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Abstrakt  

Disertační práce se věnuje konstrukci nového dotazníku aktivit denního života ze čtyř již 

existujících dotazníků, který by shrnoval jejich silné stránky a předkládal pouze ty dovednosti, 

které bývají demencí Alzheimerova typu postiženy nejdříve. Sledovaná problematika je 

představena v širších souvislostech, které zahrnují oblast společensko-vědní, medicínskou a 

nechybí ani rovina ryze praktická, týkající se dopadu Alzheimerovy nemoci na život 

nemocného i jeho okolí. Výsledkem empirického bádání je nový dotazník, zkonstruovaný na 

základě korelační analýzy položek tří běžně používaných orientačních kognitivních testů a čtyř 

orientačních dotazníků aktivit denního života, používaných v Poradně pro poruchy paměti 

Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Vzhledem k tomu, že 

do výzkumného souboru byli zařazeni pouze nemocní Alzheimerovou nemocí, lze nově 

konstruovaný dotazník aktivit denního života používat nejen jako orientační nástroj pro 

posuzování soběstačnosti blízkou osobou v čase. Jeho přínosem je i představení souhrnu 

konkrétních oblastí aktivit denního života, které Alzheimerova nemoc zasahuje nejdříve a tento 

srozumitelný výčet zpřístupňuje a nabízí k použití široké veřejnosti.  
 

Abstract 

The dissertation thesis focuses on the topic of construction of new questionnaire, which is 

developed from four already existing questionnaires of activities of daily living. This new 

questionnaire summarizes strengths  of those four and submits only those activities, which are 

affected at the early stage of Alzheimer’s dementia. The topic is introduced in the broad context 

of social sciences, medical science and also submits the practical issues, considering effects of 

Alzheimer’s disease to life of patient and his closest ones. New questionnaire, which is the 

result of empirical research, is based on correlation analysis of three commonly used screening 

cognitive tests and four questionnaires which evaluate activities of daily life, which are, used 

as best practice in the Counseling Center for Memory Disorders Clinic of Neurology Faculty 

Hospital in Prague. The research sample consists of patiens, who are affected with Alzheimer’s 

disease already. That means, that the new questionnaire can be used as a tool for those, who are 

the patient‘s closest ones for purpose of screening and reviewing abilities of daily living over 

time. The questionnaire also presents comprehensively compiled a list of activities of daily 

living which Alzheimer's disease affects in early stage and this list offers to use of the general 

public. 
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Úvod 
 

V České republice, stejně jako v celé řadě dalších vyspělých zemích, přibývá starších lidí. To s 

sebou přináší celou řadu jevů, které je potřeba reflektovat.1 Jedním z nich je zvyšující se počet 

osob, které s velkou pravděpodobností onemocní demencí. Onemocněním, jehož projevy jsou 

plíživé a nejednoznačné a je potřeba co nejširší škály nástrojů, aby mohly být odhaleny včas. 

Narušení vztahů z důvodu zhoršení komunikace a vzájemného porozumění, ohrožení 

bezpečnosti nemocného nebo jeho majetku, to všechno jsou rizika, kterým je lépe předcházet. 

Včasná diagnostika napomáhá zachytit nemoc v době, kdy je možné učinit celou řadu opatření, 

týkajících se například kontrahování péče, která jsou pro kvalitu života nemocného i jeho okolí 

zásadní. K rozpoznání příznaků napomáhá, když lidé vědí, na co konkrétně se u svého blízkého 

mají zaměřit a do jakých činností se projevy demence promítají nejdříve. Cílem této práce je 

nový dotazník orientačního hodnocení schopnosti aktivit denního života (dále ADL), zaměřený 

na záchyt prvotních příznaků demence, jejíž nejčastější formou bývá Alzheimerova nemoc 

(dále demence Alzheimerova typu, DAT). 

Práce se skládá z teoretické části, která uvozuje část empirickou. Ta spočívá v 

empirickém výzkumu 118 nemocných Alzheimerovou nemocí, vyšetřených a následně 

léčených v Poradně pro poruchy paměti Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Královské 

Vinohrady v letech 2007 – 2014.2 Data byla od nemocných a jejich blízkých získána dvěma 

způsoby: pacienti s různým stupněm Alzheimerovy nemoci byli vyšetřeni třemi 

screeningovými testy kognitivních funkcí, Mini Mental State Examination, Montrealským 

kognitivním testem a Testem kreslení hodin o sedmibodové škále. Druhým, neméně zásadním 

zdrojem informací, byla data získaná od doprovázejících osob. Schopnosti aktivit denního 

života u svého blízkého posuzovali hodnotitelé těmito dotazníky : Dementia Screening 

Interview AD 8, Functional Activities Questionnaire FAQ, The Disability Assesment for 

Dementia DAD a Bristol Activities of Daily Living BADLS. Všechny čtyři dotazníky jsou 

validizovány a v české verzi. Veškerá data byla pořizována během prvního vyšetření v Poradně. 

                                                 
1 Z epidemiologických údajů jasně vyplývá, že výskyt demence se bude zvyšovat se stárnutím populace, což 

platí i pro Českou republiku. V zemích Evropské unie patří demence již dnes k nejčastějším onemocněním. 

Každý rok se vyskytne přibližně 600 000 nových případů, což převyšuje nové případy cévních mozkových 

příhod, cukrovky či rakoviny prsu. Situaci může ovlivnit i skutečnost, že s nástupem léčby dochází (alespoň u 

AN) k určitému zpomalení progrese onemocnění, a tudíž lze očekávat, že i při nezměněné incidenci vzroste 

v budoucnu prevalence demencí [Hort, Rusina 2007: 156]. 
2 Výzkum probíhal dle etických zásad a je schválen Etickou komisí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,  

3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Národním ústavem pro duševní zdraví. 
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Výsledky dotazníků ADL i výsledky orientačních kognitivních testů (MMSE, MoCA a CDT) 

byly z dotazníků zaneseny do datové matice a po kontrole dat korelovány v programu SPSS. 

Cílem analýzy bylo stanovit položky s nejvyšším korelačním koeficientem a na jejich základě 

sestavit nový dotazníkový nástroj. Všechna data byla korelována pomocí Pearsonova, 

Spearmanova a Kendallova koeficientu a následně dále analyzována. Výsledky analýzy 

potvrdily, že postižení instrumentálních aktivit denního života souvisí s postižením 

kognitivních funkcí na podkladě rozvijející se DAT a podařilo se určit ty oblasti, do kterých se 

Alzheimerova nemoc promítá nejdříve. K výslednému dotazníku, složenému z patnácti 

položek, byla vybrána odpovídající výsledková škála a návrh bodového hodnocení. 

V instrukcích pro posuzující osoby nebude chybět informace o tom, že se jedná o screening, 

tedy že výsledná informace má orientační charakter a slouží hlavně pro posuzujícího a jeho 

představu o tom, do jakých oblastí aktivit denního života se příznaky Alzheimerovy nemoci 

promítají nejdříve. Vyšší skóre v žádném případě automaticky neznamená, že je posuzovaný 

člověk nemocný, ale že je potřeba věnovat větší pozornost tomu, jak zvládá úkony 

každodenního života a že je možné se v případě pochybností obrátit na praktického lékaře či 

specializované pracoviště. 

 Vzhledem k tomu, že tato práce je věnována detekci časných příznaků Alzheimerovy 

nemoci, nemůže chybět představení tohoto onemocnění, informace o jeho dopadech na 

kognitivní funkce člověka a především na paměť. Ve stručnosti se věnuji diferenciální 

diagnostice demencí a neurofyziologii paměti. Představeny jsou vyšetřovací metody tak, jak 

jimi pacienti Poradny postupně procházejí. Podrobně se věnuji představení screeningových 

testů kognitivních funkcí a hodnocení funkčního stavu, na které dále navazuje oddíl zabývající 

se orientačními dotazníky aktivit denního života u seniorů s kognitivním deficitem.3 Nemalou 

část této práce věnuji také diagnostickým kritériím a popisu průběhu Alzheimerovy nemoci 

a jevům, které toto onemocnění přináší. Proměna osobnosti postiženého člověka, vyrovnávání 

se se ztrácením blízkého, i když je fyzicky stále přítomen, složité rozhodování o tom, jak zajistit 

péči, kdy se rozhodnout pro umístění do instituce, to všechno jsou témata, která mají v mé práci 

místo. Za důležité jsem považovala i předložení stručného přehledu jednotlivých šetření, která 

se týkají postojů pečovatelů a ochoty pečovat v české společnosti. Výstupy těchto šetření sice 

nejsou ve většině případů zaměřeny na nemocné s Alzheimerovou nemocí, jejich výsledky 

nejsou vzájemně porovnatelné, ale dobře ilustrují dopad vážné nemoci člena rodiny na rodinný 

                                                 
3
Zatímco neuropsychologické metody jsou určeny výhradně pro použití klinickým psychologem, screeningové 

testy rutinně využívá většina psychiatrů, neurologů a geriatrů, tj. specialistů, zabývajících se diagnostikou a 

léčbou Alzheimerovy nemoci [Vyhnálek in Orlíková et al. [2014; 77/110(5) 587–595]. 
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systém a prožívání pečujících osob. Čtenář či čtenářka by po přečtení práce měli získat základní 

vhled do problematiky onemocnění Alzheimerovou nemocí a informace o dopadu tohoto 

onemocnění na život nemocného a jeho okolí. V empirické části práce se věnuji popisu 

konstrukce nového dotazníkového nástroje,4 pomocí kterého je možné hodnotit aktivity 

denního života u lidí v seniorském věku.5 Nemocným Alzheimerovou nemocí a jejich blízkým 

se věnuji již od roku 2007, v posledních šesti letech v Poradně pro neurologicky nemocné 

pacienty a jejich blízké, kterou jsem pro tyto účely a za podpory mých kolegů založila. Z mnoha 

rozhovorů s pečujícími mohu potvrdit, že péče o tyto nemocné patří mezi lidsky nejnáročnější 

životní úkoly, se kterými jsem se dosud v životě setkala. 

Část této dizertační práce byla publikována v roce 2010 v  monografii Poznejte demenci snadno 

a včas a ve dvou popularizačních článcích (viz literatura). Dotazník je připraven pro široké 

využití, a to zejména v ordinacích praktických lékařů, díky podpoře grantu Ministerstva 

zdravotnictví ČR (dotačního programu: „Vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením“ pro rok 2015).  

                                                 
4 

V současnosti žije v ČR více než 140 000 osob postižených Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou      

demence. Je třeba vítat všechny osvětové akce, které veřejnost upozorňují na to, jak rozpoznat počátky demencí, 

proč je nutné, aby postižený člověk lékaře navštívil co nejdříve, a jak zvládat projevy této nemoci v rodině i 

profesionální péči [Haškovcová 2012: 33]. 
 

5 
Veliký vliv má stanovení diagnózy a následná léčba i na blízké osoby pacienta, které bývají nemocí blízkého 

značně zatíženy. Oddálení zhoršování kognitivních funkcí a léčba behaviorálních projevů mají pro pečující 

značný význam. Pacientovi i pečovateli rovněž vzniká nárok na různé příspěvky od státu. Pokud je demence 

diagnostikována a léčena včas, celkové náklady na léčbu se znatelně snižují [Topinková 1999: 16]. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

Teoretická část disertační práce se věnuje představení problematiky stárnutí a stáří v kontextu 

společenské solidarity, vymezení problematiky stárnutí a stáří, aspektů spojených se stářím a 

úbytkem kognitivních funkcí. Dále představuje onemocnění syndromem demence 

Azheimerova typu a seznámí čtenáře s diagnostickým procesem, který podstupují nemocní 

v Poradně pro Poruchy paměti Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 

V poslední třetině teoretické části této práce se věnuji nastínění průběhu Alzheimerovy nemoci 

a jejímu dopadu na okolí nemocného, kde představuji i výsledky šetření, která jsou zaměřena 

na ochotu pečovat o nemocného člověka v české společnosti. Teoretická část uvozuje 

empirickou část této práce, slouží k získání základního vhledu do problematiky a ozřejmuje 

smysl a proces vývoje nového dotazníku aktivit denního života, pomocí kterého mohou blízcí 

získat informace o tom, do jakých oblastí aktivit denního života se Alzheimerova nemoc 

promítá nejdříve. 

 

1 Stárnutí a stáří v kontextu společenské solidarity  

 

Než se začnu věnovat problematice demence Alzheimerova typu (dále DAT), považuji za 

vhodné velmi stručně nastínit některé aspekty spojené s problematikou stárnutí a stáří, protože 

výskyt demence je s nárůstem počtu starých lidí úzce spjat. Věnuji se zde i otázce společenské 

solidarity, ageismu a etickým východiskům, ze kterých vychází přístup k lidem nemocným a 

závislým na péči okolí. Tyto jevy souvisí s bezprecedentním prodloužením lidského života, ke 

kterému docházelo v průběhu 20. století. Během uplynulých padesáti let se očekávaná délka 

života při narození zvýšila zhruba o dvacet let a díky pokroku lékařské vědy a technologií 

dosáhla a ve většině západního světa přesáhla hodnoty šedesáti šesti let. Jak se dále dozvídáme 

například z materiálu Madridské konference OSN, která proběhla v dubnu 2002, v současné 

době každý měsíc překročí jeden milion lidí hranici šedesáti let, z toho osmdesát procent 

připadá na rozvojové země. Podle odhadů by se rovněž dle tohoto dokumentu měl podíl osob 

ve věku šedesáti let a starších ve světové populaci více než zdvojnásobit. To je nárůst z 10 % 

na 22 % mezi lety 2000 a 2050, kdy počet šedesátiletých bude stejný jako počet dětí mladších 

čtrnácti let. 
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Demografická revoluce, kterou můžeme nazvat jakýmsi „věkotřesením,6“ postihne nejcitelněji 

rozvojové země: zatímco v některých průmyslových státech se starší populace zdvojnásobila v 

průběhu celého dvacátého století, v rozvojových zemích bude tento proces trvat pouze čtvrt 

století, možná i méně. Tamtéž se také dočítáme, že natolik výrazný zlom v demografickém 

vývoji s sebou přinese významné změny v životech jednotlivců, které zdaleka nespočívají jen 

v prodloužení délky života, ale budou mít komplexní a dalekosáhlé dopady i v mnoha dalších 

oblastech.7Při příležitosti tohoto Světového shromáždění o problematice stárnutí bylo také 

vysloveno sdělení, které reflektuje ambivalenci, kterou s sebou prodloužení délky života 

přináší. Na jednu stranu je prodloužení délky života společností i jednotlivci oslavováno jako 

úspěch, na druhou stranu má závažný vliv na kvalitu života, problematiku zdravého stárnutí, 

zaměstnanosti a sociální integraci. Stranou nezůstává ani postavení starších žen a zajištění 

sociální bezpečnosti v průběhu závěru lidského života. Výsledkem setkání je doporučení na 

vypracování vládních strategií, které zohlední inovační přístupy vedoucí ke zvýšení 

angažovanosti a začlenění starších lidí do společnosti. Nové strategie musí reagovat na 

bezprecedentní nárůst počtu lidí dožívajících se vyššího věku a měly by pomoci zmírnit tlaky 

ohrožující sociálně-ekonomickou soudržnost rodiny [Informační centrum OSN, Světové 

shromáždění o problematice stárnutí: Výzvy demografické revoluce, Madrid duben 2002].  

Podoba evropské rodiny prodělala značné změny a v souvislosti se stárnutím 

obyvatelstva se do péče o nemocné členy rodiny zcela jistě promítnou i změny v rodinných 

vzorcích. Stručně je shrnuje Možný (1999): popisuje zeslabení kulturního tlaku na všeobecně 

závazný model rodiny,8 ke kterému se přidává vysoká rozvodovost, nárůst počtu svobodných 

matek, zvyšující se počet dobrovolně bezdětných žen a osaměle žijících lidí v produktivním 

věku [Možný 1999: 167–179]. Bergvall (2001) vztahuje uvedené trendy k problematice 

kognitivních poruch ve vyšším věku a konstatuje, že lze očekávat prudký nárůst počtu pacientů 

s diagnózou demence, zejména demence Alzheimerova typu. To s sebou ponese nemalý nárok 

                                                 
6 

Lidé prostě žijí déle a odborníci hovoří o tzv. „inflaci stáří“. Označení to sice není pěkné, ale je pravdivé a 

mělo by být důvodem k tomu, abychom na státní, regionální, krajské i místní úrovni dokázali vytvořit prostor 

pro realizaci individuálních cílů zdravých seniorů a zajistili síť kvalitních služeb, které budou určeny 

nesoběstačným či nemocným seniorům [Haškovcová 2010: 19]. 
7 Během 20. století se významně zvýšil průměrný věk populace. Podíl osob starších 60 let se od roku 1950 

zvýšil z poměru zhruba 1:14 na současný poměr 1:4. V hospodářsky rozvinutých zemích se očekává v roce 2030 

poměr 1:3 u osob starších 60 let. Na celém světě žijí déle ženy než muži. V České republice žilo v roce 2002 

13,9 % obyvatel starších 65 let (548 000 mužů a 870 000 žen). Střední doba života činila u žen 78,5 roku a u 

mužů 72,1 roku. Kolem roku 2030 se očekává, že podíl osob starších 65 let bude dosahovat více než čtvrtiny 

obyvatelstva [Hort, Rusina 2007: 156]. 
 

8 Na tomto místě lze zmínit Durkheimovo vyjádření o míře relativní síly společenských vztahů, která je 

určována nestejnou snadností jejich porušení, kdy „je nejméně odolný pochopitelně ten svazek, který se poruší 

pod nejmenším tlakem“ [Durkheim 2004: 129]. 
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na přípravu budoucích pečovatelů, jak laických, tak profesionálních, a také potřebu 

dostatečného institucionálního zajištění. A to jak ve formě dávek, tak ve formě zařízení, kde 

takto nemocní lidé budou moci důstojně dožít. Zároveň upozorňuje na to, že způsob, jakým je 

zajištěna zdravotní péče a dostupnost formálních zdravotních služeb, se v jednotlivých zemích 

EU liší. Zpráva Alzheimer-Europe.org za rok 2001 v komparativním přehledu napříč zeměmi 

Evropy informuje o tom, že v mnoha zemích severní Evropy je péče zajišťovaná státem a stát 

odpovídá i za domácí péči, zatímco například v jižní Evropě zodpovědnost za péči o nemocného 

přebírá častěji rodina [Bergvall 2001; 23(1) 73–85]. Souralová (2009) hovoří o tom, že tak, jako 

lze vést pomyslnou čáru mezi „severní a jižní“ Evropou,  je v otázce fyzického poskytování 

péče možné hovořit i o dělení na Evropu „západní a východní“ a do tohoto dělení lze zahrnout 

i země bývalého sovětského bloku. Popisuje fenomén „Care drain“ (Hotchild 2000), kdy skrze 

migraci žen-matek, které odcházejí, aby suplovaly roli jiných žen-matek, dochází ke 

komodifikaci a odlivu domácí práce. „Import péče a lásky z chudých zemí do bohatých sice 

není novým fenoménem, nicméně zintenzivnění mobility za účelem vykonávání profese 

hospodyň, chův či pečovatelek činí z péče jeden z hlavních vývozních artiklů určitých zemí 

vůbec“ [Souralová 2009: 2]. Beck a Beck-Gernsheim (2014) popisují tento trend jako proces 

vznikání nové globální hierarchie. Pečovatelské práce se odehrávají v soukromí a jsou 

předávány dále směrem odshora dolů a to na úrovni národů, barvy pleti, etnika, přičemž na 

nejnižším stupni je nárok na důstojnou a přiměřenou péči téměř nulový [Beck, Beck-Gernsheim 

2014: 130].      

Možný (2003) komentuje perspektivu vývoje do roku 2050, kdy by v ČR mělo být kolem 

osmi milionů občanů. Avšak nemalý podíl populace budou tvořit ročníky populačního boomu 

ze 70. let 20. století. Ve věkovém rozložení to bude znamenat, že z celkové populace by lidé 

nad 60 let tvořili více než 40 % české populace. V rozložení celé žijící populace do pětiletých 

věkových skupin by nejsilnější byla skupina sedmdesáti až pětasedmdesátiletých (podrobně 

Pavlík 2002: 93–94). Autor následně konstatuje, že život v takové společnosti přesahuje 

všechny meze sociologické imaginace [Možný et al. 2003: 7]. Představit si takto věkově 

strukturovanou společnost, se všemi důsledky na zdravotní péči, systém sociálního 

zabezpečení, ale i aktivity, zábavní průmysl a další oblasti každodenního života, si opravdu 

dokážeme jen stěží. Predikci zobrazuje graf č. 1 na následující straně. 
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 Graf č. 1. Reálná a předpokládaná struktura obyvatelstva ČR v letech 2009 a 2050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [Svobodová 2006: 186] 

 

Rabušic (2002) podotýká, že stále vyšší počty obyvatel dožívajících se relativně vysokého věku 

sekundárně stárnutí populace podporují. A vzápětí klade otázku, jak tedy může být populační 

stárnutí konceptualizováno jako problém (a pohroma), když je výsledkem záměrného a 

racionálního lidského chování. Na rozdíl od mnoha sociálních jevů , totiž není stárnutí populace 

neočekávaným důsledkem lidského chování, o zákonitém populačním stárnutí moderních 

společností hovoří demografie již přinejmenším čtyřicet let [Rabušic 2002: 13]. Dle Kellera 

(2004) stárnutí populace nabývá hrozivé sociální dimenze v jiném ohledu. „Stává se totiž 

jedním z nejvýraznějších zdrojů desolidarizace, která přímo zevnitř podkopává veškeré 

fungování sociálního státu a ohrožuje také hladký chod systémů pojištění, na kterých je sociální 

stát založen“ [Keller in Sýkorová et al. 2004: 40]. 

Šmausová (2004) upozorňuje na to, že současný diskurz o „přemnožení přestárlé populace“ je 

prodchnutý diskriminací na podkladě věku: ageismem.9 Seniorům je kladeno za vinu, že 

odsávají zdroje, aniž by se bralo v úvahu, že se mění věková struktura jako celek. Již Max 

                                                 
9 The American Medical Association vydala v roce 1990 prohlášení, ve kterém za jeden z nejdůležitějších úkolů, 

kterým dnes čelí odborná lékařská veřejnost, považuje přípravu na nároky, které s sebou ponese péče o značné 

množství osob ve vysokém věku. Tato perspektiva zahrnuje jak stárnutí populace v kohortách, tak individuální 

úroveň rozvoje disability a někdy bývá označována jako „apokalyptická demografie“. Tento typ diskusí lze 

pozorovat celmi často v souvislosti se státem poskytovanou dlouhodobou zdravotní péčí (Medicare) a sociálním 

zabezpečením. Velmi často bývá zmiňována například hrozící zátěž systému a růst nákladů, spojených se 

zvýšenou potřebou péče o narůstající počet dlouhodobě nemocných lidí [Dannefer, Phillipson et al. 2010: 97]. 
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Weber (2009) zmiňoval, že nejvyšší a hodnotící soudy určují naše jednání a dávají smysl a 

význam našemu životu [Weber 2009: 12]. Ubírání hodnoty stárnoucím lidem je nebezpečné i 

proto, že mají tendenci identifikovat se s obrazem někoho, kdo tu je a už by tu vlastně být 

neměl. Přitom Šmausová (ibid.) správně podotýká, že vedle třetího se prodlužuje i první 

(dětský) a mládežnický věk, a sice jako důsledek ekonomicky vyvolaného krácení druhého, 

produktivního věku. Tamtéž se také dozvídáme, že pro dlouhou školní docházku zůstávají děti 

dlouho dětmi, a protože se mládež dostává na pracovní trh (pokud vůbec) o hodně později a ani 

nezakládá rodiny, zůstává delší dobu mládeží. Šmausová uznává, že diskurz o přestárnutí 

populace má zcela jistě legitimizační funkce v procesu rozdělování zdrojů jak ve vztahu k těm, 

kteří mají být příjemci („nízké důchody“), tak ve vztahu k těm, kdo mají být plátci. Tento 

adresný diskurz, označovaný též jako „generační smlouva“, však dle autorky zcela zakrývá 

skutečnost, že správcem penzijních fondů je třetí strana, která má na jeho správu, stav a 

distribuci rozhodující vliv. Šmausová také hovoří o tom, že v době, kdy je dlouhověkost 

populace (a ne nízký průměrný věk členů – pro srovnání s některými africkými státy), 

naplněnou touhou u části obyvatelstva, selhávají dosavadní, zhruba sto let staré modely na 

zajišťování živobytí populace nezapojené do pracovního trhu. Dále také autorka velmi trefně 

dodává, že je s podivem, jak jsme kvůli krizi administrativních systémů ochotní znevažovat 

všechny výdobytky civilizace, které vedly k výraznému zvýšení kvality života velkého počtu 

obyvatelstva [Šmausová in Sýkorová et al. 2004: 25]. 

Otázku solidarity reflektoval Durkheim (2004) ve svém díle Společenská dělba práce, které 

bylo vydáno v Paříži již v roce 1893. Durkheim zde popisuje pojmy mechanická a organická 

solidarita, pomocí kterých vysvětluje proměnu tradiční společnosti ve společnost s rozvinutou 

dělbou práce. Tento posun s sebou zároveň přináší rozvolňování pout,10 kterými je jedinec 

svázán se svou rodinou, rodnou zemí, tradicemi minulosti a stává se pohyblivějším a 

samostatnějším. Zároveň dělba práce představuje rys, kterým je dle Durkheima definována 

mravnost, která stále vice směřuje k tomu, aby se stala podmínkou solidarity člověka 

s člověkem [Durkheim 2004: 334-335].   

                                                 
10 Šmausová (2004) dále ve svém komentáři ke společenským proměnám odkazuje do historie, která nás učí, že 

význam či funkce věkových kategorií, včetně toho, jak si zajišťují své živobytí, se neustále měnily, z čehož lze 

vyvodit, že i dnešní pojetí dojde změny. „Zatím jsou všechny neobvyklé jevy, jako je sňatkový trh více než 

třicetiletých, na kterém se ale neuzavírají manželské smlouvy, na jedné straně a existence dvou generací důchodců 

na druhé straně, interpretovány jako výjimky. Takovýchto výjimek ale bude přibývat tak dlouho, až se změní 

paradigma“ [Šmausová in Sýkorová et al. 2004: 25]. 
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Haškovcová (2010) podotýká, že máme-li postihnout, co je stáří a co znamená být starý, měli 

bychom jeden jev po druhém podrobit odpovědnému zkoumání a předpokládat, že se nám dříve 

nebo později podaří přiblížit k jádru věci. Což vysvětluje ne odklonem, ale otevřením se 

problematice, kdy nám stáří umožní pochopit stáří v nás a kolem nás. Jen tak dle Haškovcové 

poznáme spojitost a doceníme spjatost všech úseků života člověka. „Respektovat kontinuitu 

života předpokládá vědět, že stáří je právě tak „jen“ závěrečnou etapou před koncem života, 

jako je v něm přítomno od jeho počátku, vědět, že o kvalitě života rozhodujeme a 

spolurozhodujeme po celý život“ [Haškovcová 2010: 10]. Téma solidarity s problematikou 

Alzheimerovy nemoci velmi úzce souvisí jak v otázkách sociální politiky, zabezpečení a 

podpory pečujících, tak v otázkách zdravotnické osvěty, a to konkrétně v oblasti informovanosti 

o prvotních příznacích tohoto onemocnění. V průběhu času, při zhoršování stavu nemocného a 

poklesu jeho schopností rozhodovat se a zvládat každodenní život, jsou s otázkou morálního 

rozhodování konfrontováni všichni, kdo nemocného obklopují.    

 

1.1 Důsledky stárnutí populace v souvislostech 

 

Demografické trendy narávají tématu této práce do karet, protože prevalence DAT stoupá 

s věkem, takže časná detekce Alzheimerovy nemoci pomocí screeningového vyšetření ADL 

blízkou osobou je a bude velmi potřebná. Například Jirák (2009), ale i celá řada našich i 

světových odborníků hovoří o tzv. „dlouhověké společnosti“, kdy v populaci přibývá extrémně 

starých osob. „Tento trend je ve vyspělých zemích patrný od 70. let 20. století. Nejde přitom o 

jakési umělé prodlužování života se zadržováním smrti, nýbrž o součást dlouhodobého poklesu 

úmrtnosti, který se posouvá od mladých věkových skupin ke starším“ [Jirák et al.  2009: 150]. 

A právě vyšší věk je jedním hlavních z rizikových faktorů rozvoje devastujícího 

neurodegenerativního onemocnění, Alzheimerovy nemoci. 

Jak již bylo zmíněno výše, za velmi důležitý považujeme etický rozměr, který zakládá názorové 

východisko v péči o křehké a nesoběstačné osoby. Šmausová (ibid.) hovoří o pojmu, který je 

v souvislosti se stárnutím populace klíčový, a tím je sociální koheze. Společnosti se dle autorky 

konstituují a udržují kohezi svých členů tím, že dodržují slib, že každý jedinec v nich má své 

místo. To platí, jak se dočteme tamtéž, jednak pro dosud nenarozené členy, což je pravou 

příčinou odporu proti interrupcím, tak pro členy, kteří v ní již nemají praktickou funkci. Vztah 

k dosud nenarozeným a k těm, kdo se blíží svému fyzickému konci, je základem oné důvěry 

všech jedinců, bez které integrace společnosti není možná, protože všichni musí mít vyhlídku 
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toho, že jejich život nebude ukončen násilně či z pouhého nezájmu, ale že bude udržován podle 

sociálních podmínek a lékařského umění své doby. I důvěra v systém, jak Šmausová dále 

vysvětluje, který bude chránit své členy a pečovat o ně, má sice normativní povahu – podle 

Luhmana se sama předpokládá a uskutečňuje – jako fakt je ale přístupná empirickému 

pozorování. Dle autorky lze dokonce konstatovat, že prezentace skupinových identit jsou 

spojovány s pocitem hrdosti, důstojnosti a úctyhodnosti skupiny a tato kolektivní úcta se 

udržuje do té míry, nakolik je reprezentována všemi členy společnosti. „Újma na důstojnosti 

jednotlivce je újmou pro celý systém; neúcta ke stáří znamená neúctu vůči všem členům 

společnosti“ [Šmausová in Sýkorová et al. 2004: 24]. 

Jirák (2009) představuje důležitý dokument, zpracovaný Evropskou komisí v roce 2006, 

ve kterém jsou deklarovány prioritní zdravotnické výzvy v souvislosti se stárnutím populace:  

- Autoři zprávy stanovili hlavní cíle, kterými jsou: zlepšení zdravotního stavu 

stárnoucích lidí a mladých seniorů s cílem umožnit jejich uplatnění na trhu práce; 

kromě prevence a účinné intervence kardiovaskulárních a nádorových chorob jde 

především o časné intervenování u muskuloskeletálních problémů (zvláště u těžce 

manuálně pracujících osob) a u poruch duševního zdraví. 

- Dalším cílem je zlepšení funkčního zdraví v pokročilém stáří obvykle chápaném jako 

věk ≥ 80 let tak, aby s prodlužováním naděje dožití a života ve stáří nedocházelo 

k expanzi nemocnosti, především závažné disability: cílem je umožnění 

autonomního života v přirozeném domácím prostředí s individuálně odpovídající 

úrovní aktivity a sociální participace. 

- Velmi důležitým bodem je konsolidace rozpočtů: účelnost výdajů sociálních, 

zdravotních a obecně „na stárnutí“; modifikace modelů financování, přístupů a 

struktury služeb tak, aby lépe odpovídaly stárnutí populace a potřebám křehkých 

starých lidí.11 

- V závěru zprávy je pozornost věnována i zdravotní péči o migranty; jde o specifické 

problémy stárnoucích migrantů včetně problémů se syndromem demence 

v jinokulturním a cizojazyčném prostředí [Jirák et al. 2009: 150].  

                                                 
11 Giddens zmiňuje, že v tradičních společnostech byla starším lidem za normálních okolností prokazována 

značná úcta, v kulturách, v nichž existovaly věkové třídy, měli „stařešinové“ obvykle významné a mnohdy 

konečné slovo ve věcech důležitých pro celou komunitu. „V rodině se autorita mužů i žen často zvyšovala 

s věkem. Naproti tomu v průmyslových společnostech staří lidé obvykle ztrácejí autoritu jak v rodině, tak 

v širším společenském kontextu. Když přestanou chodit do práce, jsou často chudší, než kdy předtím 

[Giddens,1999: 57]. 
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Kromě posledního bodu se tato dizertační práce dotýká všech výše uvedených výzev.  

Zavázalová (2001) rozděluje důsledky stárnutí obyvatelstva do čtyř přehledných okruhů, které 

považuji za natolik shrnující a kompaktní, že jejich části zde uvádím v plném znění. I 

v souvislosti s onemocněním Alzheimerovou nemocí nabízejí přehlednou strukturu, jak lze o 

dopadech nemoci na postupný pokles schopnosti aktivit denního života u nemocného uvažovat. 

Tam, kde jsem to shledala vhodným, jsem text rozšířila a doplnila o další poznámky. Takto 

definované oblasti se také odrazily ve finální podobě dotazníku aktivit denního života, který je 

výstupem této práce. Oblasti autorka definovala takto: 

I. Ekonomické 

II. Sociálně zdravotní 

III. Sociologické a sociálně psychologické 

IV. Osobní (životní problémy starých lidí)  

[Zavázalová 2001: 21].  

 

1.1.1 Socio-ekonomické souvislosti stárnutí a stáří 

 

Mezi nejdůležitější ekonomické důsledky stárnutí obyvatelstva Zavázalová (ibid.) řadí: 

1) nezbytnost tvorby vyššího hrubého domácího produktu při relativně nižším podílu 

ekonomicky aktivního obyvatelstva; 

2) zvyšování výdajů na sociální zabezpečení (důchody, sociální podporu, pomoc, 

sociální péči); 

3) zvyšování výdajů na zdravotní péči vzhledem k podstatně vyššímu objemu 

zdravotních potřeb a spotřeby zdravotní péče ve vyšším věku; 

 [Zavázalová 2001: 21]. 

K vychylování demoekonomické rovnováhy Zavázalová (ibid.) uvádí, že kromě různých 

indexů stáří, vycházejících z původního Sauvyho indexu jako poměru počtu obyvatelstva 

vyššího (poproduktivního) věku (starých lidí) k počtu osob v předproduktivním věku (generace 

dětí), je třeba brát v úvahu také indexy celkové závislosti. Autorka vysvětluje pojem index 

celkové závislosti, kterým se vyjadřuje poměr počtu závislých (ekonomicky neaktivních) osob, 

tj. dětí a starých lidí, k počtu osob ekonomicky aktivních (v produktivním věku). Pracující 

(ekonomicky aktivní) osoby, jak autorka dále popisuje, musí vyprodukovat takový nadvýrobek, 

aby uspokojily nejen své životní potřeby, ale i potřeby ostatních členů společnosti (ekonomicky 

neaktivních). K hodnocení možnosti uspokojení těchto potřeb vychází Zavázalová z tzv. 
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obecného indexu hospodářského zatížení, kdy se porovnávají počty všech spotřebitelů (všeho 

obyvatelstva) s počtem výrobců, příp. z přepočteného indexu hospodářského zatížení jako 

poměru potenciální spotřeby k počtu výrobců, kdy se počty osob první generace (dětí) a třetí 

generace (starých lidí) upravují (váží) koeficientem 0,7 (index hospodářského zatížení OSN) 

[Zavázalová 2001: 22]. Zavázalová (ibid.) dále upozorňuje na to, že při mezinárodním 

srovnávání je nezbytné  ověřit si, jak je vymezena dolní a horní hranice produktivního 

(ekonomicky aktivního) věku.12 Mezi nejzávažnější ekonomické problémy v souvislosti se 

stárnutím obyvatelstva patří zajištění finančních prostředků na důchody a volba takového 

systému důchodového zabezpečení, který by umožňoval vyrovnané hospodaření s jeho příjmy 

a výdaji. K tomu je třeba připočítat část plných invalidních důchodů, které pobírají ti staří lidé, 

jimž byl invalidní důchod přiznán ještě před dosažením důchodového věku. Velmi naléhavou 

otázkou bude zabezpečení ovdovělých žen, z nichž část pobírá ve stáří jen vdovský důchod, 

(pokud z různých důvodů nebyly zaměstnány, nemají potřebnou dobu pojištění), protože nemají 

nárok na svůj starobní důchod. „Důchodové zabezpečení (pojištění) tvoří největší podíl 

sociálních nákladů.13 Očekávaný podstatný růst indexů závislosti již v nejbližších 20 až 30 

letech nutí jednotlivé země ke zvažování různých postupů při reformách důchodového 

zabezpečení“ [Zavázalová 2001: 23].  

 

1.1.2 Sociálně-zdravotní důsledky stárnutí a stáří 

 

Dle Zavázalové (ibid.) sociálně-zdravotní důsledky stárnutí obyvatelstva vyplývají především: 

1) z vyšší nemocnosti starších a starých lidí 

2) ze zvýšené potřeby zdravotní a sociální péče 

3) ze zvýšení spotřeby zdravotní a sociální péče.14 

                                                 
11 Obvykle se za I. generaci podle ekonomického vymezení bere věk 0-14 let (generace dětí). Vhodnější by však 

bylo vymezení 0–19 let, protože ve věku 15-19 let se naprostá většina teprve připravuje na budoucí povolání a 

začlenění do výdělečné činnosti (Roubíček 1997). Původní Sauvyho index stáří vycházel právě z tohoto vymezení, 

takže pro dolní hranici produkčního věku by byl správnější věk 20 let Ještě složitější je to s horní hranicí 

produkčního věku. U nás používané vymezení produkčního věku u žen 15-54 let a u mužů 15-59 let vycházelo z 

věku, kdy se nejčastěji odcházelo do starobního důchodu. Zvýšení věkové hranice pro odchod do starobního 

důchodu (postupné zvyšování této hranice platí od roku 1996) přinese úpravu ekonomického vymezení horní 

hranice produkčního věku. Pro mezinárodní srovnání se již nyní používá i u nás index závislosti (dependency ratio) 

definovaný jako počet osob ve věku 0-14 let a 65 let a více připadající na 100 obyvatel ve věku 15-64 let 

[Zavázalová 2001: 21]. 
13 Podrobnou analýzu struktury a počtu seniorů a jejich důchodových příjmů po roce 1989 viz například  

Pollnerová [in Hamplová et al. 2006: 226 –238]. 
14 Zcela určitě dnes evidujeme větší množství nemocných s demencí než kdy dříve a tento počet bude narůstat 

spolu s tím, jak bude stárnout populace. Důsledkem budou vyšší nároky na kapacitu zdravotní péče v oblasti 
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Autorka hovoří o tom, že se zvyšujícím se věkem se zvyšuje prevalence chronických chorob a 

vzrůstá multimorbidita (současná přítomnost více chorob u téhož jedince). Sklon k chronicitě 

tak ve vyšším věku lze považovat za typický a vede ke zvyšování počtu dlouhodobě 

nemocných. Obraz nemocnosti a průběh onemocnění ve vyšším věku jsou často odlišné, 

přičemž nemocnost našeho obyvatelstva je velmi vysoká, a to již od začátku vyššího věku.15 

Vysoká nemocnost a její následky, jak dále Zavázalová popisuje, vedou k vysoké potřebě 

ambulantní i ústavní zdravotní a sociální péče a potřebě pomoci druhé osoby. „Více než 80 % 

osob nad 60 let věku potřebuje nějakou formu příležitostné nebo pravidelné ambulantní 

zdravotní péče. „Odhaduje se, že až 5 % obyvatelstva vyššího věku potřebuje ústavní zdravotní 

nebo sociální péči, často dlouhodobou a kombinovanou [Zavázalová 2001: 24].  

Dle Kalvacha (2004) však není neustálé ohánění se nemocností ve spojení s vyšším věkem vždy 

na místě a v tomto místě diskuse podotýká, že na zdravotním a funkčním stavu, ale také na 

potřebě a spotřebě zdravotní peče ve stáří se v souvislosti s délkou života podílejí zásadním 

způsobem dva faktory, které by měly byt důsledně odlišovány:  

- věk a jím podmíněná prevalence chorob 

- blízkost smrti s terminální deteriorací stavu 

Přičemž blízkost smrti, manifestace smrtící choroby či úrazu nebo jejich přechod do terminální 

fáze, často refrakterní na běžné léčení, jsou dle autora právě ty zásadní faktory zvýšené potřeby 

a spotřeby zdravotní péče, které mohou být aktuální v každém věku [Kalvach et al. 2004: 123]. 

Z dat ČSÚ za rok 2013 v tabulce č. 1 můžeme vidět, že nejvíce hospitalizovaných a 

propuštěných je skutečně ve věku do 44 let. Délka hospitalizace v zařízeních určených pro 

dlouhodobou péči (léčebny dlouhodobě nemocných, dále LDN) stoupá s věkem, v roce 2013 

se zde léčilo 26 933 žen a 16 875 mužů. Z nich pouze 0,92 % žen a 2,61 % mužů bylo ve věku 

do 44 let. Obvykle to bývají lidé po těžkých zraněních či onemocněních, kteří z důvodu 

nedostatku specifických zařízení (například právě pro lidi po poranění či poškození mozku 

v neseniorském věku) tráví řadu týdnů a měsíců ve velmi deprivujícím prostředí mezi seniory. 

Zajímavá je uváděná délka pobytu: téměř všichni na LDN strávili dobu do 1 roku, pouze 96 žen 

a 12 mužů v nejstarší věkové kategorii zde žijí mezi jedním a třemi lety. Otázkou však je, 

nakolik je údaj o délce pobytu pravdivý. LDN mají maximální dobu poskytování služeb 

                                                 
gerontopsychiatrie, potřeba většího množství vyššího a středního zdravotnického personálu a podobně [Stuart - 

Hamilton 1999: 177]. 
15 Ve věku nad 85 let již prakticky nikdo není bez nějaké chronické nemoci. S věkem roste i frekvence 

komplikací těchto nemocí. Nejzávažnějším důsledkem nemocnosti ve vyšším věku je snížení soběstačnosti, které 

může vést až k bezmocnosti, vyžadující soustavnou pomoc druhé osoby či dlouhodobou institucionalizaci. To 

vše podstatně snižuje kvalitu života starého člověka [Zavázalová 2001: 23]. 
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omezenou na 3 měsíce a běžná praxe je, že se nemocný na konci této lhůty formálně propustí a 

pak je opět administrativně na lůžko přijat. Od této chvíle se začíná počítat i nová doba 

hospitalizace. Přehled propouštění z hospitalizace dle věku za rok 2013 představuje následující 

tabulka: 

Tabulka č. 1 Přehled propuštění z hospitalizace dle věku za rok 2013 

  

Věk Počty případů hospitalizace celkem 

z toho 

v nemocnicích v LDN 

ženy muži Ženy muži ženy muži 

Celkem 1 321 815 1 053 862 1 252 295 991 859 26 933 16 875 

do 44 567 935 369 799 554 622 349 745 247 440 

45-49 53 318 47 498 50 778 44 255 179 358 

50-54 54 999 53 729 52 065 50 320 288 571 

55-59 70 413 84 202 66 651 79 475 545 1 135 

60-64 86 882 108 767 82 380 103 060 1 011 1 686 

65-69 105 415 120 207 99 420 114 069 1 803 2 202 

70-74 97 508 95 056 91 067 89 960 2 637 2 143 

75-79 93 081 73 653 85 446 68 983 4 159 2 328 

80-84 98 138 59 137 87 906 54 410 6 804 2 962 

85+ 94 126 41 814 81 960 37 582 9 260 3 050 

 

Zdroj: [www.uzis.cz] 

 

Zvyšující se finanční nároky na systémy zdravotní a sociální péče tu však jsou a budou. 

Zavázalová (ibid.) konstatuje, že zvýšená potřeba péče vede ke zvýšení spotřeby zdravotní a 

sociální péče.16 Těžištěm této péče jsou dle autorky ambulantní zdravotnické a sociální služby, 

jejichž zvýšená potřeba se projevuje i ve zvýšení nákladů na zdravotní péči. Podle údajů 

Všeobecné zdravotní pojišťovny (viz graf č. 2), jak dále autorka doplňuje, tvoří v ČR celkové 

náklady na zdravotní péči o její pojištěnce ve věku nad 60 let přibližně dvě pětiny všech 

nákladů.17 Tamtéž se dozvídáme, že průměrné náklady na zdravotní péči (včetně léků) na 

jednoho pojištěnce staršího 60 let jsou přibližně dvojnásobné ve srovnání s celkovým průměrem 

u mladších věkových skupin. 

