal něco nového? Ano. 

 Co Vás baví dělat, když zůstanete doma? Počítač, televize, video. 

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ano. 

 S čím konkrétně máte potíže? Vybavit si jména známých osobností 

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ano. 

 Co konkrétně se Vám na této době líbí? Je to lepší než za komunismu, svoboda, 

cestování, dostupnost informací. 

12. Cítíte se v současnosti bezcenný? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? Práce, vychoval jsem 2 syny, byl jsem 

s manželkou 53 let, nebyla se mnou nešťastná, jsem poctivý. 

13. Cítíte se plný energie? Ne. 
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 Jak to vypadá, když nejste plný energie, mohla byste mi to popsat? Hybnost je 

omezená, nestabilita. 

 Co by se muselo změnit, abyste měl více energie? To už je dáno věkem 

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? Že jsem toho za ten život vydržel hodně, a nějaký týden snad 

ještě vydržím. 

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? Nemám 

finanční problémy, nenudím se. 

 

Rozhovor č. 16 

Paní Mileně je 86 let. Má MMSE 20 a GDS 5. Diagnostickou skupinou je demence při 

Alzheimerově nemoci. V minulosti jí pravděpodobně byla diagnostikovaná deprese, 

v současnosti užívá antidepresiva. Medikována kognitivy. Výtah z rozhovoru nad 

dotazníkem GDS je ze dne 18. 11. 2013. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojena? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojena? S rodinou, dětmi, manžel již nežije. 

Vnoučata mi dělají radost. 

2. Zanechala jste mnoha činností a zájmů? Ano. 

 Jakých zájmů jste zanechala? To si honem nevzpomenu. Cvičení Sokol. 

 Kdy jste jich zanechala? Už nevím. 

 Proč jste jich zanechala? Je to už daleko. 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ano. 

 Jak ten pocit vypadá, mohla byste mi ho popsat? Mám hodné děti a hodná 

vnoučata, tak není prázdný, mám štěstí. 

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudila? Čtu. 

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohla byste mi to popsat? Mám kolem 

sebe děti, vnoučata, vycházím s celou rodinou dobře, nemám si na co ztěžovat. 

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste neměla strach? Rodina. 

7. Cítíte se většinou šťastná? Ano. 

 Jak byste popsala tenhle pocit? S rodinou, sem spokojená, myslím na rodinu. 
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8. Cítíte se většinou bezmocná? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítila bezmocná? Čtení. 

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšla ven a dělala něco nového? Ano. 

 Co Vás baví dělat, když zůstanete doma? Čtu si. 

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ano. 

 S čím konkrétně máte potíže? Nemám potíže s pamětí. 

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ano. 

 Co konkrétně se Vám na této době líbí? Že jsem se jí vůbec dožila… 

12. Cítíte se v současnosti bezcenná? Ano. 

 Mohla byste tento pocit popsat? Je mi přes osmdesát, už nemůžu nic. 

 Co by se muselo změnit, abyste se takhle necítila? V tolika letech už se nedá nic 

dělat, život utíká, jde. 

13. Cítíte se plná energie? Ano. 

 Jak to vypadá, když jste plná energie? Vymejšlím si, co by se dalo udělat. 

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? Už nic, protože léta jdou kupředu. 

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? Já jsem 

spokojená se svým životem. Mám čistý štít, žádné pohledávky. 

 

Rozhovor č. 17 

Paní Janě je 77 let. Má MMSE 5 a GDS 3. Diagnostickou skupinou je demence při 

Alzheimerově nemoci. V minulosti nebyla diagnostikovaná deprese. Medikována 

kognitivy. Rozhovoru nad dotazníkem GDS ze dne 16. 12. 2013 nebylo možno provést a 

proto byl předčasně ukončen. Podařilo se společnými silami vyplnit dotazník, avšak bylo 

patrno neporozumění některým položkám („Co to je energie?“), v řeči se vyskytovali 

fonemické parafázie, celkově bezobsažná řeč. 

 

Rozhovor č. 18 

Panu Pavlovi je 65 let. Má MMSE 29 a GDS 1. Diagnostickou skupinou je mírná 

kognitivní porucha. V minulosti mu nebyla diagnostikovaná deprese. Výtah z rozhovoru 

nad dotazníkem GDS je ze dne 16. 12. 2013. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojen? Ano. 
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 S čím konkrétně jste v životě spokojen? Že si mohu dělat, co chci, ve svém věku, 

mohu rozhodovat o svých zálibách, koníčcích. 

2. Zanechal jste mnoha činností a zájmů? Ne. 

 Jaké jste měl zájmy dříve? Když jsem pracoval, miloval jsem turistku, 

zahrádkaření, pobyt na chatě 

 Jaké máte zájmy nyní? Turistiku, zahrádku už méně, chataření mám pořád v oblibě. 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Důležitý je soulad s manželkou, máme společné koníčky, 

návštěva divadla, cestování na chatu, procházky po lese. 

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudil? Čtu, chodím plavat, několikrát denně chodím 

s pejskem na procházku. 

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohl byste mi to popsat? To se špatně 

popisuje, nestěžuji si. 

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste neměl strach? Jsem si vědom své fyzické kondice. 

7. Cítíte se většinou šťastný? Ano. 

 Jak byste popsal tenhle pocit? To teda nevim, jak popíši. Šťastný, no když mi vyjde 

to, co jsem si naplánoval na určitý den, když vycházíme s manželkou.  

8. Cítíte se většinou bezmocný? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítil bezmocný? Je to přesvědčení, že vše dokáži 

zvládnout. 

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšel ven a dělal něco nového? Ne. 

 Co děláte rád, když jdete ven? No, záleží za jakým účelem, jestli za účelem nákupu 

nebo procházky se psem, rád chodím plavat a do páry. 

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ne. 

 S čím nemáte potíže zapamatovat si? Pamatuji si dobře, kdy jsem nastoupil do 

práce, data narození, úmrtí členů rodiny, pamatuji si na tatínka, který musel 

emigrovat do Ameriky. 

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ano. 

 Co konkrétně se Vám na této době líbí? Schopný a vzdělaný člověk se může 

prosadit v této době.  

12. Cítíte se v současnosti bezcenný? Ne. 
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 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? Víra ve vlastní schopnosti. 

13. Cítíte se plný energie? Ano. 

 Jak to vypadá, když jste plný(á) energie? Záleží v jaké situaci, když se cítím plný 

energie doma, jdu na procházku, abych se té energie zbavil, na chatě dělám fyzické 

práce, řežu dřevo, pleju záhony.  

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ano. 

 Jak se projevuje tento pocit? Abych se přiznal, tak ze 30% ten pocit mám, byl mi 

odebrán řidičský průkaz, obávám se, že neprojdu dalším vyšetřením k jeho 

opětovnému získání.  

 Co by se muselo změnit, aby Vám Vaše situace nepřipadala beznadějná? Museli by 

se zlepšit mé reakce, abych prošel vyšetřením pro opětovné získání řidičského 

průkazu.  

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? Daří se mi 

dobře, nemusím se finančně omezovat. 

 

Rozhovor č. 19 

Panu Milanovi je 83 let. Má MMSE 17 a GDS 9. Diagnostickou skupinou je demence při 

Alzheimerově chorobě. Má pocit, že v minulosti možná někdy trpěl depresí, v současnosti 

nemá antidepresivní léčbu. Výtah z rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 16. 12. 

2013. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojen? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojen? S manželkou. 

2. Zanechal jste mnoha činností a zájmů? Ano. 

 Jakých zájmů jste zanechal? Skoro všech, protože se mi motá hlava, dřív jsem měl 

zájem hlavně o cizí řeči.  

 Kdy jste jich zanechal? Nevím. 

 Proč jste jich zanechal? Protože se mi motá hlava. 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? To já nevim,doma se o všecko starám, ale jen to, co umim.  

4. Nudíte se často? Ano. 

 Jak to vypadá, když se nudíte, mohl byste mi to popsat? Nevim, co mám dělat, něco 

mi doma říkají, nerozumim jim dobře. Ale jinak jsem s domovem spokojen.  

 Co by se muselo změnit, abyste se nenudil? Nevim přesně.  

5. Jste většinou v dobré náladě? Ne. 
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 Jak se projevuje, že nemáte dobrou náladu? Nemám o nic zájem, jdu si nejradši 

lehnout, nejradši jsem sám, když se mě nikdo na nic neptá. 

 Co by se muselo změnit, abyste měl lepší náladu? Nevim.  

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste neměl strach? To nevim, to Vám nemohu říct. 

7. Cítíte se většinou šťastný? Ne. 

 Jak se projevuje, že nejste šťastný? Jdu si lehnout.  

 Co by se muselo změnit, abyste byl šťastný? Nevim, doma jsou se mnou snad 

spokojení, jak jsem také spokojený.  

8. Cítíte se většinou bezmocný? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítil bezmocný? Nevím.  

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšel ven a dělal něco nového? Ano. 

 Co Vás baví dělat, když zůstanete doma? Dříve jsem hodně četl, česky, německy. 

Ich habe ganz gut deutsch gesprochen. Teď už moc nečtu, nebaví mě skoro nic. 

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ne. 

 S čím nemáte potíže zapamatovat si? To co dělám a to co mi řekne manželka, se 

snažim si pamatovat, ale nejsem si tím jistý, jestli si to pamatuju dobře. Moje rodná 

řeč byla němčina. Mám to ale teď už všechno popletený, to co Vám řikám nemusí 

být všechno pravda.  

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ano. 

 Co konkrétně se Vám na této době líbí? Chtěl bych být zdravý. Lidi se mnou 

zacházejí slušně. 

12. Cítíte se v současnosti bezcenný? Ano. 

 Mohl byste tento pocit popsat? Jdu si lehnout, jsem sám.  

 Co by se muselo změnit, abyste se takhle necítil? Nevim.  

13. Cítíte se plný energie? Ne. 

 Jak to vypadá, když nejste plný energie, mohl byste mi to popsat? Jdu si lehnout. 

 Co by se muselo změnit, abyste měl více energie? Kdyby se mnou lidi mluvili o 

věcech, který mě zajímají třeba, zajímá mě celej svět, co se děje okolo, proč se to 

děje, jestli je to správné nebo špatné. Manželka a otec se mě ptají, já jim 

odpovídám.   

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ano. 

 Jak se projevuje tento pocit? Nevim, chtěl bych dělat něco jinýho, ale motá se mi 

hlava, někdy mluvim německy, někdy česky, nedovedu to někdy rozlišit.  

 Co by se muselo změnit, aby Vám Vaše situace nepřipadala beznadějná? Když bych 

mluvil o problémech, které mám já, kdyby měli zájem o to, co jim říkám, a 
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opravovali mě, a to by bylo správné, aby mě opravovali a říkali mi, co mám dělat 

dobře. Někdy řikám nesmysly, pak toho lituju. Manželka se mnou mluví.  