 

                                                 
16 OECD ve své přehledové zprávě z roku 2007 definuje dlouhodobou péči jako lůžka, která jsou určena lidem, 

kteří jsou z důvodu chronického nevyléčitelného onemocnění závislí na pomoci okolí a mají sníženou schopnost 

svobodného vykonávání aktivit denního života. Celkový počet lůžek dlouhodobé péče je součtem těchto lůžek 

v nemocnicích a zařízeních sociální péče. Tento typ péče ve zdravotnických či sociálních zařízeních bývá 

kombinací péče jak zdravotní, tak sociální [OECD, Health at a glance 2007: 64]. 
17 (39 % v roce 1997), zatímco tito pojištěnci tvoří jen 21 % všech pojištěnců [Zavázalová 2001: 24] 
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Graf č. 2 Výdaje zdravotních pojišťoven na jednoho pojištěnce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [www.uzis.cz] 

 

Zvýšené náklady na pojištěnce ve věku nad 60 let autorka zdůvodňuje především 

modifikovanou nemocností a sníženou soběstačností starých lidí, které vyžadují vytváření 

různých adekvátních forem péče v závislosti na stupni zdravotního postižení a sociálního 

handicapu.18 Pro nemocné seniory vznikají různé typy ústavních zařízení: léčebny pro 

dlouhodobě nemocné, ošetřovatelské ústavy, hospice apod., případně kombinovaná zařízení 

(denní pobyty, denní stacionáře). „Prioritní zabezpečení vyžadují zejména primární zdravotní 

péče a terénní sociální služby“19 [Zavázalová 2001: 25]. 

 

                                                 
18 Boyd (2001) doplňuje informace o socio-ekonomických nákladech na péči o nemocné Alzheimerovou 

nemocí, které jsou mnohem vyšší, než u většiny jiných onemocnění. Tuto oblast považuje za velmi závažné 

téma, které vyžaduje zvýšenou pozornost právě a zejména proto, že stárnoucí lidé jsou nejrychleji rostoucím 

segmentem západní populace. Nedávné epidemiologické studie předkládají informace o tom, že globálně je 

senilní demencí k dnešnímu dni postiženo okolo 25 miliónů lidí a že každý rok přibude přibližně 5 milionů 

nových případů. Každých sedm vteřin je diagnostikován další člověk nemocný demencí. V celosvětovém 

měřítku je během následujících dvaceti let předpokládáno zdvojnásobení počtu nemocných s demencí na 

celkových 81 milionů v roce 2040, což je v západní civilizaci, a zejména v některých státech značným rizikem. 

Například ve Spojených státech se roční průměrné náklady na nemocné Alzheimerovou nemocí dostávají mimo 

kontrolu a v současné době jsou odhadovány na přibližně 100 miliard dolarů [Boyd et al. 2011: 2-3]. 
19 Nejvyšší část z celkových nákladů je podle současných ekonomických studií vynakládána na péči v ústavech 

(65 –75 %) [Topinková 1999: 18].  
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1.1.3 Sociologické a sociálně psychologické důsledky stárnutí a stáří 

 

Zavázalová (ibid.) sociologické a sociálně psychologické důsledky demografického stárnutí 

charakterizuje zejména těmito faktory: 

1) měnícími se postoji a chováním obyvatelstva, zejména mladší generace; 

2) změnami v charakteru rodiny (z vícegenerační na jednogenerační); 

3) změnami v charakteru ekonomické aktivity a v možnostech pracovní aktivity ve 

vyšším věku;20 

4) Změnami v charakteru bydlení (větší podíl samostatně bydlících manželských párů 

a osamělých osob ve vyšším věku);21 

5) Změnami ve vzdělanosti, životní a kulturní úrovni (obecná tendence od nižší k vyšší 

v národním i mezinárodním měřítku) [Zavázalová 2001: 25]. 

Kotýnková a Červenková (2001) k poslednímu bodu poznamenávají, že senioři jako skupina 

s trvale nižší úrovní vzdělání se téměř jistě budou v čase proměňovat, protože úroveň vzdělání 

obyvatelstva poroste. Dle autorek je také velmi pravděpodobné, že senioři v budoucnosti budou 

sebevědomější, aktivnější a budou prosazovat hodnoty, které považují za důležité (zdraví, 

rodina jejich dětí, smysluplné činnosti). Autorky v této skupině vidí potenciál, který může 

postupně proměňovat duchovní klima společnosti [Kotýnková, Červenková 2001: 8].  

 

 

                                                 
20 Muffels (1998) již koncem devadesátých let upozorňoval na to, že třídění lidského životního cyklu do tří 

škatulek (doba přípravy na zaměstnání, produktivní věk a věk postproduktivní - penze) je neudržitelný a tuto 

představu je nutné nahradit koncepcí aktivního stárnutí. To vyžaduje zásadní změny ve firemní politice lidských 

zdrojů, jako například zavedení celoživotního vzdělávání zaměstnanců, praktické průpravy a individuálního 

vedení. Stárnutí populace tak volá po preventivní věkově zaměřené politice lidských zdrojů, která může přispět 

ke zvýšení pracovní produktivity starších zaměstnanců. Autor dále poukazuje na to, že by sociální stát měl firmy 

k takovéto personální politice motivovat např. prostřednictvím daňového systému, který by je stimuloval k 

investicím do vzdělávání a školení v průběhu celé pracovní kariéry zaměstnanců. Za velmi důležité považuje 

Muffels konkrétní nástroje, pomocí kterých je možné rozvíjet a stupňovat kroky pro rozložení pracovní aktivity 

na celý produktivní věk a které by měly umožnit zpružnění a individualizaci zaměstnaneckých důchodových 

systémů [Muffels, R. J. A.: Sociologický časopis, 1998; 34(3): 283-302]. Tento trend se snaží reflektovat vládní 

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 – 2017 a to koncepcí „Celoživotního 

učení“ a tzv. „Age managementu“ [Příloha k materiálu Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro 

období let 2013 – 2017 dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/14540/Podkladova_studie.pdf].  
21 Hamplová (2014) předkládá výsledky studií, ve kterých bylo prokázáno, že sezdaní muži a ženy jsou zdravější 

a dožívají se vyššího věku. Jedinou oblastí, kde ženatí muži a ženy prokazují horší výsledky než svobodní, 

rozvedení či ovdovělí, je nadváha [Hamplová et al. 2014: 33]. Rovněž upozorňuje na to, že ve společnostech, 

kde je nesezdané soužití rozšířené a institucionalizované, budou rozdíly mezi životem v manželství a 

nesezdaným soužitím menší, zatímco ve společnostech, které tento typ soužití odmítají, provází aktéry pocit 

hanby a viny, což se odráží v horším psychickém stavu nesezdaných [Hamplová 2014: 41–42]. 
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1.1.4 Sociální exkluze stárnoucích osob, diagnóza Alzheimerovy nemoci jako 
stigma 

 

Spolu s posunem pojímání sociálního státu a přeměnou společnosti, dochází postupně i ke 

ztrácení statusu osob v důchodovém věku. Často tomu, bohužel, napomáhají nevhodné a 

mnohdy velmi nekorektně uchopené interpretace výše zmíněných trendů, pojímané optikou 

ekonomických ukazatelů zátěže výdělečně činného obyvatelstva. To způsobuje prohlubování 

negativního postoje na tuto argumentaci senzitivních občanů. Například Vidovičová (2004) 

hovoří o rizicích všeobecně sdílené „mentality nedostatku“, díky které společnost přestává být 

přátelská ke svým členům, protože jedni ujídají z koláče těch druhých. Senioři se tak dostávají 

na okraj a stávají se skupinou, která je ohrožena sociálním vyloučením. Autorka také 

upozorňuje na jev, který s výše zmíněným úzce souvisí, a tím je tzv. ageismus, tedy 

diskriminace na základě věku, kdy „rozvíjející se formy věkové diskriminace mohou mít 

vysokou vypovídající hodnotu o sociálním klimatu takových společností [Vidovičová in 

Sýkorová, Chytilová 2004: 64].  

Mareš (2000) hovoří o symbolické exkluzi, která jde ruku v ruce se stigmatizací jedinců i 

sociálních skupin, vnímaných jako odlišné, deviantní či cizí. Jejich označování (labelling) pak 

slouží k jejich vyčlenění z hlavního proudu společnosti. Dále tamtéž upozorňuje na to, že 

například Giddens i Baumann varují před jevy, které vyplývají z meritokraticky orientované 

společnosti, kdy nerovnost ohrožuje sociální kohezi. Senioři, kteří jsou chudí a mnohem častěji 

nemocní, vnímají i svou neschopnost uplatnit se v této společnosti, a tak se jí odcizují. Tamtéž 

se také dozvídáme, že vyloučení se promítá nejen do mobility ve fyzickém prostoru, ale logicky 

i do hierarchie sociálních pozic, což zesiluje stratifikační mechanismy. „Být v globalizovaném 

světě omezen místem je pro Baumana, na rozdíl od ideologů komunitarismu, znakem sociální 

deprivace a degradace“ (Mareš 2000; 36(3) 285-297).  

S výše uvedenými jevy jsou nemocní nejen s Alzheimerovou nemocí konfrontováni a ušetřeni 

nejsou ani jejich blízcí. Werner (2012) potvrzuje, že pro blízké nemocného je diagnóza 

Alzheimerovy nemoci velkou zátěží a stigmatem. V porovnání s výzkumy zátěže u dalších 

duševních onemocnění (Liu et al. 2008, Werner et al. 2010) vykazuje Alzheimerova nemoc 

podobnou dynamiku velmi náročné akceptace, podobně jako například jako schizofrenie 

(pocity studu, izolace nemocného od zbytku společnosti). Těžiště pocitu stigmatizace se váže 

spíše k anticipacím budoucnosti než k aktuálním kognitivním nedostatkům nemocného a 

nejčastější zmiňovanou položkou spojenou se stigmatizací je u rodinných příslušníků pocit 

hanby. Dle výsledků předchozích studií (Chang, Horrocks 2006, Gonzales-Torres 2007, 
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Larson, Corrigan 2008) je právě pocit hanby úzce spojen s vysokým rizikem rozvoje syndromu 

vyhoření a souvisí s péčí o duševně nemocného člověka. Werner (ibid.) dále vysvětluje, že 

riziko syndromu vyhoření zvyšuje právě stigmatizace nemocného s DAT, protože je mnohem 

těžší udržet s takto nemocným člověkem emocionální kontakt, není možné očekávat vděk nebo 

ocenění [Werner et al. 2012; 52(1): 89-97]. Goffman (2003) poukazuje na to, že ti z okolí 

nemocného, na které je přeneseno stigma z jejich blízkého, lidé s tzv. „propůjčeným“ 

stigmatem, jsou v podstatě obětí stejného zacházení jako sami nemocní. Lidé mají tendenci se 

vztahům s nimi vyhýbat a existující vztahy se snaží ukončit. Důvodem tohoto jednání, jak dále 

autor vysvětluje, je „že lidé s propůjčeným stigmatem jsou modelem normalizace ukazujícím, 

kam až jsou normální lidé ochotni zajít v zacházení se stigmatizovaným, jako kdyby stigma 

neměl“ [Goffman 2003: 42]. Hlouběji tuto problematiku rozpracovávám v příslušné kapitole 

Projevy DAT a jejich dopad na blízké okolí pacienta a kapitole Možnosti a limity v péči nejen 

o nemocné Alzheimerovou nemocí. 

 

1.1.5 Osobní důsledky stárnutí a stáří, životní problémy starých lidí 

 

Zavázalová (2001) rovněž připomíná, že stárnutí a stáří přináší také pro jednotlivce řadu 

problémů a nepříznivých osobních důsledků, mezi které řadí především: 

1) snížení a ztrátu soběstačnosti a s tím související problémy se zajišťováním 

všedních denních činností v péči o sebe a o domácnost; 

2) zhoršující se zdravotní stav s postižením funkcí významných pro udržení 

soběstačnosti; 

3) zajištění přiměřených finančních prostředků nezbytných k zabezpečení slušné životní 

úrovně; 

4) problémy spojené s úpravou životního programu a jeho realizace po odchodu do 

důchodu (utváření nových denních stereotypů, úprava denní rutiny, denního rozvrhu 

apod.); 

5) zabezpečení adekvátního bydlení odpovídajícího prostředkům a fyzické soběstačnosti 

starého člověka; 

6) zabezpečení správné výživy, racionální co do složení i energeticky; 

7) otázky všestranné aktivity (pracovní a ostatních činnosti); 

8) problémy psychologické (zvládáni rizikových situací, adaptace na odchod do 

důchodu, úmrtí partnera, ztráta poslední blízké osoby, dlouhodobé rodinné konflikty 
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apod.) a problematika psychické aktivity, společenských kontaktů včetně rodinných, 

nebezpečí sociální izolace a další problémy související s osamělostí a opuštěností; 

9) otázky využívání volného času (dostatek pohybové aktivity, veřejná angažovanost aj.) 

[Zavázalová 2001: 26]. 

Zavázalová dále pojmenovává dva základní problémy v životě starých lidí, kterými jsou 

soběstačnost a osamělost.22 Dle autorky soběstačnost zahrnuje stránku fyzickou (především 

pohyblivost), psychickou (zejména schopnost zařizovat si své věci samostatně), ekonomickou 

(dostačující příjmy) a sociální (úroveň integrace s rodinou a společností). Závěrem Zavázalová 

připomíná, že Světové shromáždění o problémech stárnutí již v roce 1982 proklamovalo, že 

základní princip péče o staré lidi musí spočívat v zajištění možnosti vést samostatný nezávislý 

život v rámci společnosti po co nejdelší dobu23 [Zavázalová 2001: 26].  

U nemocných Alzheimerovou nemocí, ale i dalšími typy demence je vhodné hovořit i o dalších 

aspektech, kterými jsou autonomie a zároveň bezpečnost. I proto je časná detekce prvotních 

příznaků tohoto onemocnění tak důležitá. Pokles schopností aktivit denního života může 

v praktické rovině pro nemocného člověka znamenat celou řadu bezpečnostních rizik (například 

zapomenutí oběda na plotně, postavení rychlovarné plastové konvice na plynový sporák, 

podepisování nevhodných smluv či nákup zboží atd.). Proto je velmi důležité, aby blízcí 

nemocného měli představu o tom, nakolik je bezpečné pro nemocného seniora, aby žil nebo 

žila osamoceně. Screeningový dotazník ADL, který je výstupem této práce, je právě s ohledem 

na tento typ uvažování sestaven.   

                                                 
22 Silný sociální dopad na populaci seniorů má vysoká nadúmrtnost mužů starších 65 let. Během uplynulých 50 

let se v české populaci vytvořila výrazná převaha žen. Kvůli častému ovdovění se „osamělá žena, která přežila 

svého manžela o řadu let, stává typicky starým člověkem“ [Pechholdová, Šamanová in Hamplová eds. 2006: 

264]. Vysoký podíl ovdovělých žen, které zpravidla neuzavírají další sňatek (např. pouze 8 % žen starších 80 let 

je vdaných), přispívá k nárůstu domácností jednotlivců. Ženy nad 70 let tvoří také více než polovinu 

obyvatelstva bydlícího v zařízeních (převážně zdravotnických zařízeních, domovech důchodců a penzionech a 

církevních zařízeních [ibid.]. 
23 Závislost na péči druhých lidí u lidí s demencí je ve všech ohledech vyšší než u zdravých seniorů. 
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2 Stárnutí organismu a kognitivní funkce 

 

Před uvedením do tématu kognitivních poruch považuji za vhodné stručně představit 

problematiku stárnutí organismu. Činím tak zejména proto, že stárnutí organismu 

s onemocněním Alzheimerovou nemocí, potažmo i s prvotními příznaky tohoto onemocnění 

úzce souvisí (ve smyslu stoupající incidence ve vyšším věku). Haškovcová (2012) uvádí, že 

stáří není nutně synonymem nemoci, ale pravda je, že nemoci postihují seniory ve zvýšené 

míře. „V návaznosti na strategii úspěšného stárnutí je zájmem jednotlivců i společnosti tzv. 

komprese nemocnosti, což znamená: když už stonat, tak ve vysokém věku a krátce.24 Nemocní 

senioři jsou křehcí pacienti. Jejich choroby bývají zřetězeny a mají různé zvláštnosti“ 

[Haškovcová 2012: 29]. Kalvach (2004) doplňuje, že pro seniorský věk je běžná tzv. 

vícečetnost i „velké patologie“, tzv. multimorbidita (polymorbidita), oproti přítomnosti jediné 

choroby v jinak zdravém organismu mladých pacientů.  

Dalším pojmem, který autor zmiňuje, je tzv. komordbidita, přidružení dalšího onemocnění ve 

vztahu k chorobě, která v danou chvíli dominuje. Autor dále uvádí, že klinický obraz, průběh a 

prognóza jsou pak dány nejen základní chorobou, ale v nemenší míře také labilitou chorob 

přidružených a adaptačním potenciálem (regulačními rezervami) organismu. Popisuje, že jde 

často o tzv. dominový efekt, kdy určité onemocnění (obvykle akutní, interkurentní), 

dekompenzuje současně či postupně přidružená onemocnění chronická [Kalvach et al. 2004: 

205]. Kulišťák (2003) předkládá přehlednou teorii stárnutí Wisniewského a Fragioneho (1998), 

která poukazuje na výrazný vliv tzv. genů dlouhověkosti, a tedy význam genetických 

předpokladů pro přežití, neboť většina neurodegenerativních onemocnění má v patogenezi 

různé typy genových změn (mutace aj.). Autoři stanovují následující tři úrovně stárnutí 

organismu:  

a)  celková úroveň organismu 

b)  orgánová úroveň – neuroendokrinní a imunologická teorie 

c)  buněčná úroveň – zde autor hovoří o vnitřním stárnutí buňky, tzv. Hayflick fenoménu. 

Leonard Hayflick zjistil, že pokud jsou buňky tkáně odebrány z těla a pěstovány v laboratorní 

misce, rostou a dělí se přibližně 50x – počet dělení se liší druhem tkáně – a poté začnou stárnout, 

což se nazývá „Hayflick limit“. Dále se jedná o změny na úrovni stárnutí proliferace buněk a 

                                                 
24 Úspěšné stárnutí a zdravé stáří zahrnuje nejen oddalování a intervenování fenotypu stáří, ale především 

prevenci a intervenování geriatrické křehkosti (frailty) jako specifického, na choroby jen částečně vázaného 

zdravotního postižení vyššího věku. Míra zdraví ve stáří není dána počtem diagnostikovatelných chorob, nýbrž 

funkčními schopnostmi organismu, psychoemocionální adaptací na funkční deficity i jiné zdravotní problémy a 

sociální integrovaností (participací) [Jirák in Kalvach et al. 2009: 156]. 
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apoptóze, dále důležitou roli hrají i teorie volných radikálů, teorie chyb proteinů a posttranslační 

modifikace; teorie mutace DNA – somatická DNA [Kulišťák 2003: 232].  

Podrobné rozpracování dopadu stárnutí na jednotlivé tkáňové systémy člověka přesahuje rámec 

této práce (podrobně např. Kalvach et al. 2004; Jirák et al. 2009). 

 

2.1 Kognitivní funkce 

 

V této kapitole se věnuji stručnému představení toho, co Alzheimerova nemoc postihuje, a tím 

jsou kognitivní funkce člověka. Jak uvádí Bartoš (2010), latinské cognosco, cognoscere 

znamená poznávám, seznamuji se, něco zkoumám a tak se mi to stává známým. Do této 

kategorie, jak je uvedeno tamtéž, tedy zahrnujeme paměť, pozornost a koncentraci, zrakově-

prostorové schopnosti (schopnost orientovat se v prostoru a v čase), jazyk–vyjadřovací 

schopnosti a porozumění řeči, myšlení a schopnost zpracovávat informace25 [Bartoš, 

Hasalíková 2010: 23]. Dle Preisse je (2006a) „je podmínkou kognitivních funkcí určitá úroveň 

vědomí a pozornosti“ [Preiss et al. 2006a: 31].  

Preiss (ibid.) dále hovoří o tom, že kognice se dělí na receptivní funkce (výběr, udržení, třídění 

a integrace informací), paměť a učení, dále na myšlení a na expresivní funkce. Pokud jsou 

kognitivní funkce posuzovány a hodnoceny, což většinou probíhá formou psychologického 

vyšetření, Preiss tento proces ztotožňuje s pojmem inteligence. Měření inteligence je obvyklou 

součástí neuropsychologického vyšetření. Autor také vysvětluje přenos smyslových informací, 

které procházejí smyslovým vnímáním do paměti i co to znamená myšlení. Do procesu myšlení 

zahrnuje schopnost abstrakce, usuzování, rozhodování, analýzu a syntézu, expresivní funkce 

jsou mluvení, kreslení nebo psaní, manipulaci s materiálem, gestikulaci nebo výraz tváře.  

Poruchy receptivních funkcí se nazývají kognitivní deficit a poruchy expresivních funkcí se 

označují jako apraxie. Preiss dále hovoří o tom, že exekutivní funkce obsahují samostatné a 

účelné jednání a zdůrazňuje informaci, která je pro téma této práce klíčová), že dokud jsou 

exekutivní funkce neporušené, může člověk jednat nezávisle a produktivně.  „Kognitivní 

deficity postihují obvykle jen určité funkce, ale poškození exekutivních funkcí postihuje 

veškeré chování.“ [Preiss et al. 2006: 23].  

                                                 
25 Zásadním problémem hodnocení kognitivních funkcí je to, že se jedná o stránku psychologického fungování, 

která nejvíce podléhá stárnutí. Navíc, kognice má mnohem větší vliv na schopnost vykonávat aktivity denního 

života než další typy psychologických funkcí [Moody et al. 2006: 22]. 
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Tamtéž nacházíme zajímavý moel, pomocí kterého lze provázanost jednotlivých kognitivních 

domén dobře pochopit. Jedná se o model Reitana a Wolfsonové (1993), který pracuje s třemi 

funkčními patry duševního výkonu. Manipuluje se s předpokladem, že vyšší patro duševního 

výkonu je závislé na správné funkci nižších pater. Pro efektivní chování je nutné správné 

fungování základu psychické činnosti – koncentrace, pozornosti a paměti; to podmiňuje 

adekvátní zpracování v mozkových hemisférách a až na tomto základě může vzniknout kvalitní 

tvorba pojmu a usuzování, která je podmínkou účelného a nezávislého chování [Preiss et al. 

2006a: 22]: 

Schéma č. 1 Model kognitivních domén Reitana a Wolfsonové     

   výstup 

abstrakce, usuzování, logická analýza 

řečové a jazykové schopnosti     vizuálně prostorové schopnosti 

           koncentrace, pozornost, paměť 

 

                   vstup  

Zdroj: [Preiss et al. 2006a: 22] 

 

2.1.1 Paměť  

 

Bartoš (2010) paměť definuje jako schopnost přijímat, zpracovávat, uskladňovat a vybavovat 

informace [Bartoš, Hasalíková 2010: 28].26Jirák (2009) vysvětluje další důležitou funkci 

paměti, která „nám umožňuje uvědomění si sebe sama, obsahuje všechny naše prožitky, 

vědomosti, dovednosti. Na rozdíl od počítačové paměti je tedy lidská paměť propojena 

s dalšími psychickými funkcemi“ [Jirák et al. 2009: 13]. Považuji za vhodné na tomto místě 

udělat malý odskok a představit vám, jak se přístup k lidské paměti historicky vyvíjel. 

Línek (2006) počátek výzkumu paměti připisuje k roku 1881, kdy Theodule Ribot vydal ve 

Francii knihu „Choroby paměti“. Jde o popis různých klinických stavů doprovázených amnézií. 

                                                 
26 Dle Krombholze je paměť podstatnou, zakládající částí identity. Paměť mají bytosti živé, ale i neživé objekty 

– např. bankovní karta. Když ji vystavíme magnetickému poli, navenek bude vypadat úplně stejně, ale už nebude 

vykonávat svou funkci. Podobný účinek má na lidskou paměť demence (MUDr. Richard Krombholz, 

„Alzheimerova nemoc“, přednáška pro laickou i odbornou veřejnost, PL Bohnice 16. dubna 2013 od 17.15-

19.00) 
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Ribot předpokládal, že paměť lze měřit, a povšiml si rovněž  určité závislosti mezi tendencí 

k úbytku paměťové stopy a jejím stářím. No tomto základě Ribot formuloval tezi, že recentní 

paměťová stopa se snadněji ztrácí, oproti stopě trvale fixované. Tato teze je dodnes používána, 

nazývá se Ribotovo pravidlo a je stále platná u některých druhů amnézií [Preiss et al. 2006a: 

127]. Tamtéž autor popisuje další důležitý mezník ve výzkumu paměti, kterým je v Německu 

v roce 1885 Hermannem Ebbinghausem vyvinutá metodika objektivního měření paměti, jejíž 

princip se dodnes používá. Spočívá v tom, že se jedinec naučí sadu významu prostých fonémů 

a je schopen je zpaměti reprodukovat, zatímco je sledováno, kolikrát si zadání musel přečíst. 

Poté si zkoumaný jedinec po určité konkrétní době pokusí na uvedený materiál vzpomenout. 

„Ebbinghaus sledoval, kolik procent zkoumaný člověk zapomněl a kolikrát si zadání musel 

znovu přečíst, nežli se jej znovu naučil. Rozlišoval tak mezi trváním paměťové stopy a úsporou 

v zapamatování: saving a efektem nápovědy: priming. Ke zvýšení objektivity dosažených 

výsledků používal indexů“ [ibid.]. Tamtéž autor připomíná, že v roce 1889 Sergej Sergejevič 

Korsakov popsal zajímavý amnestický syndrom u pacientů s chronickou intoxikací etanolem. 

Dále se Línek tamtéž připomíná, že I. P. Pavlov (1927) a E. Thorndike (1898) jsou 

považováni za zakladatele výzkumu na zvířecích modelech, kdy prvnímu z nich je přičítán 

objev podmiňování, které je dnes považováno za součást implicitní paměti. Přínos druhého je 

spatřován zejména v rozpracování metodických postupů práce se zvířaty. Autor dále poutavě 

popisuje objevy dalších průkopníků na poli výzkumu paměti, kdy například v roce 1900 

Mueller a Pilzecker přicházejí s převratnou teorií, která platí v určitém smyslu dodnes. 

„Informační materiál, má-li být trvale zapamatován, musí nějakou dobu přetrvávat ve funkčních 

neuronálních okruzích, dokud není ustavena trvalá paměťová stopa. Na podkladě této teorie lze 

mimo jiné vysvětlit mechanismus amnézie způsobené komocí mozku“ [Preiss et al. 2006a: 127-

128]. Autor referuje i o dalších důležitých krocích, které do oblasti výzkumu paměti přinášejí 

více světla. V roce 1949 dochází C. Duncan k podobným závěrům při výzkumu amnésie po 

elektrokonvulzivní terapii. Také se dozvídáme o tom, že v témže roce rozpracovávají Hebb a 

Gerard teorii z neurofyziologického hlediska. Broadbent (1958), Atkinson a Shifrin (1968) 

uvedli svou „filtrační teorii“, která rozlišovala senzorickou paměť, krátkodobou paměť a 

dlouhodobou paměť. „Šlo především o rozlišování významných a nevýznamných informací 

následně uchovávaných v paměti – tedy mechanismus výběru, který brání informačnímu 

přetížení mozku“ [ibid.:128]. Posuneme-li se blíže do současnosti, tamtéž se dočteme, že se 

výzkum paměti přesouvá do hippokampální krajiny. V roce 1957 W. B. Scoville a B. Milnerová 

zjistili, že po oboustranném poškození v oblasti hippokampu dochází k omezení schopnosti 

deklarativního učení. Milnerové a Gerner v roce 1972 prokázali, že při postižení levého 
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temporálního laloku dochází k poruše převážně verbální paměti, zatímco při poruše pravého 

temporálního laloku k poruše neverbální deklarativní paměti. V 70. letech minulého století se 

výzkum paměti významně posouvá cestou výzkumu kódovacích operací, procesem vyvolávání 

z paměti (Mishkin, Horel, Zola-Morgan, Wang). Línek tamtéž vysvětluje, že pro 80. léta je 

charakteristické, že se výzkum významně posouvá do oblasti znalostí o mechanismech paměti 

a klasifikaci projevů paměti, které do větší míry (v porovnání s dřívější dobou) vycházejí 

z fyziologických poznatků. Línek (ibid.) popisuje, že v roce 1980 Cohen a Squire rozdělili 

paměť na procedurální a deklarativní. Dále tamtéž jmenuje Squireho a Zolu–Morgan, kteří 

v roce 1988 přišli s návrhem na rozlišování dlouhodobé paměti na typ explicitní (deklarativní) 

tzn. materiál, který je přístupný vnitřní představě, a tedy vědomé pozornosti, a na druhé straně 

typ implicitní (nedeklarativní) paměť, kam lze řadit různé vrozené a získané postupy jako 

habituace, podmíněné reflexy, efekt nápovědy, procedurální paměť atd. [Preiss et al. 2006a: 

131]. Současný trend dle Línka v posledních letech nejlépe ilustrují výzkumníci v USA a 

Japonsku, kdy se těžiště přesouvá do oblasti výzkumu neuronálních dějů v oblastech frontálních 

a nefrontálních kortexů. Autor tyto práce spojuje se jmény J. M. Fustera, Kisou Kubota, Hirokai 

Nikiho, Shintaro Funahasi, C. Bruce a P. Goldman-Rakicové a úzce souvisejí s použitím 

nových zobrazovacích i funkčních metod, přinášejících významné poznatky o mechanismech 

kognitivních procesů27 [Preiss et al. 2006a: 131]. 

 

2.1.2 Neurofyziologie paměti 

 

Nakolik a do jaké míry si jsme nebo nejsme schopni vybavit, co jsme zažili, vysvětluje Bujjisen 

(2006) tak, že všechno, co v kterémkoli daném okamžiku slyšíme, vidíme, chutnáme, čicháme 

nebo pociťujeme (5 smyslů – tzv. senzorické podněty), vstupuje nejprve do naší krátkodobé 

paměti. Autor hovoří o tom, že v tomto malém předpokoji naší vyšší paměťové komory setrvává 

informace maximálně 20 až 30 sekund a během půl minuty provádíme výběr pomocí pozornosti 

(důležité informaci pozornost věnujeme a zbytek pustíme z hlavy). Pokud chceme prodloužit 

dobu zadržení informace, musíme ji přesunout do komory dlouhodobé paměti, velkého 

skladiště, jemuž běžně říkáme paměť. „Zatímco krátkodobá paměť má velmi malou kapacitu, 

dlouhodobá paměť nám poskytuje dostatečný prostor, v němž můžeme skladovat nekonečné 

množství informací“ [Bujissen 2006: 20].  

                                                 
27 Topinková (2003) upozorňuje na to, že přestože zájem o paměť a její poruchy datujeme do konce 19. století, 

nejsou dodnes dostatečně prozkoumány všechny neurobiologické koreláty složitých paměťových procesů 

[Topinková in Růžička et al 2003: 45] 
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Pro účely této práce je představení paměťových funkcí velice důležité, protože právě porucha 

paměti se projevuje poklesem schopností vykonávat aktivity denního života a prohlubuje se 

s progresí Alzheimerovy nemoci. Praktický dopad kognitivního deficitu na každodenním 

fungování můžeme u nemocného člověka pozorovat jak ve schopnosti aktivitu naplánovat, 

správně řadit jednotlivé činnosti, tak aktivitu provést a dokončit. I toto je ve výsledném 

screeningovém dotazníku ADL reflektováno. 

Bartoš (2010) hovoří o tom, že z klinického hlediska jsou pro nás důležité následující tři fáze 

paměťového procesu: 

a) vštípení – ukládání informace 

b) konsolidace – zpracování a uchování informace 

c) vybavení, které lze dále rozčlenit na: 

- bezprostřední  

- oddálené [Bartoš, Hasalíková 2010: 28] 

Dále autor tamtéž podotýká, že pod pojmem paměť bychom měli chápat několik druhů paměti, 

jenž se člení podle různých hledisek, která z praktického pohledu paměť rozdělují podle obsahu, 

časových souvislostí a strategie vybavení několika následujícími způsoby [Bartoš, Hasalíková 

2010: 28]. 

 

2.1.3 Rozdělení paměti podle obsahu 

 

Dalším z možných dělení, které Bartoš (2010) předkládá, je dělení paměti dle obsahu na: 

a) Verbální – slovní paměť 

b) Zrakově – prostorovou paměť 

jiné dělení možné dělení je podle obsahu: 

1) Deklarativní – (explicitní) paměť obsahuje materiál, který je přístupný vědomému 

vybavení. Dále se člení na dva druhy: 

a) Epizodická paměť – která se týká prožitých událostí (= epizod) z osobní minulosti 

(vzpomínky, zážitky, autobiografie apod.)28  

                                                 
28 Krombholz epizodickou paměť popisuje jako: „Vše, co se váže k místu a času“ [MUDr. Richard Krombholz, 

„Alzheimerova nemoc“, přednáška pro laickou i odbornou veřejnost, PL Bohnice 16. dubna 2013 od 17.15-

19.00].  
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b) Sémantická paměť – slouží jako faktografický materiál (fakta, údaje, význam slov, 

obecné vědomosti, encyklopedické znalosti apod.)29 

2) Nedeklarativní (procedurální, implicitní) paměť – zajišťuje motorické dovednosti a 

zautomatizované činnosti (například šití, jízda na kole, hra na hudební nástroj). Její 

činnost nesouvisí s řečí, popisovat slovy jednotlivé úkony není potřeba (proto 

nedeklarativní) a vybavování není vědomé [Bartoš, Hasalíková 2010: 29].30 

 

2.1.4 Rozdělení paměti dle časových souvislostí 

 

Toto dělení vychází z časového hlediska: 

1) Anterográdní paměť – schopnost osvojit si nové informace a uchovat je do budoucna 

2) Retrográdní paměť – schopnost vybavit si starší informace z minulosti (známé 

informace, autobiografické zážitky apod.) 

a) informace získané v nedávné době – tzv. „novopamět“, recentní paměť 

b) informace získané dávno – „staropaměť“, dlouhodobá paměť [Bartoš, Hasalíková 

2010: 29-30].  

Vavrušová (2012) dále vysvětluje, že dlouhodobá paměť se dělí na vrstvy. V epizodické 

paměti se uchovávají události osobní povahy, ke kterým máme i osobní vztah. Sémantická 

vrstva uskladňuje jazykové, kulturní a geografické vědomosti, tedy vše, co jsme se naučili. 

Procedurální paměť nám slouží k výkonu manuálních činností, které činíme prakticky 

automaticky, např. jízda na kole, tedy to, co nezapomeneme, i když to dlouho neděláme. 

Během onemocnění demencí dochází i k poškození nekognitivních funkcí, jen výjimečně 

předchází poruchy kognitivní [Vavrušová et al. 2012: 165]. 

 
 

2.1.5 Rozdělení paměti dle strategie vybavení 

 

Zde Bartoš (ibid.) předkládá následující dělení:  

1) Spontánní vybavení – nejtěžší, samostatné vybavení bez jakékoliv vnější pomoci 

                                                 
29 K stáru funguje dlouho a dobře (násobilka, básně) – na jejím principu je založena reminiscenční či validační 

terapie [ibid.].  
30 Není závislá na hippokampu, proto i senioři s demencí mohou dobře zvládat činnosti založené na 

dovednostech nabytých tréninkem, kde se uplatní dlouhodobé pohybové vzorce – např. hrát golf. Patří sem ale i 

návyky, které se vštěpují již od dětství, nemocní s demencí udržují čistotu, inkontinence je spojena již s těžkým 

postižením. Platí zde tzv. Ribotovo pravidlo – staré informace se v paměti udržují lépe než nové [ibid.].  
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2) Vybavení s nápovědou – středně těžké, při vybavování je poskytnuta pomoc buď 

nápovědou kategorie, do níž vybavovaná informace patří (sémantická nápověda, např. 

vybavování slovo/obrázek, když slovo patří do skupiny zvířat) nebo jsou nabídnuta 

první písmena vybavovaného slova (autor zde předkládá i příklad lexikální nápovědy: 

k… ko….. – kočka). 

3) Znovurozpoznávání – nejlehčí způsob, kdy je předložen seznam možností, z nichž se 

vybírá požadovaná informace [Bartoš, Hasalíková 2010: 30]. 

 

2.1.6 Paměť, prožívání já a identita u nemocných s DAT 

 

Pojmy vlastní identity, já (jáství) jsou reflektovány v celé řadě filosofických i psychologických 

děl, a jakkoliv by bylo lákavé ponořit se do hlubin toho, jak jsou jednotlivými autory pojímány, 

budu se dále věnovat pouze stručnému představení vztahu jáského prožívání a onemocnění 

DAT.  Moran et al. (2006) uvádějí, že vědomí vlastního bytí skrze prostor i čas je považováno 

za jeden z hlavních znaků lidské existence. Autoři dále hovoří o tom, že nástup moderních 

zobrazovacích metod (zejména magnetická rezonance) velice pomohl v objasnění složitých 

neuronálních operací, které diferencují kognitivní a emoční prvky sociálního jednání [Moran et 

al. 2006; 18(9) 1586–1594].  

Koukolík (2013) konstatuje, že kognitivně zdraví lidé vědomí sama sebe považují za naprostou 

samozřejmost a že jako stejnou samozřejmost chápeme i svou svobodnou vůli nebo pocit, že 

rozhodujeme o tom, co uděláme nebo neuděláme [Koukolík 2013: 31]. Jak víme, onemocnění 

Alzheimerovou nemocí u nemocných postihuje kognitivní funkce a primárně hlavně paměť. 

S tímto typem postižení se tedy pojí i proměňování vědomí vlastní identity a sebeprožívání já 

jako činného subjektu ve světě. Onemocnění vede k postupné agnozii, tedy poruše 

rozpoznávání a reflektování dějů, které se vně i uvnitř člověka odehrávají. To se projevuje právě 

v poklesu schopnosti aktivit denního života. Právě screeningový dotazník, kterým blízká osoba 

nemocného může schopnosti nemocného posoudit, je důležitým nástrojem hodnocení 

soběstačnosti a i výstupem této práce, protože napomáhá odhalit časné projevy Alzheimerovy 

nemoci.  

Vrátíme-li se k prožívání sebe sama u lidí nemocných DAT, dalším z projevů tohoto 

onemocnění je, že ztrácejí schopnost náhledu, je proto těžké získat subjektivní informace o 

prožívání průběhu nemoci přímo od nich samotných. Velmi často dochází k tomu, že nejsou 

schopni reflektovat svůj reálny stav a místo toho často hovoří o události, etapě svého života či 

o nějakém člověku stále dokola, se stejným citovým nábojem i zápalem, ve společném čase a 
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prostoru se s nimi tedy mnohdy nepotkáme.31 Vadí to však především těm, kdo nemocného 

obklopují. Nabízí se i možná perspektiva pohledu na projevy nemocného, které by se daly 

interpretovat z etnometodologického pohledu, kdy činy nemocného mnohdy mají vnitřní 

racionalitu, jakkoliv pro okolí lépe nebo hůře srozumitelnou. Vzpomínám na pacientku, která 

panu docentovi během úvodního rozhovoru, zatímco on zaznamenával sdělené do počítače, 

položila otázku, proč se na ní nedívá, když s ní mluví. Dcera pacientky se začala omlouvat, že 

je maminka asi ve stresu, bylo jí to nepříjemné, ale paní měla pravdu. 

Nakolik však asi kognitivní deficit, způsobený progresivním neurodegenerativním 

onemocněním, stravuje individuální vědomí identity nemocného člověka? Sama si kladu 

otázku, nakolik paměť určuje vědomí identity a vědomí já jako subjektu činného ve světě a 

nakolik její poškození ovlivňuje prožívání sebe sama.  

Blatný (2001) nabízí zajímavý pohled na vymezení pojmu identita a sebepojetí, kdy identita 

bývá v psychologii vztahována k uvědomění si vlastní totožnosti, kontinuity a jedinečnosti, jde 

o existenciální prožitek, nikoli o reflexi Já na základě sebeznalosti. Autor tedy prožitek osobní 

identity vztahuje k funkci jak činného Já, tak uvědomění sebe manifestovaného jako sebepojetí 

[Blatný 2001: 9]. Další možný pohled nabízejí Leary a Buttermoore (2003), kteří 

vyjmenovávají 5 schopností jáství (též v Koukolík 2013: 39). Popisují a vývojově řadí způsoby 

prožívání jáství od nejnižších forem po nejvyšší: ekologické já – které reaguje na stavy okolního 

prostředí, interpersonální já – reaguje přímo na sociální interakce, aniž by je analyzovalo, 

rozšířené já, které zpracovává informace minulé do budoucnosti, privátní já – zapracovává i 

subjektivní stavy jako pocity, myšlenky, intence a konečně pojmové já, které zpracovává 

abstraktní a symbolické reprezentace a umožňuje přemýšlet i o druhých lidech [Leary, 

Buttermore 2003: 371]. Při progresi onemocnění lze pozorovat, jako kdyby docházelo 

k obrácenému postupu a člověk se od pojmového já postupně posouval až do fáze 

interpersonálního či ekologického já, v závislosti na hloubce postižení Alzheimerovou nemocí.   
  

                                                 
31 Vzpomínám například na jednoho pacienta, který na každou otázku během screeningového vyšetření testem 

MMSE odpovídal: „Počkejte, to já vám řeknu něco mnohem zajímavějšího!“ a vyprávěl příhodu, jak na vojně 

ztratil snubní prsten, který po několika dnech usilovného hledání našel v trávě u svého stanoviště. Odvyprávění 

příběhu až do zdárného konce ho vždy rozesmálo a byl v tu chvíli velmi uvolněný. 



35 

 

2.2 Stárnutí a paměť 

 

V následující kapitole se již přiblížíme ke konkrétním oblastem, které se do konstrukce 

screeningového dotazníku detekce prvotních projevů Alzheimerovy nemoci promítají a tvoří 

tak podkladový mentální substrát pro formulaci a výběr otázek. Jirák (2008) upozorňuje na to, 

že věk není choroba, ale rizikový faktor vzniku řady chorob, které souvisejí s úbytkem 

kognitivních funkcí, protože s věkem se snižuje plasticita myšlení a většinou se zpomaluje i 

výbavnost. K tomu, jak autor upozorňuje, dochází pomalu již od 3. – 4. životního decennia, kdy 

se stále častěji objevují i poruchy konsolidace paměti. Snižuje se i psychomotorické tempo, a 

tím i rychlost zpracovávání informací a dochází k dalším variabilním změnám.  

Autor tamtéž uvádí, že s rostoucím věkem dochází také ke kumulaci nepříznivých faktorů 

zhoršujících paměť. Mezi tyto faktory Jirák (ibid.) zařazuje zejména stresové situace z událostí, 

které jsou pro seniorský věk typické (ovdovění, osamělé žití, starost o nemocného partnera, 

ztráta společenského postavení, změna ekonomického statutu, omezení soběstačnosti,32 

institucionalizace apod.). V seniorském věku dochází také ke zhoršování funkce smyslů a 

motoriky, kumulují se senzorické a motorické deficity a ve zdravotním stavu seniorů se odráží 

vliv somatických onemocnění, která se často nepříznivě kombinují. Polymorbidita má velmi 

často další neočekáváný a nechtěný důsledek a tím je polypragmazie (nadměrné podávání a 

kombinování nevhodných léků), narušujících paměťové funkce, především paměťovou 

konsolidaci, např. centrálně působící anticholinergika, blokátory histaminových receptorů, 

dlouhodobě působící benzodiazepiny. „Kumulují se také efekty rizikového životního stylu, 

včetně abusu drog a jiných návykových látek, časté bývají i deprese“ [Jirák in Kalvach et al. 

2008: 232].  