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? To neumim posoudit. To nemohu 

říct, za ty druhé lidi nejsem zodpovědný.  

 

Rozhovor č. 20 

Paní Věře je 75 let. Má MMSE 24 a GDS 4. Diagnostickou skupinou je mírná kognitivní 

porucha. V minulosti nebyla diagnostikovaná deprese. Medikována kognitivy. Výtah z 

rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 16. 12. 2013. Paní Věra měla dílčí problémy 

s vyplněním dotazníku. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojena? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojena? To že se syn už smířil s tím, že manžel 

zemřel, nyní jsme spolu více my dva, povedlo se mi dát dohromady barák, zahradu, 

při práci jsem zhubla.  

2. Zanechala jste mnoha činností a zájmů? Ano. 

 Jakých zájmů jste zanechala? Pomáhala jsem manželovi, kdysi jsem byla v KSČ, ale 

měla jsem k tomu výhrady, zanechala jsem toho.   

 Kdy jste jich zanechala? Nevím přesně. 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Barák, zahrada.  

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudila? Ráda čtu, vybírám si chytré knížky.  

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohla byste mi to popsat? Umím dělat 

legraci, bylo to součástí mé práce, šéfka mezinárodního oddělení, vodila jsem 

cizince po Praze a musela jsem jim to dělat příjemný.  

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste neměla strach? Tomu úplně zabránit nemůžete, když to 

cejtíte, tak se musíte začít snažit se tomu vyhnout.   

7. Cítíte se většinou šťastná? Ano. 

 Jak byste popsala tenhle pocit? Když jsme stavěli plynovod v Rusku, seznámila jsem 

se s Gagarinem a jeho ženou, on byl bezvadný a poctivý, kdyby takový byli všichni 

a politici, tak by ten svět vypadal jinak. Když se něco, co se dlouho nevedlo 

najednou povede udělat, mám z toho radost. 

8. Cítíte se většinou bezmocná? Ne.  
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 Co Vám dává sílu, abyste se necítila bezmocná? Umím si sama sobě nařídit, ten 

blbne a já se tomu mám přizpůsobit? Ani náhodou. Takhle to řešim s lidma, kteří se 

snažej člověku otrávit život.   

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšla ven a dělala něco nového? Ano. 

 Co Vás baví dělat, když zůstanete doma? Rozhlédnu se po celém bytě, a podle toho, 

co se děje, teď mě ale bolí noha. Ráda chodim do divadla. 

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ano. 

 S čím konkrétně máte potíže? Zapomněla jsem řadu jmen, z tranzitního plynovodu, 

teď jsme se sešli s důchodcema na Tranzitu, nepamatovala jsem si příjmení.   

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ne. 

 Co konkrétně se Vám na této době nelíbí? Nelíbí se mi, že se k lidem, kteří tento 

stát postavili, chovají tvrdě, jejich důchody jsou směšně nízký, že se s ním nedá 

vyjít.  

12. Cítíte se v současnosti bezcenná? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? Až umřu, tak chci, aby kluk dostal 

barák v pořádku. Teď už se nesnažím za každou cenu někomu pomoct, lidi dělaj 

všechno jen pro prachy.   

13. Cítíte se plná energie? Ano. 

 Jak to vypadá, když jste plná energie? Když nemám vztek, tak se snažim a 

nenechám se odvrátit od toho. Je to podle situace.  

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? Občas se stane šťastná věc.  

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? Většina lidí 

nedokázala jít dělat ten plynovod.  

 

Rozhovor č. 21 

Paní Stanislavě je 68 let. Má MMSE 28 a GDS 1. V minulosti jí nebyla diagnostikovaná 

deprese. Výtah z rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 6. 1. 2014. Paní Stanislava 

dotazník zvládla po povzbuzení. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojena? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojena? S tím, že jsem zhubla, protože mi chutná, 

nemám ráda moc zimu, moc vedro, vyhovuje mi normální počasí, mám krásného 

vnuka, chytrou vnučku 

2. Zanechala jste mnoha činností a zájmů? Ano. 
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 Jakých zájmů jste zanechala? Míň už ujdu, bolej mě nohy, záda, ruce 

 Kdy jste jich zanechala? 

 Proč jste jich zanechala? Mám půlku těla taknějak chycenou, ráda jsem tancovala, 

cestovala 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Děti, dcery, chlapi mě moc nenaplňujou. 

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudila? Byli jsme teď na dovolené, byla tam 

společnost.  

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohla byste mi to popsat? Tu mám teď, 

nezlobím se, nehádám se, ani nikomu nenadávám, snažím se být taková ukecaná, 

když nemám náladu, tak si někam zalezu.  

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste neměla strach? Já si to nepřipouštim, ono to stejně musí 

přijít, chodim pro dceru večer, nebojim se. 

7. Cítíte se většinou šťastná? Ano. 

 Jak byste popsala tenhle pocit? Když je člověk štastnej, má radost ze života, když je 

nešťastnej, nadává, na co přijde. 

8. Cítíte se většinou bezmocná? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítila bezmocná? Já si přijdu, že ještě nejsem 

bezmocná, jsem jen roztržitá, občas něco zapomenu, ale není to tak hrozný. 

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšla ven a dělala něco nového? Ne. 

 Co děláte ráda, když jdete ven? Když je hezky, ráda se i posadim, nerada chodím 

na nákupy… (pozn. odbíhá od tématu). Procházky, ale teď už toho moc 

nenachodim. 

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ne. 

 S čím nemáte potíže zapamatovat si? Pamatuju si telefony dcer, ale svůj ne. 

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ano. 

 Co konkrétně se Vám na této době líbí? Asi nic, počasí dobrý, v televizi tragédie, 

těžko říct, je to divná doba. 

12. Cítíte se v současnosti bezcenná? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? A k čertu, já mám nějakou hodnotu? 

Asi že jsem schopná ještě v tomhle věku pohlídat děti obě. 
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13. Cítíte se plná energie? Ano. 

 Jak to vypadá, když jste plná energie? To jsem teďka právě, povídám si, vzpomněla 

jsem si na to, co už jsem dávno zapomněla. 

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? Že umřu, že to bude rychlé, nechci tu být dlouho, chci být 

poražena autem. Že přežiju ve zdraví.  

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? Jak u koho, 

tchán dcery byl vzdělaný člověk, haldu majetku vydělal, je mladší než já a je na tom 

mnohem hůř.  

 

Rozhovor č. 22 

Panu Vladimíru je 85 let. Má MMSE 23 a GDS 5. Diagnostickou skupinou je demence při 

Alzheimerově chorobě. V minulosti mu nebyla diagnostikovaná deprese. Medikován 

kognitivy. Výtah z rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 16. 12. 2013. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojen? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojen? Několik let jsem byl zaměstnaný 

v pedagogickém nakladatelství, později výtvarného redaktora, to jsou záchytný 

body uspokojení doma i v zaměstnání. Do zaměstnání bych chodil rád, ale jsou 

věci, které potřebujou víc svobody.  

2. Zanechal jste mnoha činností a zájmů? Ano. 

 Jakých zájmů jste zanechal? Zanechal jsem určité kontakty s lidmi, o kterých jsem 

se domníval, že jsou přátelé. Byl bych rád, kdybych mohl ještě několik let pracovat 

jako výtvarník.  

 Kdy jste jich zanechal? 

 Proč jste jich zanechal? Můj vztah k těm lidem, se kterými jsem vycházel, mě 

uspokojoval, ale bohužel jsme se rozešli v názorech. 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Větší počet přátel a známých sdílí moje názory, a to mě 

uspokojuje.  

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudil? Lidé bohužel příliš brzo považujou svůj život za 

nenaplněný a nedobrý, domnívám se, že je to velká chyba, většina lidí má šanci, 

aby svou činnost realizovala v současnosti i budoucnosti. Člověk musí mít pocit, že 

jeho prostředí má smysl, šance, aby člověk ve své činnosti obohacoval své okolí. 

Orientovat se pro mě znamená štěstí.  

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 
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 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohl byste mi to popsat? Cítím se 

bezvadně, jsem naplněn radostí, a mám pocit, že je to něco mimořádného.  

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste neměl strach? Pokud někdo podléhá strachu a 

nepříjemné atmosféře, někdy člověk zažije něco zlého, ale nelze… 

7. Cítíte se většinou šťastný? Ano. 

 Jak byste popsal tenhle pocit? Spoustu lidí se soustředí na hodnoty, které nehrají 

žádnou roli. Uspokojuje mě pocit při výtvarném díle, práce, z toho radost, že něco 

je v souladu s mým názorem.  

8. Cítíte se většinou bezmocný? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítil bezmocný? Šance, abych se dostal do kontaktu 

s někým blízkým, naplněným radostí, to mě velice uspokojuje.  

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšel ven a dělal něco nového? Ano. 

 Co Vás baví dělat, když zůstanete doma? Velice moc mě baví seznamovat se 

s kapitolami dějin umění. Můžu označit svůj život za šťastný, moje žena, daří se 

nám dobře.  

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ano. 

 S čím konkrétně máte potíže? Někdy jsem náchylný, že se sám sebe ptám, co dělám, 

k čemu směřuji.  

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ne. 

 Co konkrétně se Vám na této době nelíbí? Zbabělost, nenažranost, lidí, co toho 

ještě moc nedokázali.  

12. Cítíte se v současnosti bezcenný? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? Já se domnívám, že je velice žádoucí, 

aby cokoliv člověk dělá, aby to dělal zodpovědně. (Já se obávám, že tohle zpovídání 

tady s váma, mě nebude možná příliš uspokojovat). Jedním z bodů, že musím 

dokázat je, abych byl skromnej, bez ohledu, jestli ta práce se mě teďka daří, ale 

pořád je to lepší a bohatší.  

13. Cítíte se plný energie? Ne. 

 Jak to vypadá, když nejste plný energie, mohl byste mi to popsat? Někdy se snažim 

udělat něco, o čem vím, že ten člověk už na to nestačí, v tom smyslu je lepší nevtírat 

se do jeho prostředí. Jsem smutný, když nemám moc energie. Ten Alzheimer mě 

velice strhnul.  

 Co by se muselo změnit, abyste měl více energie? To je příliš široké pole hodnot, 

na kterých se podílí moji známí nebo přátelé, já už nebudu mít šanci, abych 

všechno realizoval. Já při plném vědomí nemohu pokračovat v tom, co jsem ve 

svém životě dělal, můžu dělat jen to, co mě přivádí do různých prostředí, na kterých 

mám ještě šanci se trochu podepsat.  
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14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? Naději mi dávají dobrý lidi.  

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? To je jen 

nezvyk, obávám se, že je mezi lidmi nedostatek ve vztazích.  

 

Rozhovor č. 23 

Panu Miroslavu je 87 let. Má MMSE 25 a GDS 2. Diagnostickou skupinou je mírná 

kognitivní porucha. V minulosti mu nebyla diagnostikovaná deprese. Medikován 

kognitivy. Výtah z rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 6. 1. 2014. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojen? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojen? S fyzickým stavem. A rodinným životem, i 

když žiju s paní, která je vdova, ale říkáme si rodina.  

2. Zanechal jste mnoha činností a zájmů? Ne. 

 Jaké jste měl zájmy dříve? Mým největším zájmem byla turistika, i vnitrostátní. 

Kyčle a kolena si to už moc nepřejou, tak jsem se toho musel zbavit.  

 Jaké máte zájmy nyní? Nyní se musím silně omezovat.  

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? V minulosti práce, teď pohyb na zahradě, turistika, i když 

taková omezená. 

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudil? Občas si něco přečtu, ale málo, jinak jsem 

pořád venku.  

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohl byste mi to popsat? No mám pocit, 

že se mi všechno daří, co se mi nedaří, do toho se nepouštim, jdu se projít.  

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste neměl strach? Pohyb, to že jsem schopen se pohybovat. 

7. Cítíte se většinou šťastný? Ano. 

 Jak byste popsal tenhle pocit? Nesmím mít hlad, žízeň, musim mít možnost se 

pohybovat v prostředí lesa a přírody, samozřejmě jde také o porozumění v rodině. 

A to, že se daří dceři a vnoučatům.  

8. Cítíte se většinou bezmocný? Ne. 
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 Co Vám dává sílu, abyste se necítil bezmocný? No vědomí že jsem schopen pohybu 

a přemýšlení a kultura.  

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšel ven a dělal něco nového? Ne. 

 Co děláte rád, když jdete ven? Příroda, poznávat další kraje.  

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ano. 

 S čím konkrétně máte potíže? Všechno, ta krátkodobá paměť, zapomenu, pro co 

jdu.  

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ano. 

 Co konkrétně se Vám na této době líbí? To že převážná většina lidí se má dobře, i 

když to stálo hodně vynaloženého úsilí těch let minulých.  

12. Cítíte se v současnosti bezcenný? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? Já se moc nehodnotim. Hodnota 

přiměřená věku a trochu víc.  

13. Cítíte se plný energie? Ne. 

 Jak to vypadá, když nejste plný energie, mohl byste mi to popsat? Odpočívám, 

abych energii získal.  

 Co by se muselo změnit, abyste měl více energie? Odepsat roky. Člověk to musí 

brát přiměřeně.  

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? Slušný život mých potomků, dcery a dvou vnoučat, nemají 

zdravotní potíže, dobře se učí, to člověku přispěje. 

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? Finanční 

zajištění, slušný důchod.  

 

Rozhovor č. 24 

Panu Bedřichovi je 77 let. Má MMSE 29 (skok z minula z 22) a GDS 10. Diagnostickou 

skupinou je susp. LBD. V minulosti mu nebyla diagnostikovaná deprese. Medikován 

kognitivy. Výtah z rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 6. 1. 2014. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojen? Ne. 

 S čím konkrétně nejste spokojen? Mám malý plat, přestože jsem pracoval na 

ministerstvu, tím pádem si nemůžu dovolit vůbec nic. Nemůžu provozovat zájmy, 

které jsem měl (třeba jít na hokejový zápas, ale je to moc drahé).  

 Co by se muselo změnit, abyste byl spokojen? Musela by se změnit vláda včetně 

prezidenta.  



151 

 

2. Zanechal jste mnoha činností a zájmů? Ano. 

 Jakých zájmů jste zanechal? Měl jsem zájem o sport, dříve jsem dělal košíkovou, 

sbíral jsem mince, ale nyní nemohu, nemám peníze.  

 Kdy jste jich zanechal? 

 Proč jste jich zanechal? Stárnu, nemohu si je dovolit. Nyní jezdím jen na zájezdy 

po zoologických zahradách Evropy a sbírám mince se zvířaty.  

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ano. 

 Jak ten pocit vypadá, mohl byste mi ho popsat? Ráno vstanu, jdu nakoupit, potom 

přijdu, najím se, někdy si otevřu album s mincema, většinou sedim v křesle a čumim 

do pitoma. Teď je brzy tma, kolikrát usnu přes den a nemohu v noci spát, protože 

spím ve dne.  

 Co by se muselo změnit, abyste neměl pocit, že je Váš život prázdný? Musel by se 

změnit celý systém v této republice, to co tady je, je bordel. Na základě peněz bych 

si mohl dovolit i jít do kina, divadla.  

4. Nudíte se často? Ano. 

 Jak to vypadá, když se nudíte, mohl byste mi to popsat?  No koukám do pitoma, nic 

nedělám, sedim v křesle, když si zapnu televizi, to je ubohost, není do čeho sáhnout.  

 Co by se muselo změnit, abyste se nenudil? Programy v televizi, v rádiu, dříve byli 

schopní lidé, dobré estrády.  

5. Jste většinou v dobré náladě? Ne. 

 Jak se projevuje, že nemáte dobrou náladu? Jsem pochmurný (já jinak člověk velmi 

veselý, pro lidi velmi použitelný, praktický), nemám o nic zájem, koukám do nebes 

někde, to je hrůza pro člověka jako já, vzdělaného, co měl obrovské zájmy.  

 Co by se muselo změnit, abyste měl lepší náladu?  

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste neměl strach? Já jsem věcný, že vím, že se mi nic přihodit 

nemůže, jedině snad srazit auto, jinak myšlenkově vím, že jsem schopný natolik, 

abych si nepřipouštěl věci, které nejsou dobré.  

7. Cítíte se většinou šťastný? Ne. 

 Jak se projevuje, že nejste šťastný? Nadávám, jsem pochmurný, s manželkou lítám, 

dříve jsem měl radost, když jsem šel na aukci a koupil si minci, nyní na ni nemám 

peníze.  

 Co by se muselo změnit, abyste byl šťastný? Víc peněz.   

8. Cítíte se většinou bezmocný? Ano. 

 Jak takový pocit bezmoci ve Vašem případě vypadá? Když řešim nějakou věc a 

nejsem schopen to vyřešit, když mě nikdo nebere vážně, a já odcházím 

s nevyřešenýma věcma (z úřadu).  

 Co by se muselo změnit, abyste se takhle necítil? Chci-li nějak žít, musím na to mít.  

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšel ven a dělal něco nového? Ano. 
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 Co Vás baví dělat, když zůstanete doma? Když zůstanu doma, napsal jsem 

rodokmen, jsou to 2 knihy.  

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ne. 

 S čím nemáte potíže zapamatovat si? Nemám velké potíže, pamatuju si dobře 

dějiny, Hus, Palacký, kdy se narodili, někdy mám potíže s pojmenováváním věcí, 

které vidím.  

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ne. 

 Co konkrétně se Vám na této době nelíbí? Celej život, politická činnost, vládní 

orgány hýří, nedívají se, jestli dole ti lidé mají možnost žít.  

12. Cítíte se v současnosti bezcenný? Ano. 

 Mohl byste tento pocit popsat? No když mě nikdo nebere, když nevyřídím spoustu 

prachobyčejných věcí, lidé, kteří nejsou na úrovni, nechápou, co chci, měli by to 

vědět, když tam pracují.  

 Co by se muselo změnit, abyste se takhle necítil? Změnit by se muselo všechno, 

v tomto státě už není věc, která by se mi líbila, nejsem už z ničeho nadšení.  

13. Cítíte se plný energie? Ano. 

 Jak to vypadá, když jste plný(á) energie? Tu energii mám, ale nemůžu jí uplatnit. Já 

jsem teď napsal knihu o zvířatech, chci uplatnit, aby mi někdo tu knihu vydal.  

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ano/Ne (skoro). 

 Jak se projevuje tento pocit? Šel bych ještě do práce, ale nikde mě nevezmou.  

 Co Vám dává naději? Nic, já jsem byl vždy optimista, že se může něco změnit, žiju 

od Hitlera až do teď, abych uplatnil své vzdělání, nemohu nic dělat, ani si 

dovolovat žít jinak.  

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? Tady je 60% 

lidí, kteří jsou na pokraji chudoby, a platy mají ještě horší.  

 

Rozhovor č. 25 

Panu Petrovi je 58 let. Má MMSE 22 a GDS 10. Diagnostickou skupinou je demence u 

Alzheimerově nemoci, susp. je však také malingering či psychiatrické onemocnění. 

V minulosti mu nebyla diagnostikovaná deprese. Medikován kognitivy. Výtah z rozhovoru 

nad dotazníkem GDS je ze dne 6. 1. 2014. Pan Petr není příliš spolupracující, nechce se 

rozhodnout pro ano/ne při vyplňování dotazníku, je podezřívavý, že i přes jeho nesouhlas 

s pořízením nahrávky, nahrávku pořizuji. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojen? Ano/Ne 

 S čím konkrétně jste v životě spokojen? Mnohem raději mám jaro a léto, vadí mi 

zima.  
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 Co by se muselo změnit, abyste byl spokojen? Abych byl tak o dvacet let mladší. 

Doba, kdy kolem sebe nevidíme moc šťastných lidí. Závist a neschopnost 

komunikace lidí. Není „soudržnost kolektivu“. 

2. Zanechal jste mnoha činností a zájmů? Ano. 

 Jakých zájmů jste zanechal? Sportu, četby. 

 Kdy jste jich zanechal? Tak před deseti lety, sport dříve, postupně.  

 Proč jste jich zanechal? Ze zdravotních důvodů. 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Děti (dcery), kamarádi. 

4. Nudíte se často? Ano. 

 Jak to vypadá, když se nudíte, mohl byste mi to popsat? Pustím si radio nebo 

televizi, lehnu si do postele, usnu. 

 Co by se muselo změnit, abyste se nenudil? Někdo částečně shodných zájmů časově 

dostupný. 

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohl byste mi to popsat? Směji se. 

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ano. 

 Jak ten strach vypadá, co se při něm ve Vás děje? Čeho se bojíte? Jak přišlo stáří, 

tak se bojím, že umřu. Už nemám takové plány, mám strach o své zdraví. 

 Co by se muselo změnit, abyste neměl tenhle strach? To bohužel nejde, stárneme 

všichni stejně. 

7. Cítíte se většinou šťastný? Ne. 

 Jak se projevuje, že nejste šťastný? Jsem skeptický, nic mě nebaví. 

 Co by se muselo změnit, abyste byl šťastný? To už jsme probírali. 