Topinková (2003) dodává, že tak jako v jiných orgánech, lze i v centrální nervové soustavě 

pozorovat strukturální a biochemické změny, které jsou kombinací „vlastního stárnutí“ a 

současně přítomných chorob, především vaskulárního postižení. Autorka však také poukazuje 

na to, že celá řada průřezových i longitudinálních studií prokazují rovněž enormní variabilitu 

duševních schopností u starších osob, podmíněnou kromě genetických vloh i sociálními a 

kulturními vlivy, přidruženou nemocností a schopností adaptace. Podle stupně změn a postižení 

lze vytvořit model kognitivního stárnutí, který dle Topinkové (ibid.) zahrnuje: 

1) úspěšné (optimální) stárnutí, vyznačující se zachovanými funkčními schopnostmi, 

srovnatelnými se schopnostmi lidí ve středním věku. Jde o kognitivně intaktní osoby, bez 

                                                 
32 Atmosféru života osamělých ovdovělých žen v seniorském věku ve vesnickém prostředí velmi sugestivně 

zachytil v dokumentu Respice finem z roku 1967 významný český dokumentarista Jan Špáta.  
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poruchy paměti a jiných kognitivních funkcí, nálady, chování a motoriky. Je zachována 

úplná nezávislost na okolí a dobré adaptační schopnosti. 
 

2) normální stárnutí, charakterizované fyziologickými, tj. věkem podmíněnými změnami 

paměti, vyskytujícími se u většiny zdravé staré populace. Porucha je charakteru benigní 

stařecké zapomnětlivosti, neprogreduje a ostatní kognitivní funkce nebývají postiženy. 

V psychologických testech se prokazuje porucha přenosu informací do dlouhodobé paměti, 

která především postihuje paměť epizodickou, zahrnující individuální zkušenosti a prožitky. 

Výbavnost informace je mírně zhoršena, ale s nápovědou dosahuje dobrých výsledků. 

Sémantická ani implicitní paměť není postižena. 
 

3) patologické stárnutí, do této skupiny spadají osoby, které:  

a) vykazují poruchu paměti a některých dalších kognitivních funkcí (např. myšlení, učení, 

poznávání, schopnosti abstrakce, zrakově–prostorové orientace, exekutivních funkcí 

(schopnost řešit problémy, stanovit si cíl a naplánovat činnost k jeho dosažení apod.). Nejsou 

však splněna kritéria nutná pro diagnózu demence 

b) splňují kritéria demence [Topinková in Růžička et al 2003: 48–49].    
 

Craik a Salthouse (2008) upozorňují na to, že již od doby, co je Alzheimerova nemoc popsána, 

bylo zřejmé, že její příznaky se postupně rozvíjejí mnoho let před tím, než je diagnóza odborně 

stanovena. Takže je zřejmé, že zde musí existovat prodromální fáze, během které se symptomy 

postupně rozvíjejí, ale nemocný ještě nesplňuje diagnostická kritéria demence. Pro popis této 

prodromální fáze byly užívány nejrůznější termíny, ale termín Mírné kognitivní poruchy (dále 

MCI) získal nejširší uznání [Craik, Salthouse 2008: 98]. V současné klasifikaci se tedy jedná o 

mírnou kognitivní poruchu  ̶  mild cognitive impairment, MCI. Jirák (2003) upřesňuje, že jde o 

heterogenní syndrom zahrnující nejen iniciální stadia Alzheimerovy nemoci,33 ale i jiných 

demencí – vaskulární, s Lewyho tělísky apod. „Asi u jedné třetiny nemocných však jde o 

postižení stacionární a k přechodu do demence nedojde. V klinickém obraze dominují 

především poruchy paměti, na něž si pacienti stěžují, ale jsou zřejmé i blízkým rodinným 

příslušníkům“ [Jirák in Růžička et al. 2003: 53–54]. Tomuto tématu se podrobně věnuji 

v samostatné kapitole číslo 5 „Přehled klasifikačních schémat užívaných pro diagnostiku 

demence“. V následujících oddílech práce se budeme zabývat úvodem do problematiky 

                                                 
33 Značný počet výzkumných skupin se proto rozhodl sledovat lidi bez demence, ale s MCI. Sledovali je 

v průběhu času se záměrem vyšetřovat povahu kognitivních změn, které se vyskytují během přechodné fáze 

mezi normalitou a onemocněním demencí. Tyto studie prokázaly, že fáze MCI předchází rozvinutí demence a 

může být používána jako poměrně přesná předpověď, kteří jedinci jsou předurčeni k tomu, že se u nich demence 

po několika letech rozvine [Craik, Salthouse 2008: 100]. 
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Alzheimerovy nemoci, protože právě zhoršování stavu kognice má za následek narušení 

schopností aktivit denního života, jež lze zachytit právě screeningovým dotazníkem, který je 

výstupem této práce. 
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3 Onemocnění syndromem demence 

 

Dle Pidrmana a Kolibáše (2005) demenci tvoří tři základní skupiny symptomů, které zahrnují: 

narušení kognitivních funkcí (tzn. narušení intelektu, paměti, osobnosti atd.), dále narušení 

aktivit denního života a takzvané behaviorální a psychologické důsledky demence (BPSD), 

které se manifestují poruchami chování. „Proto také mluvíme o příznacích ABC demence, kde 

jednotlivá písmena znamenají: 

A – aktivity denního života 

B – behaviorální poruchy 

C – kognitivní poruchy 

Tento koncept je relativně nový, utvářel se v 90. letech minulého století“ [Pidrman, Kolibáš 

2005: 19]. Vavrušová (2012) k vymezení pojmu demence uvádí: „Demence jsou závažné 

duševní choroby. Základním projevem demencí jsou příznaky úbytku kognitivních funkcí 

(paměti, intelektu, pozornosti, motivace)“ [Vavrušová et al. 2012: 164]. Autorka dále tamtéž 

objasňuje časový rámec rozvoje demence, kdy hovoří o tom, že kognitivní funkce se vyvíjejí 

mezi druhým a čtvrtým rokem života a v této době je také jejich vývoj ukončen. Při postižení 

kognitivních funkcí během prenatálního, perinatálního či raného vývoje do 2 – 4 let hovoříme 

u dítěte o mentálním postižení. O demenci tedy hovoříme, když dojde ke kvalitativní změně 

kognitivního fungování směrem k horšímu, oproti stavu před začátkem onemocnění. Ve většině 

případů demencí dochází nejdříve ze všeho k postižení paměti. Poté dle autorky postupně 

k postižení paměti přibývá porucha schopnosti usuzovat, dochází k narušení logického myšlení, 

exekutivních funkcí, orientace a nakonec se rozvíjí obraz těžké intelektové deteoriace 

[Vavrušová et al. 2012: 164].  

Fanfrdlová (2006) objasňuje, že syndromem demence se tedy rozumí získaná ztráta 

kognitivních schopností, s dopadem na kvalitu fungování člověka v oblasti sociálních, 

pracovních a běžných každodenních aktivit. Přidruženy bývají taktéž změny behaviorální a 

osobnostní, kdy se jedná o syndrom příznaků, které vznikají v důsledku onemocnění mozku 

z metabolických, infekčních nebo toxických příčin, eventuálně dalších etiologií (trauma, tumor, 

normotenzní hydrocefalus). „Kognitivní deficity jsou přítomny v bdělém stavu (tedy bez 

porušení vědomí)“ [Fanfrdlová in Preiss et al. 2006b: 126]. V téže publikaci se také dočteme, 

že z nekognitivních poruch se téměř konstantně vyskytují poruchy emotivity, mezi které řadíme 

poruchy nálady, citovou labilitu, afektivní plochost, v pozdějších stadiích onemocnění dochází 
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k úbytku vyšších citů, neklidu, agresi, úzkostnosti, podrážděnosti a labilitě, atypickým 

motorickým projevům, poruchám spánku a nočního chování, poruchám chuti k jídlu a 

stravování [Preiss et al. 2006: 91–92]. Vavrušová (2012) doplňuje obraz nemoci také o stavy, 

kdy se přechodně mohou vyskytovat také poruchy myšlení ve smyslu halucinací a bludů 

[Vavrušová et al., 2012: 165].  

Hort a Rusina (2007) předkládají přehledné informace o incidenci syndromu demence (počet 

nově zjištěných případů v daném časovém období v populaci), která se pohybuje v populaci 

starší 65 let okolo 10 případů na 1000 lidí za rok. Autoři dále hovoří o tom, že u populace nad 

85 je incidence celkově 90 případů na 1000 jedinců za rok. Prevalence se dle Horta a Rusiny 

(počet všech případů v populaci, tedy souhrn nově zjištěných i již dříve diagnostikovaných 

případů) výrazně zvyšuje s věkem. Autoři dále poukazují na to, že  epidemiologické údaje 

uvádějí četnost výskytu střední nebo těžké demence u 2–5 % populace ve věku 65 let s tím, že 

nejvíce údajů je k dispozici pro Alzheimerovu chorobu, u níž se počet postižených každých 5 

let dvojnásobí. „Ve věku 80 let trpí demencí asi 20–25 % populace, kolem 85 let 30 %, odhady 

pro věkovou skupinu nad 95 let hovoří o 50–60 % prevalenci“34 [Hort, Rusina 2007: 155-156].  

Preiss (2006) doplňuje informaci o počtech nemocných syndromem demence o důležitý 

poznatek: upozorňuje na to, že skupinu nemocných lze vnitřně diferencovat podle etiologie 

onemocnění, kdy přibližně 65-75 % trpí Alzheimerovou nemocí, vaskulární demence postihuje 

zhruba 10–25 % osob [Preiss, Kučerová 2006b: 124]. Topinková (2001) o demenci hovoří jako 

o „tiché epidemii“, samozřejmě ne proto, že by se druzí mohli od nemocného nakazit, ale 

z důvodu značného poddiagnostikovávání oproti jejímu faktickému výskytu v populaci. 

Autorka udává, že dle odhadu u 50–70 % nemocných není toto onemocnění rozpoznáno 

[Topinková 2001: 15]. Právě proto je cílem této dizertační práce vytvoření screeningového 

dotazníku, zkompilovaného z již funkčních dotazníků ADL, jenž by měl pomoci v základní 

orientaci v příznacích osobám, které nemocného člověka obklopují. 

Dle Rektorové (2009) jsou rizikovými faktory pro vznik demence vyšší věk, ženské pohlaví, 

pozitivní rodinná anamnéza, arteriální hypertenze, opakovaná traumata mozku, genetické 

faktory a nižší úroveň vzdělání. „Anamnéza infarktu myokardu, mozkového iktu, cévní 

                                                 
34 Mnoho laiků se domnívá, že demence je údělem stáří. Slovo „senilita“, které znamená stáří, se stává 

synonymem „demence“. Ale tak tomu není. Demence se může dostavit kdykoliv v průběhu dospělého života, 

s věkem se pouze zvyšuje pravděpodobnost onemocnění demencí. Některé formy demence se dokonce objevují 

zpravidla před příchodem stáří [Stuart-Hamilton 1999: 177]. 
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rizikové faktory obecně, deprese či poruchy osobnosti a špatné socioekonomické zázemí 

mohou být dalšími rizikovými faktory“ [Rektorová 2009: 97].  

 

3.1 Dělení demencí dle etiologie 

 

Velmi přehledné dělení demencí dle etiologie předkládá Jirák (2003), který uvádí, že je lze 

podle příčiny dělit (ne zcela přesně a ostře) do dvou skupin: 

1. Demence, které mají za podklad atroficko-degenerativní proces mozku, a zdaleka 

nejčastěji je to Alzheimerova nemoc. Dále pak autor uvádí  nemoc s difúzními Lewyho 

tělísky, vzácnější frontotemporální demenci zahrnující Pickovu nemoc a demence 

provázející Parkinsonovu nemoc a další extrapyramidová onemocnění [Jirák in Růžička 

et al. 2003: 19-21]. 

 

2. Jirák dále tamtéž výčet doplňuje o demence symptomatické (sekundární), které mají 

za podklad celkové onemocnění, infekce, intoxikace, úrazy, nádory, cévní poruchy, 

metabolické změny a jiné poruchy postihující mozek. Symptomatické demence lze dle 

autora ještě dělit do dvou podskupin: 

 

- demence vaskulární (na podkladě poruch mozkových cév, mozkového krevního    

 zásobení). 

- ostatní symptomatické demence, které vznikají na podkladě celkových onemocnění 

organismu postihujících také mozek, na podkladě intoxikací (otrav), infekcí, zánětů, 

úrazů mozku, nádorů mozku a dalších příčinných faktorů ovlivňujících činnost 

centrálního nervového systému. „Mezi tyto demence náleží například demence infekční, 

prionové, metabolické, demence vzniklé na podkladě traumatické etiologie a další“ 

[ibid: 19-20].  

Projevy onemocnění demencí se od sebe mírně liší, ale kognitivní deficit, který má souvislost 

s poklesem soběstačnosti, zachytitelným sníženou schopností aktivit denního života se u této 

klinické jednotky vyskytuje velice často. Domnívám se, že nový dotazník, posuzující 

schopnosti ADL pomocí hodnocení blízkou osobou bude možné používat nejen u 

nemocných Alzheimerovou nemocí. 
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3.2 Demence Alzheimerova typu 

 

Vzhledem k tomu, že tato práce je zaměřena na odhalování prvotních příznaků Alzheimerovy 

nemoci, považuji za vhodné nemocnění alespoň stručně představit. Raboch (2003) uvádí, že 

slovo demence použil jako první Aurelius Cornelius Celsus ve své známé knize „De medicina“ 

v 1. století našeho letopočtu jako protiklad deliria. Do moderní psychiatrické klasifikace pojem 

demence zavedl Dominique Esquirol v roce 1814, který tuto chorobu označil jako chorobu 

mozku, pro kterou jsou charakteristické poruchy vnímání, porozumění a vůle. Autor tamtéž 

uvádí, že v roce 1906 publikoval Alois Alzheimer popis specifické, tehdy vzácné demence u 

51 leté ženy s bludnou žárlivostí, poruchami paměti a halucinacemi. „O několik let později Emil 

Kraepelin označil v 8. vydání své známé učebnice psychiatrie „senium praecox“ jako 

Alzheimerovu nemoc. Slovo demence pochází z latinského de-mens, tedy nerozum, 

nepříčetnost, šílenost“ [Raboch in Růžička et al. 2003: 15].  

Preiss (2006b) také doplňuje, že u Alzheimerovy choroby lze nalézt některé typické 

patomorfologické projevy. Velmi často bývá konstatována makroskopická atrofie mozku, a to 

především atrofie kortiko-subkortikální. „Výjimečně však stupeň atrofie neodpovídá stupni 

demence a jsou známy případy Alzheimerovy choroby, kde makroskopická atrofie zcela 

chybí.35 Někdy, především u starších, senilních forem Alzheimerovy choroby, může být 

kortikální atrofie spíše ohraničená a postihuje nejčastěji temporální laloky včetně zanořené 

temporální šedi“ [Preiss 2006b: 135]. Jirák (2003) dále doplňuje, že jsou ztenčeny mozkové 

gyry a rozšířeny sulky, rozšířeny jsou i mozkové komory. Výrazná bývá rovněž atrofie v oblasti 

hippokampů a rozšíření temporálních rohů postranních komor [Jirák in Růžička et al. 2003: 

65]. Kalvach (2004) dokresluje obraz demence slovy o tom, že z hlediska kvalitativních 

charakteristik neuronální populace dokládá zkušenost klasické histopatologie, že neurony 

obdobně jako jiné tělesné buňky „degenerují“ – tj. vykazuji dystrofické změny pozorovatelné 

v úrovni světelné mikroskopie36 [Kalvach et al. 2004: 519].  

                                                 
35 

Morfologické projevy atrofie v makroskopické i mikroskopické úrovni nastávají s výraznou 

interindividuální variabilitou i s velmi různou intenzitou v různých oblastech mozku téhož jedince. Souvislost 

morfologické atrofie s funkčními projevy je oboustranně nekonstantní. Na straně jedné jsou zřejmé morfologické 

projevy mozkové atrofie (popř. jiné destrukce mozkové tkáně), někdy v zdánlivě přímé a pochopitelné relaci, 

jindy prokazatelně bez výraznějšího vlivu na intelektuální výkon [Kalvach et al. 2004: 517]. 
 

36 Z mikroskopických změn jsou nejnápadnější ty, jejichž podstatou je ukládání patologických proteinů:  tvorba  

beta-amyloidu. Neurony obsahují jako svou přirozenou látku amyloidový prekurzorový protein. Tato látka je za  

fyziologických poměrů štěpena enzymem alfa-sekretázou na fragmenty, které mají svůj biologický význam,  

například v mechanismech paměti. Tyto fragmenty jsou solubilní. Za patologických okolností, jaké jsou u  

Alzheimerovy choroby, dochází k zvýšenému štěpení amyloidového prekurzorového proteinu, nebo se uplatňují  

nepřirozené, dlouhé fragmenty štěpení. Uplatňuje se enzym beta–sekretáza, je potlačena aktivita přirozené alfa–

sekretázy a snad se uplatňuje i enzym gama–sekretáza. Byl zjištěn vztah abnormního štěpení amyloidového  
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„Mikroskopicky se projevují jak změny extracelulární, tak změny intracelulární“ [Růžička et al 

2003: 65]. Kalvach dále popisuje, že úbytek Nisslovy tygroidní substance v neuronálním 

perikaryu je obecným jevem společným mnoha jiným buňkám, stejně tak jako akumulace 

lipofuscinu v cytoplazmě neuronů. Dle autora představují komplexní degenerativní změnu 

neostře ohraničenou proti morfologickým změnám u Alzheimerovy demence neuritické plaky 

a intracelulární degenerativní změny neuronální, označované jako tangles (klubka). Tamtéž 

autor uvádí, že neuritické plaky nalézané v malých kvantech i ve většině mozků nedementních 

zemřelých odrážejí i terminologicky vazbu na věk historickým označením „senilni drúzy“, 

které však v současnosti ustupuje. Depozita amyloidu, dle Kalvacha jak amyloidu β 4, tak 

amyloidu derivujícího z párovitých vinutých filament, mají analogie jak v endokrinním aparátu 

(amyloid Langerhansovych ostrůvků), tak celkově (senilní systémový amyloid) (podrobně o 

tom pojednává Koukolík a Jirák 2003) [Kalvach et al. 2004: 519].  

U Alzheimerovy nemoci je hlavním problémem extracelulární ukládání patologické 

bílkoviny β–amyloidu [Růžička et al. 2003: 65]. Preiss (2006) hovoří o tom, že za normálních 

podmínek jsou fragmenty amyloidového prekurzorového proteinu solubilní. Při jejich 

nadměrné tvorbě nebo při tvorbě delších fragmentů začnou tyto částice koagulovat, vytváří pak 

takzvaný beta–amyloid. Tyto útvary pak vedou k destrukci nervové tkáně ve svém okolí, 

mobilizují neurogliové buňky [Preiss et al. 2006b: 131]. Tamtéž se také dočítáme, že druhou 

oblast patologie proteinů u Alzheimerovy choroby představují změny takzvaného Tau proteinu, 

který je za normálních okolností vázán v mikrotubulech nervových buněk (jsou to vlákna jdoucí 

v podélné ose neuronu a mající více fyziologických funkcí). Autor vysvětluje, že u 

Alzheimerovy choroby se Tau protein uvolňuje z vazby a stává se základem pro vznik tzv. 

heliakálních filament. „Tyto útvary (dvojšroubovice patologických proteinů) jsou základem 

tzv. neurofibrilárních tangles (uzlíčků, košíčků).37 Není také jasné, která z obou uvedených 

poruch – tvorba beta amyloidu či tangles – je významnější, či která je primární. Je však 

evidentní, že se tyto dvě poruchy navzájem ovlivňují a že ovlivňují i řadu dalších 

patogenetických mechanismů“ [Preiss et al. 2006b: 131].  

                                                 
prekurzorového proteinu k chromozomu 21u některých, převážně mladších pacientů s Alzheimerovou chorobou. 

Ve vzácných případech familiárně se vyskytující Alzheimerovy choroby s časným začátkem bylo zjištěno 

obdobné genetické podmínění i na chromozomu 14 a 1 [Preiss et al. 2006: 131]. 

 
37 Tímto způsobem postižené neurony postupně odumírají, podléhají apoptóze. Nebylo dosud zjištěno, že by 

změny Tau proteinu byly geneticky kódovány [Preiss 2006: 131] 
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Na obrázku č. 1 jsou pomocí ilustrace zobrazeny jak neurofibrilární tangles a plaky ze 

zanikajících neuronů, tak mozková atrofie a lze porovnat zmenšení objemu mozkou oproti 

objemu mozku zdravého člověka. 

 

Obrázek č. 1 Ukládání patologických bílkovin v mozku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[www.premedhq.com] 

 

Preiss (ibid.) dále doplňuje obraz nemoci o informace týkající se tvorby volných kyslíkových 

radikálů, kdy tyto vysoce chemicky aktivní látky (např. hydroxylový iont, singletový kyslík, 

superoxid, peroxid vodíku) za normálních okolností vznikají a zanikají, protože mají své 

fyziologické úkoly.38 Mezi další patogenetické faktory autor řadí excytotoxicitu a toxické 

působení kalcia (nervové buňky jsou vybaveny tzv. kalciovými kanály, kterými se dovnitř 

dostává kalcium). „Tento mechanismus je životně nezbytný. Avšak při výraznější stimulaci 

kalciových kanálů nebo při jejich zmnožení dochází k nadměrnému vstupu kalcia do neuronů, 

                                                 
38 Organismus je vybaven enzymy, které je likvidují (superoxiddismutáza, kataláza, glutathionperoxidáza). Za 

patologických okolností, jako u neurodegenerativních chorob včetně Alzheimerovy nemoci, při hypoxii, 

traumatu či intoxikaci centrálního nervového systému, vznikají volné kyslíkové radikály v nadbytku a poškozují 

řadu enzymů. U Alzheimerovy choroby je významné, že vážou na lipidy neuronální membrány, které provádějí 

peroxidaci. Takto postižené nervové buňky pak odumírají [Preiss et al. 2006b: 132]. 
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ke změnám způsobeným nadměrnou fosforylací, k destabilizaci vnitřního buněčného prostředí 

s následkem neuronální smrti“39 [Preiss et al. 2006b: 131].  

Tamtéž se rovněž dočítáme, že v mozcích pacientů s Alzheimerovou chorobou dochází 

k poruchám metabolismu na úrovni mitochondrií (významných buněčných organel). Preiss 

(ibid.) popisuje, že napřed dochází k zvýšené činnosti některých mitochondriálních enzymů, 

což se děje především v místech, kde se později tvoří alzheimerovské plaky. U Alzheimerovy 

choroby, ale také u hypoxického poškození bylo zjištěno, že již při mírné hypoxii dochází 

k snížené redukci acetylkoenzymu A. Dozvídáme se, že tato látka vzniká oxidací glukózy a 

slouží jednak k tvorbě adenosintrifosfátu (ATP), hlavního přenašeče energie, jednak k syntéze 

acetylcholinu, významného neuromediátoru, sloužícího mimo jiné k paměťovým 

mechanismům. U Alzheimerovy nemoci je nejnápadnější defekt acetylcholonergního 

mozkového systému v oblasti neurotransmiterů. „Především je poškozena difúzní 

acetylcholinergní projekce z nucleus basalis Myenerti difúzně do kortexu; výrazné poškození 

bývá zaznamenáváno zejména ve vláknech projikujících do oblasti hippokampů. Poškozen je 

především nesynaptický oddíl acetylcholinergních neuronů, zatímco postsynaptický oddíl 

s postsynaptickým muskarinovými i nikotinovými receptory zůstává zachován“ [Preiss et al. 

2006b: 132].   

Preiss (ibid.) dále popisuje, že u Alzheimerovy choroby bývá zjišťován rovněž nedostatek 

jiných neurotransmiterů nebo neuromodulátorů, ale ne již tak konstantně jako u acetylcholinu. 

Vysvětluje, že jsou to především somatostatin, v menší míře serotonin, dopamin a další a že 

dalším mechanismem, který je podezřívaný z účasti na mechanismu poškození mozku u 

Alzheimerovy nemoci, je sterilní zánět. Ten vzniká tak, že poškozená tkáň např. v místech plaků 

vyvolává imunitní reakci.40 Závěrem autor dodává, že během tohoto procesu se patogeneticky 

uplatňuje ještě celá řada dalších faktorů, jako je například vyšší obsah enzymu 

monoaminooxidásy v Alzheimerovských mozcích (také se však zvyšuje ve stáří), nedostatek 

některých biofaktorů, jako například vitaminu B 12, nedostatek nervových růstových faktorů 

(látky hormonální povahy, které si sama produkuje nervová tkáň). „Většina uvedených procesů 

spolu navzájem souvisí, není však zatím komplexně známo jak“ [Preiss et al. 2006b: 132]. 

                                                 
39 Známe dvě základní skupiny kalciových kanálů: inotropní receptory pro excitační aminokyseliny (aspartát, 

glutamát – v mozku hojně rozšířené neurotransmitery) svým způsobem otvírají kalciové kanály. Při nadměrném 

působení excitačních aminokyselin tak dochází k nadměrnému vstupu kalcia do neuronů, k neuronální smrti – 

z odumřelých neuronů se uvolní další molekuly excitačních aminokyselin a tak vzniká jakási kaskádová reakce, 

při které dochází k poškozování mozkové tkáně [ibid.]. 

40 Některé gliové buňky, především mikroglie, začnou produkovat cytosiny a volné radikály, které pak již 

mohou působit toxicky. Mikrogliové buňky nabývají vlastností makrofágů [Preiss 2006a: 141]  
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V tomto místě bych čtenáře za účelem bližšího seznámení se s dopady Alzheimerovy nemoci 

na kognitivní funkce u 118 pacientů, kteří tvoří výzkumný vzorek této práce, odkázala 

na  přílohu 10, ve které nalezne unikátní galerii obrázků hodin všech pacientek a pacientů, kteří 

tvoří výzkumný soubor této práce.  
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4 Průběh diagnostického procesu v Poradně pro poruchy 
paměti 

 

V dnešní době je diagnóza demence stále ještě výrazně podceňována. Rodina i lékaři hodnotí 

některé příznaky demence jako příznaky stárnutí bez klinického významu a nevěnují jim 

zaslouženou pozornost. Právě z tohoto důvodu je výstupem této práce orientační screeningový 

dotazník ADL, pomocí kterého mohou blízcí nemocného zjistit, do jakých oblastí se 

Alzheimerova nemoc promítá. Podobnému osudu, tedy zlehčování a přehlížení, často 

neuniknou ani příznaky deprese, které mohou, ale nemusí s demencí souviset a staršího člověka 

odsoudí k velkým vnitřním bolestem.41 „Diagnostika demence je proces, na kterém se výrazně 

podílí několik rovnocenných složek – pacientem a jeho pečovatelem počínaje a lékařem, který 

všechny informace a výsledky shrne a vysloví diagnózu – konče“ [Jirák et al. 2009: 25]. 

Rektorová (2011) uvádí, že pro diagnostiku demence se používají nejčastěji 

screeningové testy, které hodnotí celkový kognitivní výkon pacienta. Autorka také podotýká, 

že samozřejmou součástí vyšetření by vždy mělo být odebrání anamnézy, objektivní 

neurologické vyšetření, základní laboratorní vyšetření krve včetně vyšetření hormonů štítné 

žlázy a zobrazovací vyšetření mozku (CT, magnetická rezonance). Rovněž by součástí 

screeningového vyšetření měl být také strukturovaný pohovor (a případně hodnocení pomocí 

dotazníků a škál) zaměřený na schopnost vykonávání instrumentálních (např. telefonování, 

nakupování, manipulace s financemi, zájem o koníčky) a základních denních aktivit (jídlo, 

hygiena, schopnost dojít si na toaletu, obléknout se apod.) a na poruchy chování a afektivní 

poruchy (dále BSPD) [Rektorová 2011;12: 37]. Autorka dále upozorňuje na to, že nemocný 

tyto potíže sám neuvede: je tedy nutné je vždy objektivizovat od rodinného příslušníka, stejně 

tak jako schopnosti pacienta provádět instrumentální a základní dovednosti, protože s postupem 

nemoci pacient ztrácí náhled na hodnocení svých schopností [ibid.].  Proto jsem se v této práci 

soustředila na detekci prvotních příznaků Alzheimerovy nemoci právě blízkou osobou 

nemocného.   

 

 

                                                 
41 Deprese může narušovat stanovení diagnózy. Může být obtížné rozeznat, zda se jedná o depresi, nebo o 

demenci. Avšak když deprese odezní, a přesto úroveň kognice klesá, můžeme uvažovat o tom, že se jedná o 

neurodegenerativní onemocnění [Goldstein, McNeil 2004: 302].  
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4.1 Anamnéza 

 

V následujícím oddíle se dozvíme, v jakém sledu a jakým způsobem byli nemocní pacienti 

Poradny pro poruchy paměti AD centra FNKV a NUDZ vyšetřováni (dále jen Poradny). U 

všech 118 pacientů, kteří tvoří výzkumný soubor této práce, byla dle diagnostických kritérií 

NINCDS – ADRDA stanovena diagnóza Alzheimerovy nemoci. Prvním krokem však bylo u 

všech nemocných získání anamnézy, a to jak od pacienta, tak od jeho blízké osoby. „Zjišťujeme 

rodinnou, osobní, pracovní a sociální, farmakologickou anamnézu, informace o nynějším 

onemocnění z hlediska příznaků i časové posloupnosti“ [Jirák et al. 2009: 25]. Topinková 

(1999) doplňuje zdůrazněním, že cílená anamnéza je nejdůležitější částí celého vyšetřovacího 

programu, protože poskytuje klíčové informace ke stanovení diagnózy. Rovněž však podotýká, 

že v případě demence se nelze orientovat pouze podle informací, které nám poskytne pacient, 

stejně jako Rektorová (viz výše) připomíná, že údaje sdělované pacientem totiž nemusí být 

spolehlivé. Zejména u AD dochází ke ztrátě náhledu na vlastní schopnosti (anozognozie) již 

v časných fázích choroby. Proto autorka doporučuje postup, kdy je vhodné hovořit s pacientem 

i pečující osobou odděleně.42 I proto je velice vhodné používání screeningových dotazníků 

ADL, které vyplňuje pečující osoba. Při sběru dat také Topinková doporučuje v osobní 

anamnéze pátrat po časných příznacích demence, ověřit začátek symptomů (náhlý nebo 

pozvolný), délku trvání, charakter a rychlost progrese (postupná nebo skokem, přechodná 

zlepšení). Dále by měly být pacientovi i jeho doprovodu kladeny otázky týkající se nejen 

jednotlivých oblastí kognice, ale pátrající i po projevech poruchy osobnosti, odchylkách v 

chování a soběstačnosti. Také by měla být zjišťována přítomnost duševních a somatických 

onemocnění v anamnéze nebo v současnosti, které mohou způsobit demenci či zhoršovat její 

projevy a průběh. „Jsou to zejména: deprese, psychózy, neurologické symptomy a onemocnění, 

úrazy hlavy, metabolická onemocnění, závažná postižení důležitých orgánů a podobně“ 

[Topinková 1999: 39]. Tamtéž také nalezneme další velmi důležitá doporučení, mezi která patří 

i velký důraz na velmi pečlivé odebrání farmakologické anamnézy, protože nevhodná medikace 

je nejčastější příčinou reverzibilních demencí. Topinková také doporučuje pátrat po možném 

                                                 
42 Toto doporučení se opravdu osvědčuje, protože nemocný člověk většinou rád vypráví o tom, jak si doma vede 

a pečující má tendenci tvrzení korigovat. Vše se odehrává před autoritou lékaře nebo sestry, což nemocného 

staví do lidsky velmi složité situace. Chvilkový rozhovor s každým z páru odděleně umožňuje zachovat 

bezpečný rámec setkání. Vzpomínám si na paní, která v Poradně pro poruchy paměti vyprávěla, jak jsou ti její 

„mladí“ bez ní nemožní, že peče na víkend třeba 6 štrůdlů a jen se po nich zapráší, popisovala, jak jim vypomáhá 

s domácností atd. Syn, který maminku na vyšetření doprovázel, to po chvíli nevydržel a velmi frustrován řekl: 

„Ale mami, vždyť to není pravda, prosímtě, co jim to tady povídáš!“ Paní byl překvapená a zahanbená a pak už 

nechtěla hovořit vůbec. Těmto situacím je proto vhodné předcházet.   
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abúzu alkoholu nebo expozici toxickým látkám. Genetické vyšetření doporučuje u pozitivní 

rodinné anamnézy v případech presenilních demencí, Huntingtonovy chorey a některých 

vzácných systémových mozkových atrofií. Zvláštní pozornost je vhodné věnovat sociální 

anamnéze, kdy jsou zjišťovány údaje o vzdělání, zaměstnání a učinit odhad inteligence pacienta 

před tím, než onemocněl. Velmi důležité jsou informace týkající se současné socioekonomické 

situace, možnosti a ochotě rodinných příslušníků dále o nemocného pečovat, o rozsahu 

poskytované péče a její dostupnosti a využití profesionálních pečujících. Topinková dále tamtéž 

hovoří o tom, že i zjišťování míry stresu pečujících je velmi důležitou součástí anamnézy, neboť 

umožňuje navrhovat individualizovaná řešení podle aktuální situace pacienta. V neposlední 

řadě autorka také připomíná, že je velmi důležité odhalit i smyslové defekty, neboť mohou 

zvyšovat sociální izolaci, omezovat smyslovou stimulaci a způsobovat mispercepci a dále tak 

prohlubovat funkční důsledky demence [Topinková 1999: 39]. V Poradně pro poruchy paměti 

je anamnéza pečlivě odebírána u všech nemocných.  

 

4.2 Neurologické a fyzikální vyšetření 

 

Jak uvádějí Ressner a Hort (2008), všichni nemocní s projevy demence by měli podstoupit 

základní fyzikální a neurologické vyšetření. Je velice důležité u celé řady poruch, kdy jsou 

projevy demence součástí širšího spektra neurologických dysfunkcí. Autoři také připomínají, 

že díky obecnému fyzikálnímu vyšetření mohou být odhalena další závažná přidružená 

onemocnění [Ressner, Hort et al. 2008; 71/104(4): 495]. Topinková (2009) fyzikální vyšetření 

považuje za velmi důležité i z toho důvodu, že umožní posoudit i stav osobní hygieny a případně 

vyslovit podezření na fyzické týrání [Topinková 1999: 39]. V Poradně pro poruchy paměti jsou 

neurologicky a fyzikálně vyšetřována pacienti nejen při vstupní prohlídce, ale i během každé 

pravidelné kontroly.  

 

4.3 Laboratorní a další pomocná instrumentální vyšetření 

 

Topinková (1999) vymezuje roli dalších vyšetřovacích metod následujícím způsobem: 

přestože ani fyzikální, ani laboratorní vyšetření nepotvrzují demenci, slouží k odlišení jiných 

onemocnění a pro upřesnění diagnózy jednotlivých forem demence. Autorka tamtéž informuje 

o tom, že v současné době není jednotně doporučován základní „široký panel“ laboratorních 

vyšetření, protože se neprokázalo, že by rozsáhlejší vyšetření zlepšilo diagnostický proces nebo 
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průběh onemocnění. Doporučuje provádět pouze základní biochemický screening, který 

zahrnuje: vyšetření krevní sedimentace, krevní obraz včetně diferenciálu, moč chemicky a na 

močový sediment a dále pak základní biochemické vyšetření (urea, kreatinin, minerály, 

glykemie, jaterní testy, celková bílkovina a albumin) a vyšetření funkce štítné žlázy (THS a 

tyroxin).43 „Další pomocná vyšetření – EKG, EEG, sonografie karotid, RTG lebky a 

mozkomíšního moku – se nedoporučují pro rutinní provádění, ale pouze v indikovaných 

případech“ [Topinková 1999: 41].  

Naopak Bartoš (2010) vyšetření mozkomíšního moku do rutinního vyšetření zařazuje, 

protože je stanovována hladina tau proteinu, která odpovídá přítomnosti neurofibrilárních 

smotků, a beta amyloidu, který souvisí s amyloidní patologií a senilními plaky. Vyšetření 

mozkomíšního moku tak autor považuje za důležité pro diferenciální diagnostiku zánětlivého 

či prionového onemocnění (Creutzfeldovy–Jakobovy nemoci).44 Změny biochemického 

tripletu (podrobně viz www.kognice.cz) mohou být detekovatelné již ve stádiu MCI, a tak 

mohou předurčovat zvýšené riziko budoucího rozvoje Alzheimerovy nemoci [Bartoš, 

Hasalíková 2010: 79]. Hort a Rusina (2009) upozorňují na to, že elevace biomarkerů 

v mozkomíšním moku je u pacientů s MCI výrazným rizikovým faktorem pro pozdější přechod 

v Alzheimerovu nemoc (ve srovnání se skupinou pacientů s MCI a normálním likvorovým 

nálezem). Autoři uvádějí, že elevace těchto markerů předchází onemocnění o 1–2 roky [Hort, 

Rusina 2009: 161]. V Poradně pro poruchy paměti pacienti podstupují standardně vyšetření 

krve i lumbální punkci (pokud s tímto vyšetřením souhlasí).  

 

4.4 Počítačová tomografie (CT) mozku 

 

CT je radiologické vyšetření, pomocí kterého lze získat informaci o vnitřních orgánech a 

tkáních pacienta. Rotující rentgenka pomocí procházejících paprsků prostupuje tkáněmi a 

výpočetní technikou je sestavován příčný řez sledovanou oblastí. Bartoš (2010) toto vyšetření 

považuje za základní a doporučuje jej u všech pacientů s demencí. „Toto vyšetření může 

                                                 
43 Další vyšetření se doporučuje provádět jen při podezření na konkrétní patologii, např. zjišťování hladiny 

vitaminu B12 pouze v případě anémie, podezřelé anamnézy či fyzikálního nálezu, hladiny folátu pouze u anémie 

nebo malnutrice, testy na lues a HIV jen při suspektní anamnéze, hladiny farmak nebo toxikologický screening 

při podezření na předávkování či abuzus apod. [Topinková 1999: 41]. 
44 Hlavní změnou tau proteinu u DAT je jeho hyperfosforylace. Při rozpadu neuronů u Alzheimerovy nemoci 

stoupá koncentrace tau proteinu zhruba 2–3x a naopak klesá koncentrace β amyloidu asi na polovinu – z důvodu 

jeho ukládání do senilních plaků. Tyto změny hladin lze najít nejen u pacientů s rozvinutou DAT, ale již i 

v raném období nemoci [Bartoš, Hasalíková 2010: 81]. 
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zobrazit některé afekce projevující se kognitivní poruchou (vaskulární změny, hydrocefalus, 

tumory, subdurální hematom)“ [Bartoš, Hasalíková 2010: 76]. Pacienti toto vyšetření 

podstupují, pokud je pro ně vyšetření magnetickou rezonancí kontraindikováno.   

 

4.5 Nukleární magnetická rezonance (MR) mozku 

 

Magnetická rezonance mozku (dále MR) je vyšetření, během kterého jsou na bázi silného 

magnetického pole, které vyvolá rotaci a synchronní pohyb protonů, pomocí netriviálních 

propočtů získávány obrazové řezy tkání. Toto vyšetření je sice pro tělo pacienta méně zátěžové, 

ale subjektivně jej vyšetřovaní vnímají mnohem hůře, protože je hlučné a probíhá ve stísněných 

prostorách. Vyšetření má řadu omezení, nemohou jej podstoupit lidé, kteří mají strach 

z uzavřených prostor, trpí nějakým druhem panických potíží, lidé, kteří nejsou schopni v klidu 

ležet přibližně 60 minut, jsou citliví na náhlé zvukové podněty a také lidé, kteří mají v těle 

například kovové kloubní náhrady nebo kardiostimulátor. Bartoš uvádí (2010), že toto vyšetření 

zpřesňuje diagnostiku demencí a identifikuje jiné, potencionálně léčitelné příčiny demence 

(hydrocefalus, tumory, subdurální hematom). Toto vyšetření považuje Bartoš za velmi vhodné 

k určení cévních změn mozku nebo jeho částí, protože napomáhá v odlišování samotné 

Alzheimerovy nemoci, Alzheimerovy nemoci s vaskulárními změnami (smíšená demence) 

nebo potvrdí převahu vaskulárního postižení, svědčícího pro vaskulární demenci. Dále se 

tamtéž dozvídáme, že se Alzheimerova nemoc v obraze magnetické rezonance mozku projevuje 

atrofií mozku nebo jeho částí měřených jednorázovým vyšetřením (průřezové studie) nebo 

opakovanými vyšetřeními (longitudinální studie).  

Autor také podotýká, že tímto vyšetřením získáváme informaci o míře úbytku mozkové tkáně 

a to v pěti mozkových strukturách (celý mozek, mozkové komory, hippokampus, entoriální 

kůra a amygdala). Bartoš (ibid.) dále uvádí, že rozvoj histopatologických změn typických pro 

Alzheimerovu nemoc probíhá podle určitých časových zákonitostí, kdy se časné postižení 

objevuje v mediální části temporálního laloku, zvláště v hippokampu a entoriální kůře. 

Vysvětluje, že to je i důvodem, proč se pozornost při měření velikostí mozkových struktur 

soustředila na mediotemporální struktury protože těmto změnám odpovídá i 

neuropsychologický profil pacientů s paměťovými deficity, zejména v oblasti deklarativní 

paměti. Velmi zajímavým prognostickým momentem je atrofie hippokampu, která je 

prokazatelná již několik let před diagnózou Alzheimerovy nemoci, tedy ve stadiu MCI, a 

dokonce již i v rámci běžného stárnutí bez zjevných kognitivních potíží, než se nakonec, po 

několika letech, Alzheimerova nemoc rozvine [Bartoš, Hasalíková 2010: 77]. Tamtéž se také 
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dozvídáme, že u pacientů s DAT progreduje atrofie celého mozku 2,5krát rychleji a atrofie 

hippokampu a entoriální kůry dokonce 5krát rychleji než u kontrolních jedinců. Bartoš (ibid.) 

hovoří o tom, že rychlost hippokampální atrofie koreluje s kognitivním poklesem a akceleruje 

s délkou trvání onemocnění. „Hippokampální atrofie není zcela specifická pouze pro 

Alzheimerovu nemoc, ale vyskytuje se i u jiných neurodegenerativních demencí (např. u 

frontotemporální demence)“ [Bartoš, Hasalíková 2010: 77–78]. Pokud pacienti Poradny pro 

poruchy paměti nemají některou z výše uvedených kontraindikací, podstupují toto vyšetření 

standardně. 

 

4.6 Jednofotonová emisní počítačová tomografie (SPECT) mozku 

 

Toto vyšetření posuzuje metabolickou aktivitu neuronů nepřímo na základě změn prokrvení 

jednotlivých oblastí. Pacientovi je do žíly podán radioizotop a následně je v rovinách 

tomografického řezu několika gammakamerami snímána funkční aktivita mozkové tkáně. 

Pomocí výpočetní techniky je pak sestaven 3D  obraz patologického ložiska. Dle Bartoše (2010) 

toto vyšetření napomáhá při odlišení DAT od demence vaskulární nebo frontotemporální. Autor 

hovoří o tom, že pokles průtoku v obou předních částech mozku poukazuje na frontotemporální 

demenci. Podobně se dle Bartoše [ibid.] může manifestovat ale i vaskulární demence, deprese 

a někdy i DAT. Dále se tamtéž dozvídáme, že u vaskulární demence může být porušeno 

prokrvení i v primární senzomotorické kůře a rovněž podkorové defekty v bazálních gangliích, 

vzhledem k roztroušenosti vícečetných iktů. Naopak u DAT, jak se dále dozvídáme, zůstávají 

oblasti motorické a senzitivní kůry i bazálních ganglií ušetřeny. Dokonce i v pokročilejších 

stadiích je možné se na SPECT mozku setkat se zachovalou perfúzí v oblastech primární 

senzomotorické kůry, zrakové kůry, bazálních ganglií thalamu i mozečku, která nápadně 

kontrastuje se sníženou aktivitou v postižených oblastech. SPECT mozku u DAT má 

charakteristickou redukci perfúze v zadní parietální a temporální kůře mozku bez zřetelné 

alterace okcipitální oblasti. „V pokročilých stadiích DAT byla shledána i hypoperfúze frontální 

kůry. Změny mohou být přítomny i v časném stadiu a předpovídat zvýšené riziko konverze 

z MCI do DAT“ [Bartoš, Hasalíková  2010: 79]. Pokud pacienti Poradny pro poruchy paměti 

nemají některou z  kontraindikací, podstupují toto vyšetření standardně. 
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4.7 Neuropsychologické vyšetření 

 

Dalším vyšetřením, které nemocní v Poradně pro poruchy paměti rutinně všichni podstupují, je 

neuropsychologické vyšetření. Trvá v průměru 3,5 hodiny a podstupují jej rutinně všichni 

pacienti. Toto vyšetření je základním krokem, kterým začíná cesta za zjištěním, zda je porucha 

paměti přiměřená věku, anebo jde o příznaky kognitivního deficitu, který může vyústit do 

Alzheimerovy nemoci. Jak formuluje Bartoš (2010), neuropsychologické vyšetření „přináší 

objektivní důkaz o deficitech ve více kognitivních doménách, jak je vyžadováno pro syndrom 

demence. Míru jejich postižení lze vyjádřit porovnáním s normami“ [Bartoš, Hasalíková 2010: 

76]. Zcela logicky si můžeme položit otázku, jaký vliv má pokračující DAT na inteligenci 

nemocného. Dle Stuarta–Hamiltona (1999) lze pro přehlednost pracovat s Catellovým dělením 

inteligence na krystalickou a fluidní, přičemž krystalická udává množství vědomostí, které 

člověk získal v průběhu svého života, a fluidní inteligenci vymezujeme jako schopnost řešit 

problémy, pro které neexistuje řešení, k nimž by bylo možné dojít na základě formálního 

vzdělání či zkušeností dané kultury [Stuart–Hamilton 1999: 50]. U pacientů s demencí bývají 

postiženy oba typy inteligence. Tamtéž se také dočítáme, že Vitaliano (v roce 1984) se svým 

týmem testovali kontrolní skupinu zdravých lidí pokročilého věku a skupiny pacientů s DAT 

mírné či střední úrovně postižení. Výkon vyšetřovaných lidí byl posuzován v celé řadě testů, 

včetně testů pozornosti, uvažování, poznávání, vybavování a orientace. Vitaliano, (jak uvádí 

Stuart – Hamilton tamtéž), se svými spolupracovníky zjistil, že zdraví lidé a pacienti z kontrolní 

skupiny v raných stadiích DAT byli nejsnáze odlišitelní testy vybavování a orientace, zatímco 

největší rozdíly mezi mírně a středně postiženými pacienty s DAT nacházel v testech poznávání 

a pozornosti. „Výzkumníci zaznamenali, že pacienti s DAT jsou v široké škále kognitivních 

testů vždy horší než zdraví členové kontrolní skupiny“ [Stuart–Hamilton 1999: 200]. Kromě 

komplexního jednorázového neuropsychologického vyšetření, kterým procházejí všichni 

pacienti během úvodního diagnostického procesu, jsou nemocní také při každé návštěvě 

vyšetřováni screeningovými testy kognitivních funkcí. V Poradně pro poruchy paměti jsou 

používány Mini Mental State Examination, Montrealský Kognitivní Test MoCA a Test kreslení 

hodin o sedmibodové škále (podrobně viz empirická část této práce). 
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5 Přehled klasifikačních schémat užívaných pro 
diagnostiku demence  

 

V této kapitole se na problematiku detekce prvotních příznaků Alzheimerovy nemoci zaměříme 

z pohledu klinického hodnocení stavu nemocného člověka. Pro téma této práce, kterým je 

detekce prvotních příznaků Alzheimerovy nemoci, jsou projevy, které je možné klinicky 

hodnotit a klasifikovat, klíčové. Je tomu zejména z toho důvodu, že onemocnění demencí 

Alzheimerova typu má plíživý a zpočátku nenápadný průběh, blízcí nemocného mají tendenci 

tyto projevy bagatelizovat. Když pozorují, že se kognitivní schopnosti jejich blízkého stále 

zhoršují, mnohdy očekávají, že pacient bude aktivně vyhledávat pomoc sám anebo alespoň 

ochotně přistoupí na jejich nabídku zprostředkování vyšetření u odborníka. Ne každý nemocný 

tuto nabídku přijme a čas běží. Svou roli hraje nejen malá informovanost o možnostech 

vyšetření kognitivních funkcí v populaci, ale i vzájemný respekt, který členové rodiny chovají 

jeden k druhému. V Poradně pro pečovatele, kterou při Poradně pro poruchy paměti provozuji, 

se často setkávám s argumenty, které o tomto vypovídají, z poslední doby například: „Víte, on 

tatínek vždycky byl takový, že když řekl ne, nikdo jsme mu neodporovali“, anebo „Už o tom v 

rodině mluvíme strašně dlouho, že je s babičkou něco v nepořádku, jenže jak to máme udělat, 

když se pokaždé urazí, že si o ní myslíme, že je hloupá?“ nebo „Je přesvědčená, že jsme se proti 

ní domluvili“ atp. Dopravení blízkého do odborného centra na vyšetření tak často bývá 

výsledkem dlouhodobých diplomatických snah.  

Topinková (1999) upozorňuje na to, že nediagnostikování demence má závažná rizika, 

mezi která patří například to, že pacient trpící demencí často není schopen užívat správně léky, 

což může být příčinou neúčelného zvyšování dávky lékařem. Autorka také dále podotýká, že 

bývá zhoršená povšechná compliance s léčebným režimem, kdy je pacient s demencí rovněž 

zvýšeně ohrožen nežádoucími účinky zejména psychofarmak a centrálně působících léků. 

Demenci je také dle Topinkové [ibid.] třeba brát v úvahu při anestezii u operačních výkonů, 

jinak hrozí skokový pokles intelektových funkcí a další komplikace v pooperačním období. 

Pacienti žijící ve vlastní domácnosti, jak autorka dále dodává, jsou více ohroženi úrazy, 

nedostatečnou výživou a nerozpoznáním jiných zdravotních problémů, které pacient lékaři 

spontánně nesděluje. „Nerozpoznaná demence zvyšuje riziko sociálních krizí a rovněž je 

zvýšena i celková úmrtnost ve srovnání s pacienty, u nichž byla demence správně rozpoznána“ 

[Topinková 1999: 16]. Jirák doplňuje, že pro Alzheimerovu nemoc je typický pomalý, plíživý 

začátek (často přes stadium MCI), časné poruchy prostorové i časové orientace, časné poruchy 

soudnosti, globální úpadek mnestických a jiných kognitivních funkcí ve všech složkách, 
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poměrně časný úpadek osobnosti, nemoc má lineárně progredientní průběh bez výraznějších 

výkyvů [Jirák in Růžička et al. 2003: 73].  

Podrobně demenci specifikují takzvaná diagnostická kritéria. Preiss a Kučerová (2006) hovoří 

o tom, že klinická diagnóza Alzheimerovy nemoci je založena na určité míře pravděpodobnosti, 

kdy je dle klinicko-patologických studií diagnóza DAT určena správně v 60–80 %. To 

znamená, jak autoři dále podotýkají, že 20–40 % pacientů má při pitvě jinou diagnózu než DAT, 

a jsou tedy během života mylně považováni za osoby stižené tímto onemocněním. Proto byla 

vytvořena vodítka ke zvýšení pravděpodobnosti správné diagnózy [Kučerová, Preiss 2006: 

126]. Dále se také tamtéž dozvídáme, že pro běžnou klinickou praxi jsou diagnostická kritéria 

pro demence stanovena „nadnárodně“ a to jednak v podobě Mezinárodní klasifikace nemocí – 

desáté revize MKN 10, kde jsou vymezena nejprve obecná kritéria pro demenci a posléze 

přídatnými kritérii MKN 10 specifikují jednotlivé typy demencí – včetně demence při 

Alzheimerově chorobě. Autoři uvádějí, že další kritéria pro DAT nalézáme v podobě kritérií 

diagnostického a statistického manuálu duševních poruch Americké psychiatrické asociace 

DSM – IV užívaného ve Spojených státech. Tato kritéria se zdají být konkrétnější a tím i 

srozumitelnější pro klinickou praxi [Preiss, Kučerová 2006a: 126].  

Autoři tamtéž představují mezinárodní diagnostická kritéria DAT;45 čtvrtý bod doplňuji o další 

variantu diagnostických kritérií, které ve své publikaci předkládá Bartoš [Bartoš, Hasalíková 

2010: 60]. 

1. Kritéria podle Mezinárodní klasifikace nemocí MKN – 10  

2. Kritéria podle Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch dle 

Americké psychiatrické asociace DSM – IV 

3. Kritéria podle National Institute of Neurological and Communicative Disorders and 

Stroke and the Alzheimer's Disease and Related Disorders Association (nyní známé jako 

Alzheimer's Association) NINCDS – ADRDA  

4. Nová výzkumná kritéria pro pravděpodobnou DAT 

 

 

 

                                                 
45 K dispozici jsou různé diagnostické protokoly, a ačkoliv jak v evropském, tak americkém prostředí nacházíme 

drobné odchylky, základní rysy jsou pro všechna diagnostická kritéria společná [McKhann 2011 in Quinn et al., 

2012; 9]. 
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5.1 Obecná diagnostická kritéria MKN – 10 pro demenci 

 

Jak předestírají Preiss a Kučerová (2006), v kritériích MKN – 10 nalézáme následující body: 

1. Musí být průkazná obě následující kritéria: 

- pokles paměti (nejnápadněji při učení se novým informacím, v těžším případě může 

být postiženo vybavování již dříve naučeného) – vhodná je objektivní anamnéza od 

jiné osoby a kvantifikované zhodnocení neuropsychologickým vyšetřením. 

- pokles dalších kognitivních schopností – (úsudek, myšlení, např. plánování, 

organizování), taktéž je vhodná objektivní anamnéza od jiné osoby a kvantifikované 

zhodnocení neuropsychologickým vyšetřením. 

2. Je zachované povědomí o prostředí (tzn. diferenciálně diagnosticky je vyloučené 

delirium, porucha vědomí) 

3. Úbytek emoční kontroly nebo motivace nebo změna v sociálním chování se projevují 

alespoň jedním z následujících příznaků:  

- emoční labilita 

- podrážděnost 

- apatie 

- obhroublost ve společenském vystupování 

4. Pro stanovení spolehlivé diagnózy by mělo být 1. kritérium přítomno alespoň po dobu 

6 měsíců46 

MKN – 10 také vymezuje demenci u Alzheimerovy choroby atypického nebo smíšeného typu 

pro demence, které mají významné atypické rysy nebo nesplňují časové kritérium délky trvání 

demence. Pod tuto diagnostickou kategorii řadíme též smíšenou Alzheimerovu nemoc a 

vaskulární demenci. Pokud bychom shrnuli výše zmíněné, MKN – 10 diagnosticky klasifikuje:  

- F 00   demence u Alzheimerovy choroby 

- F 00.0  demence u Alzheimerovy choroby s časným začátkem 

- F 00.1 demence u Alzheimerovy choroby s pozdním začátkem 

- F 00.2 demence u Alzheimerovy choroby, atypický nebo smíšený typ 

[Preiss, Kučerová 2006a: 127]. 

 

                                                 
46 Možných důvodů pro přechodný kognitivní deficit nalezneme celou řadu, proto je časové hledisko a 

přetrvávající postižení velmi důležitým kritériem. 
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5.2 Diagnostická kritéria DSM – IV pro demenci 

 

Tato diagnostická kritéria Preiss a Kučerová [ibid.] představují následovně:  

 

1. Vývoj mnohočetného kognitivního deficitu, který se projevuje oběma následujícími 

charakteristikami: 

a) zhoršení paměti (neschopnost naučit se novým informacím a vybavit informace již 

dříve naučené) 

b) nejméně jedna z následujících kognitivních poruch: 

- afázie – porucha řečových funkcí a vyjadřování 

- apraxie – ztráta schopnosti vykonávat dříve naučené pohyby 

- agnózie – ztráta schopnosti rozpoznat smyslové vjemy a adekvátně je vyhodnotit 

- narušení výkonových funkcí (např. plánování, organizování, abstrakce) 

„Kognitivní deficity způsobují zřetelné zhoršení sociálních a pracovních funkcí, znamenají 

zřetelné snížení úrovně dřívějšího fungování, včetně soběstačnosti“ [Preiss, Kučerová 

2006a: 127].  

    

5.3 Diagnostická kritéria pro demenci dle NINCDS – ADRDA  

 

Jak Preiss a Kučerová [ibid.] podotýkají, dosud zmíněná diagnostická kritéria jsou 

poněkud obecná pro běžnou klinicko-psychologickou a neuropsychologickou praxi. Proto na 

základě potřeby úžeji vymezit a specifikovat diagnostická kritéria Alzheimerovy nemoci došlo, 

jak autoři dále sdělují, k odbornému konsensu a vytvoření guideline pracovní skupinou 

NINCDS – ADRDA (National Institute of Neurological and Communicative Disorders and 

Stroke – Alzheimer’s Disease and Related Disorders Assotiation). „Tato diagnostická kritéria 

jsou v současnosti užívána mezinárodně, ať už v běžné klinické praxi či v rámci vědecké, 

výzkumné a publikační činnosti“ [Preiss, Kučerová 2006: 128]. 

Preiss a Kučerová [ibid.] dále tato kritéria představují následujícím způsobem:  

1. Základní kritéria, která činí diagnózu AD pravděpodobnou: 

- přítomnost demence verifikované klinickými a neuropsychologickými zkouškami 

- progredující deficit v jedné či více kognitivních oblastí 

- není přítomna porucha vědomí 

- věk počátku onemocnění mezi 40–90 lety 
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- není přítomno jiné systémové onemocnění nebo onemocnění mozku, které by mohlo 

způsobovat progresivní deficit kognice, a tím i demenci  

2. Diagnostická kritéria, která diagnózu AD podporují: 

- progresivní deteriorace specifických kognitivních schopností, např. řečových 

schopností (afázie), motorických schopností (apraxie) a percepce (agnosie) 

- nedostačivost při zvládání běžných každodenních aktivit a přítomnost alterace 

chování  

- rodinná anamnesa podobného onemocnění 

3. Z laboratorních výsledků: 

- normální obraz mozkomíšního moku na základě lumbální punkce 

- normální nebo nespecifický nález na EEG 

- prokázaná mozková atrofie (zobrazovacími či funkčními metodami) 

4. Symptomy, které činí diagnózu AD nejistou a nepravděpodobnou 

- náhlý a apoplektický (výrazně rychle progredující) začátek 

- fokální neurologický nález (např. hemiparéza, senzorické poruchy, deficity zrakového  

   pole) 

- epileptické záchvaty a poruchy chůze na počátku nebo v raných stadiích onemocnění    

   [Kučerová, Preiss 2006a: 128-129]. 

Bartoš (2010) sumarizuje výše uvedený přehled a hovoří o tom, že ve výzkumné praxi se dosud 

nejvíce užívalo vymezení podle kritérií NINCDS – ADRDA, které zdůrazňuje progresivní 

průběh postižení více kognitivních funkcí. Musí být splněny některé klinické příznaky (vždy je 

porušena paměť a alespoň jedna další kognitivní funkce, např. afázie, porucha exekutivních 

funkcí). Naopak, jiné stavy mají být vyloučeny (např. deprese, hydrocefalus, tumory, těžké 

vaskulární postižení mozku). Dále se v kritériích vyžaduje dopad kognitivních deficitů na 

zhoršení běžných činností života. 

Dle Bartoše (ibid.) existují tři úrovně diagnostické jistoty: 

1) kritéria NINCDS – ADRDA 

2) Pravděpodobná DAT 

- demence prokázaná klinickým vyšetřením (např. MMSE) a potvrzena 

neuropsychologickými testy 

- postižení dvou a více kognitivních oblastí 

- progresivní zhoršování paměti a ostatních kognitivních funkcí (např. řeči, 

gnostických, exekutivních funkcí) 
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- nepřítomnost systémových onemocnění a dalších chorob mozku, které mohou vést 

ke zhoršování paměti a kognice 

podpořeno: 

- narušením běžných činností života 

- pomocná vyšetření (CT mozku, EEG, likvor) slouží k vyloučení jiných příčin 

demence 

3) Jistá DAT 

- klinická kritéria pravděpodobné demence 

- přítomny charakteristické histopatologické projevy Alzheimerovy nemoci zjištěné 

biopsií či autopsií [Bartoš, Hasalíková 2010: 57–58]. 

 

5.4 Nová diagnostická kritéria pro pravděpodobnou DAT 

 

Tato diagnostická kritéria Bartoš (2010) představuje s tím, že pro vyslovení pravděpodobné 

diagnózy DAT musí být přítomno kritérium A plus nebo více podpůrných kritérií z výsledků 

pomocných vyšetřovacích metod (B, C, D). Pacient by tedy měl dle těchto kritérií vykazovat 

následující příznaky: 

A) Poruchy epizodické paměti 

- stěžejní kritérium  

- postupná progresivní porucha paměti podle pacienta nebo pečovatele, trvající nejméně 

6 měsíců 

A SOUČASNĚ: 

B) Přítomnost mediotemporální atrofie (ztráta objemu hippokampu, entoriální kůry 

nebo amygdaly na magnetické rezonanci mozku, posuzované kvalitativními nebo 

kvantitativními přístupy) 

NEBO: 

C) Abnormální ukazatelé v mozkomíšním moku 

(vysoká hladina tau a fosfotauproteinu, nízká hladina beta-amyloidu) 

 NEBO: 

D) Specifický vzorec na pozitronové emisní tomografii mozku (hypometabolismus 

temporálních oblastí oboustranně) 

Ve všech kritériích, jak Bartoš podotýká, je vyžadována přítomnost poruchy paměti, avšak 

novelizovaná kritéria z roku 2007 přinášejí jinou filozofii směřující k časné a správné diagnóze 
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DAT. Novým prvkem diagnostiky je dle autora kombinace tohoto typického příznaku 

s biologickými ukazateli nemoci (atrofie hippokampu na magnetické rezonanci mozku, změny 

koncentrací určitých bílkovin v mozkomíšním moku a hypometabolismus na pozitronové 

emisní tomografii) [Bartoš, Hasalíková 2010: 60].  

Vyhnálek (2012) představuje McKhanova kritéria, vzniklá v roce 2011. V jejich souvislosti 

Vyhnálek hovoří o tom, že vycházejí z původních kritérii NINCDS – ADRDA, která však 

aktualizují, rozvíjejí dle nových poznatků a do diagnostického procesu zapojují biomarkery 

(měřitelný a kvantifikovatelný biologický parametr), což z diagnostiky DAT (či Alzheimerovy 

nemoci, AN) činí dle Vyhnálka (ibid.) čtyřstupňový proces. Autor popisuje, jak probíhá 

stanovení přítomnosti demence: víceméně odpovídá původní definici – déletrvající nově 

vzniklé zhoršení kognice alespoň ve dvou kognitivních doménách (popř. v jedné kognitivní 

doméně spojené s poruchou chování či osobnosti) vedoucích k poruše soběstačnosti. Tamtéž se 

také dozvídáme, že oproti minulé verzi diagnostických kritérii již není striktně vyžadována 

přítomnost poruchy paměti a rovněž poruchy osobnosti či chování jsou v tomto konceptu 

stavěny na úroveň kognitivní domény [Vyhnálek et al. 2012: 13(6): 334–337]. Dále se tamtéž 

dozvídáme, že určení AN jako příčiny demence běžnými klinickými metodami probíhá skrze 

následující klasifikační schémata: 

1. Pravděpodobná demence při AN jako: 

- anamnéza postupného vzniku a zhoršování, 

- dominující porucha paměti se nově z klinického hlediska připouští nová klasifikace 

i neamnestické formy (dominující anomie, vizuospaciální deficit či exekutivní 

dysfunkce), nepřítomnost výraznějších vaskulárních změn, nepřítomnost známek 

svědčících pro Lewy-body demenci, frontotemporální demenci či jinou etiologii, 

nepřítomnost dalšího onemocněni či farmakoterapie, které by mohly významněji 

ovlivnit kognici; 

2.  Možná demence při AN:  

- pro pacienty s typickým klinickým profilem, ale atypickým (rychlým začátkem) či 

neznámým průběhem choroby, popř. pro pacienty se smíšenou etiologií obtíží (se 

známkami cerebrovaskulárního postižení, známkami LBD či jiným onemocněním 

CNS ovlivňujícím kognici). Určení eventuální zvýšené pravděpodobnosti 

přítomnosti DAT – nově definovaná diagnostická kategorie;  

3. Pravděpodobná demence při AN se zvýšenou mírou diagnostické jistoty:  

platí pro pacienty: 

- s klinicky dokumentovaným zhoršováním v čase na opakovaných kontrolách, 
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      nebo s prokázanou autozomálně dominantní mutací způsobující AN; 

- určení pravděpodobnosti přítomnosti AN patologie v mozku na základě zhodnocení 

biomarkerů; 

Zajímavá je nově zavedená diagnostická kategorie: 

4. Možná demence při AN s průkazem patofyziologického procesu AN: 

- určená pro pacienty klinicky splňující kritéria nealzheimerovské demence, u nichž 

jsou nicméně buď pozitivní biomarkery AN či jsou prokázány neuropatologické 

změny AN v mozku při pitvě či biopsii. Použití biomarkerů v diagnostice demence 

při AN je nadále nepovinné a doporučené spíše pro výzkumné účely či u atypických 

případů; 

Další diagnostické skupiny: 

5. Patofyziologicky potvrzená demence při AN: 

- bývá označována demence splňující klinická kritéria a navíc potvrzena patologicky; 

6. Demence pravděpodobně nezpůsobená AN: 

- demence, která buď nesplňuje klinická kritéria AN, nebo je zcela vysvětlitelná jinou 

příčinou a má minimální překryvy s AN (např. Huntingtonova chorea či demence 

při HIV), nebo demence, u které jsou negativní obě skupiny biomarkerů AN, a to 

bez ohledu na to, zda splňuje či nesplňuje klinická kritéria demence při AN 

[Vyhnálek et al. 2012: 13(6): 334–337].   

Preiss a Kučerová (2006) dodávají, že s výrazně vyšší pravděpodobností, případně až s jistotou, 

lze stanovit diagnózu DAT histopatologicky (biopsií či posmrtně) a v této souvislosti zmiňují 

existenci dalších standardizovaných mezinárodních klasifikací. Mezi nejčastěji užívaný 

klasifikační systém, jak se dále tamtéž dozvídáme, patří CERAD guideline (The Consortium to 

Establish a Registry for Alzheimer’s Disease), který výsledně stanoví diagnózu demence jako 

definitivní, pravděpodobnou nebo možnou. „Další takovou používanou klasifikací jsou kritéria 

dle Khachaturiana (Růžička 2003, Schmitt 2000) a NIA– RI guideline (The National Institute 

on Aging and Reagan Institute Working Group, 1997)“ [Preiss, Kučerová 2006a: 129]. 
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5.5 Klasifikace DAT dle doby počátku vzniku onemocnění 

 

Preiss a Kučerová (2006) výše uvedený přehled diagnostických kritérií doplňují také o 

velmi důležitý časový přehled podle věku nemocného a doby počátku vzniku onemocnění. 

Rozlišují demenci u Alzheimerovy choroby s časným začátkem (tzn. před 65. rokem věku, 

early-onset) a demenci u Alzheimerovy choroby s pozdním začátkem tzn. po 65. roce věku, 

late-onset). Zmiňují rovněž, že první z typů bývá charakterizován poměrně rychlým nástupem 

a progresí onemocnění, druhý z typů má pozvolnější, postupný nástup a průběh. Jako jedno 

z diagnostických kritérií autoři udávají převahu zhoršení paměti nad zhoršením intelektových 

schopností. „Někteří autoři (Jirák, Koukolík 2004; Iqbal 1995) hovoří o tzv. rané formě 

Alzheimerovy nemoci (nástup příznaků udávají do 60. roku věku) a pozdní formě (nástup 

příznaků po 60. roce věku). Jako velmi pozdní formu Alzheimerovy nemoci (very-late onset) 

vyčleňují ty varianty, které propukají po 85. roce věku“ [Preiss, Kučerová 2006a: 127]. 
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6 Mírný kognitivní deficit, jeho projevy a záchyt příznaků 

 

Na rozdíl od akutních onemocnění, jako je třeba koronární syndrom či zástava oběhu u 

komorové tachykardie, jejichž příznaky jsou velmi zřetelné a nelze je přehlédnout, Topinková 

(1999) počátek Alzheimerovy demence popisuje právě jako velmi nenápadný, kdy jsou 

symptomy nepochybně předcházeny asymptomatickým preklinickým stadiem. Autorka dále 

uvádí, že průběh je postupný: nejdříve se objevují první subjektivní a obvykle nespecifické 

příznaky a potíže, jako je například zapomnětlivost, únavnost, podrážděnost, ztráta zájmu, 

zhoršená schopnost učení, nechuť pracovat pod časovým stresem atd. Uvedené potíže se však 

mohou vyskytovat také v rámci širší variability u normálního stárnutí nebo provázet mnohá 

somatická onemocnění. Mohou však být také první klinickou manifestací DAT. V tomto stadiu 

ale nelze z klinických příznaků stanovit diagnózu demence [Topinková 1999: 24]. Za vhodný 

postup je doporučováno člověka s tímto typem potíží pravidelně orientačně vyšetřit a sledovat 

vývoj příznaků v čase.  

McKhan (1984) vyjmenovává situace, ve kterých se kognitivní deficit projevuje nejdříve a které 

bývají nejčastěji zmiňovány jak blízkými nemocných, tak i pacienty samotnými. Prvotní 

příznaky zahrnují zapomnětlivost, a to jak zapomínání termínů schůzek, tak i záležitostí, které 

je potřeba vyřídit. Objevují se potíže s orientací, člověk najednou neví, jak trefí na obvyklé 

místo. Nenápadně se objevují drobná selhání v zacházení s penězi a s předměty každodenního 

užívání, jako je třeba telefon. V do té doby běžně vykonávané práci v zaměstnání či doma 

dochází ke zhoršování výkonu, nemocný člověk není schopen adaptovat se na změny 

v pracovním postupu. Objevují se potíže s oblékáním, čtením a psaním a hůře si vybavuje 

například jména rodinných příslušníků (McKhan et al. 1984; 34: 939]. Topinková (2003) 

doplňuje další oblasti deficitu, kterými jsou: abstraktní myšlení a rozhodování, plánování a 

organizace činností, chápání souvislostí, učení, orientace v čase a prostoru, řeč, poznávání a 

používání předmětů, zvyšuje se riziko pádů a úrazů v domácnosti47 [Topinková in Růžička et 

al. 2003: 56].  

                                                 
47 Kato – Narita (2011) hovoří o tom, že se riziko pádu se u nemocných liší podle stadia pokročilosti 

onemocnění DAT, vzhledem k tomu, že při počínajícím onemocnění je menší motorické postižení než 

v pokročilé fázi.  Deficity pozornosti jsou však velmi často přítomné i při počínající demenci, což je faktor, který 

má za následek u této skupiny nemocných časté pády. U středně pokročilé AD jsou nemocní více závislí na 

pečovatelích, a tím, že jsou pod neustálým dohledem, je riziko pádu menší. Důsledkem poruch rovnováhy může 

být také omezení mobility a funkčního stavu právě ze strachu z pádu, což následně vede k dalšímu omezování 

mobility [Kato – Narita et al. 2011;69 (2-A): 202-207]. 
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Tyto často velmi diskrétní kognitivní změny bývají v literatuře označovány jako mírná 

kognitivní porucha nebo mírný kognitivní deficit, Mild Cognitive Impairment (MCI). Tato 

klinická jednotka je popisována tehdy, když se kognitivní a funkční stav pohybuje mezi 

změnami běžnými při stárnutí a demencí. Tento pojem byl poprvé použit Petersonem v roce 

1999, který jej definoval jako izolovanou poruchu paměti, která může předcházet Alzheimerově 

nemoci [Forti, Olivelli et al. 2010; 30 20-21]. 

Dle Boyda (2011) je MCI heterogenní entita s velkým množstvím poddruhů,48 kdy každý z nich 

vykazuje jiný neuropsychologický profil. Amnestické postižení u MCI mívá u mnoha pacientů 

s tímto kognitivním a neuropsychologickým profilem za následek rozvinutí Alzheimerovy 

nemoci. Pojem MCI tedy zahrnuje postižení paměti, časté postižení dalších kognitivních funkcí, 

zejména verbální fluence, pozornosti, schopnosti rozhodovat, narušení zrakově–prostorových 

schopností a schopnosti porozumět mluvenému slovu [Boyd et al. 2011: 99]. „Bývá udáváno, 

že až 80 % jedinců s diagnostikovaným MCI dospěje do obrazu Alzheimerovy nemoci během 

6 let, do jednoho roku se Alzheimerova nemoc rozvine u 12–18  % postižených“ [Rektorová in 

Preiss 2006: 140]. MCI může konvertovat i do dalších typů demence. V klinickém obraze opět 

dominují především poruchy paměti, na něž si pacienti stěžují a které jsou zřejmé i blízkým 

rodinným příslušníkům. Jak podotýká Galvin (2007), v každodenním shonu bývají mírné 

projevy kognitivního deficitu často přecházeny, a teprve když je nemocnému vyslovena 

diagnóza pravděpodobné Alzheimerovy nemoci, manžel/manželka anebo dospělé děti říkají, že 

si změn všímali už před několika lety [Galvin et al. 2007; 64: 725-730].   

Bartoš (2013) dodává, že právě z tohoto důvodu potřebujeme posouzení pacientových 

aktivit blízkou osobou, která doprovází pacienta k vyšetření, protože jen ten, kdo s nemocným 

tráví čas, ví, jak si během jednotlivých činností vede. Tato metoda je pro klinickou praxi 

nejvhodnější [Bartoš et al. 2013: 17; (1): 25]. Autoři dále uvádějí, že při prodloužení doby 

sledování na deset let se ukázalo, že již takto dlouho před rozvojem demence měly osoby potíže 

s komplexními aktivitami běžného života (telefonování, cestování, užívání léků, zacházení 

s financemi). „Proto nedostatky v těchto činnostech lze považovat za časný, lehce zjistitelný a 

užitečný nástroj pro záchyt jedinců s rizikem rozvoje demence v dlouhodobé perspektivě (Peres 

et al 2006)“ [Bartoš, Martínek 2013; 17(25)].  

                                                 
48 Mírná kognitivní porucha se vyskytuje i u jiných onemocnění, jako například po traumatickém poškození 

mozku, fokální epilepsii, po cévní mozkové příhodě, při roztroušené skleróze anebo při onemocnění infekcí HIV 

[Goldberg et al. 2010; 167(7): 845]. 
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Porucha již pacienta v běžném životě mírně omezuje (ztrácí věci, je zhoršena orientace 

v prostoru, oproti dřívějšku se objevují potíže při řízení motorového vozidla49) a často 

pozorujeme i změnu chování oproti původnímu stavu (stažení se do sebe, ztráta zájmu, omezení 

fyzických a sociálních aktivit) [Topinková in Růžička et al. 2003: 56]. Změny chování a nálady 

mohou signalizovat i další velmi časté onemocnění, kterým je deprese. Konrád (2006) uvádí, 

že u lidí s MCI je přítomnost deprese velmi pravděpodobně prodromem počínající demence. 

Onemocnění depresí může totiž příznaky demence kopírovat, při progresi se rozvíjí obraz 

syndromu depresivní pseudodemence. Autor dále poukazuje na to, že deprese je často 

doprovázena přechodným kognitivním deficitem s typickými neuropsychiatrickými příznaky 

kognitivního deficitu – psychomotorické zpomalení a bradypsychismus, snížená chuť k jídlu, 

narušení cirkadiánních rytmů a další. „Pacienti s depresivní pseudodemencí trpí depresí 

indukovaným kognitivním deficitem mimo rámec demence a stěžují si aktivně na poruchy 

paměti a neschopnost myslet nebo se soustředit“ [Konrád 2006; 2: 65–68]. Bartoš (2010) 

upozorňuje na to, že tato kognitivní porucha je způsobena funkční poruchou nálady: depresí a 

je reverzibilní [Bartoš, Hasalíková 2010: 41–42], což je velmi důležitý diferenciálně 

diagnostický faktor. 

To, že si totiž nemocný stěžuje na poruchy paměti, je totiž známkou náhledu a 

schopnosti potíže reflektovat, což je potřeba při diagnostické rozvaze vést v patrnosti. West 

(2012) totiž upozorňuje na to, že u lidí s DAT je totiž obvyklé postižení kognitivních funkcí a 

nedostatek úsudku a sebereflexe, takže plné spoléhání na to, že je perspektiva nemocného 

správná, může vést k chybným doporučením. Výzkumy také prokázaly, že stížnosti na potíže 

s pamětí u lidí s podezřením na Alzheimerovu nemoc významně nekorelují s výsledky měření 

kognitivních funkcí, což naznačuje, že nemocní s AD nepodávají přesnou zprávu o ubývání 

kognitivních nebo funkčních schopností [West et al. 2012; 2(1)]. Galvin (2007) dokonce škály, 

které by sloužily k tomu, aby pacient hodnotil svůj vlastní kognitivní stav, nepovažuje za 

vhodné běžně užívat, právě z důvodu nedostatku náhledu a popírání problémů, a to již od stadia 

mírného postižení kognitivních funkcí, tedy počínající demence [Galvin et al. 2007; 64: 725-

730]. Ve stadiu MCI již lze kognitivní deficit psychometricky zachytit. Jirák (2003) vysvětluje, 

                                                 
49 V Poradně pro poruchy paměti je otázka zda pacient vlastní řidičský průkaz součástí vstupního vyšetření. Pro 

nemocné s MCI či již s rozvíjející se Alzheimerovou nemocí je doporučení, aby přestali řídit auto často velmi 

bolestné. Např. Erten – Lyons (2008) doporučuje o tomto tématu s nemocným diskutovat hned od stanovení 

diagnózy, protože moment, kdy bude muset přestat řídit, určitě přijde, ať už dříve, nebo později. V časných 

stadiích doporučuje individuální přezkoušení řidičských schopností nemocného nejlépe přímo během silničního 

provozu. Hodnocení schopností by mělo probíhat každého půl roku. Rodinní příslušníci a pečovatelé by měli 

velmi pozorně sledovat varovné příznaky, které by mohly předznamenávat nejistoty během řízení. Nemocní, 

kteří mají středně či těžce pokročilou demenci, by řídit neměli vůbec [Erten – Lyons 2008; 70(14): 45-47]. 
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v jakých oblastech tito lidé selhávají. Jedná se především o testy zrakově-prostorových 

schopností, ve kterých se například kreslí trojrozměrné obrazce – krychle, kvádr apod., nebo 

průniky různých obrazců. Dále autor upozorňuje na to, že bývá také porušena časová orientace, 

v testových situacích například nejsou schopni nemocní bez pomoci hodinek popsat, jak budou 

umístěny hodinové ručičky při určitém časovém údaji či říci, kolik je přibližně hodin. Velmi 

brzy dochází k poruše soudnosti, pacienti nejsou schopni odhadnout své schopnosti. Jirák také 

doplňuje, že nemocní ztrácejí náhled své choroby, necítí se být nemocní. „Méně často, než 

například u vaskulárních demencí, si uvědomují úbytek paměti. Dochází k narušení schopnosti 

logického uvažování, intelekt podléhá deteoriaci, což je měřitelné psychometrickými testy“ 

[Jirák in Růžička et al 2003:70]. Luck (2012) považuje včasnou diagnostiku MCI a její případný 

přechod do DAT za klíčovou, vědomí, že je příchod demence pravděpodobný, totiž poskytuje 

čas jednat. Cíleně lze aplikovat preventivní a léčebná opatření (např. kognitivní trénink, zahájit 

léčbu kognitivy), což může pomoci pacientům i jejich rodině připravit se na nemoc [Luck et al. 

2012; 20(11): 943]. 

Brodaty (2006) v souvislosti s časným záchytem kognitivního postižení vyzdvihuje roli 

praktického lékaře. Hovoří o důležitosti screeningu kognitivní poruchy u pacientů v seniorském 

věku, a to i u pacientů, u kterých je byť minimální podezření. To však zároveň klade značné 

nároky na čas i na schopnost rozpoznat zhoršení. Autor otevřeně hovoří o tom, že někteří 

praktičtí lékaři screening kognitivních funkcí odmítají.50 Brodaty povzbuzuje praktické lékaře, 

aby informovali i rodinné příslušníky s poukazem na to, že pozdní zachycení příznaků vede 

logicky k poklesu důvěry v praktického lékaře [Brodaty et al. 2006; 14(5) 391]. I to je důvodem, 

proč považuji za vhodné, aby byly užívány orientační screeningové dotazníky ADL, které 

v případě pochyb vyplňuje blízká osoba nemocného. Vývoj takového dotazníku je i výstupem 

této práce.  

West (2012) zdůrazňuje, že senioři a jejich blízcí by měli být informováni o zvýšeném riziku 

prevalence DAT, které stoupá s věkem člověka. Stejně jako u všech ostatních onemocnění, mají 

nárok na stanovení včasné a správné diagnózy. Adekvátní informování pacienta poté, co mu 

byla DAT diagnostikována, autor považuje za jeden z nejdůležitějších úkolů lékaře, neboť 

                                                 
50 Důvody mohou být různé, v první řadě zřejmě časové. Důležitou roli však podle mě může hrát i to, že sdělit a 

následně srozumitelně vysvětlit pacientovi, že má zřejmě nějakou potíž s kognicí, je lidsky velmi náročné. V ČR 

navíc chybí dostatečný počet specialistů a návazné služby, kde by člověk mohl být dále sledován a kde by i jeho 

rodinní příslušníci měli dostatek prostoru pro vlastní otázky i nabídku možností jak se případně o nemocného 

postarat (poznámka autorky). Sám Brodaty [ibid.] uvádí, že v roce 2007 pouze přibližně 39 % praktických lékařů 

v Austrálii a 26 % praktických lékařů v Kanadě screening kognitivních funkcí u svých pacientů rutinně 

provádějí. 
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Alzheimerova nemoc postihuje jak kognitivní funkce, tak schopnost samostatného fungování 

[West et al. 2012; 2(1)].  

6.1 Principy nových diagnostických kriterií MCI při AN   

 

Snaha o vytváření diagnostických kritérií, které by zachycovaly iniciální fázi 

predemence aktuálně probíhá ve spolupráci mnoha výzkumných center Evropy studií 

DESCRIPA (www.descripa.eu). Pro základní orientaci slouží Petersenova kritéria (2006), která 

jsou založena na 4 bodech, spočívajících v: sám nemocný člověk stěžuje na paměť, jeho 

paměťové funkce jsou objektivně narušeny (do výše 1 – 1,5 směrodatné odchylky pro daný věk 

a vzdělání), ostatní kognitivní funkce jsou zachovány a člověk nesplňuje kritéria demence. 

Sheardová (2010) však upozorňuje na to, že ne každá MCI konvertuje do DAT a tento syndrom 

je značně heterogenní [2010; 11(2): 62–65]. U těch lidí, kteří již kognitivním deficitem 

prokazatelně trpí, se osvědčuje pracovat dle diagnostických kritérií, která definují, kdy přechází 

MCI do Alzheimerovy nemoci. Jak uvádějí Vyhnálek (2012), za MCI při AN bývá označována 

časná symptomatická fáze AN, kdy má pacient kognitivní deficit, který je důsledkem AN 

patologie, ale je ještě zcela soběstačný. Autoři novými diagnostickými kritérii posunují 

možnosti diagnostiky AN do časných stadií, reagují na nejnovější koncept kontinua 

preklinického stadia, mírné kognitivní poruchy a demence při AN a zapojují nejnovější 

diagnostické metody včetně biomarkerů.  

„Koncept MCI při AN se snaží mezi heterogenní skupinou pacientů s MCI rozlišovat jedince s 

přítomností AN patologie. Principem diagnostického procesu této entity je: 

1) Potvrzení obecné diagnózy MCI; v diagnostice MCI při AN je dále cenný průkaz 

dominující poruchy paměti; pro interpretaci neuropsychologického vyšetření nejsou 

stanovena striktní cut-off kritéria ani jednotný protokol vyšetření a je ponecháno místo 

pro klinický úsudek. 

2) Vyloučení jiné etiologie MCI než AN (zejména za pomocí klinického vyšetření, 

zobrazovacích a laboratorních metod) – např. vaskulární etiologie, Lewy body demence, 

frontotemporální demence. 

3) Potvrzení longitudinálního zhoršování v čase. Při splnění kritérií 1–3 mluvíme o tzv. 

MCI při AN splňující základní klinická kritéria“. Pravděpodobnost AN patologie u 

pacientů s MCI zvyšuje též nález autozomálně dominantní mutace způsobující AN“ 

[Vyhnálek et al. 2012; 13(6) 334–337].  
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Ve fázi MCI, která může přejít do časné fáze Alzheimerovy demence, se lze u některých 

nemocných setkat i s projevy postižení nekognitivních funkcí. Autoři Pidrman a Kolibáš (2005) 

hovoří o behaviorálních a psychologických příznacích demence (BPSD). Dále uvádějí, že 

výskyt BPSD znamená menší či větší postižení intelektu, není však s postižením intelektu 

v přímé souvislosti, jinými slovy závažnost BPSD nemusí vždy odpovídat závažnosti postižení 

intelektových funkcí. Pro Alzheimerovu demenci, jak autoři dále podotýkají, je výskyt těchto 

příznaků charakteristický, ale není univerzální, nevypovídá přesně o stadiu demence ani o její 

závažnosti. Diagnostická výpověď v projevech BPSD je proto nízká. „Jsou však významným 

faktorem, který modifikuje chování nemocného a zpětně chování okolí k němu, modifikuje jeho 

schopnost sociálního, rodinného, popř. pracovního nasazení“ [Pidrman, Kolibáš 2005: 15-16].51  

 

6.2 Hodnocení funkčního stavu jako nástroj detekce prvotních 
příznaků DAT 

 

Úvodem je potřeba zmínit velmi důležité postřehy, které Shulman (2000) uvedl 

v přehledovém článku o Testu kreslení hodin, které se týkají procesu hodnocení ADL jako 

takového. Prvním je podmínka, že pro hodnocení funkčního stavu a tedy i aktivit denního života 

má senior po boku někoho, kdo je schopen jej hodnotit realitě odpovídajícím, pravdivým 

způsobem. Ne u všech seniorů je možné tuto podmínku splnit, protože celá řada seniorů 

s kognitivním deficitem žije osamoceně a míra kontaktu s blízkými toto hodnocení neumožňuje. 

Druhým postřehem je pochybnost, kterou autor vznáší v otázce, nakolik je toto hodnocení 

možné uložit do kompetence praktickým lékařům. Jako problematické to vidí ze dvou důvodů, 

tím prvním je zcela evidentní nedostatek času věnovat se pacientům do této míry. Druhou 

překážkou je, že hodnocený se může cítit uražen tím, že naskóruje málo bodů a spolupráce 

pacienta s praktickým lékařem se tak může narušovat. Shulman také podotýká, že rozhodně 

není obvyklé, že jsou praktičtí lékaři seznámeni s administrací testů [Shulman 2000; 15: 549]. 

Navíc, pokud je funkční stav nemocného nemocí postižen natolik, že potřebuje pomoc okolí a 

přitom takový člověk žije sám, nemá praktický lékař mnoho možností jak tuto situaci řešit. 