8. Cítíte se většinou bezmocný? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítil bezmocný? Nevím, co bych na to odpověděl. 

Přeci jenom na světě je krásně, někdy lépe jindy hůře…(?) Méně zdravotních 

problémů. 

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšel ven a dělal něco nového? Ano. 

 Co Vás baví dělat, když zůstanete doma? Pustím si rádio, podívám se na internet, 

ale mám problémy s očima tak nemohu na moc dlouho. 

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ano. 

 S čím konkrétně máte potíže? Toho je hrozně moc, adresy, jména, mnohdy nevím 

kam jedu, kde jsem, mám krátkodobé výpadky. 

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ne. 
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 Co konkrétně se Vám na této době nelíbí? Každý se stará pouze o sebe. 

12. Cítíte se v současnosti bezcenný? Ano. 

 Mohl byste tento pocit popsat? Nikdo mě nepotřebuje, abych mu s něčím pomohl. 

 Co by se muselo změnit, abyste se takhle necítil? Více lidí, kteří spolu dokáží 

komunikovat. 

13. Cítíte se plný energie? Ne. 

 Jak to vypadá, když nejste plný energie, mohla byste mi to popsat? Nemám o nic 

zájem. 

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? Že se zítra opět vzbudím. 

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ano/Ne. 

 V čem konkrétně se jiným lidem vede lépe, stejně nebo hůře než Vám? Je to 50 na 

50, vidíte lidi, kterým se vede lépe i hůře. 

 

Rozhovor č. 26 

Panu Vladimíru je 83 let. Má MMSE 25 a GDS 5. Diagnostickou skupinou je demence u 

AN. V minulosti mu nebyla diagnostikovaná deprese, má však pocit, že jí v minulosti trpěl. 

Medikován kognitivy. Výtah z rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 6. 1. 2014. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojen? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojen? Spokojenost vychází z manželství, máme 

dobrý vztah, ona je pro mě předsedkyně domácnosti, záruka šťastného manželství.  

2. Zanechal jste mnoha činností a zájmů? Ano. 

 Jakých zájmů jste zanechal? Hrál jsem 20 let závodně fotbal, teď ho jenom sleduji 

v televizi, zajímám se o fotbal jako divák 

 Kdy jste jich zanechal? Závodní kariéru jsem přestal hrát v 35 letech 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Manželství, dcera, vnučka, pravnouče, rodina. 

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudil? Luštim křížovky, sudoku, zajímám se o dění 

současnosti, kromě politiky, kterou nemusim. 

5. Jste většinou v dobré náladě? Ne. 

 Jak se projevuje, že nemáte dobrou náladu? Nekomunikuji, zabývám se mými 

zábavami (jak už jsem uvedl předtím, křížovky atd.), ale není to tak často.  
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 Co by se muselo změnit, abyste měl lepší náladu? Abych neměl nějaké zdravotní 

potíže, zlepšit se mi paměť trošku, aby neměla rodina problémy, starosti. 

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ano. 

 Jak ten strach vypadá, co se při něm ve Vás děje? Čeho se bojíte? Že se nad tím 

zamýšlím, nedá mi to spát, řešení není. Mám starost o členy rodiny.  

 Co by se muselo změnit, abyste neměl tenhle strach? Zdraví mé rodiny a moje 

potíže aby nebyli.  

7. Cítíte se většinou šťastný? Ano. 

 Jak byste popsal tenhle pocit? Myšlenky mě vedou k veselí, k uspokojení, hlava mi 

nehučí. Jsou lidi, kterým se daří, bavěj mě, uspokojujou mě, staraj se o mě, mám 

s nima také dobrý pocit.   

8. Cítíte se většinou bezmocný? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítil bezmocný? Opora manželky. 

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšel ven a dělal něco nového? Ano. 

 Co Vás baví dělat, když zůstanete doma? Dělám si pořádek v listinách, 

materiálech, luštím křížovky, sudoku.  

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ne. 

 S čím nemáte potíže zapamatovat si? Dřívější sportovní výsledky, zápasy, 

s Bicanem, Pláničkou. 

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ano. 

 Co konkrétně se Vám na této době líbí? Věda je dál, další poznatky, přístroje, 

modernizace, televize, vozidla.  

12. Cítíte se v současnosti bezcenný? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? Že mě uznávají blízcí, že mě zvou na 

setkání, dále přátelství ze sportu, ze školy.  

13. Cítíte se plný energie? Ne. 

 Jak to vypadá, když nejste plný energie, mohl byste mi to popsat? Odpočívám, to 

někdy hraničí i se spánkem, luštím křížovky. 

 Co by se muselo změnit, abyste měl více energie? Abych neměl žádné potíže 

z dřívějších činností (fotbal), abych byl dokonale zdravej, měl jsem vytrvale ty 

přátele, které mám, a rodinu.  

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? Manželství, rozumíme si.  

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 
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 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? Manželství, 

relativně, po takovém dlouhém sportování, dobrej zdravotní stav, to je na prvním 

místě.  

 

Rozhovor č. 27 

Paní Vlastě je 79 let. Má MMSE 14 a GDS 3. Diagnostickou skupinou je demence při 

Alzheimerově nemoci. V současnosti užívá antidepresiva. Medikována kognitivy. Výtah z 

rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 7. 1. 2014. Přítomny fonemické parafázie. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojena? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojena? Spokojená jsem s dětma, mám 3 děti, 

všechny jsou hodné. 

2. Zanechala jste mnoha činností a zájmů? Ne. 

 Jaké jste měla zájmy dříve? Hodně jsem cvičila, s dětmi jsem hodně byla. 

 Jaké máte zájmy nyní? Teď už je to horší, jsem víc doma, když víc chodim, tak je to 

špatný, jinak čtu. 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Tak hlavně ty děti. 

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudila? Čtu.  

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohla byste mi to popsat? Většinou 

sedíme s dětmi, každý něco poví.  

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ano. 

 Jak ten strach vypadá, co se při něm ve Vás děje? Bojim se, že nebudu.  

 Čeho se bojíte? Bojim se, že budu hodně zapomínat, (fonemické parafázie) 

 Co by se muselo změnit, abyste neměla tenhle strach? Já nevim, když budou děti se 

mnou.  

7. Cítíte se většinou šťastná? Ano. 

 Jak byste popsala tenhle pocit? To je hezký, to mě zase takovej čas, z toho mám 

radost.  

8. Cítíte se většinou bezmocná? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítila bezmocná? Nevim, jak bych to řekla, můžu 

teda…Víc se snažim, abych…hodně čtu, abych se držela. 

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšla ven a dělala něco nového? Ne. 
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 Co děláte ráda, když jdete ven? No tak ven podívat se hlavně někam do lesa.  

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ano. 

 S čím konkrétně máte potíže? No, chvílemi se mi stává, že zapomenu, co chci 

přečíst, jít někam, zapomenu, že jsem si to slibovala.  

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ano. 

 Co konkrétně se Vám na této době líbí? Teďko to počasí moc nebude, abych byla 

venku, to bude málo. Já mám nejradši to čtení.  

12. Cítíte se v současnosti bezcenná? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? To nevim, snažim se, abych jim 

nedělala nějaký..snažim se něco jim... (obtížně hledá slova). 

13. Cítíte se plná energie? Ne. 

 Jak to vypadá, když nejste plná energie, mohla byste mi to popsat? Jsem taková 

smutná, taky člověk má chvíle, když je smutnej.  

 Co by se muselo změnit, abyste měla více energie? To už těžko. 

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? Snažim se s těma dětma, z nich mám radost.  

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? Taky jsou dny, 

kdy jdu taky mezi lidmi, když se setkám s někým, hezky si popovídáme.  

 

 

Rozhovor č. 28 

Paní Milušce je 70 let. Má MMSE 21 a GDS 2. Diagnostickou skupinou je demence při 

Alzheimerově nemoci. V minulosti nebyla diagnostikovaná deprese. Medikována 

kognitivy. Výtah z rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 13. 1. 2014. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojena? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojena? Se vším, ať dělám, co dělám, venku když 

jsem, mám zahradu, jsem v důchodu, tak na to mám čas.  

2. Zanechala jste mnoha činností a zájmů? Ano. 

 Jakých zájmů jste zanechala? Dělala jsem v kanceláři 

 Kdy jste jich zanechala? Před 11, lety, je mi 71, tak to bude ještě déle, 15 roků. 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Všecko, pejska máme, domácnost, zahradu, ta zabere 

hrozně času. 
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4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudila? Já myslim, že všecko, co je potřeba, nudu 

vůbec neznám. 

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohla byste mi to popsat? Pořád se 

směju, jsem hovorná, je to normální mít dobrou náladu.  

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste neměla strach? Nevim, co to je, nevim, to je normální, ten 

život jak jde.  

7. Cítíte se většinou šťastná? Ano. 

 Jak byste popsala tenhle pocit? Když je člověk spokojenej nad tim všim, je to všecko 

bez problému.  

8. Cítíte se většinou bezmocná? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítila bezmocná? Že máme zahrádku, když to člověk 

obhospodařuje, tím zase se dostávám do toho, že jsem v klidu potom. Večer jsem 

unavená, koukáme na televizi, čteme.  

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšla ven a dělala něco nového? Ano. 

 Co Vás baví dělat, když zůstanete doma? Všechno, člověk plete, uklízí.  

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ne. 

 S čím nemáte potíže zapamatovat si? Já si vždycky myslim, že si zapamatuju 

všechno.  

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ano. 

 Co konkrétně se Vám na této době líbí? Člověk je doma, udělá si, co chce, nemusí 

chodit do práce, k autobusu.  

12. Cítíte se v současnosti bezcenná? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? Manžel, syn, všichni, dcera taky, jsou 

všichni vstřícní, a to je hlavní, že je spokojenost všude.  

13. Cítíte se plná energie? Ano. 

 Jak to vypadá, když jste plná energie? Člověk jde do uklízení, syn hodně udělá, 

uvaří, já jsem venku, všichni dohromady.  

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? Nevim, myslim, že je vše takové vstřícné, nemusim se ničeho 

bát.  

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 
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 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? Člověk si 

udělá něco doma, pak jde ven chvilku, mám to skloubené dohromady, jsem 

spokojená, bez problému.  

 

Rozhovor č. 29 

Panu Jiřímu je 77 let. Má MMSE 27 (velký skok z 21) a GDS 6. Diagnostickou skupinou 

je mírná kognitivní porucha, susp. LBD. V minulosti mu nebyla diagnostikovaná deprese. 

Výtah z rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 13. 1. 2014. Pan Jiří není při rozhovoru 

příliš motivován odpovídat. Syn říká, že ho nic nebaví. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojen? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojen? S manželkou protože 50 let už jsme 

oslavili.  