                                                 
51 Jirák (2003) vysvětluje, že poruchy chování mají různé stupně s různou příměsí agresivity. Od mírných 

projevů verbální agresivity až k agresivitě brachiální. Ta se nejčastěji objevuje v rámci nezvládnutých a 

nepřiměřených afektů vzteku. Stálému neklidu, někdy drobnému, někdy výraznějšímu, se říká agitovanost. Mezi 

BPSD náleží i poruchy afektu a emocí. Může se objevit afektivní inkontinence s výskyty afektů vzteku. Často se 

u nemocných setkáváme s úzkostí, která může být vyprovokována např. změnou prostředí [Jirák in Růžička 

2003: 72] 
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V této situaci se nachází značné množství osaměle žijících seniorů, u kterých se postupně rozvíjí 

kognitviní deficit. Domnívám se, že je velmi důležité blízkým nemocného přiblížit, do jakých 

aktivit ADL se Alzheimerova nemoc promítá nejdříve a hovořit s nimi o celé řadě otázek, 

zejména jak bude o nemocného postaráno, když se jeho stav zhorší. Právě k představení okruhů 

ADL, které jsou DAT postiženy nejdříve, by měl přispět nový dotazník ADL, jenž je výstupem 

této práce. 

Vrátíme-li se do teoretické roviny hodnocení funkčního stavu, Kottorp a Nygård (2011) 

považují za stěžejní právě dobře zacílené a odpovídající hodnocení funkčního stavu. Do něj 

zahrnují sledování aktivit denního života a sociálního fungování člověka pomocí dotazníků, 

které jsou vyvinuty pro diagnostické rozlišení MCI. Tyto nástroje k hodnocení funkčního stavu 

slouží k predikci předpokládaného rizika rozvoje demence, stejně tak jako pro zjištění míry 

potřeby praktické podpory a pomoci, poskytované nemocnému člověku, aby mohl 

kompenzovat funkční postižení ve fázi MCI/časné Alzheimerovy demence [Kottorp, Nygård 

2011;11(5): 647–655]. Sansoni (2007) hovoří o tom, že Pearson (in Kane and Kane 2000) 

stanovil užitečnou pracovní definici pro oblast hodnocení funkčního stavu: V průběhu let začal 

funkční stav znamenat schopnost člověka provádět ty činnosti, které jsou považovány za 

nezbytné pro přežití v moderní společnosti. Hodnocení funkčního stavu zahrnuje tři domény: 

aktivity denního života nebo aktivity sebepéče, instrumentální aktivity denního života a 

mobilitu [Sansoni et al. 2007: 284].  

Dle Kalvacha (2004) se na funkčním hodnocení zdravotního stavu podílejí limitace chorobné, 

involuční, dekondiční i faktory psychosociální.  

Jak dále autor uvádí, hodnocení je možné např.: 

- subjektivním posouzením zdraví, zdatnosti a zdravím podmíněné kvality života; 

- standardizovaným hodnocením zdravím podmíněné kvality života; 

- posouzením fungování na úrovni aktivit denního života ADL; 

- posouzením tělesné výkonnosti, zdatnosti; 

- posouzením specifických markerů identifikovaných jako prognosticky významné; 

- hodnocením populačního zdraví dané věkové kohorty [Kalvach et al. 2004: 126]. 

Autor také podotýká, že schopnost vykonávat běžné denní, rutinní aktivity se snižuje především 

jako důsledek organického mozkového postižení, kdy při prostém stárnutí zůstává schopnost 

denních aktivit zachována, i když je člověk vykonává pomaleji než dříve [Kalvach et al. 2004: 

188]. Aktivity denního života rozdělujeme na základní a instrumentální. „Základní aktivity 

denního života jsou běžné esenciální činnosti a úkoly plněné během dne. Zahrnují 

samoobslužné úkony, jako je najezení, napití, oblékání, mytí a koupání, chůzi a přesuny, 
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schopnost udržet moč a stolici“ [Jarošová 2007: 78]. „Instrumentální ADŽ zahrnují složitější 

činnosti vyžadující většinou využití nějakého předmětu – instrumentu (dále IADL). Patří sem 

např. vaření, nakupování, správa financí, cestování dopravními prostředky“ [Čechová et al. 

2011; 12(3)] 175-176]. Dle Martínka (2011) je hodnocení aktivit denního života velmi 

důležitým ukazatelem běžných aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí. Je to proto, jak autor 

dále vysvětluje, že hodnocení poskytuje důležité informace pro odlišení normálního stárnutí, 

mírné kognitivní poruchy a demence, posouzení účinku léčby nebo progrese onemocnění, pro 

posouzení tíže onemocnění a k dalším účelům [Martínek et al. 2011; 74/107(6)  632]. Martínek 

(2010) také hovoří o tom, že testovací škály aktivit denního života mají i pacienti 

s Parkinsonovou nemocí či po cévní mozkové příhodě.52 „Každé onemocnění má svá specifika, 

ač se spektrum může v některých bodech překrývat, důraz je kladen na jiné dovednosti“ 

[Martínek 2010: 42]. 

Behl (2008) uvádí, že se postižení výkonu aktivit denního života u DAT rozvíjí postupně 

a poprvé se objevuje v období, kdy je kognitivní deficit ještě mírný a postihuje instrumentální 

aktivity denního života i schopnost sociálního fungování nemocného ve vztazích s okolím. 

V pozdějších fázích dochází k progresivní ztrátě autonomie nemocného v základních aktivitách 

denního života. Jedná se o úkony sebepéče, jako je oblékání se, schopnost připravit si jídlo a 

dodržovat osobní hygienu. Postupné zhoršování ADL tedy lze popisovat v určité hierarchii, kdy 

jsou nejdříve postiženy IADL a poté i základní aktivity denního života. Výkon ADL i IADL 

vyžaduje použití kombinace kognitivních funkcí, včetně schopnosti aktivitu zahájit, naplánovat 

a organizovat a úspěšně dokončit [Behl et al. 2008; 20(6): 1141–1159]. 

Atchinson (2011) předkládá výsledky výzkumů Nussbauma a Goreczneho (1995), 

prokazující schopnost neuropsychologických metod předpovídat rozsah postižení funkčního 

stavu. Výsledky potvrzují, že funkční kapacita je závislá na současném úbytku kognitivních 

funkcí a pokračující kortikální postižení je úzce propojeno právě s měřitelným funkčním 

deficitem [Atchinson et al. 2007; 22 100]. Marshall (2011) dále doplňuje, že postižení 

instrumentálních aktivit denního života úzce souvisí s hypometabolismem ve spodní parietální, 

horní okcipitální a spodní temporální oblasti u živých lidí a s celkovým ukládáním amyloidu 

v mozcích u zemřelých pacientů [Marshall et al. 2011; 31: 443–450].  

                                                 
52 Jako například test základních denních činností dle Barthelové. Tento test, hodnotící stupeň soběstačnosti 

nebo naopak závislosti na péči okolí, má 10 položek (schopnost najíst a napít se, oblékání, koupání, udržování 

osobni hygieny, udržení moči, udržení stolice, používaní WC, schopnost přesunu z lůžka na židli, schopnost 

chůze po rovině, schopnost chůze po schodech) se u lidí s DAT neosvědčil, protože je zacílen na jiné oblasti 

[Martínek 2011: 41]. 
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Sikkes (2011) upozorňuje na to, že právě komplex instrumentálních aktivit denního života je 

při časných fázích postižen nejdříve a na zhoršení výkonu v těchto aktivitách se odráží. Proto 

je screening instrumentálních dovedností pro zachycení prvotních příznaků Alzheimerovy 

nemoci tak důležitý. Mnohé studie prokazují, že dotazníky IADL mají značnou diagnostickou 

přesnost, ačkoliv jiní vědci poukazují na to, že hodnocení IADL je problematické, protože 

aktivity, které zahrnuje, jsou velmi specifické [Sikkes et al. 2011: 59]. Mohu potvrdit, že 

v mnohých případech tomu  tak skutečně je. Hodnocení ADL je velmi obtížné i mezi zdravými 

seniory, důvodem může být i něco tak samozřejmého, jako je dělba práce v manželském páru. 

V některých případech totiž manželka například vůbec neparticipuje na finančních 

rozhodnutích (např. podávání složenek) nebo instalování elektrických spotřebičů, protože to 

vždy dělal její muž. Někteří muži si naopak sami nepřipravují jídlo, nevyperou si sami prádlo 

atd. Za těchto podmínek je pak složité objektivní hodnocení kognitivních funkcí provádět. 

 

6.3 Poruchy aktivit denního života jako indikátor DAT 

 

Při detekci prvotních příznaků Alzheimerovy nemoci blízkou osobou nemocného nás budou 

zajímat především projevy postižení aktivit denního života, které lze z vnějšku pozorovat a 

hodnotit. De Vreese (2008) uvádí, že v poslední době byla vyvinuta celá řada hodnotících 

nástrojů, kterými lze posuzovat stupeň funkčního postižení u nemocných demencí. Většina 

z nich využívá hodnocení druhou osobou, protože blízký nemocného, který poskytuje péči, je 

obvykle nejlepším zdrojem informací o tom, jak si nemocný v aktivitách denního života vede. 

To umožňuje plynule sledovat vývoj onemocnění [De Vreese et al. 2008; 25: 186–194]. 

Martínek (2010) upozorňuje na to, že některé dotazníky jsou zaměřeny pouze na komplexnější 

aktivity a takové nástroje mají velký stropní efekt – při velkém postižení již nezachytí další 

zhoršování stavu. Dotazníky, které postihují pouze základní aktivity, mají naopak podlahový 

efekt. Dlouho nezachytí žádnou změnu, proto je potřeba před použitím dotazníku přemýšlet nad 

tím, jakou informaci chceme získat. „Pokud nám jde o rozlišení normálního stárnutí od AN, je 

dobré použít dotazník, který hodnotí komplexní aktivity, náročné na zapojení kognitivních 

funkcí“ [Martínek 2010: 42]. 

Pokud chceme hodnotit tzv. staging onemocnění, což znamená určení rozsahu hloubky 

postižení, pak Martínek [ibid.] doporučuje použití škály, která obsahuje instrumentální i 

základní aktivity a pokrývá více stádií nemoci. Autor také upozorňuje na to, že je důležitá i 

„jemnozrnnost“ dotazníku, tedy jak jemné změny v pacientových ADL dokáže odlišit. Chceme-
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li sledovat zhoršení nebo zlepšení pacienta v čase, volíme dotazník dostatečně citlivý ke změně. 

„Limitující je skutečnost, že citlivost dotazníku nemůže být vyšší, než je citlivost pečovatele k 

příslušné změně“ [Martínek 2010: 42].53  

Kottorp a Nygård (2011) podotýkají, že výzkumy prokázaly, že lidé s MCI trpí omezeními 

v oblasti instrumentálních aktivit denního života, v sociálních a dalších komplexních aktivitách, 

ale stále chybí dostatek znalostí o tom, jak tyto funkční projevy kognitivního deficitu co nejlépe 

zachytit a vyhodnotit právě v heterogenní populaci lidí s MCI. Obecně, existující hodnocení 

nejsou dostatečně citlivá, aby u těchto lidí zachytila drobné změny nebo rozdíly. Proto 

potřebujeme vyvíjet další odpovídající citlivé nástroje hodnocení [Kottorp et Nygård 2011: 

11(5): 647–655].  

De Vreese (2008) předkládá kritéria, která by efektivnímu orientačnímu dotazníkovému 

nástroji k měření postižení způsobeného demencí neměla chybět: 

1) Nástroj by měl vycházet z uznávané definice funkčního postižení vycházející z potíží 

s překonáváním nároků okolního prostředí, vztahujících se k osobní autonomii a 

schopnosti přežití. 

2) Do škály by měly být zahrnuty všechny aspekty ADŽ – volnočasové aktivity, 

instrumentální i základní zároveň. 

3) Nástroj by měl poskytovat informaci i o kognitivním rozměru postižení, zejména 

v oblasti exekutivních funkcí, aby poskytoval účelný náhled na pacientovo funkční 

postižení 

4) Nástroj by měl být prost genderových předsudků, vyjma generově specifických aktivit. 

5) Škála by měla být citlivá vůči změnám v čase, ať již ve smyslu zlepšení, tak zhoršení. 

[De Vreese et al. 2008; 25: 186–194]. Toto jsou kritéria, které slouží jako výchozí vytyčení 

prostoru nově tvořeného dotazníku ADL, který je výstupem této dizertační práce. 

Sansoni (2007) navrhuje, jak by mělo být hodnocení funkčního stavu prováděno. Ideálně by 

hodnocení mělo probíhat pomocí multidisciplinárního týmu, pod vedením ergoterapeuta či 

ergoterapeutky, s použitím dat z přímého pozorování, rozhovoru s pečovatelem a 

standardizovanými škálami (McKeith, et al. 1999) [Sansoni et al. 2007: 284].  
  

                                                 
53 Dalším problémem, který Martínek (2010) předkládá k uvážení, může být, pokud pacienti nemohou určitou 

aktivitu vykonávat kvůli omezení, které nevyplývá z choroby, kterou hodnotíme. S těmito úskalími se různé 

dotazníky vyrovnávají rozličnými způsoby. Některé škály nechávají pečovatele odhadnout, jak by aktivita 

vypadala, kdyby ji pacient měl možnost provádět, nebo vyzývají vyplňující k tomu, aby nebrali v potaz 

onemocnění nevyplývající z AN [ibid.] 
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7 Dopad Alzheimerovy nemoci na okolí nemocného  

 

Když nemocný člověk absolvuje všechna vyšetření,54 je na specialistovi, aby dle nálezu vyslovil 

diagnózu. Ne každá porucha paměti totiž automaticky znamená, že jde o Alzheimerovu nemoc. 

Pokud jsou výsledky vyšetření dle diagnostických kritérií pozitivní, je nemocnému či nemocné 

sdělena diagnóza Alzheimerovy nemoci. Zde je nutno podotknout, že nad jednotnou podobou 

diagnostických kritérií v prostředí České republiky probíhá odborná diskuse, přičemž panuje 

shoda pro užívání kritérií NINCDS – ADRDA u pracovišť, jejichž technické možnosti dosahují 

nároků pro naplnění těchto kritérií. 

Holmerová (2009) upozorňuje na to, že informování je potřeba věnovat patřičnou 

pozornost. Pacient by se měl dozvědět nejen diagnózu onemocnění, ale měl by být seznámen 

s pravděpodobným průběhem onemocnění a příznaky, které jej budou provázet. Tamtéž se také 

dozvídáme, že by lékař tomuto klíčovému kroku měl věnovat dostatek pozornosti a pacientovi 

vše vysvětlit takovým způsobem, aby to bylo pochopitelné i s ohledem na poruchu kognitivních 

funkcí a s ohledem na situaci pacienta, kterému sdělujeme diagnózu, jež zásadně ovlivní jeho 

další život, plány i očekávání [in Jirák et al. 2009: 118]. Tato informace vyvolává širokou škálu 

možných reakcí. V této fázi je velmi důležité poskytnout maximum informací, a to nejen ústně 

sdělených, ale i v písemné formě, ke kterým se pak budou moci vrátit a procházet si je doma. 

Nemocný i jeho blízký v tuto chvíli v Poradně pro poruchy paměti také dostávají kontakt na 

Poradnu pro pečovatele i kontakt na Českou Alzheimerovskou společnost, informační brožuru 

a leták, jak postupovat v sociálních otázkách.  

Callone (2006) popisuje, že někdy se nemocný smíří s nemocí rychleji než ostatní 

členové rodiny. Jindy tomu dle autorky může být zase naopak – rodina, pečovatelé a přátelé si 

zvyknou na nutnost přehodnotit své představy dříve než nemocný [Callone et al. 2006: 89]. 

Samostatnou otázkou je, jak vůbec sdělit tuto diagnózu blízkým lidem. „Bohužel, v naší 

společnosti je Alzheimerova nemoc stižena určitým stigmatem, podobně jako rakovina nebo 

AIDS. Někteří lidé si nechtějí přiznat, že jsou nemocní a jejich blízcí souhlasí s tím, že o tom 

nebudou mluvit. Je srozumitelné, že nemocný i jeho okolí prožívají pocity studu, ale vyloučení 

                                                 
54 V poradně pro poruchy paměti Neurologické kliniky FNKV a v dalších provozech tohoto typu jsou za 

standardní vyšetření považována magnetická rezonance, lumbální punkce, vyšetření krve, jednofotonová 

pozitivní emisní tomografie, komplexní neuropsychologické vyšetření a neurologické vyšetření. V odborných 

psychiatrických ambulancích může být vysloveno podezření na DAT i bez série výše uvedených vyšetření, 

většinou postačí výsledky některého z užívaných kognitivních testů doplněných o CT mozku, stěžejní je 

anamnéza a klinický obraz. Tento postup je šetrnější a vhodný zejména pro seniory ve vysokém věku, pro které 

by zátěž plynoucí z celé řady poměrně invazivních vyšetření neměla kromě potvrzení správné diagnózy žádný 

přínos. 
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tohoto tématu zákonitě zablokuje konstruktivní komunikaci“ [ibid, str. 90]. Pro člověka 

s Alzheimerovou nemocí je důležité, aby byl empaticky informován o tom, že je vhodné, aby 

si „mohl naplánovat další život a učinit rozhodnutí, která jsou pro něj důležitá v době, kdy je 

toho ještě schopen“ [Holmerová in Jirák et al. 2009: 118]. Callone (ibid.) dále doporučuje, aby 

nemocný člověk nejdříve svolal rodinné fórum a společně vytvořili a dohodli plán, podle 

kterého bude vedena péče, kdo se zapojí přímo a kdo bude přispívat finančně, jak účinně 

pečovat v souladu s přáním nemocného [Callone et al. 2006: 92]. Je samozřejmé, že ve většině 

rodin toto dojednávání neprobíhá úplně hladce. Tönnies (2001) při popisu charakteru 

vzájemných příbuzenských vztahů ve společenství podotýká, že jsou nejnáročnější na zvládání 

a jsou nejméně odolné vůči sporům a hádkám, které se objevují všude tam, kde lidé žijí 

pohromadě. Nepřetržitá blízkost a frekvence kontaktu nezahrnuje jen vzájemnou podporu a 

povzbuzení, ale i pravděpodobnost určitého stupně záporných projevů chování [Tönnies 2001: 

76]. 

Nejlépe jsou na tom ti, kdo žijí ve funkční rodině, kde komunikace probíhá konstruktivně a je 

orientována na řešení. Primární je však diskuse, která je vedena s otázkou, zda se členové rodiny 

o svého blízkého postarají, či péči o něj, až to bude třeba, svěří instituci. Obvyklým modelem 

zejména pro Prahu a větší města bývá, že nemocný člověk žije ve svém bytě a někdo z blízkých 

jej několikrát týdně navštěvuje a pomáhá mu zvládat aktivity denního života. Setkáváme se 

však také se seniory, kteří přijdou sami, a jejich obava z Alzheimerovy nemoci je bohužel 

potvrzena vyslovením diagnózy Alzheimerovy nemoci. Tato skupina seniorů buď 

z nejrůznějších důvodů není v kontaktu se svými dětmi (žijí v zahraničí, nekomunikují spolu 

apod.), anebo jsou bezdětní. Zde nastává velký problém, protože není, kdo by jim pomohl 

například s domácností, užíváním léků, finančními záležitostmi apod. Osamělí lidé 

s Alzheimerovou nemocí jsou pak velmi zranitelní a ohrožení zanedbáním péče, nemají přístup 

k sociálním službám55 a bohužel terénní psychiatrická péče v ČR pro tuto cílovou skupinu 

chybí. Ti, kdo jsou zachyceni Poradnou pro poruchy paměti, mají alespoň bazální podporu. 

V Poradně pro pečovatele vyhledáváme možnosti jejich sociálních sítí, sjednáváme vyřízení 

příspěvku na péči, spolupracujeme s jejich praktickým lékařem, ale to je pouhý zlomek z těch 

seniorů, kteří jsou v této situaci.  

                                                 
55 V USA je tato problematika podchycena mnohem lépe než v ČR. Weber, Fox a Burnette (1994) předkládají 

ve svém článku studii, ve které přímo upozorňují na to, že to, zda dotyčný s někým žije, je významným 

prediktorem nejen udržení zdraví a schopnosti být léčen/a, ale i možností využívat služby – včetně obsluhy 

domácnosti, dovážky stravy apod. [Weber et al. 1994: 34(1): 8-15].  



74 

 

Callone (2006) lidem poté, co jim byla diagnostikována DAT, dále doporučuje včasné 

uspořádání zejména finančních náležitostí. Do tohoto uspořádání zahrnuje zejména informace 

o bankovních účtech, informace o pojištění – životním a dalším, doporučuje propočítat měsíční 

životní náklady a další výdaje, zjistit informace o držení cenných papírů, informace o platbách 

a stavu sociálního a důchodového pojištění či připojištění, o výši důchodu a ostatních příjmech, 

osobním majetku, hypotéce či dalších zástavách. Samostatnou kapitolou jsou právní náležitosti, 

pro které autorka doporučuje vyhotovení notářsky ověřené plné moci v otázkách finančních a 

zdravotnických. Dále také Callone považuje za vhodné, aby nemocný člověk sepsal poslední 

vůli a závěť [Callone et al. 2006: 93–95].  

V českém právním prostředí je respektování přání pacienta upraveno v Úmluvě o 

biomedicíně a od 1. 4. 2012 platném zákoně č. 372 o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách), kde se v § 36 setkáváme s institutem „Dříve 

vysloveného přání“.56 K této problematice Kocichová (2012) uvádí, že ve vysvětlující zprávě k 

Úmluvě o biomedicíně k problematice dříve vyslovených přání nalezneme informaci o tom, že 

článek 8 umožňuje v naléhavých situacích výjimku z povinnosti informovaného souhlasu. 

Účelem tohoto článku je postihnout případy, kdy osoby schopné pochopit situaci již dříve 

vyslovily své platné stanovisko (tj. schválení nebo zamítnutí) se zřetelem k předvídatelným 

situacím, za kterých by nemohly vyjádřit svůj názor na takový zákrok. Autorka dále doplňuje, 

že jde tedy o předvídatelné situace. Otázkou je, jak úzce zaměřená mají dříve vyslovená přání 

být. V pokračování Vysvětlující zprávy se setkáváme s vysvětlením, že tento článek se proto 

nezabývá jen naléhavými situacemi, uvedenými v článku 8, ale také situacemi, kdy jednotlivci 

předvídali, že by se mohli dostat do stavu, ve kterém nebudou schopni dát svůj platný souhlas, 

např. v případě progresivní choroby, jakou je senilní demence [Kocichová 2012: 10].  

Holmerová (2009) dále doplňuje, že by také pacient měl mít možnost označit člověka, ke 

kterému má důvěru a který by mu v budoucnu měl pomáhat v důležitých rozhodnutích (a to 

zejména v situacích, kdy touto osobou není rodinný příslušník), a měl by mít možnost 

formulovat svůj postoj k tomu, jaký život by si přál vést ve fázi rozvinuté demence. „Veškeré 

tyto názory by měly být v budoucnu součástí rozhodování o pacientovi v případě, že toho již 

nebude schopen, a měly by se stát součástí opatrovnického spisu v případě omezení způsobilosti 

k právním úkonům a ustanovení opatrovníka“ [in Jirák et al. 2009: 119].     

                                                 
56 Celé znění dostupné na: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-6-listopadu-2011-o-

zdravotnich-sluzbach-a-podminkach-jejich-poskytovani-zakon-o-zdravotnich-sluzbach-18611.html 
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7.1 Alzheimerova nemoc z pohledu rodiny a blízkých, hodnocení 
ADL 

 

S rostoucím počtem nemocných demencí stoupá i počet rodinných příslušníků, kteří o pacienta 

bezprostředně pečují. Jak upozorňuje Zvěřová (2010), role rodinného pečovatele je stresující,57 

onemocnění má významný vliv na psychickou pohodu rodinných pečovatelů i na jejich 

socioekonomický status. „Více než 80 % péče o seniory, kteří jsou závislí na pomoci druhých, 

je v ČR zajišťováno rodinou“ [Zvěřová 2010: 106(5): 307–309]. O tom, s jakými postoji 

pečovatelů se setkáváme v české společnosti, se dozvíme z šetření, která jsou předložena dále 

v textu. V této kapitole se chci zaměřit na dopad této nemoci na rodinu a blízké pacienta a 

popsat fenomény, které pečování o blízkého člověka provázejí. Do Poradny pro pečovatele 

většinou přicházejí blízcí nemocného v době, kdy nemoc pokročí, a oni hledají cestu, jak 

nastavit péči, aby pro nemocného byl pobyt doma bezpečný. Alzheimerova nemoc je zákeřná 

mimo jiné i v tom, že nemocný fyzicky vypadá pořád stejně jako dříve, ale přitom obvykle 

nereflektuje své deficity. Pro jeho blízké je pak mnohem snadnější uvěřit tomu, že si ohřeje 

oběd a bez problémů si dojde na nákup. Přitom postupně narůstá jeho závislost na okolí, a to 

přímo úměrně poklesu schopností v úkonech ADL. Z tohoto pohledu je také velmi zajímavý 

přehled nároků, které na pečovatele DAT klade. Byly zpracovány Williamem Thiesem ve 

sborníku Americké Alzheimerovské Asociace „2012 Alzheimer’s disease fact and figures“. 

Hovoří se zde o tom, že rozsah pomoci, která obvykle bývá člověku s DAT nebo jinou demencí 

poskytována rodinnými a dalšími neplacenými pečovateli, je obvykle větší než u lidí s pouze 

somatickým onemocněním. Pro představu je zde předložen i přehledný výčet úkolů a 

kompetencí, jejichž vykonávání postupně přebírá pečující osoba:  

 

Instrumentální ADL 

- nákupy potravin, příprava stravy a přepravování 

- dohled nad správným užíváním léků a plněním léčebných doporučení s ohledem na 

demenci či další onemocnění 

- hospodaření s penězi a organizace právních náležitostí 

 

 

 

                                                 
57 Za klíčové procesuální tematické okruhy rodinné odolnosti jsou považovány oblast víry členů rodiny v sebe a 

přesvědčení o schopnosti rodiny čelit překážkám a protivenstvím, dále oblast organizačních schopností, 

vzájemné podpory v rodině a sociálních a ekonomických zdrojů odolnosti (jakási „logistika“ odolnosti rodiny) a 

oblast efektivně uskutečňované komunikace, spojené s otevřeným prožíváním emocí, empatií a efektivním, 

vzájemně se podporujícím řešením problémů [Kebza 2005: 105]. 
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Základní ADL: 

- koupání, oblékání, péče o vzhled, krmení, pomoc při používání toalety, zvládání 

inkontinence 

- péče o bezpečí nemocného a zvládání behaviorálních příznaků onemocnění 

- pomoc při pohybu, přemisťování z lůžka na židli 

- dohled nad nemocným, aby se vyvaroval nebezpečných aktivit, aby se netoulal, aby 

se neztratil 
 

Vyhledávání a užívání podpůrných služeb: 

- koordinace lékařské péče a placené domácí péče, osobní asistence nebo domácí 

ošetřovatelské péče home care 

- najímání dalších pečovatelů a dohled nad nimi 

- vykonávání domácích prací 
 

Další obecné povinnosti, které nejsou nutně konkrétními úkoly: 

- organizování péče od rána do večera 

- obecné záležitosti spojené s péčí o příbuzného s DAT, včetně komunikace s dalšími 

členy rodiny o plánu péče, rozhodování a realizování opatření, aby si hlavní 

pečovatel mohl odpočinout 

Thies (ibid.) také podotýká, že rodiny a další neplacení pečovatelé lidí s DAT a dalšími druhy 

demencí musí mnohem nemocným více pomáhat s danými aktivitami denního života než ti kdo 

se starají o seniory bez demence. Více než polovina z těch, kdo se starají o člověka s DAT či 

jinou demencí udává, že musí nemocnému pomáhat s ukládáním do lůžka a vstáváním. 

Přibližně jedna třetina také pomáhá nemocnému s přepravou na toaletu a z toalety, s koupáním, 

vyprazdňováním a krmením. Pečovatelé seniorů bez demence hovoří o menší podpoře 

nemocných v těchto oblastech péče [Thies 2012; 8(2): 131–168].  

 

7.2 Ztrácení blízkého, i když je s námi 

 

Zprostředkovat blízkým nemocného porozumění tomu, v čem spočívá kognitivní deficit a jak 

nemocného ohrožuje (například nevypnutím plynu, vody, podepisováním nejrůznějších smluv 

telefonních operátorů či dodavatelů elektřiny, touláním se, chybnými finančními rozhodnutími 

apod.), je klíčovou rolí poradenského pracovníka. Velmi důležité je i důkladné informování o 

možnostech získání dávky na sociální služby – příspěvku na péči. Blízcí nemocného potřebují 

mít s kým probrat, jak dále postupovat, jak zařídit péči o nemocného, co to obnáší a v jakých 
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oblastech bude potřeba udělat změny oproti dosavadnímu způsobu života. Hovoří i o tom, jaké 

to pro ně je, že ztrácejí člověka, který jim je blízko.58 Manželé či manželky nemocných litují 

svých vysněných představ o společném aktivním stárnutí, děti se vyrovnávají s proměnou 

osobnosti mámy či táty. Holly a Mast (2009) uvádějí, že pro pečující syny a dcery je největším 

zdrojem stresu právě obrácení rolí, následné pocity ztrácení úcty k rodiči jako autoritě a nechuť 

smířit se s tím, že nemocný rodič už nadále není schopen obstát při zvládání svých úkolů [Foizie 

2012: 5-9].59 Comer (2011) nabízí další perspektivu pohledu, když připomíná, že stejně tak jako 

například u blízkých, kteří pečují o nemocného s onkologickým onemocněním, procházejí 

příbuzní pacientů s Alzheimerovou nemocí stejnými pěti stadii vyrovnávání se smutkem, jak je 

popsala v roce 1969 Dr. Kübler-Rossová (1. popírání; 2. hněv agrese; 3. smlouvání; 4. deprese; 

5. smíření, akceptace) [Comer, dostupné na: http:alzcast.org/podcomer]. Při komunikaci 

s příbuznými nemocného je potřeba na tyto fáze vyrovnávání se se smutkem myslet, protože 

zatímco manželka může být ve stadiu deprese, syn či dcera mohou procházet stadiem 

smlouvání. To mívá velmi často podobu intenzivního hledání kontaktů na další specialisty, 

obracení se na nejrůznější léčitele, vyhledávání informací na internetu apod.  

Pidrman (2005) proto klade největší důraz na to, aby pečovatel dostal adekvátní 

informace, které mu pomohou pochopit jednak projevy nemoci, jednak to, že u tohoto typu 

onemocnění vyléčení není možné. „Pro pečovatele je nesmírně důležité, aby se vyhnul 

přehnaným očekáváním, aby si uvědomil náročnost a dlouhodobost péče o nemocného 

s demencí.“ [Pidrman, Kolibáš 2005: 49]. Za klíčové u pečovatelů považuji právě vyhnutí se 

nadměrným očekáváním od nemocného. Při narůstající zátěži je pak pečovateli vnímáno 

chování nemocného jako „naschvál“ („vždyť mohla zamést, po zemi je plno chlupů od psa, ale 

ona nic nedělá!“ anebo „Dříve táta strašně rád jezdil na víkendy k nám, teď se pořád vymlouvá, 

že bydlíme daleko…“). Porozumění tomu, v jaké fázi nemoci se člověk nachází, a požadování 

přiměřeného výkonu dle stavu nemocného, je prevencí proti frustraci „navíc“.  

Velmi názorně předkládá zachovalé schopnosti při postižení Alzheimerovou nemocí Callone 

(2006) v následujícím přehledu:  

 

                                                 
58 Všichni členové rodin se vyrovnávají s bolestí, že se loučí s jedním z nich, s někým, koho mají rádi. Pomalu 

ho ztrácejí, i když ještě žije. Během tohoto dlouhého a pomalého procesu smiřování, prožívají všechny emoce 

spojené s procesem truchlení: popření, neochotu uvěřit, vzpouru, zármutek, stud, hněv, osamělost, vinu, 

žárlivost, bezmocnost atd. [Bujissen 2006: 111].  
59 Důležitý aspekt vztahové rodinné sítě v pozdní dospělosti tvoří vztahy mezi rodiči a jejich dětmi. Na tento 

vztah můžeme pohlížet a hodnotit jej podle schématu, které zahrnuje rolová očekávání a jejich očekáváná sycení, 

která jsou nastíněna ve studii vztahů mezi manželi [Tibbits et al. 1960: 473].  
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Obrázek č. 2 Přehled zachovaných aktivit ADL dle stadia Alzheimerovy nemoci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [Callone et al. 2006: 36] 

 

7.3 Projevy DAT a jejich dopad na blízké okolí pacienta  

 

Projevy Alzheimerovy nemoci jsou okolím viditelné především při snaze navázat kontakt 

s nemocným, projeví se obvykle během komunikace. Na první pohled nemoc viditelná není a 

nemocní se mnohdy těší jinak vynikajícímu fyzickému stavu. Jak popisuje Goffman (2003), 

jedním z hlavních rysů stigmatu je jeho viditelnost, což v tomto případě neplatí. Splňuje však 

podmínku „překážky v interakci“, kdy na oslovení a pokus o rozhovor nemocný reaguje 
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většinou jinak, než očekáváme,60 popřípadě projevuje další symboly stigmatu (které Goffman 

staví proti symbolům prestiže). Člověk s DAT předchozí parametry velmi často naprosto 

splňuje. Autor o těchto projevech hovoří jako o znacích, které „obzvláště účinně upozorňují na 

nesrovnalost znehodnocující identitu daného jedince, čímž narušují vytvoření koherentního 

celkového obrazu o něm, a následně v našich očích snižují jeho hodnotu“ [Goffman 2003: 50–

57].  

Sheardová (2011) upozorňuje na to, že nejzávažnější zátěží pro pečovatele jsou behaviorální a 

psychologické příznaky demence (BPSD), které se během času rozvinou prakticky u všech 

pacientů s touto diagnózou. „Účinným prostředkem v redukci stresové zátěže jsou právě 

nefarmakologické intervence, které mohou pečovatelé využívat ke zvládání především 

behaviorálních komplikací nemoci svých blízkých“ [Sheardová 2011: 12 (3): 124–126]. Mezi 

ně patří například reminiscenční terapie (podrobně viz Janečková, Vacková 2010), validační 

terapie, trénink kognitivních funkcí, muzikoterapie, aromaterapie [Sheardová, ibid.] 

Pidrman a Kolibáš (2005) potvrzují, že péče o nemocného s kognitivním deficitem bez 

projevů BPSD je snazší a vděčnější i proto, že nepřipravený pečující může jednat zkratkovitě, 

což vede k dalšímu navýšení projevů BPSD u nemocného. Autoři upozorňují na to, že role 

pečovatele v péči o nemocného s BPSD je klíčovým faktorem. To, jaké pečovatel zaujímá 

postoje, jaký má k nemocnému vztah, jak je schopen/a zvládat nepředvídatelné situace, emoční 

napětí mezi pečovatelem a pacientem, jsou nakonec těmi faktory, které určí, zda bude nemocný 

schopen dále pobývat ve vlastní rodině či zda bude odsouzen k pobytu v ústavu [Pidrman a 

Kolibáš 2005: 43]. Dále se tamtéž dozvídáme, že péče o nemocného s BPSD znamená péči 24 

hodin denně, protože nepředstavuje jen starost během dne do uspání pacienta na osm, popřípadě 

více hodin v noci, ale zahrnuje i neustálé obavy z nepředvídatelného chování nemocného. 

Pečovatel by totiž, jak dále autoři uvádějí, neměl nemocného opouštět ani při nejrůznějších 

cestách mimo byt, včetně například vyšetření u lékaře. Je tedy pochopitelné, že takto vysoké 

nároky kladené na pečovatele znamenají také vyšší fyzickou i duševní zátěž. Vyšší stresový 

prožitek pečovatele může vést ve svém důsledku ke zhoršení vztahu s nemocným, je proto 

nezbytné, aby pečovatel dobře rozuměl projevům nemocného, dokázal je popsat a uměl na ně 

reagovat. „Je důležité, aby odlišil projevy nemoci (demence, BPSD) od projevů vzdoru či 

neporozumění“61 [Pidrman a Kolibáš 2005: 44].  

                                                 
60 Vzpomínám si na jednoho pacienta, který pokaždé, když jsem jej a jeho manželku na chodbě pozdravila, vstal, 

vyndal kapesník a začal jím leštit okna na chodbě. Byla v rozích mírně špinavá od barvy po malování a pána to 

pokaždé znovu iritovalo.   
61 Následující přehled ukazuje ty vzorce chování ze strany pečovatele, které mohou vést ke zhoršení BPSD či 

k jejich provokaci: 
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Stuart-Hamilton (1999) uvádí spolehlivé důkazy o tom, že péče o dementního pacienta má 

obvykle za následek výrazně vyšší míru deprese, stresu a dalších souvisejících zdravotních 

problémů u pečující osoby62 [Stuart-Hamilton 1999: 221]. Pidrman a Kolibáš (2005) doplňují, 

že prevalence depresí mezi pečovateli, kteří se starají o dementní pacienty, je mezi 15 až 50 %, 

přičemž přes 10 % pečovatelů splňuje kritéria pro některou z úzkostných poruch. Autoři také 

zmiňují, že 7 až 35 % pečovatelů užívá pravidelně některé psychofarmakum. Tamtéž se také 

dozvídáme, že z pohledu duševního zdraví jsou pečovatelé nejvíce ohroženi afektivními 

poruchami, zejména depresí a úzkostnými poruchami.63 „Ty jsou provázeny bohatou 

symptomatologií, somatizačními potížemi, poruchami spánku a poruchami soustředění. 

Z hlediska tělesného zdraví jsou pečovatelé ohroženi celou paletou nemocí, které jsou 

označovány jako psychosomatické. Jde jak o hypertenzi, poruchy trávicího systému, tak častější 

výskyt infekčních onemocnění“ [Pidrman a Kolibáš 2005: 46].  

Dle Foizie (2012) pečovatelé mohou vnímat, že postupně ztrácejí pocit své vlastní integrity a 

poznenáhlu zcela podléhají nárokům role toho, kdo pečuje o nemocného. Autorka upozorňuje 

                                                 
- provádění náhlých a neočekávaných změn v okolí pacienta 

- nečekané změny v časových stereotypech, na které je pacient zvyklý 

- hyperkritický postoj vůči nemocnému 

- ignorování pacientových přání 

- dávání příslibů, které nejsou následně plněny 

- přílišné kontrolování nemocného 

- projevy zloby či agresivity vůči nemocnému 

- přeceňování či nedoceňování možností nemocného 

- nejednoznačné nebo složité příkazy či doporučení 

- nesrozumitelná komunikace (příliš tichá nebo příliš rychlá řeč) 

- nepřiměřeně direktivní přístup 

 

Faktory, které snižují riziko provokace BPSD či zmírňují jejich projevy: 

- empatický, klidný a tvůrčí přístup k pacientovi, který vyplývá z adekvátního vzdělání (poučení) 

ošetřovatele 

- dostatek času, nevyvolávání časového stresu 

- zachování časového stereotypu v režimu dne pro respektování rozumné flexibility 

- adaptabilita pečovatele a schopnost akceptovat nastalé změny 

- realistické požadavky na pacienta a realistická očekávání 

- přiměřená duševní a tělesná zátěž vyžadovaná po nemocném 

- respektování individuality nemocného 

- poskytnutí nemocnému co možná největší samostatnosti, jaká je v dané situaci možná 

- akceptování emočního rozpoložení nemocného 

- pokusit se zachovat si smysl pro humor 

- nezvýrazňovat pacientovy limity [Pidrman, Kolibáš 2005: 46-47] 
 

62
Zvláště zatěžující pro příbuzné nemocných bývá potřeba přizpůsobit se mírným nebo závažnějším projevům 

demence (Pruchno, Resch, 1989) zejména když se projevy nacházejí v pásmu mírného kognitivního postižení a 

neodpovídají představám a očekáváním blízkých; tehdy se stávají výraznými stresory (Morycz 1980, Morris et al 

1988). To trvá obvykle do doby, než dojde k takovému zhoršení, že je jasné, že změny chování jsou způsobeny 

demencí [Vetter et al. 1999: 54; B2(96)]. 
63 Mezi tyto negativní důsledky u těch, kdo sami pečují, patří zejména pocity zatížení, břemene, frustrace, při 

dlouhodobém či profesionálním pečování i syndrom vyhoření [Kebza 2005: 166]. 
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na to, že k pečování jako sociální roli nejsme vychováváni, neumíme si představit přijetí 

zodpovědnosti za tak náročné a omezující rozhodnutí. Bývá spíše zvykem si na to najmout 

někoho, kdo to má v popisu práce. Být sám tím, kdo pečuje, zvyšuje pocity bezradnosti a 

bezmoci, které následně prohlubují zátěž [Foizie 2012: 5-10].  

K zajímavým závěrum dospěli Morrissey et al. (1990), předkládaných Stuartem–Hamiltonem 

(1999). Ten z výsledků šetření usuzuje, že pro míru pociťované deprese může být rozhodující 

právě význam sociální role pečovatele (ve studii jimi byli výhradně partneři). Jak autor dále 

podotýká, nemá-li pečovatel placené zaměstnání a zůstává-li naplno v domácnosti, dostává se 

postupně do situace, ve které pomalu dochází k omezování společenských kontaktů a narušení 

výkonu každodenních povinností spojených s plnou náloží povinností souvisejících s vedením 

domácnosti; tyto dva faktory jsou spolu s mírou postižení partnera autorem považovány za 

hlavní příčiny deprese. Dále je tamtéž uváděno, že naopak u partnerů stále docházejících do 

zaměstnání byl zjištěn menší vliv závažnosti partnerova postižení, ale zároveň větší narušení 

výkonu každodenních domácích činností. Velmi zajímavý je závěr, ve kterém autor formuluje, 

že velké množství přátel a příbuzných dokáže zmírnit depresi u partnerů trvale přítomných 

v domácnosti, ale naopak ji zvyšuje u zaměstnaných partnerů. Tyto výstupy Stuart-Hamilton 

(ibid.) interpretuje tak, že v tomto druhém případě patří mezi „přátele“ i kolegové ze 

zaměstnání, kteří mohou stres nechtěně zvyšovat (poskytují sice příležitost k interakcím, nejsou 

však většinou zdrojem pomoci). Značnou roli zde hraje i postoj pečovatele a jeho ochota 

přijmout pomoc, avšak tento postoj ovlivňuje hloubka deprese, která má částečný vliv na míru 

vnější pomoci a schopnost jejího přijetí pečovatelem [Stuart-Hamilton 1999: 221-222].  

Dotýkáme se zde pojmu sociální opora, u kterého se na chvíli zastavíme. Kebza (2005) 

sociální oporu popisuje jako důležitou položku, která byla identifikována mezi faktory 

moderujícími vliv nepříznivých životních událostí na psychiku člověka. „V rámci koncepce 

sociální směny může být sociální opora definována jako probíhající transakce zdrojů mezi členy 

sociální sítě a explicitním nebo implicitním cílem posílení či podpoření pocitu osobní pohody“ 

[Kebza 2005: 153]. Kebza (ibid.) pojem sociální opora vnitřně rozlišuje na anticipovanou 

(očekávanou) sociální oporu, mobilizaci (aktivaci) sociální opory a získanou (obdrženou) 

sociální oporu. Jak autor dále uvádí, diferenciace podle těchto kritérií se objevuje teprve až ve 

studiích z počátku devadesátých let, kdy anticipovaná sociální opora („anticipated,“ též 

očekávaná „expected,“ vnímaná jako dosažitelná „percieved available,“ kognitivní „cognitive“) 

je anticipativně založený konstrukt, zatímco získaná „obdržená“ („recieved,“ též behaviorální 

„behavioral,“ objektivní „objective“) sociální opora je retrospektivně založený konstrukt. Dále 

se také dozvídáme, že anticipovaná opora je přesvědčení („belief“), že významné blízké osoby 
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jsou připraveny pomoci, objeví-li se taková potřeba a že anticipovaná sociální opora je primárně 

reflexí sociálního prostředí. Kebza tamtéž dále podotýká, že tento typ opory reprezentuje 

obecný pocit jedince, že je ostatními akceptován, že se o něj zajímají a že mu pomohou, bude-

li to potřebovat. Podle autora je reprezentací toho, jak jedinec vnímá své sociální začlenění 

(„social embeddeness“). Jak se však dočteme dále, získaná sociální podpora naproti tomu 

představuje pomocné transakce (např. emocionální, instrumentální nebo jiné povahy), jichž se 

jedinci skutečně dostalo. „Anticipovaná sociální opora reflektuje obecná očekávání jedince, 

zatímco získaná sociální opora je založena na konkrétní zkušenosti ve specifické situaci. U 

anticipované sociální opory je předpokládán pozitivní vliv na pohodu a zdraví. U získané 

sociální opory nejsou podle některých výzkumů vyloučeny ani negativní důsledky“ [Kebza 

2005: 162–163].  

U negativních důsledků ještě chvíli zůstaneme. Goffman (2003) nabízí vysvětlení, jenž podle 

mého názoru nabízí vhled do situace pečujícího o člověka s DAT, který se snaží zuby nehty, 

aby rychlost progrese onemocnění byla co nejmenší a co nejméně viditelná pro okolí. Mohu 

potvrdit, že u některých pečujících se setkáváme s tím, co Goffman (ibid.) popisuje jako 

„techniku kontroly informací“. Pečující jsou k vyplývající odlišnosti nemocného citlivější, než 

je on sám a stávají se pro nemocného jakýmsi ochranným kruhem, ve kterém je přijímán jako 

normální člověk ve větší míře, než tomu ve skutečnosti je [Goffman 2003: 115]. Je pak 

samozřejmé, že setkání s přáteli z „dřívějška“ přináší velké riziko selhání a odhalení, takže 

pečující dobrovolně přistupuje k sociální izolaci.     
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7.4 Rozhovor s pečujícím v Poradně pro pečující 

 

Pro měření zátěže u pečujících osob byla vyvinuta celá řada dotazníkových nástrojů.64 Za jeden 

z nejužitečnějších nástrojů sama z vlastní zkušenosti považuji rozhovor s pečující osobou. 

Základními předpoklady pro tento rozhovor jsou dostatek času a vhodné prostředí bez 

stanoveného časového limitu (pro ambulantní pacienty Poradny pro poruchy paměti je 

pojišťovnou hrazen čas 30 minut, přičemž vyšetření, komunikace s nemocným i pečovatelem i 

při udržení svižného tempa není možné zkrátit pod 55 minut, pokud chce zdravotník zachovávat 

alespoň základní normy slušnosti). Systematické měření zátěže pečujících není v českém 

prostředí příliš rozšířené, jedním z důvodů je podle mne omezená nabídka následných služeb, 

takže i když je u pečovatelů zjištěna vysoká zátěž, možnosti reagovat na to nějakým 

systémovým opatřením prakticky chybí. Poradny pro pečující jsou zřízeny v ČR v počtu okolo 

deseti pracovišť celkem a nacházejí se spíše ve velkých městech. Provozované jsou především 

církevními organizacemi. Potíž je však v tom, že nemocní jsou rozmístěni po celé České 

republice. 

V Poradně pro pečovatele Neurologické kliniky FNKV je pro pečující zajištěna školená 

pracovnice, která má pro tuto činnost odpovídající zázemí a pro komunikaci s pečujícími není 

stanoven arbitrární časový limit. V tom shledávám velkou výhodu, protože pečující obvykle po 

určitou dobu hovoří o aktuální situaci a než by bylo možné klást otázky, zřejmě by tento limit 

vypršel a schůzka by nesplnila svůj účel. Struktura rozhovoru s pečovatelem je následující: 

Nejprve je požádán/a o poskytnutí orientace v situaci ohledně péče o nemocného. Poté následují 

otázky mapující postoj pečujícího v oblasti, co pečující vnímá jako aktuální problém. 

S pečujícím poté procházíme možnosti péče, nejprve rodinné zdroje a pak hovoříme o 

institucionální variantě zajištění péče a čerpání podpůrných služeb. Kladu otázky i ohledně 

průběhu dne, podávání stravy, vylučování, bezpečnosti nemocného ve smyslu pohybu po bytě, 

pohybu venku, kontaktu s dalšími lidmi. S pečujícím je otevřena i otázka, zda již přemýšlel/a o 

tom, jak dále postupovat při zhoršení nemoci a možných rizicích spojených s progresí 

onemocnění.  

                                                 
64 Obvykle bývá zmiňována škála Zarit Burden Inventory Interview, jak uvádí například Zvěřová (2010). Jde o 

22položkový dotazník sestavený Stevenem Zaritem v roce 1983, který měří subjektivní zátěž pečovatele. Pečující 

kroužkuje u jednotlivých odpovědí četnost výskytu svých pocitů (např. pocit nedostatku volného času, pocit 

nejistoty, zlosti, frustrace, napětí apod.). Vyšší skóre indikuje vyšší zátěž pečovatele (hodnoty 0–21 značí 

minimální nebo žádnou zátěž, 21–40 je mírná až střední zátěž, 41–60 střední až těžká zátěž, 61–88 těžká zátěž) 

[Zvěřová 2010; 106 (5): 307-310].  
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Pečující jsou také dotazováni na to, jak hodnotí své zdroje, jak zvládají úkony péče. Indikátory 

„zahlcení péčí“ jsou například když pečující osoba sama nemá čas navštěvovat vlastní lékaře. 

Ptám se, zda má pečující čas dojít si k zubaři, ženy na pravidelné gynekologické prohlídky 

apod. Velmi časté u pečovatelů bývá odkládání vlastních operačních zákroků či pobytů 

v lázních apod., protože mají obrovské obavy o to, kdo jiný by se postaral. Matýsková (2004) 

k této problematice doporučuje několik bodů, se kterými lze jen souhlasit. Například že by 

pečující osoba neměla zapomínat na sebe. Autorka doporučuje, avšak s vědomím, že ne vždy 

je to reálné, aby si pečující osoba zorganizovala čas a péči takovým způsobem, aby měla 

vyhrazený jeden den v týdnu (a nejlépe i určitou část každého dne, např. 1 hodinu) pro sebe a 

své zájmy. Také připomíná, že je pro pečovatele nutné pěstovat aktivní sociální kontakty, 

neuzavírat se do sebe, a varuje před velmi častým modelem, kdy pečující postupně utlumuje 

kontakty s okolím a zůstává doma se svým údělem, starostmi, pocity studu [Matýsková in 

Sýkorová et al. 2004: 50–51].  

V závěru setkání diskutujeme další nastavení péče, možné rozšíření počtu pečujících o externí 

síly, pečujícím jsou předány konkrétní informace, jako například jak žádat o příspěvek na péči, 

kontakty na pečovatelskou službu, služby osobní asistence, odlehčovací služby, které jsou 

nejblíže bydlišti nemocného. Pro tyto účely jsem vytvořila i informační leták, který v plném 

znění naleznete v příloze 11. Pokud pečující projeví zájem o informace o zařízeních se 

zvláštním režimem, rovněž dostává příslušné kontakty. Bohužel, jak velmi trefně shrnuje 

Svobodová (2007), toto ostré dilema – zda se starat doma či řešit situaci umístěním blízkého do 

ústavního zařízení je v ČR zapříčiněno nedostatečně rozvinutým sektorem nabídky služeb, 

které by pomáhaly seniorům v domácnosti. Dalším aspektem je velmi nízká náhrada příjmu 

domácího pečovatele, kdy příspěvek na péči nedosahuje úrovně výše mzdy při plném 

pracovním úvazku [Svobodová 2007:(3)-24]. 

Standardně všichni pečující tedy dostávají leták s informacemi o půjčovnách pomůcek, 

kontakty na poradny pro rodinu a mezilidské vztahy, právní poradny a stručné odkazy na 

literaturu spojenou s tématem Alzheimerovy nemoci (viz příloha 11), a to jak odbornou, tak 

beletristickou. Myslím, že tento typ poradenské práce by se osvědčil i u vážně nemocných a 

jejich blízkých, které postihlo i jiné nevyléčitelné onemocnění. Zejména proto, že informace, 

základní lidská podpora a možnost sdílet svou zkušenost chybí nejen pečujícím o lidi 

s Alzheimerovou nemocí. 
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8 Stadia Alzheimerovy nemoci  

 

V následujícím oddíle se dozvíme o stagingu, tedy hodnocení hloubky a rozsahu onemocnění. 

Pro účely této práce je sice klíčová oblast prvního stadia, ale domnívám se, že pro pochopení 

dynamiky onemocnění je vhodné představit průběh Alzheimerovy nemoci, která končí úplnou 

závislostí nemocného na okolí. Ze stadia MCI dochází u řady postižených k progresi do 

Alzheimerovy nemoci. Velmi přehledně staging DAT představují Braak et Braak (1995), kteří 

předkládají postup onemocnění neurobiologickou optikou. Rozlišují šest stadií progrese nemoci 

s ohledem na výskyt tangles a probíhající patofyziologické změny (stadia entoriálních příznaků, 

které značí číslicemi I.–III., jsou bez klinických příznaků. Limbická stadia, značená číslicemi 

III.–IV. provázejí postupné projevy nastupující Alzheimerovy nemoci, u stadia postižení 

neokortexu ve stadiích V.–VI. je Alzheimerova nemoc již plně rozvinuta [Braak et Braak 1995; 

16 (3): 271–278]. 

Obrázek č. 3 Vztah kognitivního postižení a klesající soběstačnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [Bartoš a Martínek 2013;17/I : 24] 
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Z hlediska poskytování péče budu vycházet z dělení na tři stadia Alzheimerovy nemoci, které 

je také běžně užívané. Za užitečné také považuji zmínit specifický průběh truchlení po úmrtí 

nemocného s AN.  

8.1 První stadium DAT 

 

První stadium, jak předkládá Fanfrdlová (2006), obvykle trvá tři roky. Příbuzní si začínají 

všímat prvních změn, které signalizují počínající demenci a bývají chvílemi reflektovány i 

pacientem samotným (tedy nemocný může mít do určité míry ještě zachovaný náhled). Autorka 

uvádí, že mezi časté příznaky patří poruchy paměti, výbavnost slov, často bývají přidruženy 

obtíže v oblasti koncentrace a pozornosti. Dále také váznou organizační domluvy v rámci 

rodiny, nemocní si obtížně vybavují, co dělali včera, opakovaně hledají běžné věci (brýle, 

peněženka, klíče, doklady atp.). Autorka dále hovoří o dalších příznacích, mezi které mohou 

patřit problémy s prostorovou orientací, nemocní často omezují své aktivity, přestávají sledovat 

oblíbené seriály, ztrácejí zájem o své koníčky apod. Právě toto jsou oblasti, které se promítají 

do výsledného dotazníku, sloužícímu k zachycení prvotních příznaků DAT a který je i 

výstupem této práce. Podle autorky nemocní vnímají, že selhávají, což se následně odráží na 

jejich depresivní a dysforické náladě. „Často se můžeme setkat s tím, že nemocní maskují své 

deficity, omlouvají je, hledají nejrůznější vysvětlení, což je v důsledku stojí ještě více sil“ 

[Fanfrdlová in Preiss, Kučerová 2006a: 141]. Jirák (2003) dále výčet příznaků doplňuje o potíže 

s manipulací s penězi, které mají konkrétní projevy. Například narušení schopnosti správně 

zaplatit v obchodě, vyzvednout si peníze prostřednictvím platební karty apod. „Nemocným 

vypadává naučená schopnost obsluhovat domácí elektrospotřebiče (automatickou pračku, 

mikrovlnnou troubu apod.), vařit, uklízet, provádět řemeslné práce“ [Jirák in Růžička et al 

2003: 71]. Holmerová (2009) proto zdůrazňuje nutnost časné diagnostiky demence, aby si 

nemocný mohl naplánovat další život a učinit rozhodnutí, která jsou pro něj důležitá, v době, 

kdy je toho ještě schopen [Jirák et al 2009: 118]. Velmi srozumitelně předkládá postupný rozvoj 

kognitivního deficitu Bujissen (2006) na obrázku č. 4:  
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Obrázek č. 4 Ubývání „svazků z knihovny paměti“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [Hans Bujjisen 2006: 31]  

 

8.2 Druhé stadium DAT 

 

Ve druhém stadiu dochází k dalšímu prohlubování paměťového deficitu, prohlubuje se 

poškození zrakově–prostorových funkcí, nemocní se snadno ztratí v neznámém prostředí a 

ztrácejí jistotu v prostředí známém. Fanfrdlová (ibid.) dále popisuje, že je pro nemocné stále 

problematičtější si něco zorganizovat, dodržet správné pořadí úkonů. Autorka hovoří o 

pokračující deterioraci symbolických funkcí (fatických, praktických, gnostických), řeč se stává 

málo obsažná, nemocný stále hůře rozumí, ale je schopen opakovat. Dále se tamtéž dozvídáme, 

že z poruch praktických schopností bývá přítomna konstrukční apraxie (nemocní nejsou 

schopni obkreslit komplexnější, později i jednoduchý obrazec), obléknout se, přestávají být 

schopni počítat, psát a číst. Mimo progresi kognitivních funkcí se začínají objevovat i 

psychiatrické symptomy BPSD, kdy se objevují poruchy efektivity, emotivity, poruchy nálady. 

„Je logicky pochopitelné, že veškeré zmíněné kognitivní alterace spolu s BPSD vedou ke 
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změnám v sociálních interakcích a mají výrazný dopad na jejich samostatné a praktické 

fungování“ [Fanfrdlová in Preiss, Kučerová 2006a: 141]. Haškovcová (2010) také upozorňuje 

na to, že někdy podivné chování nemocných může souviset s odtlumením jejich sexuální 

aktivity. Příkladem dle autorky může být nejen vulgární pokřikování, ale obnažování se či 

masturbace na veřejnosti [Haškovcová 2010: 263]. Fanfrdlová tamtéž pokračuje dalším výčtem 

oblastí, ve kterých nemocní postupně selhávají, například v řízení motorového vozidla, 

nakupování běžných věcí, přípravě jídla, úklidu, praní a posléze i v základních hygienických 

návycích [ibid., str. 141]. Jirák (2003) dodává, že v této fázi nemoci bývají také časté útěky 

z bytu či pokusy o útěk z nemocnice či zařízení sociálních služeb. Dále autor hovoří o tom, že 

se u pacientů často objevuje ničení věcí, jako třeba trhání prádla a stálá, neúčelná kutivost. 

Tamtéž se také dozvíme, že se někdy, zpravidla přechodně, mohou vyskytnout psychotické 

příznaky,65 například krajně nesystematické paranoidně–persekuční bludy. „Přidružená deliria 

bývají u DAT poměrně vzácná a jejich přítomnost většinou znamená přítomnost nějaké 

somatické komplikace (uroinfekce, pneumonie apod.). Spánek nemusí být u lidí s DAT 

podstatně narušen co do smyslu hloubky a kvality, i když dochází ke zkrácení IV fáze non REM 

spánku“ [Jirák in Růžička et al 2003: 72].  

 

8.3 Třetí stadium DAT 

 

Třetí stadium onemocnění je, jak tamtéž uvádí Fanfrdlová (2006), spojeno s pokročilou a 

nezvratnou kognitivní deteoriací, osobnostní degradací a dalším rozvojem neurologické 

symptomatologie. Autorka popisuje, že u nemocného člověka dochází k výraznému ochuzení 

verbální komunikace, progreduje afázie, posléze pacienti přestávají být zcela schopni 

komunikace, bývají apatičtí, může být přítomen mutismus (oněmění). V terminální fázi nemoci 

se vytrácí i oční kontakt nemocného s okolím, nemocní bývají kompletně dezorientováni. 

Tamtéž se také dozvídáme, že nemoc pokračuje rozvojem obrazu globální demence, 

progredující poruchou symbolických schopností i schopností gnostických. Nemocní už nejsou 

schopni rozpoznat své blízké ani okolní předměty, jako je třeba jídlo – používají je 

neadekvátním způsobem nebo vůbec nevědí, co si s ním mají počít. Nemocní v této fázi jsou 

                                                 
65 K rozvoji psychotických příznaků mohou vést změny v nabídce dopaminergního systému. Hlavním 

psychopatologickým faktorem není jen pouhý pokles daného mediátoru, ale právě již zmíněná nerovnováha 

všech mediátorů navzájem. Jinými slovy, v určitý okamžik může dojít k relativní převaze nabídky dopaminu, 

která je navíc doprovázena nedostatečnou zpětnou inhibicí. Důsledkem jsou psychotické příznaky (zejména 

bludy, halucinace). Podobně tomu je i při případném rozvoji manických příznaků v rámci BPSD [Pidrman, 

Kolibáš 2005: 37].   
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inkontinentní, akinetičtí, naprosto odkázaní na péči okolí. „Z psychiatrické symptomatologie 

mohou být přítomny BPSD, psychotické stavy, tranzitorní delirantní stavy (stav kvalitativně 

změněného vědomí), alterace psychomotorické aktivity, narušený cyklus spánku – bdění, místy 

halucinace a bludy. Z neurologických příznaků se u nemocných v této fázi můžeme setkat 

s extrapyramidovými příznaky, epileptickými záchvaty či myoklonickými záškuby“ 

[Fanfrdlová in Preiss, Kučerová 2006a: 143].  

Vavrušová (2012) podotýká, že pacienty v tomto stavu nejčastěji ohrožují na životě infekce – 

obvykle dýchacích a močových cest. „Zhoršení celkového stavu způsobené právě některým 

z těchto onemocnění bývá také nejčastější příčinou přijetí do zdravotnických či sociálních 

zařízení“ [Vavrušová et al. 2012: 174]. Holmerová (2009) upozorňuje na častý paradox, kdy se 

spoře komunikující pacienti v terminálním stadiu demence stávají předmětem zdravotnické 

péče „a jsou na nich prováděny mnohdy neuvěřitelné výkony, které naprosto nevedou ke 

zlepšení kvality jejich života, ale přinášejí jim jen diskomfort, stres a utrpení“ [Jirák et al. 2009: 

131]. Tamtéž také Holmerová nabízí jasnou vizi, jak by péče o pacienty v terminálním stadiu 

DAT měla vypadat. Hovoří o tom, že ve fázi těžké demence a v terminálních stadiích by mělo 

být dbáno především na péči paliativní, což je péče podpůrná a úlevná, taková, která klade důraz 

na mírnění symptomů nemoci a utrpení, které nemoc způsobuje. Lidé v terminální fázi nemoci 

jsou nesmírně křehcí a dle autorky mohou mít bolest a různé další obtíže, které nedokážou 

vyjádřit. Proto Holmerová (ibid.) klade na srdce pečovatelům, aby se naučili metodám, jak je 

možné hodnotit a pozorovat bolest, a stejně tak i pozorovat jiné příznaky a skutečnost, zda se 

pacientovi nedaří dobře či naopak je v relativním pohodlí a pohodě. „Nikdy bychom neměli 

připustit, že demence je ztrátou duše, ztrátou lidství nebo ztrátou lidské důstojnosti. Není tomu 

tak. I lidé v terminální fázi demence mají své prožitky, jen nám je nedokážou sdělit“ [ibid: 133].  

 

8.4 Specifika truchlení po úmrtí blízkého člověka nemocného 
Alzheimerovou nemocí 

 

Alzheimerova nemoc patří do rodiny progresivních, smrtelných neurodegenerativních 

onemocnění a bohužel není možné ji vyléčit. Italská vědkyně Alessandra Raccichini s kolegy 

v roce 2009 publikovala článek, ve kterém předkládá informace o zátěži pečovatele u 

nemocných, kteří jsou ve stadiu střední a těžké DAT. Hovoří o tom, že Alzheimerova nemoc je 

onemocnění, které je mimořádně náročné na pozornost a zdroje pečovatelů, kteří jsou však sami 

mnohdy ponecháni mimo veškerý zájem okolí. Dle autorky se zátěž liší podle toho, zda 

nemocný člověk s pečovatelem žije v domácnosti, anebo nemocného navštěvuje v instituci. 
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Bezprostřední zátěž je vždy vyšší u těch, kdo se o nemocného starají doma. Pro obě skupiny 

však nalezla podobné proměnné, jako je pokles emocionálního prožívání směrem 

k nemocnému. U žen byl zaznamenán vyšší výskyt pocitů zahanbení a beznaděje, muži naopak 

vykazovali vyšší informovanost a orientaci na řešení problémů. U obou skupin je velmi důležité 

na míru šité poradenství, které respektuje odlišnost potřeb toho kterého pečovatele [Raccichini 

et al 2009; 24: 377–381].  

I zátěž, která je spojena s úmrtím blízkého, je zákonitě prožívána jinak, probíhá-li umírání 

v domácích podmínkách a jinak, když nemocný zemře v instituci. Serena Passoni v roce 2014 

publikovala článek, ve kterém upozorňuje na to, že u lidí s duševní nemocí a zejména u 

nemocných demencí dochází velmi často k rozvoji tzv. „syndromu pečujícího“, který může u 

pečujících osob vyústit v závažné afektivní poruchy a pojednávám o nich v předchozím oddílu 

této práce. Passoni (2014) se však v první řadě věnuje tématu ztráty, se kterou se pečující 

vyrovnávají u nemocných s demencí v několika vlnách. Ztrácejí totiž nejdříve blízkého člověka, 

reciproční emocionální vztah, osobní svobodu, sociální a pracovní příležitosti, vlastní zdraví, 

ale i možnost odjet na dovolenou.  

Truchlení ze ztrát často předchází dobu fyzické smrti nemocného a je během pečování 

všudypřítomným společníkem. Autorka dále tamtéž popisuje, co prožívají rodinní příslušníci 

po úmrtí blízkého, kterému se věnovali každý den. Najednou dojde ke ztrátě náplně času. 

Rituály, které se v některých kulturách pojí s úmrtím, v dnešní evropské společnosti nemají 

obvykle prostor, a tak jsou pozůstalí na zármutek sami. U pozůstalých, kterým blízký zemře na 

demenci, popisuje Passoni riziko komplikovaného prožívání truchlení, tzv. prolonged grief 

disorder (dále PGD, lze přeložit i jako protrahované truchlení). PGD je syndromem, který 

charakterizuje intenzivní pocit touhy a pocit chybění zemřelého, navracející se znepokojující 

myšlenky na jeho nebo její ztrátu, takže se pozůstalý nemůže soustředit na prožívání vlastního 

smutku. Uzavírá se do sebe, nemá potřebu udržovat mezilidské vztahy a pouštět se do pro něj 

obohacujících aktivit.  

V diagnostickém a statistickém manuálu duševních poruch Americké psychiatrické asociace 

DSM – V., jak dále Passoni (ibid.) popisuje, hraje roli kromě kritérií spojených s prožíváním, 

také časové hledisko. PGD se rozvíjí, pokud výše uvedené symptomy trvají déle než půl roku 

a závažně zasahují do důležitých životních domén pozůstalého člověka. PGD se u těch, kdo 

pečovali o nemocného s demencí, vyskytuje častěji a sami členové rodin, ve kterých došlo 

k úmrtí blízkého z důvodu demence, popisují stav tzv. trojí ztráty. Za prvé je to pozvolná ztráta 

pacientovy osobnosti, za druhé ztráta obsahu času poté, co byl nemocný přijat do instituce, a za 

třetí ztráta poté, co nemocný člověk zemře [Passoni et al. 2014; 9: 147–149].     
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9 Možnosti a limity v péči o nemocné nejen 
Alzheimerovou nemocí   

 

Tato kapitola předkládá shrnutí možností péče o nemocného a představuje dopady i limity, které 

s sebou přináší rozhodnutí pečovat doma, ale i rozhodnutí umístit blízkého do instituce. Když 

je diagnóza DAT podle diagnostických kritérií stanovena, je nanejvýš vhodné diskutovat 

otázku, jak zajistit péči o nemocného, až bude nemoc progredovat. Díky vhodně nasazené léčbě 

(podrobně viz Sheardová et al. 2007: 70/103(5): 589–594]66 lze značně prodloužit dobu 

relativní nezávislosti nemocného, informovat jeho rodinné příslušníky o možnostech podpory 

a o tom, jaké jsou alternativy péče.67 Tyto kroky mají velký smysl a dopad. A právě proto je tak 

důležitá včasná detekce Alzheimerovy nemoci, ke které by měl přispět i dotazník, jež je 

finálním výstupem této práce. Topinková uvádí odhad, ve kterém by zpomalení progrese 

onemocnění nebo oddálení jejího vzniku o 5 let znamenalo snížení celkových nákladů o 

polovinu. Symptomatická léčba kognitivy by snížila např. ve Spolkové republice Německo 

náklady na péči o přibližně 1.6 miliardy eur ročně [Topinková 1999: 19]. 

Podstatné je, aby se nemocný či nemocná v rámci svých schopností podílel/a na 

rozhodování, jak bude zajištěna soustavná péče o ně samotné, až ji bude potřebovat. Je velmi 

důležité, aby se nemocný člověk i členové rodiny dohodli o managementu péče a měli představu 

o tom, jak budou postupovat v době, kdy se bude stav nemocného zhoršovat. Možnosti jsou 

v zásadě dvě, buď vybrat vhodné zařízení,68 které zajišťuje péči o nemocné s demencí, tzv. 

zařízení se zvláštním režimem, anebo pečovat o nemocného doma. Dle Holmerové (2009) je 

optimální formou péče o tyto pacienty péče doma s možností pobytu v denním stacionáři, 

zaměřeném na pacienty s demencí.69 V situaci, kdy nemocný nemá adekvátní rodinné zázemí, 

však Holmerová doporučuje hledat ústavní řešení pro dlouhodobý pobyt [Jirák et al. 2009: 121]. 

Stejně je potřeba postupovat v okamžiku, kdy jsou rodinní pečovatelé vyčerpáni natolik, že už 

další poskytování péče v domácích podmínkách není možné.  

Caron, Ducharme, a Griffite (2012) popsali toto rozhodování jako mnohokrát odkládané, a to 

tak dlouho, jak to jenom jde, obvykle buď velmi špatně naplánované, anebo neplánované vůbec 

                                                 
 
 
67 Farmakoterapie Alzheimerovy nemoci není předmětem této práce. 
68 Přehled zdravotně- sociálních služeb není předmětem této práce (podrobný přehled viz Dvořáčková 2012) 
69 Denní stacionář slouží pacientům po celý den, několik hodin denně, nebo jen po několik dnů v týdnu, a to 

individuálně podle potřeb pacientů s demencí a jejich rodinných příslušníků (podrobně viz Holmerová in Jirák et 

al. 2009). V této kapitole se také dozvídáme o ochraně pacientů s demencí, o omezovacích prostředcích či o tom, 

jak je to se souhlasem s pobytem v zařízení. 



92 

 

a naplněné očekáváním viny a studu. Důvody k umístění nemocného do ústavního zařízení 

bývají multifaktoriální a mohou zahrnovat psychické vyčerpání, chronický nedostatek spánku, 

problematické chování nemocného a zhoršení zdravotního stavu pečovatele [Foizie 2012: 5-

11]. Umístění je však opravdu potřeba promýšlet s dostatečným časovým předstihem, právě i 

s ohledem na kapacity zařízení. Diagnóza Alzheimerovy nemoci je totiž pro přijetí do běžného 

domova seniorů kontraindikací.70  

Svobodová (2008) v „Analýze dostupnosti institucionální péče o seniory z regionálního 

pohledu“ předkládá data, ze kterých je zřejmé, že kapacita současných zařízení je nedostatečná. 

Nejstarší věkovou strukturu z krajských měst má jednoznačně Praha, pak Plzeň a Brno, z krajů 

pak Plzeňský, Jihomoravský a Královohradecký, nejmladším krajem je oproti tomu kraj 

Ústecký, Karlovarský a Severomoravský. Z institucí pro seniory, které jsou součástí nabídky 

ústavní péče v ČR, jsou to především domovy důchodců a domovy-penziony pro důchodce. 

Autorka zpracovala analýzu, ve které porovnala celkové kapacity (reprezentované počty lůžek) 

v domovech důchodců a domovech-penzionů pro důchodce a počet osob ve věku 60, resp. 80 

a více let v jednotlivých krajích České republiky.  

Výsledky hovoří o tom, že v celorepublikovém průměru připadá na jedno místo v domově 

důchodců či v domově-penzionu pro důchodce zhruba 42 osob ve věku 60 a více let. Ve věku 80 

a více let, kdy je pravděpodobnost zhoršení zdravotního stavu a s tím související ztráty 

soběstačnosti v porovnání s mladšími seniory mnohem vyšší, připadá na jedno lůžko v některém 

z těchto zařízení 7 potenciálních uchazečů. Z krajů v ČR je nejhorší situace v Praze, kde na 

jedno lůžko připadá 73 osob ve věku 60 a více let. „Nejstarších seniorů by se v hlavním městě 

mělo o jedno lůžko dělit 13, tedy zhruba dvakrát více než je celorepublikový průměr” 

[Svobodová 2008]. Přehled dostupnosti zařízení pro seniory v krajích za rok 2006 autorka 

předkládá v tabulce č. 2: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Holmerová však zároveň podotýká, že v běžných domovech pro seniory žije značné procento lidí s různě 

pokročilým syndromem demence [in Jirák et al. 2009: 127]. Onemocnění propukne obvykle po několika letech 

od přijetí do instituce, kdy byl člověk ještě bez klinických příznaků.   
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 Tabulka č. 2 Přehled dostupnosti zařízení pro seniory v krajích za rok 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [Svobodová 2008]  

 

U domovů se zvláštním režimem je situace velmi podobná, většina zařízení má dlouhé 

pořadníky zájemců, přitom nejběžnější praxí je, že rodina potřebuje svého blízkého umístit 

ihned (v představách pečovatelů to znamená „teď“). Obvykle toto rozhodnutí přichází po 

prudkém zhoršení zdravotního stavu hlavní pečující osoby, která se většinou snaží „vydržet a 

zvládat“ skutečně do posledních sil. Z výpovědí klientů Poradny pro pečovatele vyplývá, že 

větší šance na přijetí jsou v soukromých sanatoriích oproti krajským či církevním institucím. 

Soukromá zařízení jsou však vysoce selektivní z důvodu výše finanční úhrady za poskytované 

služby. Ta bývá v průměru okolo 20 – 40 tisíc korun za měsíc, kdy je většinou inkasován i 

příspěvek na péči, ale od finanční spoluúčasti rodiny se neodečítá. Pro úspěšné přijetí 

nemocného do krajského či církevního zařízení se zvláštním režimem je velmi důležité 

s dostatečným předstihem vyřídit nemocnému výše zmíněný příspěvek na péči71, který je 

                                                 
71 Podrobně o příspěvku na péči zde: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek 
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diferencován do 4 stupňů, a nemocný člověk, popřípadě jeho soudně stanovený opatrovník by 

jím měl hradit nákup sociálních služeb.  

Následující graf č. 3 z dat ČSÚ přibližuje, jaké byly kapacity domovů pro seniory a domovů se 

zvláštním režimem k 31. 12. 2013, kdy byl celkový počet míst v těchto institucích v ČR 50 139, 

tedy jen o 39 míst více než v roce 2006, kdy jich bylo 50 100. K tomuto datu žilo v domovech 

pro seniory 36 598 osob a v domovech se zvláštním režimem 11 564, celkem tedy 47 162 osob. 

Poptávka a nabídka jsou nerovnoměrné, takže v některých zařízeních jsou kapacity volnější, 

zatímco v některých krajích zájemci o službu čekají i několik let. Následující graf znázorňuje 

počty odmítnutých žadatelů o místo v domově pro seniory za rok 2013, kdy bylo odmítnuto 

60 809 žadatelů. Nejvíce neuspokojených žádostí o přijetí do domova pro seniory bylo v 

Jihomoravském kraji (11 573), s velkým odstupem následoval Středočeský kraj, kde bylo 

odmítnuto 7 418 žadatelů.  

 

Graf č. 3 Přehled počtu odmítnutých žádostí o místo v domově pro seniory vzhledem 

k počtu 65 a více letých v krajích (vyjádření v procentech) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

V České republice je odhadem 150 000 lidí nemocných demencí v různých fázích nemoci a 

hloubky postižení a k dispozici jim je ve specializovaných zařízeních 12 048 lůžek. Což 

vypovídá o tom, že část těžce nemocných demencí (nejčastěji DAT) je institucionalizována 
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v těchto zařízeních a značná, neznámo jak velká část těžce nemocných demencí, je buď v jiných 

typech zařízení (například LDN – léčebna dlouhodobě nemocných, ODN – oddělení následné 

péče, geriatrie atp.), nebo je jim péče poskytována v domácích podmínkách. Přehled počtu 

domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem naleznete v tabulce č. 3: 

 

Tabulka č. 3 Přehled kapacit domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem v České 

republice (dle zřizovatele k 31. 12. 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

Ale zpět k osobě člověka nemocného demencí. Přechod do ústavního zařízení pro nemocného 

člověka znamená naprostou změnu jeho dosavadního životního stylu, zvyklostí, denního 

režimu atd. a je logické, že se odrazí na duševním stavu nemocného. Pidrman (2005) 

upozorňuje na riziko rozvoje BPSD a těžkosti, které přechod do ústavního zařízení člověku 

s demencí přinesou, protože pacienti s kognitivním postižením jsou velmi senzitivní na změny 

sociálního prostředí. Jakákoliv změna v jejich okolí, ať již materiální (změna prostředí jako 

takového), či sociální (změna nejbližšího jedince), může významně zvýšit riziko rozvoje BPSD. 

Tamtéž se také dozvídáme, že změna pobytu jedince s kognitivním postižením může významně 

zvýšit riziko deprese a jednání pod jejím vlivem, protože deprese může zvýšit hladinu úzkosti 

a s tím i riziko sebevražedného a automutilačního chování. Přemístění pacienta může mít za 

následek jeho agitovanost. Změna pobytu nemocných demencí je dokonce považována za jeden 

z nejvýznamnějších faktorů vedoucích ke zvýšení jejich mortality. Autor to vysvětluje tím, že 

změna místa pobytu i blízké osoby je významným stresovým faktorem, což pro nemocného 

člověka znamená obrovskou zátěž nejen kognitivní, ale i emoční. „Nemocný se musí orientovat 

v novém prostředí, které není schopen vždy náležitě pochopit, které mu není vždy ani náležitě 

popsáno. Případný neznámý pečovatel, který má nyní pečovat často o ty nejintimnější 

záležitosti, je dalším významným stresorem“ [Pidrman, Kolibáš 2006: 41].  

Přehled k 31. 12.  2013 Celkem Státní Krajské

počet kapacita počet kapacita počet kapacita

Domovy pro seniory 491 38 091 0 0 190 17 290

Domovy se zvláštním režimem 228 12 048 0 0 102 6 100

počet kapacita počet kapacita počet kapacita

Domovy pro seniory 170 15 102 70 2 620 61 3 079

Domovy se zvláštním režimem 55 3 157 19 453 52 2 338

Obecní Církevní Ostatní



96 

 

Samostatnou otázkou, která by si zasloužila mnohem více prostoru, je oblast rezidenční péče o 

nemocné seniory s demencí. Poskytovatelé rezidenčních služeb sice spadají do rezortu 

sociálních služeb, ale péče o nemocné s demencí nemůže být jen otázkou sociálních služeb, 

protože potřebují psychiatrický dohled a odborně vyškolený personál. Snaha o oddělování 

těchto dvou složek je krok, který nevede k bezpečí a zachování komfortu seniorů. Haškovcová 

(2010) trefně podotýká, že názory typu „nemocní senioři patří do nemocnic a v domovech pro 

seniory mají být ti, kdo sice potřebují pomoc, ale nikoliv zdravotní,“ jsou těžko přijatelné právě 

pro seniory, kteří v zařízeních sociální péče přebývají [Haškovcová 2010: 243]. Dalším 

problematickým aspektem je omezení délky pobytu ve zdravotnických zařízeních, v případě že 

senior při zhoršení stavu skončí v nemocnici a potřebuje delší péči. Pobyt na geriatriích či 

léčebnách dlouhodobě nemocných je většinou omezen na dobu 3 měsíců, a jak konstatuje Jirák 

(2009), stejně tak jako u dalších sociálních zařízení zde chybí dostatečné legislativní podmínky 

pro zajištění péče o tyto pacienty [Jirák et al. 2009: 121].  

Vrátíme-li se k péči v domácích podmínkách, Raboch (2003) upozorňuje na to, že 

onemocnění pro blízké nemocného představuje velkou zátěž, která často vede ke zhoršení jejich 

pracovní výkonnosti, nebo dokonce k její přechodné ztrátě. Kvalita jejich života se většinou 

zhoršuje, avšak tato skutečnost se obtížně kvantifikuje a přenáší do ekonomických čísel. Dále 

také Raboch překvapivě odpovídá na častý argument, podle kterého je domácí péče o 

nemocného s DAT tou nejlevnější variantou. Není tomu tak, při diskusi o tom, která z forem 

péče (ústavní, intermediární, domácí) je ekonomicky výhodnější, můžeme dojít k různým 

závěrům podle toho, zda skutečně započítáme všechny náklady. Jsou-li však, jak autor dále 

vysvětluje, zohledněny skutečně všechny přímé výdaje a nepřímé ztráty vznikající ošetřující 

rodině, je třeba konstatovat, že rodinná péče, která je jistě pro většinu pacientů s lehkou a 

středně těžkou demencí nejvhodnější, nejhumánnější a nejkvalitnější, je ale také tou nejdražší. 

Autor dále upřesňuje a pokračuje, že velikost ekonomických výdajů je dána pochopitelně též 

stupněm rozvoje demence, přičemž celkové náklady s tíží onemocnění stoupají. „Zatímco výše 

zdravotních výdajů se mění jen mírně a v nejtěžších stadiích se dokonce snižuje, výrazně rostou 

náklady sociální, související především s ošetřovatelskou péčí. Bylo dokonce spočítáno, že 

pokles o jeden bod na škále MMSE zvyšuje roční náklady asi o dva tisíce dolarů ročně“ [Raboch 

in Růžička et al. 2003: 19].  

 

 



97 

 

9.1 Vzorce péče v rodinách 

 

V této podkapitole bych chtěla předložit výsledky několika šetření zjišťujících postoje 

k otázkám pečování, která proběhla v ČR. Přinášejí informace mimo jiné i o tom, jaké obavy 

pečovatelé z takové činnosti pociťují, a odpovědi na otázky, které s touto oblastí souvisejí. 

Předkládané studie pocházejí z různých prostředí, mezi některými je téměř dvacetileté rozpětí, 

nebyly činěny primárně se zaměřením na nemocné s DAT a jejich výsledky není možné 

porovnávat. Rozhodla jsem se je zařadit proto, abych popsala jevy, které prožívají příbuzní a 

blízcí pacientů, kteří onemocní nevyléčitelnou nemocí. Důležitým pojmem, kterého je třeba se 

v této souvislosti dotknout, je pojem mezigenerační solidarita. Dle Velkého sociologického 

slovníku má solidarita silný emotivní náboj, nerodí se zpravidla pouze z racionálního kalkulu, 

ale zároveň nemusí být protikladem egoismu [1996: 1185]. Max Weber (2009) k hodnotě 

soucitu s druhým člověkem říká toto: „Jako něco objektivně hodnotného pociťujeme právě ony 

nejniternější elementy osobnosti, ony nejvyšší a poslední hodnotící soudy, jež určují naše 

jednání a dávají smysl a význam našemu životu.“ Zároveň Weber hovoří o tom, že je možné 

zastávat je pouze tehdy, když vyplývají z nejvyšších životních hodnot a jako něco, co se rozvíjí 

v boji s životními překážkami [Weber 2009: 12].  

Řeháková (2006) popisuje, jak sociologie rodiny přispěla do teorie mezigenerační 

solidarity. Vypráví o tom, že Nye a Rushing (1969) navrhli pojmový diagram, který obsahoval 

šest dimenzí integrace rodiny. Tento diagram se pohybuje v položkách: blízký vztah, sympatie, 

shoda názoru a funkční, normativní a účelová integrace. Bengtson a Schrader později v roce 

1982, jak autorka dále vysvětluje, nahradili integrační dimenze následující systematikou: 

asociační solidarita (četnost interakcí během různých aktivit), solidarita založená na sympatiích 

mezi členy rodiny, konsenzuální solidarita (podobnost hodnot, postojů a názorů mezi členy 

rodiny), funkční solidarita nebo výměna (úroveň výměny podpory nebo služeb mezi členy 

rodiny), normativní solidarita (náhled na normy rodinné solidarity a jejich dodržování) 

[Řeháková in Hamplová 2006: 207-208]. Řeháková tamtéž dále odkazuje na výsledky studií 

(Roberts et al. (1991), Rossi a Rossi (1999)), které poukázaly na to, že normativní 

mezigenerační solidarita je silnější, když jsou příjmy rodičů nižší. Dalšími výstupy tohoto 

výzkumu, jak dále Řeháková (ibid.) předkládá, jsou poznatky o tom, že například solidarita 

založená na sympatiích je silnější mezi členy starší generace s ženami, zejména matkami a 

dcerami: asociační solidarita je vyšší mezi ženami. Dále se tamtéž dozvídáme, že výměna 

podpory nebo služeb mezi rodiči a dětmi má reciproční charakter, přičemž matky nabízejí 

dětem více pomoci a v rozmanitější podobě než otcové. Nejvíce pomoci a podpory se vyměňuje 
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mezi matkami a dcerami a jak dále tamtéž Řeháková vysvětluje, výměna pomoci a podpory 

souvisí s životním obdobím, kdy nejčastěji pomáhají rodiče malým dětem. Dozvídáme se také, 

že ve středním věku dětí se intenzita pomoci od rodičů zmenšuje, a jak rodiče stárnou, přijímají 

od dětí, zejména od dcer, sami více pomoci a podpory. „Mezi faktory, které napomáhají 

poskytování pomoci starým rodičům, patří geografická blízkost a kvalita vztahů mezi rodiči a 

dětmi. Změny v životě mladší generace vyvolané rozvodem rodičů jsou příčinou toho, že děti 

poskytují mnohem více pomoci ovdovělému rodiči než rozvedenému“ [Řeháková in Hamplová 

2006: 207-208].  

Svobodová (2007) popisuje genderové rozdíly v poskytování péče starším osobám. 

Uvádí, že pečovatelství je jako forma domácí práce jednou z hlavních součástí sociální 

konstrukce ženské identity ve společnosti, je pojímána jako součást ženské přirozenosti, a to 

především jako součást role ženy v manželství a v rodině. Autorka také hovoří o pomoci dětí 

rodičům, kdy určité pocity synovské a dceřiné zodpovědnosti vykazují jak muži, tak ženy, avšak 

obě skupiny s tímto postojem se nechovají konzistentně – v praxi se zodpovědné za tuto péči 

obvykle stávají dospělé dcery. Poznatky z dostupných studií, jak se dále tamtéž dozvídáme, 

ukazují, že participace dcer je víceméně permanentní, na rozdíl od sporadické účasti synů, kteří 

mají sklon angažovat se jen tehdy, když dcery v rodině nejsou anebo pokud žijí příliš daleko. 

„Ovšem i za těchto okolností se muži často spoléhají na pomoc svých manželek partnerek a 

omezují se spíše na fyzickou pomoc“ [Svobodová 2007(2): 21].  