2. Zanechal jste mnoha činností a zájmů? Ano. 

 Jakých zájmů jste zanechal? Chodim s pejskem, mám velkou sbírku autíček, teď na 

to není (peníze). Dříve jsem měl pejska, ten je v nebi, teď mám taky.  

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ano. 

 Jak ten pocit vypadá, mohl byste mi ho popsat? Mám starosti s manželkou, nemá o 

nic zájem, kdyby s námi nebydlel Jirka, ten uvaří, já co můžu, tak uklidim, Přijde 

z práce, všechno nám udělá. 

 Co by se muselo změnit, abyste neměl pocit, že je Váš život prázdný? Co vám mám 

říct, aby se z toho manželka dostala alespoň trochu. 

4. Nudíte se často? Ano. 

 Jak to vypadá, když se nudíte, mohl byste mi to popsat? Seberu se a jdu do háje a 

je klid. 

 Co by se muselo změnit, abyste se nenudil? S manželkou si nevim rady, nemůže na 

nohy a nechce vůbec chodit, kolem baráku můžem chodit a nemá zájem.  

5. Jste většinou v dobré náladě? Ne. 

 Jak se projevuje, že nemáte dobrou náladu? Zalezu a nechce…každou chvíli se 

chytíme.  

 Co by se muselo změnit, abyste měl lepší náladu? To nevim.  

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste neměl strach? Nevim, co říct.  

7. Cítíte se většinou šťastný? Ano. 

 Jak byste popsal tenhle pocit? Když jsem mezi lidma. Cítím se normálně.  

8. Cítíte se většinou bezmocný? Ano. 
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 Jak takový pocit bezmoci ve Vašem případě vypadá? Když se podívám na 

manželku, tak to je všechno špatný.  

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšel ven a dělal něco nového? Ne. 

 Co děláte rád, když jdete ven? Dělám na zahradě, chodim s pejskem, Jirkovi 

pomáhám s autem, když můžu něco dělat.  

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ne. 

 S čím nemáte potíže zapamatovat si? Když někoho potkám, pozdravim je, a musim 

přemýšlet kdo to je. To co bylo dávno, tak je v pohodě, horší je to teď momentálně.  

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ano. 

 Co konkrétně se Vám na této době líbí? Ježiš Marja, kdybyste řekla „nelíbí“!. 

12. Cítíte se v současnosti bezcenný? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? To nevim, něco tam napište. Abychom 

se někde podívali… nevim 

13. Cítíte se plný energie? Ne. 

 Jak to vypadá, když nejste plný energie, mohl byste mi to popsat? Jdu si lehnout a 

je to. 

 Co by se muselo změnit, abyste měl více energie? Abych byl mladší alespoň o 20 

roků, jsem už 18 roků v důchodě, už to není, co to bylo. 

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? Manželka, aby se z toho dostala, jinak by to šlo.  

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? Je to vše 

normální. Už dost.  

 

Rozhovor č. 30 

Paní Zdeňce je 83 let. Má MMSE 23 a GDS 12. Diagnostickou skupinou je demence při 

Alzheimerově nemoci. Má pocit, že v minulosti trpěla depresí. Medikována kognitivy. 

Výtah z rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 13. 1. 2014. Paní Zdeňka má potíže 

s vyplněním dotazníku. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojena? Ne. 

 S čím konkrétně nejste spokojena? S vlasama, chodim na urologii, „učurávám“ 

jsem dlouho na toaletě.  

 Co by se muselo změnit, abyste byla spokojena? Asi nic už, už je mi 83, kdoví jak 

tady budu dlouho, třeba brzo umřu.  

2. Zanechala jste mnoha činností a zájmů? Ano. 
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 Jakých zájmů jste zanechala? Už ani nevim, já jsem nějaký činnosti moc nevyvíjela, 

ráda jsem víc četla. 

 Kdy jste jich zanechala? Čtu pořád, ale dá mi to víc práce, musim si obstarat 

silnější brýle, ráda si před spaním přečtu něco.  

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ano. 

 Jak ten pocit vypadá, mohla byste mi ho popsat? Asi ne, neumim. 

 Co by se muselo změnit, abyste neměla pocit, že je Váš život prázdný? Vůbec nic 

nepomůže, páč si řikám, že už tady stejně dlouho nebudu, vůbec nad tim 

nepřemýšlím. Ale bojim se, až jednou budu umírat, až budu ležet někde v nemocnici 

a budu vědět, že už to se mnou končí, toho se bojim.   

4. Nudíte se často? Ano. 

 Jak to vypadá, když se nudíte, mohla byste mi to popsat? Když je mi smutno, 

v domě kde bydlim, bydlim od 3 let… proč vám to řikám… Je mi líto, každýmu to 

bylo dost obtížné přijít ke mně, mám ráda společnost, jednou za měsíc se scházim 

s bývalými spolužačkami. Když se nudim, šla bych si lehnout, nemůžu ale usnout.  

5. Jste většinou v dobré náladě? Ne. 

 Jak se projevuje, že nemáte dobrou náladu? To vám neumim popsat. Dřív jsem 

uklízela, když jsem byla schopnější, to už teď nedělám.  

 Co by se muselo změnit, abyste měla lepší náladu? Pomohlo by mi, že jsem 

nebývala v domě sama, sousedi se ale odstěhovali kvůli vysokému nájmu, pomohla 

by mi společnost.   

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ano. 

 Jak ten strach vypadá, co se při něm ve Vás děje? Čeho se bojíte? Někdo by mohl 

vniknout do bytu, když tam není vnuk a přijde až v noci, nefunguje mi zámek.  

 Co by se muselo změnit, abyste neměla tenhle strach? Zavolat někoho, kdo by 

opravil ten zámek, aby se dalo zamykat. 

7. Cítíte se většinou šťastná? Ne. 

 Jak se projevuje, že nejste šťastná? Že už si řikám, že můžu brzy umřít, že se bojim 

umírání. 

 Co by se muselo změnit, abyste byla šťastná? To nevim, to už nemůžu bejt v tomhle 

věku šťastnější.  

8. Cítíte se většinou bezmocná? Ano. 

 Jak takový pocit bezmoci ve Vašem případě vypadá? Bezmoc je, že nemám 

společnost. Kamarádka, která ke mně chodila, už ke mně nechodí.  

 Co by se muselo změnit, abyste se takhle necítila? Společnost.  

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšla ven a dělala něco nového? Ano. 

 Co Vás baví dělat, když zůstanete doma? Čtu, už jsem řikala. Prach mi utře 

pečovatelská služba.  
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10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ano. 

 S čím konkrétně máte potíže? To vám vůbec nemůžu, definovat to neumim.  

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ano. 

 Co konkrétně se Vám na této době líbí? Já nad tím nepřemýšlím, už tady dlouho 

nebudu.  

12. Cítíte se v současnosti bezcenná? Ano. 

 Mohla byste tento pocit popsat? V tomhletom věku jste prakticky pro ty kolem vás 

bezcenná. Já už se kolikrát vidim na Vinohradském hřbitově, kam mě dají.  

 Co by se muselo změnit, abyste se takhle necítila? Asi nic.  

13. Cítíte se plná energie? Ano. 

 Jak to vypadá, když jste plná energie? Už ani nebývám plná energie, energii musím 

mít, když hledám kočku.  

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ano. 

 Jak se projevuje tento pocit? Já nad tím nepřemýšlím, uvědomuji si věk, jsem ráda, 

když můžu jít na posezení se spolužačkami. 

 Co by se muselo změnit, aby Vám Vaše situace nepřipadala beznadějná? To že 

bych se s takovou společností sešla alespoň 2x nebo 3x za měsíc, ale taky všechny 

nemůžou.   

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? Když mají 

ještě nějaký věk před sebou, a nemusí se bát toho umírání. V ničem. 

 

Rozhovor č. 31 

Panu Pavlovi je 63 let. Má MMSE 27 a GDS 4. Diagnostickou skupinou je demence u AN. 

V minulosti mu byla diagnostikovaná deprese a v současné době užívá antidepresiva. 

Medikován kognitivy. Výtah z rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 20. 1. 2014. 

Z rozhovoru patrna porucha pojmenování. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojen? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojen? Že mám ty děti, slušně jsem je vychoval, 

vnoučata dodělala vysokou školu, dobře se jim daří, dobře prospívají. Teď jsem 

spokojen, že se můžu hýbat, hrát pingpong, mariáš. Spokojenost je v drobných 

střípcích dennodenního života. Kolo mě baví. 

2. Zanechal jste mnoha činností a zájmů? Ano. 

 Jakých zájmů jste zanechal? Sjezdové lyže, teď už jen běžky.  

 Kdy jste jich zanechal? Už je to déle. 
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 Proč jste jich zanechal? Už na to nestačim, namlátil jsem si a chtěl bych dožít. Také 

kvůli finanční náročnosti. 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Vnoučata, dovolené (šetřím si na ni), mám rád moře. 

Chodím na mariáš, šachy, ping pong, kolo, luštím sudoku, čtu. Chodím do 

antikvariátů. Na dovolenou jezdím se synem, na hory, chodíme na túry. 

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudil? Já se někdy nudit chci, ale neumím to. Někdy 

bych  si chtěl zalenošit, baví mě sledovat ČT24. 

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohl byste mi to popsat? Až moc mluvím, 

dělám si legrácky, snažím se o vtípky, přehánět, jsem rozverný. Při depresi jsem 

nemluvnej. 

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste neměl strach? Nebojím se, jsem smířený, když něco 

přijde. Smrti se bojim, aby nebyla dlouhá. Bojim se toho, že lékařská věda 

prodlužuje věk neúměrně tomu, jaký má člověk psychický a fyzický stav. Aby mě 

nesrazil kamion, toho se nebojim, s tím nemůžu nic dělat. Sílu mi dává, že jsem se 

naučil opatrnosti, například když je něco nebezpečný- lyže, pomáhá mi kardiolog, 

jak jíst apod. 

7. Cítíte se většinou šťastný? Ano. 

 Jak byste popsal tenhle pocit? Jsem spokojený, i když je hrozné počasí. Nevadí mi, 

že je na mě někdo hrubý, je mi to jedno, jsem povznesený, nezlobím se na svoji 

bývalou. 

8. Cítíte se většinou bezmocný? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítil bezmocný? Bezmocný, to bych neřekl, že jsem. 

Moje matka je bezmocná. Chodím, myslí mi to, dokážu se radovat, beru si to hezké, 

těším se na dovolenou. 

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšel ven a dělal něco nového? Ne. 

 Co děláte rád, když jdete ven? Rád plánuji- doktoři, co musím jít a pak 

antikvariáty, tak mě baví si to prohlídnout, procházky, kolo, šachy, ping pong. Baví 

mě si to plánovat, uvařit. 

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ano. 

 S čím konkrétně máte potíže? S pamětí bych řekl, že to slyším od těch druhých, já 

mám pocit, že…ztrácím souvislost, např. když mluví více lidí vstřebávat informace. 

Syn mě nutí, abych si to cvičil. 

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ne. 
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 Co konkrétně se Vám na této době nelíbí? Spousta věcí, nejvíc se mi nelíbí, že 

všude stojí auta, pumpy, to ekologicky vadí. Vadí mi politici a systém, že je 

demokracie nedokonalá, je čím dál víc bezdomovců a zároveň milionářů- 

rozvírající se nůžky. 

12. Cítíte se v současnosti bezcenný? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? Já si myslím, že bych měl speciální 

hodnotu…jsem obyčejný středoškolák, se svým postavením jsem, i když jsem 

invalida, spokojený, nemám bolesti. Mám radost, že nejsem bezmocný. 

13. Cítíte se plný energie? Ne. 

 Jak to vypadá, když nejste plný energie, mohla byste mi to popsat? Nechci vstávat, 

jsem nemluvný, nic mě nezajímá, jsem apatický, musím se nutit na kolo, procházku. 

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? Pokrok v medicíně. 

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? Jsem slušně 

inteligentní (dřív byli lidi chytřejší), s tím můžu být spokojen. Spoustu věcí chápu a 

baví mě. Nepiju alkohol, nebral jsem drogy. 

 

Rozhovor č. 32 

Paní Marcele je 71 let. Má MMSE 23 a GDS 4. Diagnostickou skupinou je mírná 

kognitivní porucha. Má pocit, že v minulosti trpěla depresí. Medikována kognitivy. Výtah 

z rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 20. 1. 2014. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojena? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojena? Dobře bydlim, zatím se zvládnu o sebe 

postarat, mám zdravý vnoučata bezvadný, takže jsem v podstatě spokojena.  

2. Zanechala jste mnoha činností a zájmů? Ano. 

 Jakých zájmů jste zanechala? Já jsem dřív zájmů příliš neměla, měla jsem tři děti, 

pak jsem hlídala vnoučata, dlouho jsem pracovala do 60ti let.  

 Kdy jste jich zanechala? 

 Proč jste jich zanechala? Teď si užívám vnoučat a důchodu.  

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Tak ty vnoučata, víc se soustřeďuju na tu rodinu, jsem 

ráda, že mě občas potřebujou.  

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudila? Čtu, sleduji televizi, dříve více ruční práce, 

šila jsem, to už teď nedělám. To už se mi moc nedaří.  
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5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohla byste mi to popsat? Teď už je to 

slabý, byla jsem veselá a měla ráda společnost, ne takovou bujarou. Teď už nejsem 

moc veselá.  

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste neměla strach? Nějak se s tim nekrmim, byla bych 

nerada, kdyby to se mnou někde seklo, to spíš dělá ten věk, a že jsem sama. Bydlím 

sama, ale jsem za to ráda.  

7. Cítíte se většinou šťastná? Ano. 

 Jak byste popsala tenhle pocit? Pocity hroznýho štěstí už moc necítím, jsem ráda, 

když se mi něco povede, nežiju v nějakym chaosu, nemám ráda nejistoty, velkej 

spěch. Jsem spokojená, když mám kolem sebe poklizeno, spokojený děti, vnoučata. 

8. Cítíte se většinou bezmocná? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítila bezmocná? Já se zatím bezmocná necítim, 

občas mě děti potřebujou, potřebujou pohlídat. Čtení, televize, v létě jezdíme na 

chalupu.  

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšla ven a dělala něco nového? Ano. 

 Co Vás baví dělat, když zůstanete doma? Dřív jsem hodně dělala ruční práce, dnes 

pletení, ale nikdo o to nestojí, čtu, koukám na televizi, vyžehlit, vyprat.  

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ano. 

 S čím konkrétně máte potíže? Všechno, když chce Iva hlídat holky, musim si to 

hned napsat do kalendáře.   

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ano. 

 Co konkrétně se Vám na této době líbí? V tý Praze je to všecko takový, když se jdu 

projít, ta večerní Praha je krásná, mám taky přátele, se kterýma se vídám.  

12. Cítíte se v současnosti bezcenná? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? Možná když mě ty vnoučata malý 

potřebujou a když mě vítají a mají rádi.  

13. Cítíte se plná energie? Ne. 

 Jak to vypadá, když nejste plná energie, mohla byste mi to popsat? V zásadě nejsem 

spavý typ, pokud mě nezaujme knížka, je fakt že to trávim nějakou lehkou činností 

v domácnosti, nebo koukám na televizi.  

 Co by se muselo změnit, abyste měla více energie? Pokud jsem na chalupě s dětma, 

vnoučatama, mám energie ještě dost. To mě baví, těší.  

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 
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 Co Vám dává naději? Teď už tý naděje člověk moc nemá, naději bych měla, nebo 

bych byla ráda, abych nebyla nemohoucí, toho se bojim, ale naději, no že snad to 

tak nějak bude. V 72 letech když jste nemocná, už člověk moc tý naděje nemá.  

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? To co mám sví 

vrstevníky, kamarádim se stejně s takovejma, se kterýma jsme tak na podobný 

úrovni, jsem v podstatě spokojená, mám hezkej byt.  

 

Rozhovor č. 33 

Paní Štefánii je 90 let. Má MMSE 20 a GDS 3. Diagnostickou skupinou je demence při 

Alzheimerově nemoci. Má pocit, že v minulosti trpěla depresí. Medikována kognitivy. 

Výtah z rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 20. 1. 2014. Paní Štefánia nevyplnila 

dotazník, ale GDS provedeno ústně. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojena? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojena? Já jsem sama se sebou byla spokojena, 

ale zase jsem měla okolo sebe lidi, kteří mne odrazovali. Mně bavilo všechno, 

práce, radost. 

2. Zanechala jste mnoha činností a zájmů? Ano/Ne. 

 Jakých zájmů jste zanechala? Já jsem od mládí jen pracovala, létala po lesích, 

ovoce sbírala a hodně jsem byla u dětí, u mužských jsem nikdy tolik nebyla, měla 

jsem manžela. 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Bavilo mě udržet rodinu, hodně dělat pro děti. Měla jsem 

radost z veselosti a hodně práce, těžká práce za pár korun… Abych se mohla 

pohybovat a dělat pro sebe a neotravovala ty naše. 

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudila? Ne, když jsem sama, tak se jdu projít, uklízím 

si. 

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano/ Ne. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohla byste mi to popsat? Jsem 

spokojená, mluvím s každým. Mám zájem o lidi. 

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ano. 

 Jak ten strach vypadá, co se při něm ve Vás děje? Čeho se bojíte? Já už tolikrát 

byla v nebezpečí, utíkala z mrtvol. Bojím se, zavírám se a nedám se moc s nikým do 

hovoru. Já byla taková holka, že jsem ráno ve čtyři chodila pro jahody a prodávala 

je. Vůbec mně v životě nenapadlo, že by se mě mohlo něco stát. 

7. Cítíte se většinou šťastná? Ano. 
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 Jak byste popsala tenhle pocit? Jsem občas s dětmi, bydlím sama, moc pěkných věcí 

jsme si užili, legrace. Mám pěkné vzpomínky. 

8. Cítíte se většinou bezmocná? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítila bezmocná? Já to vím, ale je to můj tajný 

recept. Já jsem byla stokrát ve velkém nebezpečí a dostala jsem se z toho. Přijdou 

roky, nemoc a chcípnu, to každý. 

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšla ven a dělala něco nového? Ne. 

 Co děláte ráda, když jdete ven? Ráda chodím, doma jsem, když je blbé počasí. 

Chodím na procházky, na chatu, pro děti. 

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ano/ Ne. Já 

nevím co ostatní, já se starám jen o sebe. Ale nesmím si vzpomenout, jak mě chtěli znásilnit 

a zavraždit. 

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ne. Já jsem žila celej život v takový hnusný 

době. 

 Co konkrétně se Vám na této době nelíbí? Ty mladý chlapi zabijou holku pro deset 

tisíc, mohl by si to za chvíli vydělat.  

12. Cítíte se v současnosti bezcenná? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? Já jsem pořád soběschopná. 

13. Cítíte se plná energie? Ano/ Ne. Každou chvíli na mě něco přijde a musím se s tím sama 

vyrovnat. 

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. Že se ještě mohu vdát? 

 Co Vám dává naději? Člověk je rád, že se pohybuje a že si něco udělá sám. 

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? Jsou bohatý a 

mají miliony, ale já myslím, že nejsou spokojení. Já jsem ráda. Oni ani nemají rádi 

takového člověka, který nic nechce, já to nikomu nezávidím, jdu si podle sebe. 

 

Rozhovor č. 34 

Paní Jitce je 73 let. Má MMSE 24 a GDS 4. Diagnostickou skupinou je mírná kognitivní 

porucha. V minulosti jí nebyla diagnostikovaná deprese. Užívá nootropika. Výtah z 

rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 21. 1. 2014. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojena? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojena? Už jsem nakonec dost stará, ale můžu říct, 

že jsem měla hezký život, hodné rodiče, manžela, děti...A abych byla zdravá.  

2. Zanechala jste mnoha činností a zájmů? Ne. 
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 Jaké jste měla zájmy dříve? Chodila jsem do Sokola jako malá, potom já byla 

nešikovná na sporty, odjakživa jsem měla ráda knihy. 

 Jaké máte zájmy nyní? Mám pořád co dělat, syn bydlí u mě, vařím. Mám dva 

vnuky, tak hlídám. 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Hlavně děti, máte pro koho žít, mám kolem sebe lidi, 

pomáháme si. 

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudila? Pořád něco dělám, já se nenudím. 

5. Jste většinou v dobré náladě? Ne. 

 Jak se projevuje, že nemáte dobrou náladu? Vybuchnu, ale nedělám z toho… Jsem 

v takové pohodě, je to vyrovnané. 

 Co by se muselo změnit, abyste měla lepší náladu? Aby už bylo jaro, léto. 

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste neměla strach? Já si to nepřipouštím, já se nenudím, 

zaměstnám se, nemám čas se nudit. 

7. Cítíte se většinou šťastná? Ano. 

 Jak byste popsala tenhle pocit? To se těžko popisuje, jsem spokojená a hlavně aby 

nepřišlo neštěstí. Když se všichni setkáme, základ je rodina. 

8. Cítíte se většinou bezmocná? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítila bezmocná? Já se necítím bezmocná, já 

vždycky můžu a spíš vše komanduju a mám se na koho obrátit. 

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšla ven a dělala něco nového? Ano. 

 Co Vás baví dělat, když zůstanete doma? Televize, když je v ní něco kloudného. 