Svobodová (ibid.) dále připomíná fenomén „sandwich generation“, tedy podíl lidí, kteří 

současně pečují o děti a staré nemocné příbuzné a zároveň mají též placené zaměstnání. Autorka 

vysvětluje, že v ČR ukazatel podpory rodičům dosahuje podobných hodnot jako ve vyspělých 

zemích, přičemž u nás mají ženy zkušenost především z konfliktu role matky a zaměstnané 

ženy. Díky tomu, jak Svobodová dále vysvětluje, že se ženy vdávaly v poměrně nízkém věku, 

poměrně brzy po sňatku měly první dítě a díky krátkému intervalu mezi porody, nemají starost 

o děti a o stárnoucí rodiče načasovanou do stejného období. Je velmi pravděpodobné, že posun 

sňatků a porodů do vyššího věku ženy, prodloužení intervalu mezi porody spolu s prodloužením 

délky života učiní z českých žen permanentní pečovatelky. Autorka tamtéž dále předkládá, jaký 

dopad má vliv poskytování péče na zaměstnání a osobní život pečujících osob. Zaměstnanost a 

profesní rozvoj jsou vzájemně úzce propojené jevy. U žen se často pečovatelské povinnosti 

negativně odrážejí na jejich profesní kariéře, kdy má pečování za následek nižší profesní 

zapojení, a protože mívají ženy pečovatelky častěji než jejich partneři nižší profesní status, 

obvykle mají i nižší platové ohodnocení. To mívá, jak Svobodová dále vysvětluje, často 

negativní odraz na rodinné finance a sebevědomí žen. Jen malý počet žen odolá stresům, 
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námaze a vypětí způsobenými spojením práce v zaměstnání a péče o staré rodiče, kdy většina 

žen dá později přednost jedné roli před druhou, přičemž častěji zvítězí rodina a role pečovatelky 

nad rolí ženy v zaměstnání [Svobodová 2007(3): 21].72 Pečující se nejvíce obávají ztráty 

zaměstnání a následně i své hodnoty na pracovním trhu. Proto bývá velmi často, zejména 

v moderních západních zemích, tzv. „zemích prvního světa“ (Beck, Beck-Gernsheim 2014), 

k péči o blízkého najímána pomocná síla, obvykle migrantka ze zemí „druhého světa“. Autoři 

podotýkají, že zaměstnané ženy nemohou vše zvládnout samy, z velké části i proto, že sociální 

revoluce v rozdělení kompetencí v péči o domácnost s muži, neproběhla úspěšně. Proto je část 

práce delegována na zahraniční pracovnici, která odešla od svých dětí, manžela i stárnoucích 

rodičů, aby vydělala peníze, které pak rodině do své původní vlasti posílá.  Značný počet těchto 

žen dělá pečovatelky nelegálně, což s sebou nese kromě nutnosti žít neveřejně a obavu z 

deportace i to, že jsou jejich výdělky nižší. Ženy prvního světa díky nim udržují křehkou 

vztahovou rovnováhu, protože tím, že po mužích nežádají například, aby umyl koupelnu, 

nezatěžují vztah nepříjemnými konflikty [Beck, Beck-Gernsheim 2014: 125-130] 

 

9.2 Ochota pečovat v české společnosti 

 

Ačkoliv šetření nebyla zaměřena pouze na seniory s demencí, přinášejí důležité informace o 

postojích pečovatelů a pomohou nám získat přehled o postojích a ochotě pečovat o člena rodiny 

v české společnosti. Tošnerová a Bahbouh (2001) na základě výzkumu zátěže pečovatelů v ČR 

v letech 1998–1999 publikovali studii, ve které byl vzorek pečujících vybrán samovýběrem a 

z toho byl následným kvótním výběrem vytvořen vzorek 102 respondentů. Toto šetření 

potvrdilo, že ze všeho nejvíce chybějí pečujícím informace o možných formách finanční 

pomoci. Dalším nosným zjištěním je také to, že čím vyšší vzdělání pečující má, tím je vyšší 

pravděpodobnost, že rodiče neumístí do instituce, ale postará se o něj sám, tedy spíše sama 

[Tošnerová, Bahbouh 2001: 19]. Tamtéž se také dočteme o výstupech z mezinárodní studie o 

zátěži lidí pečujících o nemocné s Alzheimerovou demencí, nebo žijících s nimi 

(EUROCARE).73 Ze 14 zemí EU bylo do studie zařazeno 280 párů, vždy nemocný a jeho 

                                                 
72 Poskytování domácí péče je činnost zásadně odlišná od produktivní práce a pro jejího vykonavatele, většinou 

ženu, výsledně vytváří odlišnou podobu každodenního života. „Pracovní doba“ pečovatelky obvykle nebývá 

regulována (t. j. nemá pevnou pracovní dobu například 8 hodin denně), ale trvá prakticky pořád, od rána do noci, 

kdy pečovatelka musí stále řešit problémy a potřeby osoby, o kterou se stará [Svobodová 2007(3): 22]. 
73 Zdrojový článek: Schneider, J., Murray, J., Banerjee, S., Mann, A.: Eurocare: A Cross-national 

Study of Co-resident Spouse Carers for People with Alzheimer´s Disease: I-Factors Associated with Carer 

Burden Int. J. Geriat. Psychiatry [1999; 14 651–661]. 
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partner či partnerka, kterým byla diagnóza Alzheimerovy nemoci učiněna v období předchozích 

12 až 24 měsíců a byla známa data o jejich zdravotním stavu a využívání sociálních služeb. 

Zjišťována byla také zátěž pečovatele CBI (Carer Burden Inventory), zdravotně psychologické 

problémy GHQ-12 (The General Health Questionnaire-12 ) a míra jejich zkušenosti s 

pečováním. Výsledky tohoto šetření potvrdily, že existuje statisticky významná závislost 

poruch chování nemocného se vzrůstající zátěží pečovatele. „Zdálo se, že vliv faktorů 

behaviorálního deficitu (tvrdohlavost, nespolupráce, apatie) je významnější než vliv excesů v 

chování (agresivita, neklid, labilita nálad)” [ibid, str. 47].  

V roce 2000 proběhlo poštovní anketní šetření, kdy byly zkoumány postoje 

potencionálních pečovatelů k ochotě poskytovat péči nesoběstačným rodičům v domácím 

prostředí. Veselá (2000) hovoří o tom, že odpovědi byly získány od 1 156 respondentů, z nichž 

bylo 58 % dcer a 42 % synů a nejsilněji byla zastoupena skupina respondentů ve věku 40 – 49 

let. Z výsledků tohoto výzkumu vyplývá, že rodiče synů byli o něco častěji umístěni v domově 

důchodců, tedy v nejméně atraktivním, avšak z kapacitních důvodů nejsnáze dosažitelném 

zařízení ústavního typu. Na otázku, zda by synové či dcery při zhoršení zdravotního stavu 

umístili rodiče do ústavního zařízení, odpověděli respondenti ve 14 % případů že ano v případě 

matky a v 18 % případů ano v případě otce. Autorka dále říká, že přibližně 80 % dětí by v 

případě vzniklé nesoběstačnosti rodičů volilo možnost poskytnout jim potřebnou péči v 

domácím prostředí. Zvládnout zhoršení zdravotního stavu matky nebo otce vlastními silami 

poskytnutím péče v domácnosti (za eventuální pomoci ostatních sourozenců), by chtěla více 

než polovina dětí. Zajímavé je genderové rozdělení ochoty pomáhat, kdy by se doma byly 

ochotny starat téměř dvě třetiny dcer oproti třetině synů, přičemž to byli vždy synové, kdo by 

rodiče umístili do ústavního zařízení74 umístili častěji a častěji by takto postupovali při 

onemocnění otce než matky [Veselá 2000: 20].  

Šetření také obsahovalo otázky na důvody, které by rozhodnutí pečovat doma o svého rodiče 

ovlivnilo do té míry, že by přistoupili k rozhodnutí umístit rodiče do ústavního zařízení. Synové 

i dcery označili na prvním místě v pořadí obavu z omezení zaměstnání při poskytování osobní 

péče nesoběstačnému rodiči.75 Také se zjišťovalo, zda by nezaměstnanost respondenta vedla 

                                                 
74 Podle odhadu část občanů podává žádost i proto, že není informována o skutečnosti, že i relativně velmi 

nesoběstačnému občanovi lze poskytovat potřebné služby v domácnosti“ [Veselá 2001: 12]. 
 
75 Proměnnou, kterou je v souvislosti s anticipovanou sociální oporou potřeba zvažovat a na kterou se ve 

výzkumech týkajících se zdraví nezřídka zapomíná, je socioekonomický status (SES). SES reprezentuje pozici 

jedince (eventuálně domácnosti) v sociální stratifikaci. Podle většiny pramenů, převážně inspirovaných názory 

Maxe Webera ze dvou základních komponent: třídy a statusu. Třídní komponenta odráží materiální prostředky, 

které má jedinec k dispozici, statková komponenta odráží rozdíly v životním stylu, postojích, názorech, 
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k větší ochotě pečovat. Je velice zajímavé, že přibližně každého pátého respondenta by 

nezaměstnanost k péči o rodiče nemotivovala a pro více než pětinu respondentů by nebyla 

motivem k péči ani možnost získání sociální dávky při osobní péči o nesoběstačného rodiče. 

Postoj se mírně proměňuje směrem k vyšší ochotě pečovat v případě dlouhodobé 

nezaměstnanosti (ibid), přehled postojů dotazovaných shrnuje tabulka č. 4: 

 

Tabulka č. 4 Přehled faktorů, které by ovlivnily rozhodnutí pečovatelů směrem k umístění 

blízkého do instituce (podíly v %) 

Zdroj: [Veselá 2001: 20] 

 

V práci Kuchařové (2002) jsou popsány výsledky empirických výzkumů, které proběhly v 

zadání MPSV. Výzkumy byly zaměřeny na komplexní analýzu sociálně-ekonomických 

podmínek života ve stáří a na životní podmínky a názorové postoje českých seniorů. Výzkum 

„Rodina 2001“ byl zaměřen na postoje respondentů mladších 30 let, celkem 326 osob, 167 

mužů a 159 žen. Ve výzkumu „Život ve stáří“ 2002 byla objektem šetření populace starší 60 a 

více let. Dotázáno bylo 1036 osob a reprezentativita vzorku byla zajištěna kvótním výběrem 

podle NUTS 2, pohlaví a věku. Data byla získána technikou řízeného rozhovoru, realizovaného 

sítí zkušených tazatelů. Šetření „Rodina 2001“ i „Život ve stáří 2002“, realizovaná Výzkumným 

ústavem práce a sociálních věcí, ukázala, že na jedné straně jsou převážně deklarovány dobré 

vztahy mezi generacemi a vysoká frekvence vzájemného setkávání (příp. pomoci), na straně 

                                                 
znalostech atd. Za nejpřiměřenější ukazatel třídní (materiální) komponenty je pokládána úroveň příjmů, za 

ukazatele statkové komponenty jsou pokládány úroveň vzdělání a povolání“ [Kebza 2005: 171–172]. 
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druhé je ovšem jednoznačně preferováno oddělené bydlení nukleárních rodin, přičemž pro 

českou společnost je stále tradiční nízká mobilita.  

 Výzkum „Rodina 2001“ přinesl informace o tom, že dotázaní starší lidé nepočítají s tím, 

že by míra závislosti na pomoci dětí, zeťů nebo vnuků byla příliš vysoká. Kuchařová (ibid.) 

dále uvádí, že společné bydlení se odvozuje od toho, zda stárnoucí rodič má nebo nemá 

partnera, a lze předpokládat, že do schopnosti poskytovat vnitrorodinnou pomoc se promítne 

vysoká míra rozvodovosti76. Lze dále předpokládat, že u rodičů budou dotčenou skupinou 

stárnoucí rozvedení otcové, kteří žijí ve větší vzdálenosti od dětí, oproti rozvedeným matkám 

[Kuchařová 2002: 68]. Výsledky výzkumu „Život ve stáří 2002“, jak Kuchařová (ibid.) dále 

předkládá, poukazují na postoj seniorů, který svědčí pro to, že nechtějí být závislí na pomoci 

svých dětí a spoléhají na pomoc státu, ale zároveň přisuzují rodině větší roli v péči o ně než 

mladá a střední generace. Zajímavé je, že na otázku o tom, zda by jejich děti v případě potřeby 

omezily nebo ukončily zaměstnání, převažovaly záporné odpovědi. Je otázkou, zda senioři 

takto odpovídali z toho důvodu, že prozatím takovou míru pomoci od dětí nepotřebují, anebo 

vědí, že od jejich dětí není možné čekat takto vysokou míru sebeoběti [Kuchařová 2002: 69]. 

Přehled postojů seniorů k mezigenerační vnitrorodinné pomoci předkládá tabulka č. 5: 

Tabulka č. 5 Postoje seniorů k mezigenerační vnitrorodinné pomoci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [Kuchařová 2002: 66] 

  

                                                 
76

Odolnost rodiny je podle V. Břicháčka proměnlivou charakteristikou, na jejíž vývoj působí některé významné 

rizikové a protektivní faktory. Mezi protektivní řadí zejména rodinnou kohezi, flexibilitu rodinných rolí a vztahů, 

srozumitelnou a otevřenou komunikaci všech členů rodiny navzájem, schopnosti, dovednosti a ochotu řešit a 

zdolávat konflikty i krizové situace a shodu v pojetí smyslu a úkolů rodiny. Za rizikové faktory označuje V. 

Břicháček nízký socioekonomický status, chronicky působící negativní podmínky (změny životního stylu, 

nemoci, rozpory), traumatizující události a proměnlivost nároků současné společnosti [Kebza 2005: 105]. 
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Dále se tamtéž dozvídáme, že pokud dotázaní starší lidé vypovídají o situaci svého horšího 

zdravotního stavu, a tedy větší míře závislosti na pomoci druhých, pak často vidí řešení v 

ústavní péči. Autorka hovoří o tom, že tyto úvahy podporují i jinak zjišťovanou snahu nebýt 

na svých dětech příliš závislý. „Má-li společnost zájem posilovat v dané oblasti roli rodin, 

nevyhne se také potřebě motivovat rodiny finančně a morálně“ [Kuchařová 2002: 72]. 

Jinou optiku pohledu nabízí další šetření, které probíhalo v roce 2004 pod názvem „Střední 

generace“. Bylo zaměřeno na respondenty ve věku 45 až 59 let a dotázáno bylo 1059 

respondentů. Svobodová (2006) přibližuje cíl šetření, vysvětluje, že respondenti odpovídali na 

otázku, jak si představují své stáří, až nebudou soběstační. Nejvíce dotázaných by nejraději 

zůstalo žít ve své domácnosti (52,3 %) zcela samostatně, maximálně za občasné pomoci svých 

dětí. Za asistence pracovnic nebo pracovníků placených sociálních služeb by ve své domácnosti 

chtělo zůstat 24,6 % dotázaných. V domově s pečovatelskou službou by si dokázalo představit 

žít 11,6 % dotázaných a v domově–penzionu pro seniory 6,5 % respondentů. Pouze 1,8 % 

z dotázaných by chtělo žít v domácnosti svého dítěte a jen 1,3 % dotázaných by chtělo žít 

v domově důchodců [Svobodová 2008; 48(4)]. Tato zjištění vedou k zamyšlení. Nejstarší 

respondenty v šetření „Střední generace“ dělí od nejmladších respondentů výzkumu „Život ve 

stáří“ 11 let. A zatímco lidé ve středním věku plánují své stáří tak, že budou bydlet ve většině 

případů samostatně, případně s dopomocí, senioři nad 70 let vidí řešení poklesu soběstačnosti 

životem v ústavní péči. Společným rysem odpovědí obou skupin respondentů je malá ochota 

sdílet domácnost se svými dětmi. Výsledný přehled postojů shrnuje graf č. 4:  

  

Graf č. 4 Představy respondentů šetření „Střední generace“ kde dožijí, pokud by nebyli 

soběstační 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [Svobodová 2008; 48(4)]. 
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Dalším vhledem do problematiky pečujících je šetření, realizované v roce 2005. Výběrové 

šetření se jmenovalo „Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy (GGS: 

Generations and Gender Survey)“, kdy se pravděpodobnostním stratifikovaným výběrem 

podařilo získat odpovědi od 10 006 respondentů české národnosti ve věku 18 až 79 let. Cílem 

šetření bylo dozvědět se, od koho senioři primárně očekávají pomoc, výsledky postojů 

dotázaných předkládá graf č. 5: 

Graf č. 5 Kdo má za úkol pečovat o starší lidi, kteří potřebují pomoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [Svobodová 2008] 

 

Svobodová (2008) uvádí, že nejstarší respondenti ve věku 70 až 79 let, volili významně častěji 

než ostatní dotazovaní odpověď, že péči o nesoběstačné seniory by měla mít za úkol spíše 

společnost než rodina. Stejné odpovědi volili ve zvýšené míře též respondenti se základním 

vzděláním, vysokoškolsky vzdělaní lidé se naopak podstatně častěji než lidé s nižším vzděláním 

domnívají, že péče o starší lidi je stejně tak úkol společnosti jako rodiny [Svobodová 2008]. 

Přehled postojů výroků dotázaných ohledně pomoci rodičům předkládá graf č. 6: 
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Graf č. 6 Přehled postojů k výrokům ohledně pomoci rodičům 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [Svobodová 2008] 

 

Výzkum vedený Jedlinskou, Hlúbikem a Levovou (2009) probíhal v okrese Rychnov nad 

Kněžnou a zkoumána byla zátěž laických rodinných pečujících. Pomocí anonymního 

dotazníkového šetření, které probíhalo v organizacích domácí péče, byla získána data od 97 

pečujících, kteří mají v domácí péči svého blízkého v seniorském věku.  Autoři použili dvou 

dotazníků: první byl zaměřen na získání charakteristiky laických rodinných pečujících, detekci 

stresorů, salutorů a zjišťoval míru sociální opory. Druhý dotazník byl určen již přímo k měření 

zátěže a hodnocení kvality života pečujících (pomocí nástroje Burnout Measure – BM autorů 

Aylay Pinesové a Elliotta Aronsona, který je zaměřen na detekci míry celkového vyčerpání). 

Sledovaný soubor 97 respondentů byl složen z 80 % pečujících žen (především dcer) a z 20 % 

pečujících mužů. Věkové rozmezí respondentů bylo nejčastěji mezi 51 až 65 lety (43 %) a o 

osobu závislou se v jejich společné domácnosti starali v průměru více než 1 rok a ve většině 

případů déle než 8 hodin denně. „Stav osoby závislé, o níž se respondenti starali, popisovali 

jako „špatný“ nebo „velmi špatný“, přičemž za největší omezení osoby závislé považovali 

demenci, stav po cévní mozkové příhodě nebo ztrátu pohyblivosti“ [Jedlinská, Hlúbik, Levová, 

2009; 2(1): 27-30]. Autoři výzkumu také zjistili, že pečující za nejvíce zátěžové faktory vnímají 

délku vykonávané role pečovatele, soužití ve společné domácnosti, tíži zdravotního stavu osoby 

závislé, druh handicapu (demence), nadměrné napětí, nedostatek času, málo informací, 

neznalost situace, psychické a fyzické přetížení, změnu mezilidských vztahů a špatnou finanční 
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situaci. Změnu mezilidských vztahů popisovali jako změnu negativní, jako příklad uváděli 

hádky v rodině i s osobou závislou, omezenou komunikaci a tíži denního stereotypu. Za největší 

hodnotu pečující považovali volný čas a zážitky, které souvisely se zlepšením zdravotního stavu 

závislé osoby, ale i finanční pomoc. Zajímavé odpovědi přinesly dotazy na následky pečování 

v podobě změny životního stylu, posun nastal zejména ve zvýšení spotřeby kávy, cigaret a 

alkoholu, jejich shrnutí předkládá tabulka č. 6: 

 

Tabulka č. 6 Přehled následků nadměrné psychické zátěže u pečujících 

 

 

 

 

 

Zdroj: [Jedlinská, Hlúbik, Levová 2009; 2(1): 27 - 30] 

 

U třetiny pečujících byl dle dotazníku Burnout Measure detekován syndrom vyhoření a u těchto 

pečujících se také projevila přímá úměra v deklarované výši prožívané psychické zátěže [ibid.].  

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že spolu se stárnutím populace bude narůstat i poptávka 

po službách pro seniory se zvýšenou potřebou péče. Reagovat bude třeba posílením sektoru 

služeb domácí péče, denních stacionářů a v krajích, kde je vysoký podíl stárnoucího 

obyvatelstva (Zlínský, Plzeňský, Praha) i navýšení kapacit služeb institucionálních, které 

v těchto oblastech nedostačují. V souvislosti s tématem této práce, která je zaměřena na detekci 

prvotních příznaků Alzheimerovy nemoci, je třeba přemýšlet nejen o nabídce služeb, ale i o 

vhodných způsobech osvěty mezi rodinnými příslušníky a blízkými seniorů, aby díky znalosti 

symptomů bylo možné zachytit projevy kognitivního deficitu co nejdříve. Právě procesu vývoje 

dotazníkového nástroje se věnuji v následující části práce.  
  

Obraz následků nadměrné psychické zátěže % respondentů BM index

Zvýšení spotřeby kávy, cigaret a alkoholu 57 % BM > 3,8

Změna zdravotního stavu v souvislosti s rolí pečovatele 54 % BM > 3,6

Problémy se zvládáním běžných denních aktivit 26 % BM > 4
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EMPIRICKÁ ČÁST 

 

Hlavním cílem empirické části je konstrukce nového dotazníku aktivit denního života ze čtyř 

již používaných dotazníků ADL, včetně odpovědní škály a stanovení distribuce bodových 

skórů. Zvolenou metodou je kvantitativní výzkum, technikou sběru dat jsou testy kognitivních 

funkcí a dotazníky aktivit denního života. Položky nového dotazníku byly vybírány metodou 

korelační analýzy a jedna položka byla zařazena metodou expertní shody. Důvodem zvolení 

korelační analýzy je její spolehlivost a reliabilita. Výsledný dotazník má patnáct položek, které 

pokrývají oblasti, ve kterých blízcí 118 nemocných Alzheimerovou nemocí vyhodnotili, že se 

schopnosti aktivit denního života u jejich blízkého proměnily oproti tomu, jaký posuzovaný 

člověk byl, než se u něj začal projevovat kognitivní deficit. Dotazník je tak složen pouze z těch 

aktivit, do kterých se Alzheimerova nemoc promítá nejdříve, což mu přidává i značnou 

didaktickou hodnotu. V českém i zahraničním prostředí probíhají četné snahy o vývoj a aplikaci 

dotazníkových nástrojů, které budou sloužit k časnému záchytu kognitivního deficitu. Nový 

dotazník ADL se tak zařazuje do jejich proudu. 

10 Výzkumný soubor, data a metodika  

 

Nyní bych vás chtěla seznámit s výstupy mé výzkumné práce, jejímž výsledkem je návrh 

nového orientačního screeningového dotazníku. Ten bude určen blízkým těch seniorů, kteří 

začínají mít problémy v každodenním běžném fungování. Výzkum probíhal od roku 2007 do 

roku 2014 ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Neurologické klinice – Poradně pro 

poruchy paměti v AD Centru. Jak probíhalo vyšetřování nemocných je uvedeno v kapitolách 

„Průběh diagnostického procesu v Poradně pro poruchy paměti“, „Přehled vybraných testů 

kognitivních funkcí“ a „Přehled dotazníků hodnocení ADL u nemocných s DAT“. Myšlenka 

vytvoření dotazníku na základě položkové analýzy již používaných dotazníků se vyvíjela 

postupně. Nejprve jsem s kolegy intenzivně spolupracovala na sběru dat od nemocných a jejich 

blízkých. Výběr již nemocných pacientů a jejich retrospektivní zařazení do výzkumného 

souboru pouze nemocných DAT je podle mne unikátní. Dlouhodobá spolupráce s pečujícími, 

které se v Poradně pro pečující věnuji od roku 2007, mne utvrdila v tom, že vývoj nového 

dotazníku, který bude moci sloužit jako základní screening, je správná a velice potřebná cesta. 

Ráda bych ještě uvedla pár informací o Poradně pro poruchy paměti. Pracoviště spolupracuje 

s Národním ústavem duševního zdraví (dříve Psychiatrickým centrem Praha) a 3. lékařskou 

fakultou UK. Poradna funguje na Neurologické klinice FNKV po dva dny v týdnu, a kolik 
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pacientů s diagnózou Alzheimerovy nemoci (Dle MKN – 10 kód G 30.0) má v péči, přehledně 

shrnuje tabulka číslo 7. 

 

Tabulka č. 7 Přehled nově vyšetřených a sledovaných pacientů Poradny pro poruchy 

paměti v letech 2007 - 2014 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Neurologická klinika, Poradna pro poruchy 

paměti  

 

Diagnóza byla nemocným stanovena dle platných diagnostických kritérií, s použitím výše 

popsaného diagnosticko – laboratorního postupu. Finální vzorek je sestaven ze 118 pacientů, 

kteří byli po prvním vyšetření v Poradně pro poruchy paměti následně dále různě dlouho 

sledováni, protože se u nich rozvinula Alzheimerova nemoc. Jedná se o 70 žen a 48 mužů. 

Nejmladšímu nemocnému člověku je 53 let, nejstaršímu 90,5 roku, věkový průměr 

výzkumného souboru je 77,6 roku. Průměrný věk ve skupině žen je 77,7 roku, u mužů 77.5 

roku. Věk je počítán ke dni vyšetření toho kterého pacienta a přehled hodnot naleznete v grafu 

č. 7 na následující stránce. Je zřejmé, že na pracoviště přicházejí nemocní k prvnímu vyšetření 

nejen při projevení prvotních příznaků, ale i již s poměrně rozvinutým kognitivním deficitem. 

I to je pro mne motivací k vytvoření dotazníku ADL, který bude sloužit k zajištění dostupného 

a časného screeningu.  

 

 

 

 

Rok 

Celkem 

vyšetřených 

pacientů 

Zůstává v 

Poradně dále 

sledováno 

2007 96 81 

2008 48 31 

2009 73 40 

2010 78 45 

2011 74 35 

2012 44 34 

2013 48 37 

2014 46 31 
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Graf č. 7 Přehled věku pacientů a pacientek výzkumého vzorku ke dni jejich vyšetření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výzkum pacientů v Poradně pro poruchy paměti Neurologické kliniky FNKV (n = 118) 

 

Do Poradny pro poruchy paměti přicházejí pacienti z celé České republiky, v tomto výzkumném 

vzorku je ze 118 nemocných 94 osob z Prahy. Ve výzkumném vzorku nemocných převažují 

lidé narození před rokem 1940, nikdo z celého souboru již není zaměstnán. Vzdělanostní 

struktura nemocných je předložena v následující tabulce č. 8:  

 

Tabulka č. 8 Přehled vzdělanostní struktury pacientů 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výzkum pacientů v Poradně pro poruchy paměti Neurologické kliniky FNKV (n = 118) 

 

V grafu č. 8 vidíme, kde a s kým pacienti žijí a ročník narození nemocných. 62 osob ze 118 žije 

s manželem nebo s manželkou, 24 nemocných žije v běžném domově pro seniory, 18 osob 

nemocných DAT žije samo a děti nemocnému člověku docházejí pouze vypomáhat, 9 

nemocných žije v zařízení se zvláštním režimem a 5 nemocných osob žije společně 

v domácnosti se svými dětmi.  

 

Přehled vzdělání nemocných Muž Žena Celkem

Střední bez maturity (i vyučený) 16 (33,3 %) 38 (54,3 %) 54 (45,8 %)

Střední s maturitou 5 (10,4 %) 15 (21,4 %) 20 (16,9 %)

VŠ 24 (50 %) 11 (15,7 %) 35 (29,7 %)

Základní 3 (6,3 %) 6 (8,6 %) 9 (7,6 %)

Celkem 48 (40,7 %) 70 (59,3 %) 118 (100 %)
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Graf č. 8 S kým nemocný/nemocná žije v přehledu dle roku narození pacienta/ky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výzkum pacientů v Poradně pro poruchy paměti Neurologické kliniky FNKV (n = 118) 

 

Graf č. 9 předkládá, kdo při návštěvě nemocného člověka do Poradny pro poruchy paměti 

doprovázel k prvnímu vyšetření. O tomto údaji máme informace u všech 118 nemocných. 

Nejčastěji to byla dcera, a to ve 38 případech, ve 33 případech manželka, manžel v 18 

případech, synové v počtu 17 případů, ostatní členové rodiny v počtu 7 případů. 

V nepříbuzenském vztahu to byly 3 osoby, které nemocného člověka do Poradny doprovodily. 

Graf č. 9 Přehled doprovázejících osob v relativních četnostech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výzkum pacientů v Poradně pro poruchy paměti Neurologické kliniky FNKV (n = 118) 
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Data byla od nemocných a jejich blízkých získána dvěma způsoby: pacienti s různým stupněm 

Alzheimerovy nemoci byli vyšetřeni třemi screeningovými testy kognitivních funkcí, MMSE, 

MoCA a Testem kreslení hodin (CDT) o sedmibodové škále. Druhým, neméně zásadním 

zdrojem informací, které byly získány od doprovázejících osob, jsou data z dotazníků ADL, 

kteými hodnotili schopnosti svých blízkých během prvního vyšetření v Poradně. Jednalo se o 

tyto dotazníky: AD 8, FAQ, DAD a BADLS. Výzkumný vzorek je sestaven ze 118 pacientů, 

kteří byli po prvním vyšetření v Poradně pro poruchy paměti následně různě dlouho sledováni, 

a u všech se následně rozvinula Alzheimerova nemoc. Výsledky dotazníků ADL (AD 8, FAQ, 

DAD a BADLS) i výsledky orientačních kognitivních testů (MMSE, MoCA a CDT) byly z 

dotazníků zaneseny do datové matice a po kontrole dat korelovány v programu SPSS. Cílem 

analýzy bylo stanovit položky s nejvyšším korelačním koeficientem a na jejich základě sestavit 

nový dotazníkový nástroj. Všechna data byla korelována s využitím Pearsonova, Spearmanova 

a Kendallova korelačního koeficientu. Výsledky analýzy, které naleznete v přílohách 5 až 8 

potvrdily, že postižení instrumentálních aktivit denního života souvisí s projevy DAT a podařilo 

se i určit ty oblasti, do kterých se Alzheimerova nemoc promítá nejdříve. V následujících 

oddílech představím jednotlivé orientační screeningové testy kognitivních funkcí i dotazníky 

ADL, kterými byli nemocní vyšetřeni a hodnoceni. 
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11 Přehled vybraných testů kognitivních funkcí 

 

Pro diagnostiku kognitivního deficitu je vhodné kombinovat několik metod najednou. Jak tyto 

testy vypadají, si můžete prohlédnout v přílohách 1 a 2. V této práci jsem pracovala s daty, která 

naskórovali sami pacienti, a ta jsem získala z orientačních dotazníků kognitivních funkcí a 

zároveň jsem použila i data ze čtyř dotazníků aktivit denního života, které o svých blízkých 

vyplňovali ti, kdo je na vyšetření doprovázeli. V Poradně pro poruchy paměti AD centra se 

běžně užívají tyto screeningové kognitivní testy: Mini Mental State Examination (MMSE), 

Montralský kognitivní test (MoCA) a Test kreslení hodin (Clock Draw Test, CDT). Jak uvádějí 

Forti a Olivelli (2010), je u starších lidí vhodné používat krátké screeningové testy [Forti, 

Olivelli et al. 2010; 30 20-21]. Nejčastěji je v geriatrické praxi používán test MMSE, který je 

ale pro diagnostiku MCI nejméně vhodný, protože pro člověka s počínajícími problémy je často 

velice jednoduchý. Freitas et al. (2013) prokázali, že pro záchyt nemocných, kteří se nacházejí 

v šedé zóně mezi zdravým stárnutím a MCI nebo ranou fází DAT, je mnohem vhodnější test 

MoCA [Freitas et al. 2013: 27].  

Test kreslení hodin je podle mého názoru velmi vhodným screeningovým nástrojem. Trvá kratší 

dobu, je snadný, pro jeho provedení potřebujeme jen tužku a papír. A oproti MMSE či testu 

MoCA není tolik založen na porozumění jazyku a řečových schopnostech. Test kreslení hodin 

také nejméně ovlivňuje vzdělání dotazovaného, neboť je primárně zaměřen na konstrukční 

schopnosti. Velice zajímavou studii provedl tým výzkumníků pod vedením profesora Ferruciho 

(1996), kdy v Holandsku, Finsku a Itálii porovnávali 427 mužů v průměrném věku 77,5 roku a 

vyšetřili je pomocí MMSE i CDT. Vyšetření zopakovali po 4 letech u těch mužů, kteří přežili 

– což bylo 264 mužů. Potvrdili, že CDT je pro záchyt MCI u tohoto testovaného vzorku až 5x 

citlivější než MMSE [Ferruci et al 1996/44(11): 1326-1331].  

Jistou nevýhodou testu CDT je však existence velkého počtu skórovacích schémat, která spolu 

vzájemně nekorespondují [Forti, Olivelli et al. 2010; 30: 20-21]. Brodaty (2007) za 

nejvhodnější screeningové nástroje pro použití v ordinacích praktických lékařů považuje CDT 

se Shulmanovou škálou a Informat questionnaire on cognitive decline in the elederly 

IQCODE77 [Brodaty et al. 2006/14(5): 392], jeho znění naleznete v příloze číslo 4. 

  

                                                 
77 Plné znění dotazníku je dostupné na http://www.alz.org/documents_custom/shortiqcode_english.pdf  
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11.1 Mini Mental State Examination (MMSE)  

 

Je screeningový test u kterého jeho autoři Folstein a Folstein (1975) podotýkají, že není 

dostatečně senzitivní v počínajících fázích DAT. Prohlédnout si ho můžete v příloze 1. Tento 

test patří mezi nejužívanější i nejrozšířenější a dává dobrou informaci o progresi onemocnění 

při pravidelném sledování nemocného. Jeho autoři jej popisují jako rozdělený do dvou částí. Ta 

první je postavena na hlasitých odpovědích dotazovaného a pokrývá základní orientaci, 

pozornost a paměťové schopnosti. Nejvyšší možné skóre v této části je 21 bodů. Druhá část 

testu se skládá ze schopnosti pojmenovat předměty, vykonat slovní a písemný úkol, napsat 

spontánně smysluplnou větu a nakreslit kopii protínajících se pentagonů z testu Bender 

gestaltovy testové baterie. Maximální bodový zisk v této části je devět bodů. Čtení a psaní, 

které je do druhé části zahrnuto, může být problematické pro pacienty se zrakovým postižením 

a je potřeba rozlišovat, zda zraková disabilita falešně nezkresluje požadovaný výkon [Folstein, 

Folstein et al. 1975;12: 190].  

Kalvach (2004) vysvětluje distribuci třiceti bodů, kterými je postupně hodnoceno 10 funkcí: 

orientace, zapamatování, pozornost a počítaní, výbavnost paměti, pojmenovaní předmětů, 

opakovaní věty, třístupňový příkaz, čtení a vyhovění příkazu, psaní, obkreslování podle 

předlohy (některý z těchto klastrů má jen jeden bod, některý více bodů). Za každou správně 

zodpovězenou otázku, jak Kalvach dále poznamenává, dostává testovaný 1 bod; plný počet 

bodů je tedy 30. „Výkon 27 až 30 bodů neznamená organické mozkové postižení, 26 – 25 bodů 

je nálezem hraničním, pod 24 bodů se jedná o patologický nález a výkon 10 bodů a méně 

znamená pokročilou formu demence“ [Kalvach et al. 2004: 185]. Reban (2006) MMSE přikládá 

největší užitečnost zejména u rozvinutých forem DAT s víceetážovými kognitivními poruchami 

[Reban 2006; 4(4)].  

Tento screeningový test je podle mého názoru vhodný zejména pro ty, kdo již kognitivní 

poruchu mají. U lidí, kteří stojí na začátku onemocnění, obvykle nezachytí lehký kognitivní 

deficit s patřičnou citlivostí a procházejí jím s plným počtem bodů. Často jsem se také setkávala 

s tím, že při opakovaných vyšetřeních se snaživý pečovatel či pečovatelka věnuje s pacientem 

velmi intenzivně domácímu nácviku. Vypadá to tak, že nemocný a pečující obvykle několik 

dnů před vyšetřením poctivě trénují odpovědi na některé otázky (obvykle to bývá: „co je za 

měsíc, jaký je rok“). Když během administrace bývá blízký nemocného přítomen/přítomna, u 

některých dvojic si nelze nevšimnout, jak při chybné odpovědi nemocného pečovatel vnitřně 

trpí. Test MMSE je však etablovaným nástrojem, který je hojně využíván – například v českém 
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prostředí na základě dosažených výsledků do určité bodové hodnoty pak Všeobecná zdravotní 

pojišťovna pacientům hradí nebo naopak již nehradí léčbu.  

Z výzkumného souboru 118 pacientů s Alzheimerovou nemocí, jejichž výsledky jsem 

analyzovala, bylo tímto testem vyšetřeno všech 118 nemocných. Přehled bodových skórů, 

kterých pacienti v tomto screeningovém testu dosáhli, shrnuje graf č. 10: 

 

Graf č. 10 Přehled bodových výsledků v testu MMSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výzkum pacientů nemocných Alzheimerovou nemocí v Poradně pro poruchy paměti 

Neurologické kliniky FNKV (n = 118) 

 

Průměrná bodová hodnota, kterou pacienti naskórovali, byla 19,3 bodu z možných 30 bodů, 

hodnota směrodatné odchylky je 6,2. Minimální bodový zisk byl 3 body, maximální 30 bodů. 

Je zřejmé, že na první vyšetření přišlo nejvíce nemocných, kteří byli v pásmu 25 – 26 bodů, ale 

značný počet nemocných v tomto výzkumném souboru přišel na vyšetření až v době, kdy už 

byl jejich kognitivní deficit pokročilý.    
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11.2  Montrealský kognitivní test (Montreal cognitive assesment, 
MoCA)  

 

Tento test, který překonává některé nevýhody MMSE, není celosvětově tolik používán [Bartoš, 

Hasalíková 2010: 50–51]. Prohlédnout si jej můžete v příloze č. 2. Jak uvádí Orlíková (2014), 

Montrealský kognitivní test (MoCA) byl vytvořen roku 2005 k záchytu osob s mírným 

kognitivním deficitem (v časném stadiu Alzheimerovy nemoci v pásmu MCI) a jejich odlišení 

od zdravých osob. „MoCA vyšetřuje 6 kognitivních domén (exekutivní funkce, zrakově-

prostorové schopnosti, krátkodobou paměť, pozornost, jazykové schopnosti, orientaci)“ 

[Orlíková et al. 2014; 77/110(5): 587–595]. Dle Rebana (2006) autor tohoto testu MoCA, 

kanadský profesor Nassredin umožnil osobám s MCI, které test MMSE považují za až urážlivě 

jednoduchý, aby jej mohli akceptovat, protože jim přináší pocit jakési hry, až výzvy k řešení 

[Reban 2006; 4(4)].  

Reban (ibid.) vysvětluje, v čem je MoCA u těchto nemocných výhodnější: je to zejména tím, 

že v některých oblastech se MoCA test zásadně odlišuje od MMSE a právě tyto odlišnosti 

vysvětlují jeho větší senzitivitu pro MCI. Autor dále hovoří o tom, že v tomto testu je použito 

více slov k zapamatování (na druhé straně je poskytnut delší časový prostor pro jejich opětovné 

vybavení), a že i v ostatních oblastech je MoCA pro testovaného náročnější. Reban tamtéž 

upozorňuje na to, že při srovnání MMSE a MoCA bylo zjištěno, že 3/4 osob s MCI mělo 

patologické hodnoty skóre MoCA, ale všichni měli normální hodnoty při testování MMSE. V 

klinické praxi to znamená, že téměř u všech, kteří mají MoCA skóre větší než 26, nenajdeme 

ani žádná klinická nebo neuropsychologická kritéria pro suspektní MCI, a tím se MoCA stává 

důležitým prostředkem pro rozhodnutí, zda pacienta dále v nejbližší době vyšetřovat. „Tím 

MoCA zefektivňuje diagnostiku těchto pacientů“ [Reban 2006; 4(4)]. 

Vavrušová (2012) oceňuje dobu administrace (cca 10 minut). „Normu představuje 26 –30 

dosažených bodů, u pacienta se vzděláním kratším než 12 let jeden bod připočítáme“ 

[Vavrušová et al. 2012: 87]. MoCA test je vhodný pro ty, kdo sami na sobě nebo po upozornění 

blízkého okolí zachytili poruchy paměťových funkcí nebo mají drobné potíže v aktivitách 

denního života. Pro pacienty ve střední fázi nemoci je tento test náročný a mnohdy pak ztrácejí 

zájem a chuť spolupracovat během jeho vyplňování. Z výzkumného souboru 118 pacientů 

s Alzheimerovou nemocí, jejichž výsledky jsem analyzovala, bylo tímto testem vyšetřeno 

pouze 42 nemocných, protože k jeho použití v ambulanci pro poruchy paměti bylo přistoupeno 

později než k užívání MMSE a Testu kreslení hodin. Přehled bodových skórů, kterých pacienti 

v tomto screeningovém testu dosáhli, shrnuje graf č. 11: 
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Graf č. 11 Přehled bodových výsledků v testu MoCA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výzkum pacientů nemocných Alzheimerovou nemocí v Poradně pro poruchy paměti 

Neurologické kliniky FNKV (n = 42) 

 

Průměrná bodová hodnota, kterou pacienti naskórovali, byla 18,2 bodu z možných 27 bodů, 

hodnota směrodatné odchylky je 4,7. Minimální bodový zisk byl 4 body, maximální 27 bodů.    
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11.3 Test kreslení hodin (Clock drawing test – CDT) 

 

Hned v úvodu tohoto oddílu bych čtenáře chtěla seznámit s přílohou 10, ve které naleznete 

unikátní galerii obrázků hodin všech pacientek a pacientů, jež tvoří výzkumný soubor této 

práce. Jak uvádí Brodaty (2006), na možnost užití tohoto nástroje upozorňoval již profesor 

Critchley na začátku padesátých let [Brodaty, Moore 1997;12: 619]. V druhé polovině 

osmdesátých let 20. století byl tento nástroj propracováván kanadským profesorem Kennethem 

I. Shulmanem a jeho kolegy a tuto verzi považuje prof. Brodaty za nejvhodnější a dostatečně 

reliabilní [ibid.]. Dle Agrella a Dehlina (1998) je test kreslení hodin zaměřen na detekci 

konstrukčních schopností a lze jej provést pomocí tužky a papíru i u lůžka nemocného. Je to 

velmi užitečná pomůcka, protože jakmile má člověk s nakreslením hodin, číslic a ručiček 

problém (konstrukční apraxie), znamená to, že má s vysokou pravděpodobností postižení 

kognitivních funkcí. Velkou výhodou tohoto testu je, že většinou nebývá nemocnými vnímán 

jako ohrožující a při dlouhodobém sledování graficky dokumentuje klinický obraz kognitivní 

deteoriace. Autoři však poukazují na to, že širší užití a vzájemnou srovnatelnost tohoto testu 

komplikuje celá řada jeho modifikací i užívaných skórovacích škál. (Agrell, Dehlin 1998; 27 

399–403]. 

V AD centru FNKV je používána pro hodnocení CDT 7 bodová škála (podrobně Topinková 

1999). Vyšetření probíhá tak, že pacient je vyzván, aby nakreslil hodinový ciferník s čísly a 

ručičkami a vyznačil na něm určitý časový údaj. Úkolem pacientů, kteří byli zahrnuti do studie 

bylo ve většině případů nakreslit hodiny tak, aby ručičky ukazovaly jedenáct hodin a deset 

minut78. Méně častým pokynem byla žádost o zakreslení ručiček tak, aby hodiny ukazovaly za 

deset minut dvě. Hodnotí se jak celistvost nakresleného číselníku, tak správné nastavení ručiček 

na požadovaný časový údaj i správné vyznačení čísel (jejich pořadí a umístění na ciferníku). Za 

správné provedení testu je dotázaný hodnocen 7 body.  