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ano. 

 S čím konkrétně máte potíže? Nic si nepamatuju, mám jako motolici, normálně si 

píšu lístečky, co mám dělat, abych nezapomněla. 

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ano. 

 Co konkrétně se Vám na této době líbí? To teda říct vůbec nemůžu. Je tady klid a 

mír. 

12. Cítíte se v současnosti bezcenná? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? Já si neuvědomuji svoji hodnotu, jaká 

jsem, taková jsem, snažím se pomáhat a neobtěžovat druhé. Člověk má žít ze dne na 

den, dokud je zdravý. 
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13. Cítíte se plná energie? Ne. 

 Jak to vypadá, když nejste plná energie, mohla byste mi to popsat? Sedím v křesle a 

koukám na televizi. 

 Co by se muselo změnit, abyste měla více energie? Já zase energii mám, chce to se 

zaměstnat, mít práci, i maličkosti. 

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? Nevím, jak bych to řekla. Naděje, že už brzy přijde jaro, mám 

ráda vzduch a slunce. 

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? Když už jsem 

starobní důchodce tak už to beru, že od nikoho nic nečekám a nechci nikomu 

přidělávat práci. 

 

Rozhovor č. 35 

Paní Žofii je 86 let. Má MMSE 16 a GDS 3. Diagnostickou skupinou je demence u AN. 

V současné době užívá antidepresiva. Medikována kognitivy. Výtah z rozhovoru nad 

dotazníkem GDS je ze dne 21. 1. 2014. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojena? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojena? Byla jsem vyučená, dělala jsem modistku, 

to mládí bylo pěkný, manžela mám strašně hodnýho, krásnýho, v tom sem 

spokojená, děti mám hodný, byt krásnej. 

2. Zanechala jste mnoha činností a zájmů? Ne. 

 Jaké jste měla zájmy dříve? To šití mě vždycky bavilo, šila jsem na děti, na sebe na 

manžela. 

 Jaké máte zájmy nyní? Čtení, nemusí to být román, cokoliv co jev životě potřebný. 

Pletla jsem hodně. 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Rodina, děti. 

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudila? Spíš si vezmu nějaké šití. Někdy pletu. 

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohla byste mi to popsat? Já jsem, snad 

si myslim, pořád v dobré náladě, nemám proč bejt smutná. Mám ráda lidi, takže 

sem k nim vždycky laskavá. 

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ano. 
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 Jak ten strach vypadá, co se při něm ve Vás děje? Čeho se bojíte? Mám strach o 

všechny děti, o manžela. Z autohavárie mám strach. 

 Co by se muselo změnit, abyste neměla tenhle strach? Jezdíme na chalupu na 

Českolipsku, tam se vyřádíme. 

7. Cítíte se většinou šťastná? Ne. 

 Jak se projevuje, že nejste šťastná? Jsem otrávená, chodim zamračená, moc toho 

nenamluvim, ale já jsem málokdy.  

 Co by se muselo změnit, abyste byla šťastná? Nemůžu si to nijak…manžel je 

hodnej, chytrej, všechno umí, děti jsou po něm.  

8. Cítíte se většinou bezmocná? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítila bezmocná? No, nevim, to si neumim 

představit.  

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšla ven a dělala něco nového? Ne. 

 Co děláte ráda, když jdete ven? Co…procházky, vždycky někam jdeme, kde něco 

vidíme, jdeme do Šárky, někdy si vezmem psa od dcery s sebou, takový ty rodinný 

radovánky. 

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ano. 

 S čím konkrétně máte potíže? Co konkrétně...zapomínám jména, názvy knih. 

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ano. 

 Co konkrétně se Vám na této době líbí? Že se lidi mají lépe, než se měli. 

12. Cítíte se v současnosti bezcenná? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? Asi ta práce, umim vcelku všechno 

ušít, to je takový radostný, na ty dětí, když byly malý a ono jim to slušelo, měla jsem 

z toho radost, když mi to lidi pochválili.  

13. Cítíte se plná energie? Ano. 

 Jak to vypadá, když jste plná energie? Nemůžu ten rozdíl říct, já si myslim, že jsem 

pořád, že tu energii nějak neztrácim.  

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? No samozřejmě děti, aby byly v pořádku, vnoučata… 

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? Možná to, že 

takhle všecko umim, že jsem se naučila nejen šít, ale byla jsem vyučená modistka, 

lidi mi to záviděli, mě to dělalo radost, domácnost mě baví, auto jsem se naučila 

řídit. 
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Rozhovor č. 36 

Paní Emílii je 74 let. Má MMSE 19 a GDS 1. Diagnostickou skupinou je demence u AN. 

V minulosti jí nebyla diagnostikovaná deprese. Medikována kognitivy. Výtah z rozhovoru 

nad dotazníkem GDS je ze dne 21. 1. 2014. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojena? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojena? S čim no, jako důchodce nic moc. Nejvíc 

mě těší, když můžu být v létě na chatě na zahrádce, dělat co se mi líbí. Doma to je 

otrava, jednotvárnost.  

2. Zanechala jste mnoha činností a zájmů? Ne. 

 Jaké jste měla zájmy dříve? Zahrádku, byly děti, nebylo moc času na nic, když děti 

odešly, bylo smutno. Co jinýho no. 

 Jaké máte zájmy nyní? Nic moc už jako baba. Ráno vstanu, nasnídám se, uklidim, 

uvařim oběd, jdeme ven, když přijdeme, udělám svačinu, neustále se to opakuje. 

V televizi nic moc není na koukání. Vezmu si knížku a čtu, nebo si manželem 

povídáme.  

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Vnoučata.  

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudila? Čtu a čumim na televizi. V tomhle počasí se 

nedá ani nic jinýho dělat. S manželem si povídat je jednostranný, jednotvárný, to už 

jsme opustili. 

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohla byste mi to popsat? Když jsme 

s manželem spolu tak je to dobrý. Je mi dobře no, jinak nevim, já se neštuduju no.   

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste neměla strach? Nad tim jsem nikdy nepřemýšlela, beru 

tak jak to jde, když je to blbý, tak se snažim třeba koukat z okna, nebo jdeme na 

procházku a koukám, co je kde hezkýho. Vono v tomhle věku už to stojí za prd.  

7. Cítíte se většinou šťastná? Ano. 

 Jak byste popsala tenhle pocit? Je mi dobře no.  

8. Cítíte se většinou bezmocná? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítila bezmocná? Vnoučata, to je tolik energie, že mi 

to dělá dobře, kor ta nejmladší.  

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšla ven a dělala něco nového? Ne. 
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 Co děláte ráda, když jdete ven? Koukám se do přírody, tu je mám nejradši, od 

mala. Vyrostla jsem ve veliké zahradě, babička pěstovala kytky.  

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ano. 

 S čím konkrétně máte potíže? Že si nepamatuju, co bylo včera, jinak nic.  

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ano. 

 Co konkrétně se Vám na této době líbí? Že jsme svobodní lidi. Že už nad sebou 

nemáme tu komunistickou hůl.  

12. Cítíte se v současnosti bezcenná? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? Když se podívám z okna, že je hezky 

nebo ošklivo, podle toho mám náladu.   

13. Cítíte se plná energie? Ano. 

 Jak to vypadá, když jste plná energie? Začnu něco dělat a dělám, je to jedno co. 

Uklidit, uvařit, pak jdeme na procházku, manžel kouká na televizi, já s ním, nebo 

dělám domácí práce.   

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? To jsou většinou vnoučata, ty maj plno elánu energie, to mě 

jako doplňuje, jsem ráda, když k nim můžeme jet a když se s nima bavim.  

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? To nevim, to je 

taková jednotvárnost v tomhle věku, to vim, co přijde, až přijdu domu.  

 

Rozhovor č. 37 

Paní Marii je 86 let. Má MMSE 23 a GDS 2. Diagnostickou skupinou je demence u AN. 

V minulosti jí nebyla diagnostikovaná deprese. Medikována kognitivy. Výtah z rozhovoru 

nad dotazníkem GDS je ze dne 3. 2. 2014. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojena? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojena? Já jsem spokojena s celým životem, akorát 

s tou pamětí, že mě tak trošku vynechává. Jsem spokojená s partnerem, s životem, 

který vedu, s dětma, s finančním stavem, bydlením.  

2. Zanechala jste mnoha činností a zájmů? Ano. 

 Jakých zájmů jste zanechala? Sportu. 

 Kdy jste jich zanechala? Asi 10 let. 

 Proč jste jich zanechala? Bolí mě klouby, často jsem měla motání hlavy, tak jsem se 

vyvarovala rychlejších pohybů.  

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 
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 Co Váš život naplňuje? Děti, vnoučata, příroda, zahrádka, domácnost.  

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudila? Zahrádka, domácnost, čtu, ruční práce (šití), 

chodíme s manželem na procházky a ke známým na návštěvy.  

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohla byste mi to popsat? Mám dobrou 

náladu no, nehádám se, udělám si práci, která mě moc nebaví, ale když mám 

dobrou náladu, tak to překousnu, snažim se nebýt na obtíž.  

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste neměla strach? Takový myšlenky vůbec nemám, nevim co, 

nejsem takovej strašpytel. Nemám takový pocity. 

7. Cítíte se většinou šťastná? Ano. 

 Jak byste popsala tenhle pocit? Že mám manžela, že mám vnoučata, zahrádku, 

známé, to zdraví mi taky jakš takš slouží, až na tu hlavu, jsem spokojená.  

8. Cítíte se většinou bezmocná? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítila bezmocná? Mně nepřipadá, že bych se cítila 

bezmocná, já se snažim všechno si tak nějak udělat, nestresovat se.  

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšla ven a dělala něco nového? Ne. 

 Co děláte ráda, když jdete ven? Procházíme se s manželem, v létě na zahrádce, na 

chalupě.  

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ne. 

 S čím nemáte potíže zapamatovat si? Nevim, co by to bylo. Ne že bych si 

pamatovala všechno, třeba nějaké schůzky, tak si to raději napíšu, tím si to 

sichruju.  

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ano. 

 Co konkrétně se Vám na této době líbí? Taková ta volnost, koupíme si, co chceme, 

jdeme, kam chceme, nejsme ničím vázaní.  

12. Cítíte se v současnosti bezcenná? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? To nevim, co bych vám řekla. Jestli 

vůbec nějakou hodnotu mám. 

13. Cítíte se plná energie? Ano. 

 Jak to vypadá, když jste plná energie? Všechny možné práce, které odkládám, se 

snažim udělat.  

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 
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 Co Vám dává naději? Děti hlavně, kdyby se mi něco přihodilo, tak se o mě 

postarají. Mimo manžela pochopitelně, ale už má taky nějaký věk, tak hlavně ty 

děti.  

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ano. 

 V čem konkrétně se jiným lidem vede lépe než Vám? To nevim, já jsem s pokojená 

s tim co mám a jak žiju, jedině to zdraví, to mi ale nikdo nedá a nepomůže. To bych 

neuměla na to odpovědět.  

 Co by se muselo změnit, aby se Vám vedlo lépe? Jedině zdraví.  

 

Rozhovor č. 38 

Paní Růženě je 68 let. Má MMSE 24 a GDS 5. Diagnostickou skupinou je mírná 

kognitivní porucha. V minulosti jí nebyla diagnostikovaná deprese. Medikována kognitivy. 

Výtah z rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 3. 2. 2014. Nechce vyplňovat dotazník, 

ale spolupracuje v rozhovoru. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojena? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojena? Beru ho sportovně, že se hejbám, a že 

jsem živá. 

2. Zanechala jste mnoha činností a zájmů? Ne. 

 Jaké jste měla zájmy dříve? Sbírání, šiju, to dělám do dnes, dříve hlavně děti, aby 

byly zdravé a měly vnoučata. 

 Jaké máte zájmy nyní? Šití 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Tak já mám teď na starosti dvě nehejbající ženský, jdu na 

masáž, pak do večera šiju.  

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudila? Nic pro to nedělám, když jdu domu, tak už si 

plánuju, co budu šít.  

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohla byste mi to popsat? Já si tak 

připadám, v dobré náladě nejsem, akorát když se nemůžu hejbat nebo něco mě bolí. 

Já jsem pořád stejná, teďka mám taky dobrou náladu. Já nejsem jako někteří lidi, 

že jsou vzteklí.  

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste neměla strach? Co by se zlýho mohlo ještě přihodit? 

Jedině že umřu. Dokud se cejtim, že ještě žiju, tak mi nic nechybí. Kdybych měla 

vnoučátko, tak bych měla s kym courat.    

7. Cítíte se většinou šťastná? Ano. 
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 Jak byste popsala tenhle pocit? Šťastná jsem, že syn je živej, ale já pro něj 

neexistuju, on se ozve, jen když něco potřebuje.  

8. Cítíte se většinou bezmocná? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítila bezmocná? Někdy se stane, že se člověk 

nemůže hejbat, tak si lehne. „Rozhejbej se, ať něco uděláš, a můžeš jít ven,“! 

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšla ven a dělala něco nového? Ano. 

 Co Vás baví dělat, když zůstanete doma? Co mám dělat, když nemám peníze, abych 

šla třeba do kina? Doma šiju, něco pořád opravuju.  

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ano. 

 S čím konkrétně máte potíže? Nefunguje mi potvora, nemůžu si vzpomenout na 

název, na číslo, na orientaci, kde to je. To mě štve.  

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ne. 

 Co konkrétně se Vám na této době nelíbí? Že z nás udělali blbce, zrušili fabriky, 

zrušili všechno, tak co z našich lidí udělali. Lenochy a blbce z vás udělal Havel.  

12. Cítíte se v současnosti bezcenná? Ano. 

 Mohla byste tento pocit popsat? Pro nikoho nemám cenu, asi jen pro ty, že jim 

nakupuju, že mě poděkujou. Já se necejtim nijak, jsem normální, jako když jsem 

byla ještě mladá.   

 Co by se muselo změnit, abyste se takhle necítila? To by se musela nejdřív ta hlava 

rozfungovat a mít dost peněz.  

13. Cítíte se plná energie? Ano. 

 Jak to vypadá, když jste plná energie? Zatím se cejtim, chodim, courám.  

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ano. 

 Jak se projevuje tento pocit? Jaká naděje pro mě, akorát známým nosím ušité věci, 

nikoho nemám, žádnýho potomka. Chcípnu a už nebudu existovat.  

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? Asi stejně, těm 

starejm, akorát jsou dva, tak si navzájem pomáhaj a maj větší důchod.  

 

Rozhovor č. 39 

Panu Josefu je 81 let. Má MMSE 28 a GDS 1. Diagnostickou skupinou je mírná kognitivní 

porucha. V minulosti mu nebyla diagnostikovaná deprese. Výtah z rozhovoru nad 

dotazníkem GDS je ze dne 10. 2. 2014. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojen? Ano. 
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 S čím konkrétně jste v životě spokojen? S rodinným životem. 

2. Zanechal jste mnoha činností a zájmů? Ne. 

 Jaké jste měl zájmy dříve? Hlavně o novoty ve stavebnictví, protože stavebnictví 

jsem celý život dělal, a zajímali mě mladý holky.  

 Jaké máte zájmy nyní? Taky. Zůstává to i v tomto věku.  

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Spokojenost rodiny a vnoučat a dcery.  

4. Nudíte se často? Ano. 

 Jak to vypadá, když se nudíte, mohl byste mi to popsat?  

 Co by se muselo změnit, abyste se nenudil? 

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudil? Občas si něco přečtu, vyplňuju křížovky, 

sudoku, zajímavosti ze sportu.  

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 

 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohl byste mi to popsat? Třeba jako teď, 

když mě třeba ta vaše sekretářka potěšila, že taky nemá ráda Zemana.  

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste neměl strach? Tim se ani nazabejvám, já nevedu takovej 

ňákej život rizikovej.  

7. Cítíte se většinou šťastný? Ano. 

 Jak byste popsal tenhle pocit? Okolo mě nejsou žádní negativní lidi. Rodina, 

vnučky, známí… 

8. Cítíte se většinou bezmocný? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítil bezmocný? To je zhruba stejný, nevim, co 

k tomu říct jinýho.  

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšel ven a dělal něco nového? Ne. 

 Co děláte rád, když jdete ven? Co bych rád dělal…tady v Praze jenom procházky, 

chodim nakupovat (pěšky). 

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ano. 

 S čím konkrétně máte potíže? Dlouhodobá paměť mi nevadí, to co bylo dávno, ale 

teď když se podívám na televizi a potom si nejsem jistej, co tam bylo.  

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ano. 
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 Co konkrétně se Vám na této době líbí? Skoro nic, když to vidim ty politiky, 

nejradši bych od toho utekl.  

12. Cítíte se v současnosti bezcenný? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? Já se nijak kladně nehodnotim, takže 

mi nemusí nic pomáhat.  

13. Cítíte se plný energie? Ano. 

 Jak to vypadá, když jste plný(á) energie? Málo kdy jsem plný energie, někdy když 

mám trochu dobrou náladu, tak si trochu zacvičim, udělám si pár dřepů, zvedám 

činky.  

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? Že snad bude jednou líp, že půjdou socani od válu.  

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? Nevim v jakym 

stupni radosti jsou ostatní lidi, těžko na to asi odpovědět. Já jsem ve 100% stupni, 

nemůžu si stěžovat, hodnou dceru, hodný vnučky, není co řešit.  

 

Rozhovor č. 40 

Panu Jiřímu je 86 let. Má MMSE 29(skok z minulých 25) a GDS 3. Diagnostickou 

skupinou je mírná kognitivní porucha. V současné době užívá antidepresiva. Medikován 

kognitivy. Výtah z rozhovoru nad dotazníkem GDS je ze dne 10. 2. 2014. 

1. Jste se svým životem v zásadě spokojen? Ano. 

 S čím konkrétně jste v životě spokojen? Se vším, co život přináší. V práci to bylo 

výborný, v rodině taky, zdraví. 

2. Zanechal jste mnoha činností a zájmů? Ano. 

 Jakých zájmů jste zanechal? Sportování. Dříve jsem sportoval rekreačně. 

 Proč jste ho zanechal? Už na to nestačím fyzicky. Nyní jen pasivně sleduji. 

3. Máte pocit, že Váš život je prázdný? Ne. 

 Co Váš život naplňuje? Všechno, kultura, sport… 

4. Nudíte se často? Ne. 

 Co děláte pro to, abyste se nenudil? Čtu si, občas sleduji televizi, spíše sport a 

politiku. 

5. Jste většinou v dobré náladě? Ano. 
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 Jak to vypadá, když máte dobrou náladu, mohl byste mi to popsat? Já jí mám skoro 

pořád, jsem spokojený. Manželka má Alzheimerovu nemoc, ta je v Diakonii, chodím 

za ní a to je pro mě depresivní. 

6. Bojíte se, že se Vám přihodí něco zlého? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste neměl strach? Víra v ochranu boží nebo přírodou, vždy 

říkám „bude hůř“ (směje se). Víra v dobro. 

7. Cítíte se většinou šťastný? Ano. 

 Jak byste popsal tenhle pocit? Nic mě nebolí, až na občasné bolení hlavy, jinak to 

jde, ale bohužel si uvědomuji ztrátu paměti, která postupuje. 

8. Cítíte se většinou bezmocný? Ne. 

 Co Vám dává sílu, abyste se necítil bezmocný? Nemám pocity bezmoci, snažím se 

to brát s uvědoměním, že na sled času nemám vliv, jak stáří běží. Bráním se tomu 

aktivitami- sport, zahrádka, čtení. 

9. Zůstáváte raději doma, než abyste vyšel ven a dělal něco nového? Ne. 

 Co děláte rád, když jdete ven? Nyní jenom chodit s trekovými holemi. 

10. Máte pocit, že v poslední době máte s pamětí víc problémů než ostatní? Ano. 

 S čím konkrétně máte potíže? Poslední dobou mě bolí hlava a jsem utlumený a v tu 

chvíli problémy. 

11. Máte dojem, že je pěkné žít v této době? Ano. 

 Co konkrétně se Vám na této době líbí? Není žádný válečný střet u nás, jinak toho 

moc k radosti není. 

12. Cítíte se v současnosti bezcenný? Ne. 

 Co Vám pomáhá uvědomit si Vaši hodnotu? Chodím do nemocnice na obědy, 

vzpomínky na to, jak jsem byl primářem. Zasvětil jsem život své profesi. 

13. Cítíte se plný energie? Ne. 

 Jak to vypadá, když nejste plný energie, mohl byste mi to popsat? Nijak moc ne, ale 

trošku si lehnu na chvíli, něco si přečtu. 

 Co by se muselo změnit, abyste měl více energie? Abych omládl, nestěžuju si, díky 

střídmému životu a sportování je to dobrý. 

14. Máte dojem, že Vaše situace je beznadějná? Ne. 

 Co Vám dává naději? Víra v dobro, Bohem počínaje, ale nejsem žádný fanatik, 

věřím v řád pro život. 

15. Máte dojem, že se většině lidí vede lépe než Vám? Ne. 

 V čem konkrétně se Vám daří lépe nebo stejně jako ostatním lidem? Žádný velký 

neštěstí mě nepotkalo, v rodině to klapalo dobře. 