Vyhodnocování probíhá podle následujícího skórovacího schématu:           

 1 bod: uvnitř ciferníku jsou pouze čísla 1 – 12, arabskými nebo římskými číslicemi 

- chybně, jestliže chybí kterákoliv číslice mezi 1 – 12 

- chybně, jestliže jsou mezi číslicemi 1 – 12 navíc jiná čísla 

 1 bod: čísla jsou zapsána ve správném sledu 

                                                 
78 Jak uvádějí i další autoři, např. Ressner, Resnerrová (2002), „zadání času 11:10 vychází z Luriovské tradice, 

kdy lze na kresbě následně sledovat i další parametry, např. jestli ručičky svírají úhel blížící se 90 stupňům, nebo 

jestli je tento úhel tupý či ostrý. To v Luriovském pojetí vyšetření přináší i další informace. Ručičky při udání 

času 11:10 svírají pravý úhel, ale nejsou v hlavních směrech na ciferníku. Dodržet tento úhel je tedy mnohem 

těžší [Ressner, Ressnerová 2002/6: 317]. 
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- čísla musí být seřazena vzestupně 

- čísla nemusí dosáhnout „12“ 

 1 bod: čísla jsou umístěna ve správné poloze 

- v každém ze 4 kvadrantů ciferníku jsou 3 číslice 

- čísla v každém kvadrantu musí být správná (tj. např. 1 – 3 v pravém horním 

kvadrantu) 

 1 bod: jsou zakresleny obě ručičky 

- musí být zakresleny 2 ručičky 

 1 bod: je označena požadovaná hodina (2 hodiny) 

- může být označena též šipkou, tečkou nebo zakroužkována 

- označení musí být blízko čísla „2“ a ne u jiných čísel 

1 bod: je označena požadovaná minuta (10 minut) 

- může být označena též šipkou, tečkou nebo zakroužkována 

- označení musí být blízko čísla „10“ a ne u jiných čísel 

   1 bod: jsou zřetelně velikostí odlišeny malá a velká ručička (malá kratší než velká) 

- stačí, když pacient řekne „tato (malá) ručička je kratší“ 

[Průvodce testováním VB 3, interní dokument AD centra FNKV] 

Pokud bych měla popsat a zhodnotit vlastní zkušenost s tímto testem, považuji jej za nástroj 

první volby, a to zejména tam, kde již blízcí nemocného chovají podezření, že něco není 

v pořádku. Pro jednoduchý diferenciálně diagnostický screening stačí, že požádají svého 

blízkého či blízkou o to, aby nakreslil/a hodiny. Výsledek mnohdy vyvolá smutek a zklamání, 

protože při zcela evidentně špatně nakreslených hodinách jsou blízcí nemocného konfrontováni 

s tím, že jejich obavy mají reálný základ. Při opakovaných kontrolách se stejně jako u MMSE 

někdy setkáváme s tím, že pečovatel s nemocným kresbu hodin pečlivě trénuje. Vzpomínám si 

dokonce na jednoho pána, který měl od své manželky hodiny nakreslené a zastrčené v náprsní 

kapse košile, aby se na ně jako na nápovědu mohl dívat do poslední chvíle, než vejde do dveří 

poradny. Přišli jsme na to tak, že se na ně díval i během vyšetření, nechtěl udělat chybu, aby se 

na něj paní nezlobila.  

Z výzkumného souboru 118 pacientů s Alzheimerovou nemocí, jejichž výsledky jsem 

analyzovala, byli tímto testem vyšetřeni všichni nemocní. Přehled bodových skórů, kterých 

pacienti v tomto screeningovém testu dosáhli, shrnuje graf č. 12: 
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Graf č. 12 Přehled bodových výsledků v testu CDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výzkum pacientů nemocných Alzheimerovou nemocí v Poradně pro poruchy paměti 

Neurologické kliniky FNKV (n = 118) 

Průměrná bodová hodnota, kterou pacienti naskórovali, byla 3,5 bodu z možných 7 bodů, 

hodnota směrodatné odchylky je 2,8. Minimální bodový zisk byl 0 bodů, maximální 7 bodů.   

 

11.4  Další možná hodnotící schémata kognitivních funkcí 
 

Pro vyšetřování kognitivních funkcí nemocných se používá i celá řada dalších hodnotících 

nástrojů. V této práci se však věnuji pouze těm, kterými byli vyšetřeni lidé tvořící výzkumný 

vzorek této studie. Další z řady možných nástrojů uvádím z důvodu základního přehledu 

v příloze č. 3 této práce. Velmi přehledně zpracovává jednotlivá specifika výše popsaných testů 

ve svém článku Orlíková (2014), výsledky jejího shrnutí naleznete v tabulce č. 9: 
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Tabulka č. 9 Přehled nejběžněji užívaných screeningových kognitivních testů 

 

 

 

Zdroj: [Orlíková [2014; 77/110(5) 587–595] 
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12 Přehled dotazníků hodnocení ADL u nemocných s DAT 

 

Posuzování funkčního stavu seniora s demencí by měl či měla provádět ten z blízkých 

nemocného, kdo s ním tráví dostatek času potřebného k tomu, aby měl dostatečnou představu 

o tom, jak si nemocný či nemocná v aktivitách denního života vede. West (2012) upozorňuje 

na to, že co se týká získávání informací od pečovatele, výzkumy prokázaly, že informace od 

těchto osob mohou být zkresleny prožívanou zátěží, blízkostí kontaktu a emocionálním 

rozpoložením nemocného. Hodnotitelé z řad pečovatelů také často podhodnocují schopnosti 

člověka s DAT, protože nenechávají nemocného, aby prováděl úkony sebepéče sám a nezávisle. 

Pečovatelé také navíc mohou podávat nepřesné výpovědi, pokud je zhoršování funkčního stavu 

méně výrazné, což bývá obvyklé v raných stadiích Alzheimerovy nemoci [West et al. 2012: 

2(1)]. Martínek (2010) předkládá obsažně zpracovaný přehled dotazníků ADL používaných 

v západním světě, který naleznete v tabulce č. 10 na následující straně: 
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Tabulka č. 10 Přehled nejčastěji používaných dotazníků ADL v západním světě  

 

 

Zdroj: [Martínek 2010; 14(4): 175–180] 
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12.1 Dotazníky ADL, kterými byli vyšetřeni pacienti výzkumného 
vzorku této práce 

 

Pro účely této práce zaměřené na detekci Alzheimerovy nemoci blízkou osobou nemocného, 

jsem vybrala 4 dotazníky, které jsou používány v Poradně pro poruchy paměti FNKV. Výběr 

těchto konkrétních nástrojů proběhl na základě odborného konsensu mezi vedoucími odborníky 

pracoviště (Poradny). Jednalo se o tyto specialisty: neurologa, neuropsycholožku, a další 

zaangažované zájemce o problematiku (studenty, psychometristy atd.). Jedná se o nástroje, 

které jsou používány v zahraničí a byly přeloženy do českého jazyka. Jejich použití je schváleno 

etickou komisí FNKV a 3. LF a tyto konkrétní verze byly vybrány pro svou vysokou validitu a 

reliabilitu. Výsledky dotazníků ADL tvoří jednu z částí informací o pacientovi, ze kterých se 

pak skládá mozaika klinické diagnózy.  

Administrace probíhala vždy během první návštěvy v Poradně pro poruchy paměti a pouze u 

těch, kdo přišli ve dvojici nemocný/á a pečovatel/ka. Obvykle jsou totiž již při objednávání 

termínu vstupního vyšetření zájemci žádáni, aby přišli s doprovodem. Pečovatelé byli 

personálem poučeni, jakým způsobem dotazníky vyplňovat a že by se jim během vyplňování 

jejich blízký neměl dívat pod ruku. Odebírání dat a jejich vyplňování probíhá pouze tehdy, 

pokud s tím pacient i jeho doprovázející osoba souhlasí. Jsou informováni o tom, že pracujeme 

na vývoji nejvhodnějšího dotazníkového nástroje a informace od nich pomáhají tento nástroj 

sestavit.  

Pokud se nemocný nebo jeho doprovod rozhodnou, že o tento typ spolupráce nemají zájem, 

jsou standardně vyšetřeni a je jim poskytnuta stejná péče jako těm, kdo se do studie zapojí. 

Z vlastní zkušenosti mohu sdělit, že pečovatelé spolupracují velmi ochotně. Myslím si, že je to 

tím, že se obvykle nemají s kým o své zkušenosti spojené s pečováním podělit a i pro ně je řada 

otázek určitým způsobem návodem k zamyšlení se nad tím, zda jejich blízký ještě zvládá být 

v domácnosti sám, zda je  například schopen se najíst a napít. Tyto skutečnosti pak následně 

diskutujeme v Poradně pro pečující a hledáme společně řešení podle potřeb, které ten který 

nemocný a jeho pečující člověk mají. Tím, že jsem se podílela na sběru dat u většiny nemocných 

z tohoto výzkumného souboru, jsem získala cennou zpětnou vazbu, posuzující se na některé 

otázky doptávali a u jiných naopak s jejich pochopením neměli problém – všechny tyto cenné 

zkušenosti jsem promítla do výsledného znění nového screeningového dotazníku ADL, který 

je výstupem této dizertační práce. Nový dotazník je zkompilován z výsledků korelační analýzy 

screeningových kognitivních testů MMSE, MoCA a CDT a dotazníků ADL, které si nyní 

postupně představíme. 
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12.2  Dotazník Dementia screening interview (AD 8) 

 

Dotazník AD 8 byl vytvořen Jamesem E. Galvinem a jeho kolegy a byl publikován v roce 2005. 

„Obsahuje osm otázek, kdy je pečovatel tázán, aby odpověděl buď ano, nebo ne v otázkách, 

které se zaměřují na paměťové funkce, schopnost řešit problémy, orientaci a aktivity denního 

života. Počet odpovědí „ANO“ pak vytváří celkové AD 8 skóre“ [Galvin et al. 2006; 67 1942-

1948]. Do češtiny byl převeden A. Bartošem, P. Martínkem a A. Bučkem v roce 2008. 

Zachycuje i časné změny raného stadia onemocnění. Tento dotazník je zajímavý tím, že je 

posuzována dynamika schopností v čase, porovnávána je současnost a minulost. Pečovatel v 

osmi oblastech porovnává současný stav schopností se stavem v minulosti před několika lety 

nebo před začátkem duševních obtíží. Je samozřejmé, že takto široce pojatá představa minulosti 

může být zkreslena, ale s tím se v orientačním screeningovém testu počítá. Pokud ke změně 

v daných oblastech došlo (problémy s myšlením, méně zájmu o koníčky, opakování stále 

stejných věcí – příběhy, otázky, problémy naučit se pracovat s novým nářadím či spotřebiči 

atd.), kroužkuje vyplňující odpověď ano a přičítá se jeden bod. Pokud ke změně nedošlo a 

schopnosti jsou jako dříve, kroužkuje vyplňující nulu a bod se nepřičítá. Pečovatel má také 

možnost vybrat odpověď nevím, nelze určit, v tomto případě kroužkuje odpověď x. Vyšší 

bodové skóre hovoří pro změnu ve stanovených oblastech oproti minulosti. Nevýhodou tohoto 

testu je podle mne malá schopnost diferencovat z důvodu možnosti odpovědět buď ano, nebo 

ne. Z vlastní zkušenosti s tímto dotazníkem mohu sdělit, že je velmi zajímavé, když jej o sobě 

vyplní nemocný a zároveň je nemocný tímto nástrojem posouzen pečovatelem, ačkoliv to sám 

autor, Dr. Galvin, nedoporučuje. Rozdíl mezi názorem pacienta a jeho doprovodu je informací 

k následné diskusi o tom, nakolik je toto hodnocení v souladu s realitou, a pokud ano, zda má 

nemocný dostatečnou  podporu aktivit denního života, aby byly zajištěny jeho základní životní 

potřeby. S dotazníkem AD 8 v podobě, jak je využíván v Poradně pro poruchy paměti, se 

můžete seznámit na následující straně: 
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Obrázek č. 5 Dotazník AD 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Poradna pro poruchy paměti Neurologická klinika FNKV 

 

Z výzkumného souboru 118 pacientů s Alzheimerovou nemocí vyplnili pečující tento dotazník 

pouze u 59 osob, protože tento dotazník byl do sady standardních vyšetřovacích nástrojů 

v Poradně pro poruchy paměti zařazen až koncem roku 2009.  

To, jakou bodovou hodnotou aktivity denního života u svých blízkých vyhodnotili 

doprovázejícící osoby, předkládá graf č. 13: 
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Graf č. 13 Přehled bodových hodnot dotazníku AD 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výzkum pacientů nemocných Alzheimerovou nemocí v Poradně pro poruchy paměti 

Neurologické kliniky FNKV (n = 59) 

 

Průměrná bodová hodnota, kterou pečující ohodnotili schopnosti ADL u svých blízkých, byla 

5,7 bodu z možných 8 bodů, hodnota směrodatné odchylky je 2,3. Minimální bodový zisk byl 

0 bodů, maximální 8 bodů.    
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12.3  Dotazník Functional Activities Questionnaire (FAQ) 

 

Tento dotazník vyvinul R. I. Pfeffer a publikován byl v roce 1982. Do češtiny byl přeložen 

v roce 2001 a validační studii české verze dotazníku provedli O. Bezdíček, J. Lukavský a M. 

Preiss. Bartoš s kolegy Martínkem a Bučkem tento dotazník upravili a s touto verzí v Poradně 

pro poruchy paměti začali pracovat v roce 2008. Topinková (1999) uvádí, že pro hodnocení 

funkčního postižení existuje více testů, v metaanalytické studii se však FAQ ukázal jako 

nejvhodnější pro vysokou senzitivitu i specifitu [Topinková 1999: 67]. 

Topinková [ibid.] ohledně administrace FAQ uvádí, že dotazník vyplňuje blízká osoba, která 

pacienta dobře zná, a hodnotí stupeň funkční ztráty pro každou činnost. Pouze u počínajících 

demencí může validní údaj poskytnout i pacient, ale i v těchto případech je třeba doplnit údaje 

od pečujícího [Topinková 1999: 67]. Martínek (2010) vysvětluje, že dotazník FAQ je složen z 

10 položek (např. vyplňování úředních dokumentů, zapamatování si současných událostí, 

schopnost ohřát si vodu, udělat si kávu, vypnout sporák aj.) [Martínek 2010: 54]. Kalvach 

(2004) dále přibližuje strukturu dotazníku, kdy každá z deseti otázek má 4 možnosti odpovědi 

podle výkonnosti v dané funkci odpovídající skóre 0–3 body (0 – plná výkonnost, 3 – 

neschopnost provést danou činnost).79 „Hodnota celkového skóre 9 a více stupňů pak svědčí pro 

organické mozkové postižení. Čím vyšší skóre, tím horší postižení“ [Kalvach et al. 2004: 188]. 

Dotazník FAQ je orientován na instrumentální aktivity denního života, avšak dle Martínka 

[ibid.] se u dvou položek FAQ jedná spíše o kognitivní funkce než o ADL, což však vzhledem 

k zaměření dotazníku tolik nevadí [Martínek 2010: 54].  

Topinková dodává (1999), že tento dotazník patří spolu s výše uvedenými testy kognitivních 

funkcí k základnímu diagnostickému instrumentáriu pro screening demence v podmínkách 

běžné klinické praxe. Autorka také upozorňuje na to, aby vyplňující přemýšlel nad tím, zda je 

funkční postižení způsobeno kognitivní poruchou, a nikoliv somatickým onemocněním. 

Výhodou FAQ je jeho jednoduchost (vyplnění netrvá déle než 5 minut) a skutečnost, že 

dotazník může být vyplněn ještě před návštěvou lékaře nebo v čekárně během vyšetřování 

pacienta [Topinková 1999: 67]. S dotazníkem FAQ v podobě, jak je využíván v Poradně pro 

poruchy paměti, se můžete seznámit na následující straně: 

 

                                                 
79 Pokud pacient aktivitu nikdy nevykonával, ale byl by toho podle pečovatele nyní schopen, dostává pacient 0 

bodů. Pokud by měl nyní potíže, je aktivita hodnocena 1 bodem. Tyto dvě poslední podmínky často nejsou 

v zahraničí dodržovány, avšak nepředpokládám, že tato skutečnost působí závažné rozdíly ve výsledcích 

[Martínek 2010: 54]. 
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Obrázek č. 6 Dotazník FAQ 

 

Zdroj: Poradna pro poruchy paměti Neurologické kliniky FNKV 

Z výzkumného souboru 118 pacientů s Alzheimerovou nemocí byl blízkými nemocného 

vyplněn u všech 118 doprovázených osob. To, jakým bodovým skórem aktivity denního života 

u svých blízkých ohodnotily doprovázejícící osoby, předkládá graf č. 14 níže: 
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Graf č. 14 Přehled bodových hodnot dotazníku FAQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výzkum pacientů nemocných Alzheimerovou nemocí v Poradně pro poruchy paměti 

Neurologické kliniky FNKV (n = 118) 

 

Průměrná bodová hodnota, kterou pečující o svých blízkých uvedli, byla 16,9 bodu z možných 

30 bodů, hodnota směrodatné odchylky je 8,9. Minimální bodový zisk (tedy nulová závislost 

na druhých) byl 0 bodů, maximální 30 bodů (naprostá závislost na pomoci druhého).   

 

12.4 Dotazník The Disability Assessment for Dementia (DAD) 

 

Tento dotazník byl vyvinut Isabellou Gélinas a Louisem Gauhtierem a publikován v roce 1994. 

Dotazník je formulován tak, aby byl genderově neutrální. Do češtiny byl v roce 2008 převeden 

Bartošem, Martínkem a Bučkem. „Škála DAD shrnuje položky ADL i IADL a je určena pro 

vyšetření dementních pacientů“ [Kalvach et al. 2004: 188]. Dle Martínka (2010) se jedná o 

mezinárodně oblíbený a hojně používaný nástroj, který se skládá ze 40 otázek týkajících se 

základních ADŽ i instrumentálních ADŽ. Jak autor dále uvádí, hodnotitel pokládá tyto otázky 

pečovateli, který odpovídá buď ano (1 bod), nebo ne (0 bodů) podle toho, jestli pacient během 
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posledních dvou týdnů vykonal danou aktivitu alespoň jednou. Tamtéž se také dočítáme, že se 

míra soběstačnosti je pak vyjadřována v procentech, kdy vyšší hodnoty značí vyšší 

soběstačnost. Tento dotazník také umožňuje pečovateli vybrat možnost „nelze určit“, přičemž 

se takto hodnocená aktivita nezapočítává do celkového procentuálního hodnocení. Martínek 

také dále tamtéž osvětluje, že každá z aktivit je zařazena do jedné ze tří skupin – iniciace, 

plánování a organizace, provedení. „Při převodu dotazníku do českého prostředí tyto kategorie 

v dotazníku nebyly vyznačeny. Rovněž byla škála uzpůsobena k vyplnění pečovatelem. DAD-

CZ má dobrou validitu a reliabilitu a je citlivý ke změně v ADL v průběhu 12 měsíců. Je proto 

užíván v mnoha klinických studiích monitorujících účinky léků“ [Martínek 2010: 52–53]. 

S dotazníkem DAD v podobě, jak je využíván v Poradně pro poruchy paměti, se můžete 

seznámit níže: 

 

Obrázek č. 7 Dotazník DAD 
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Obrázek č. 7 Dotazník DAD – pokračování 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Poradna pro poruchy paměti Neurologická klinika FNKV 

 

Z výzkumného souboru 118 pacientů s Alzheimerovou nemocí byl blízkými nemocného 

vyplněn u všech 118 osob. To, jakou bodovou hodnotou aktivity denního života u svých 

blízkých ohodnotily doprovázejícící osoby, předkládá graf č. 15: 
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Graf č. 15 Přehled bodových hodnot dotazníku DAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výzkum pacientů nemocných Alzheimerovou nemocí v Poradně pro poruchy paměti 

Neurologické kliniky FNKV (n = 118) 
 

Průměrná bodová hodnota, kterou pečující ohodnotili schopnosti ADL u svých blízkých, byla 

24,6 bodu z možných 40 bodů, hodnota směrodatné odchylky je 10,8. Minimální bodový zisk 

byl 0 bodů, maximální 40 bodů, čím vyšší je tedy bodová hodnota, tím vyšší je samostatnost 

posuzované osoby.  

 

12.5 Dotazník Bristol Activities of Daily Living Scale (BADLS) 

 

Tento dotazník vytvořil R. S. Bucks  s kolegy a publikován byl v roce 1996. Do češtiny byl 

převeden v roce 2007 A. Bartošem a jeho kolegy. „Tato škála byla vyvinuta k tomu, aby 

poskytovala základní vyhodnocení schopností nemocných s demencí a je velmi citlivá ke změně 

u již nemocných“ [Bucks et al. 1996; (25): 113-120].  „Oproti původní verzi česká adaptace 

obsahuje i převedení bodů na procentuální míru soběstačnosti“ [Bartoš, Martínek et al. 2010; 

73/106(6): 673]. Martínek (ibid.) vysvětluje strukturu dotazníku BADLS následovně: hovoří o 

tom, že autoři škály BADLS si dali velmi záležet na metodickém postupu při jeho tvorbě a 

dotazník byl tvořen v úzké spolupráci s pečovateli. Autor dále informuje o postupu při 

vyplňování, kdy dotazník vyplňuje blízká osoba, která posuzuje kvalitu provedení 20 činností 
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z pacientova života. Tato osoba vybírá jedno ze čtyř konkrétních tvrzení, jež vyjadřují různé 

stupně provedení (0–3 body), a celkovou funkční kapacitu lze tedy shrnout do počtu bodů (min. 

0/max. 60 bodů). Martínek dále hovoří o tom, že dotazník se sestává z 20 aktivit (9 bADL, 7 

IADL a 4 aktivity, které lze s výhradami zařadit rovněž do IADL) a každá aktivita se hodnotí 

na čtyřbodové stupnici od 0 (žádné postižení) do 3 (velké postižení) [Martínek 2010: 50]. 

Při bližším seznámení se s dotazníkem si lze všimnout, že stupně postižení jsou popsány 

konkrétně u každé z aktivit, tedy například u telefonování je stupeň 2 představován stavem 

„Zvedne telefon a odpoví, ale samostatně nikomu netelefonuje“, aktivity však nejsou 

odstupňovány v odpovídajících intervalech, což dle Martínka (ibid.) nevadí, vnímá jako cenné 

to, že tyto konkrétní formy vykonávání dané aktivity byly skutečně popsány pečovateli, a 

dotazník tak dle něj má již sám o sobě didaktickou cenu.  

Tamtéž se také dozvídáme, že škála byla vyvinuta pro pacienty s mírným až těžkým postižením 

demencí a jedná se o škálu citlivou ke změně, a tím vhodnou pro měření účinnosti léčby. 

„BADLS obsahuje mnoho položek patřících do ADL, na rozdíl například od škály DAD jsou 

ale ADL a IADL smíchány, což neumožňuje jejich snadné hodnocení zvlášť. Škála není ale 

příliš citlivá na detekci časných, jemných změn na počátku onemocnění” [Martínek 2010: 50]. 

S dotazníkem BADLS v podobě, jak je využíván v Poradně pro poruchy paměti, se můžete 

seznámit níže: 

Obrázek č. 5 Dotazník BADLS 
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Obrázek č. 5 Dotazník BADLS - pokračování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Poradna pro poruchy paměti Neurologická klinika FNKV 

 

Z výzkumného souboru 118 pacientů s Alzheimerovou nemocí byl blízkými nemocného 

vyplněn u všech 118 osob. To, jakou bodovou hodnotou aktivity denního života u svých 

blízkých ohodnotily doprovázejícící osoby, předkládá graf č. 17: 

Graf č. 9 Přehled bodových výsledků dotazníku BADLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výzkum pacientů nemocných Alzheimerovou nemocí v Poradně pro poruchy paměti Neurologické 

kliniky FNKV (n = 118) 
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Průměrná bodová hodnota, kterou pečující ohodnotili aktivity denního života u svých blízkých, 

byla 15,4 bodu z možných 60 bodů, hodnota směrodatné odchylky je 9,9. Minimální bodový 

zisk byl 0 bodů, maximální 46 bodů. 

 

12.6  Zpětná vazba na práci s dotazníky od doprovázejících osob 

 

Poté, co hodnotitelé dotazníky vyplnili, byli požádáni, aby provedli krátkou zpětnou vazbu ve 

formě oznámkování práce s dotazníkem. Rovněž v průběhu vyplňování fakultativně uvedli, 

kolik času jim práce s jednotlivým dotazníkem zabrala. Tento údaj neposkytli všichni 

doprovázející, ale v přehledu těch kdo odpověděli, vidíme, že za časově nejnáročnější označili 

doprovázející dotazník BADLS. Ten má 20 otázek, ale každá je členěna na 4 podotázky, takže 

vyplňující musí přečíst, pochopit a vyhodnotit celkem 80 položek. Nejméně času na 

vyhodnocení naopak zabere dotazník AD 8, protože má jen 8 položek a odpověď je buď ano, 

nebo ne.   

 

Tabulka č. 11 Přehled časové náročnosti dotazníků ADL  

 

Zkratka názvu 
dotazníku Počet N 

Minimální doba v 
minutách 

Maximální doba v 
minutách 

Průměrná doba vyplnění 
v minutách 

AD 8 43 1 9 2,5 

FAQ  91 1 15 3,6 

DAD 92 2 25 7,1 

BADLS 92 3 17 7, 5 
 

Zdroj: Výzkum pacientů a pečujících Poradny pro poruchy paměti FNKV 

 

U doprovázejících osob, které uvedly, jak dlouho jim vyplnění dotazníku AD8 trvalo, vidíme, 

že jeho vyplnění trvalo nejkratší dobu (do 2 minut) nejpočetněji zastoupené skupině dcer, na 

druhém místě manželkám a synům. Manželům trvalo vyplnění tohoto dotazníku o něco déle.  
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Graf č. 18 Kolik času trvalo doprovázejícím osobám vyplnění dotazníku AD 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výzkum pacientů a pečujících Poradny pro poruchy paměti FNKV (n = 43) 

 

U dotazníku FAQ zabralo vyplnění nejméně času dcerám a synům, manželkám a manželům 

nemocných trvalo vyplnění o něco delší dobu.  

 

Graf č. 19 Kolik času trvalo doprovázejícím osobám vyplnění dotazníku FAQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výzkum pacientů a pečujících Poradny pro poruchy paměti FNKV (n = 91) 
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U dotazníku DAD opět trvá vyplnění nejméně času dcerám, pak manželkám a o něco déle pak 

manželům a synům: 

 

Graf č. 20 Kolik času trvalo doprovázejícím osobám vyplnění dotazníku DAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výzkum pacientů a pečujících Poradny pro poruchy paměti FNKV (n = 92) 

U dotazníku BADLS byly s jeho vyplněním nejdříve hotovy dcery a manželky, poté manželé a 

pak až synové. 

 

Graf č. 21 Kolik času trvalo doprovázejícím osobám vyplnění dotazníku BADLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výzkum pacientů a pečujících Poradny pro poruchy paměti FNKV (n = 92) 
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Při závěrečném hodnocení vybrali hodnotitelé jako nejlepší dotazník FAQ. Jeho otázky jim 

připadají nejpřiléhavější, nejlépe pokrývají zjišťovanou situaci, není zbytečně dlouhý a způsob 

hodnocení jim byl srozumitelný. Na posledním místě se umístil dotazník DAD: jednou 

z nejčastějších výtek bylo, že vyplňující osoba na řadu otázek neznala odpověď, což snižovalo 

výpovědní hodnotu dotazníku.  

  



140 

 

13 Konstrukce dotazníku ADL pomocí korelační analýzy 
výsledků orientačních screeningových kognitivních 
testů (MMSE, MoCA a CDT) a dotazníků ADL (AD 8, FAQ, 
DAD a BADLS) 

 

Data byla od nemocných a jejich blízkých získána dvěma způsoby. Pacienti s různým stupněm 

Alzheimerovy nemoci byli vyšetřeni třemi screeningovými testy kognitivních funkcí, MMSE, 

MoCA a Testem kreslení hodin (CDT) o sedmibodové škále, podrobně viz příslušná kapitola 

s názvem „Přehled vybraných testů kognitivních funkcí“ a následující. U testu MMSE a CDT 

jsem získala data od 118 pacientů, u testu MoCA od 42 pacientů.80 To, jak testy vypadají, si 

můžete prohlédnout v přílohách 1 a 2 v závěru této práce. 

 

Graf č. 22 Přehled bodových výsledků nemocných ve screeningových testech CDT, MMSE 

a MoCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výzkum pacientů v Poradně pro poruchy paměti Neurologické kliniky FNKV  

                                                 
80

Příčinou rozdílných počtů je, že MMSE a CDT jsou používány od počátku chodu poradny, zatímco test MoCA     

   byl zahrnut do vyšetřovacích nástrojů až v roce 2013.  
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Druhým neméně zásadním zdrojem informací, které byly získány od doprovázejících osob, jsou 

data z dotazníků ADL, které o schopnostech svých blízkých vyplnili. (Podrobně viz příslušná 

kapitola „Dotazníky ADL, kterými byli vyšetřeni pacienti výzkumného vzorku této práce“). 

Pro připomenutí, z těch, kdo do Poradny pro poruchy paměti budoucího pacienta doprovodili, 

vyplnili blízcí u 118 budoucích pacientů dotazníky FAQ, DAD a BADLS. Dotazník AD 8 byl 

administrován u 59 doprovázejících osob (z důvodu pozdějšího zařazení do vyšetřovací praxe).  

 

Graf č. 23 Přehled bodových výsledků nemocných v dotaznících ADL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výzkum pacientů v Poradně pro poruchy paměti Neurologické kliniky FNKV  

 

Výsledky dotazníků ADL (AD 8, FAQ, DAD a BADLS) i výsledky orientačních kognitivních 

testů MMSE, MoCA a CDT byly z dotazníků zaneseny do datové matice a po kontrole dat 

korelovány v programu SPSS. Získaná data z dotazníků MMSE a CDT byla ještě dále rozdělena 

do dvou skupin. Data pro korelaci jsou numerické hodnoty naskórovaných bodových výsledků.  
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Graf č. 24 Přehled jednotlivých bodových skórů MMSE v procentech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výzkum pacientů v Poradně pro poruchy paměti Neurologické kliniky FNKV (n = 118) 

 

Druhou skupinu, se kterou byly dotazníky ADL korelovány, tvoří výsledky orientačního testu 

MMSE, které jsou rozděleny do 4 intervalů dle běžné kategorizace hloubky postižení (24 až 30 

bodů běžný nález, 20 až 23 nález hraniční, 13 až 19 bodů patologický nález a výkon 12 bodů a 

méně znamená pokročilé stadium demence). V analýze je tato kategorie označena jako MMSE 

4. Cat. Přehled kategorií skórů dle hloubky postižení a pohlaví naleznete v grafu č. 25 níže:  

 

Graf č. 25 Přehled naskórovaných kategorií MMSE dle hloubky postižení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: Výzkum pacientů v Poradně pro poruchy paměti Neurologické kliniky FNKV (n = 118) 

 

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

24-30 20-23 13-19 3-12
Muž Žena

2,5 %

0,8 %

2,5 %
1,7 %

5,9 %
6,8 %

11,0 %
11,9 %

10,2 %10,2 %10,2 %

15,3 %

8,5 %

2,5 %

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25-26 27-28 29-30

če
tn

o
st

Počet bodů



143 

 

U CDT byl kromě bodové hodnoty dosažených skórů soubor rozdělen do dvou skupin, rovněž 

dle bodových hodnot (4 – 7 bodů jako skupina 1. a 3 – 0 bodů jako skupina 2.). V analýze je 

tato kategorie označena jako Clock_bin. Bodové rozložení v této kategorii zobrazuje graf č. 26 

níže: 

 

Graf č. 26 Přehled dosažených bodových výsledků v Testu kreslení hodin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výzkum pacientů v Poradně pro poruchy paměti Neurologické kliniky FNKV (n = 118) 
 

Cílem analýzy je stanovit položky s nejvyšším korelačním koeficientem a na jejich základě 

sestavit nový dotazníkový nástroj. Všechna data byla korelována parametrickými i 

neparametrickými testy (s využitím Pearsonova, Spearmanova a Kendallova koeficientu). 

Z každé proměnné byla získána hodnota pro jednotlivou kategorii. Pro jednoznačný výběr 

položek, které mají nevyšší korelační koeficient, byly výsledky kategorií MMSE, MMSE 

4_CAT, MoCA, CLOCK 7 MST a CLOCK BIN zprůměrovány a vyšel 1 index pro každou 

korelovanou položku testů ADL. Kompletní výsledky korelační analýzy tvoří čtyři tabulky, 

které naleznete v přílohách 5 až 8 dle výše hodnoty příslušného korelačního koeficientu. Z nich 

jsem z každé vybrala 9 položek dle výše hodnot průměrného indexu.  

Výsledný dotazník odpovídá i základním požadavkům formulovaným De Vreese (2008), jenž 

předkládá kritéria, která by efektivnímu orientačnímu dotazníkovému nástroji k měření 

postižení způsobeného demencí neměla chybět: 

1) Nástroj by měl vycházet z uznávané definice funkčního postižení, vycházející z potíží 
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2) Do škály by měly být zahrnuty všechny aspekty ADŽ – volnočasové aktivity, 

instrumentální i základní zároveň; 

3) Nástroj by měl poskytovat informaci i o kognitivním rozměru postižení, zejména 

v oblasti exekutivních funkcí, aby poskytoval účelný náhled na pacientovo funkční 

postižení; 

4) Nástroj by měl být prost genderových předsudků, vyjma generově specifických aktivit. 

5) Škála by měla být citlivá vůči změnám v čase, ať již ve smyslu zlepšení, tak zhoršení 

[De Vreese et al. 2008; 25: 186–194].  
 

U výsledků orientačních kognitivních testů jsem ověřila, že použité testové otázky nejsou 

závislé na věku, jak znázorňují grafy č. 27 až 29. 

 

Graf č. 27 Distribuce bodových výsledků 

MMSE v závislosti na věku 

Graf č. 28 Distribuce bodových výsledků 

MoCA v závislosti na věku 
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Graf č. 29 Distribuce bodových výsledků CDT v závislosti na věku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zdroj: Výzkum pacientů v Poradně pro poruchy paměti Neurologické kliniky FNKV (n = 118) 
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13.1 Přehled výsledků korelační analýzy, proces výběru jednotlivých 
dotazníkových položek 

 

Poté byla data korelována v programu SPSS. Výsledek analýzy, vždy prvních devět položek 

s nejvyšším korelačním koeficientem pro každý test naleznete v tabulkách č. 12, 13, 14. 

Celkový přehled celé analýzy, včetně hodnot indexů dle váhy, odvozených od počtu 

respondentů, naleznete v příloze 8. 

 

Tabulka č. 12 Výsledky analýzy dle Pearsonova korelačního koeficientu (prvních 9 

položek): 

 

 

Zdroj: Výzkum pacientů v Poradně pro poruchy paměti Neurologické kliniky FNKV (n = 118) 

 

Kompletní výsledek korelační analýzy naleznete v příloze 6. 

 

 

 

Description MMSE MMSE.4Cat MoCA CLOCK_MST CLOCK_BIN Index 

Stará se o své finance stejně jako 
dříve 

,598 ,555 ,327 ,521 ,488 
0,4693 

Sledovat současné události ,570 ,501 ,436 ,404 ,409 0,4590 

Spolehlivě použil/a přiměřený 
dopravní prostředek (auto, autobus, 
taxi) 

,505 ,475 ,466 ,409 ,415 

0,4560 

Zapomínání správného měsíce a 
roku 

,540 ,491 ,387 ,435 ,417 
0,4428 

Při vyřizování své korespondence 
použila/a správně dopisní papír, 
adresu a známky ,518 ,477 ,489 ,308 ,332 

0,4354 

Vyplňovat úřední dokumenty nebo 
formuláře ,555 ,555 ,284 ,449 ,433 

0,4266 

Připravit si jídlo ,487 ,498 ,266 ,490 ,521 0,4214 

Pamatovat si termín schůzek, 
rodinných událostí, svátky, léky a 
jejich užívání 

,544 ,529 ,293 ,425 ,434 

0,4196 

Správně používá telefon včetně 
vyhledání správných telefonních 
čísel 

,542 ,480 ,317 ,403 ,424 

0,4138 



146 

 

Tabulka č. 13 Výsledek analýzy dle Spearmanova koeficientu pořadové korelace (prvních 

devět položek): 

 

 

 

 

Zdroj: Výzkum pacientů v Poradně pro poruchy paměti Neurologické kliniky FNKV (n = 118) 

 

 

Kompletní výsledek korelační analýzy naleznete v příloze 5. 

 

Description MMSE MMSE 
4Cat 

MoCA CLOCK MST CLOCK 
BIN 

Index 

Stará se o své finance stejně 
jako dříve 

,584 ,552 ,282 ,527 ,505 0,4554 

Zapomínání správného měsíce 
a roku 

,574 ,489 ,384 ,467 ,417 0,4523 

Vyplňovat úřední dokumenty 
nebo formuláře 

,593 ,567 ,273 ,436 ,427 0,4282 

Pamatovat si termín schůzek, 
rodinných událostí, svátky, léky 
a jejich užívání 

,588 ,558 ,282 ,425 ,456 0,4319 

Sledovat současné události ,553 ,487 ,422 ,393 ,408 0,4475 

Spolehlivě použil/a přiměřený 
dopravní prostředek (auto, 
autobus, taxi) 

,524 ,473 ,415 ,387 ,415 0,4380 

Správně používá telefon včetně 
vyhledání správných 
telefonních čísel 

,545 ,476 ,336 ,385 ,425 0,4171 

Připravit si jídlo ,493 ,496 ,259 ,457 ,519 0,4137 

Správně zacházel/a se svou 
hotovostí (použít peníze 
v obchodě) 

,493 ,432 ,386 ,402 ,364 0,4105 
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Tabulka č. 14 Výsledek analýzy dle Kendallova korelačního koeficientu (prvních devět 

položek): 

 
 

Description MMSE MMSE.4Cat MoCA CLOCK_MST CLOCK_BIN Index 

Zapomínání správného měsíce a 
roku 

,485 ,456 ,326 ,415 ,417 
0,4040 

Stará se o své finance stejně 
jako dříve 

,487 ,502 ,240 ,460 ,482 
0,4016 

Spolehlivě použil/a přiměřený 
dopravní prostředek (auto, 
autobus, taxi) 

,440 ,436 ,387 ,344 ,415 

0,4014 

Při vyřizování své 
korespondence použila/a 
správně dopisní papír, adresu a 
známky 

,452 ,436 ,423 ,250 ,332 

0,3859 

Sledovat současné události ,445 ,421 ,327 ,317 ,373 
0,3684 

Správně zacházel/a se svou 
hotovostí (použít peníze 
v obchodě) 

,414 ,397 ,329 ,356 ,364 
0,3647 

Pamatovat si termín schůzek, 
rodinných událostí, svátky, léky 
a jejich užívání 

,478 ,487 ,223 ,351 ,425 

0,3646 

Vyplňovat úřední dokumenty 
nebo formuláře 

,480 ,499 ,219 ,366 ,401 
0,3639 

Správně používá telefon včetně 
vyhledání správných 
telefonních čísel 

,430 ,413 ,268 ,314 ,390 
0,3475 

 

 

Zdroj: Výzkum pacientů v Poradně pro poruchy paměti Neurologické kliniky FNKV (n = 118) 

 

 

Kompletní výsledek korelační analýzy naleznete v příloze 7. 
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V následující tabulce č. 15 jsou vybrané položky seřazeny dle pořadí a tvoří podklad pro 

konstrukci nového dotazníku aktivit denního života. 

 

Tabulka č. 15 Souhrnný přehled položek s nejvyšším koleračním koeficientem 

 

 

Zdroj: Výzkum pacientů v Poradně pro poruchy paměti Neurologické kliniky FNKV (n = 118) 

Znění otázek dle 
výsledku 
Pearsonovy korelace 

Znění otázek dle 
výsledků 
Spearmanovy korelace 

Znění otázek dle 
výsledků Kendallovy 
korelace  

Znění otázek dle 
výběru metodou 
expertní shody 

Stará se o své finance 
stejně jako dříve 

Stará se o své finance 
stejně jako dříve 

Zapomínání správného 
měsíce a roku 

Opakovaně se ptá 
na čas, den či datum 

Sledovat současné 
události 

Zapomínání správného 
měsíce a roku 

Stará se o své finance 
stejně jako dříve 

Vrátil/a se 
z obchodu 
s odpovídajícím 
nákupem 

Spolehlivě použil/a 
přiměřený dopravní 
prostředek (auto, 
autobus, taxi) 

Spolehlivě použil/a 
přiměřený dopravní 
prostředek (auto, 
autobus, taxi) 

Spolehlivě použil/a 
přiměřený dopravní 
prostředek (auto, 
autobus, taxi) 

Vypravil/a se ven a 
dosáhl/a známého 
cíle, aniž by se 
přitom ztratil/a 

Zapomínání správného 
měsíce a roku 

Sledovat současné 
události 

Při vyřizování své 
korespondence 
použila/a správně 
dopisní papír, adresu a 
známky 

Dokáže si vybrat 
vhodné oblečení a 
sám se obléknout 

Při vyřizování své 
korespondence 
použila/a správně 
dopisní papír, adresu a 
známky 

Při vyřizování své 
korespondence použila/a 
správně dopisní papír, 
adresu a známky 

Sledovat současné 
události 

Když to bylo 
potřeba, bylo ji/ho 
bezpečné nechat 
doma 
samotného/samotn
ou 

Vyplňovat úřední 
dokumenty nebo 
formuláře 

Pamatovat si termín 
schůzek, rodinných 
událostí, svátky, léky a 
jejich užívání 

Správně zacházel/a se 
svou hotovostí (použít 
peníze v obchodě) 

Užil/a své léky podle 
předpisu (ve 
správném 
dávkování) 

Připravit si jídlo Vyplňovat úřední 
dokumenty nebo 
formuláře 

Pamatovat si termín 
schůzek, rodinných 
událostí, svátky, léky a 
jejich užívání 

Rozeznává 
hodnoty 
bankovek a mincí 

Pamatovat si termín 
schůzek, rodinných 
událostí, svátky, léky a 
jejich užívání 

Správně používá telefon 
včetně vyhledání 
správných telefonních 
čísel 

Vyplňovat úřední 
dokumenty nebo 
formuláře 

Připraví si jídlo 

Správně používá 
telefon včetně 
vyhledání správných 
telefonních čísel 

Koupe se pravidelně a 
samostatně 

Správně používá telefon 
včetně vyhledání 
správných telefonních 
čísel 

Uskutečnil/a 
přiměřený 
telefonický 
rozhovor 
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13.2  Konstrukce dotazníku aktivit denního života – metoda expertní 
shody 

 

Kromě výstupů korelační analýzy, jejíž výsledky popisuji níže, jsem také každou jednotlivou 

otázku posuzovala metodou expertní shody. Nejprve jsem z diagnostických kritérií NINCDS – 

ADRDA vybrala tři kritéria, která podle mého názoru nejvíce souvisí s postižením ADL. 

 

- progredující deficit v jedné či více kognitivních oblastí 

- progresivní deteriorace specifických kognitivních schopností, např. řečových 

schopností (afázie), motorických schopností (apraxie) a percepce (agnosie) 

- nedostačivost při zvládání běžných každodenních aktivit a přítomnost alterace 

chování “ (Kučerová, Preiss 2006: 126). 

 

Poté jsem pod sebe přepsala a seřadila otázky ze všech 4 dotazníků a hodnotila jednu po druhé, 

nakolik s výše vybranými 3 oblastmi z diagnostických kritérií souvisí. Pro základní úvodní 

orientaci jsem zvolila 5bodovou škálu, kdy každá otázka dostala následující bodové rozmezí: 

1 rozhodně nesouvisí s uvedenými dg. kritérii 

2 spíše nesouvisí s uvedenými dg. kritérii 

3 může i nemusí souviset s uvedenými dg. kritérii 

4 spíše souvisí s uvedenými dg. kritérii 

5 rozhodně souvisí s uvedenými dg. kritérii 

v – vícehlavňová otázka 

 

Následně jsem vybrala 15 otázek, které měly na pětibodové škále hodnotu 5 (výsledek celé 

analýzy viz příloha 9). Tyto vybrané položky budou využity jako další zdroj informací při 

sestavování dotazníku a pro porovnání s výsledky korelační analýzy. Nejvyšší bodovou 

hodnotu mají otázky, které vyžadují schopnost rozhodnout se, správně naplánovat a řadit za 

sebe v odpovídajícím čase jednotlivé úkony. Naopak nejnižší bodovou hodnotu mají položky 

spojené s imobilitou vyšetřovaného člověka, kdy je schopnost blokována fyzickou dysfunkcí. 

Přehled prvních 15 položek naleznete v tabulce č. 16 na následující straně: 
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Tabulka č. 16 Přehled vybraných položek metodou expertní shody 

 

  
Přehled výběru otázek metodou expertní shody – prvních 15 otázek z dotazníků AD 8, FAQ, DAD 
a BADLS 

5 Méně zájmu o koníčky/aktivity 

5 Opakování stále stejných věcí (otázky, příběhy nebo oznámení) 

5 (v) Porozumět televiznímu pořadu, knize nebo časopisu a diskutovat o něm 

5 (v) Cestovat mimo nejbližší okolí, řídit auto nebo použít autobus 

5 Oblékl/a se ve správném pořadí (spodní prádlo – kalhoty/šaty – boty) 

5 Použil/a toaletu „bez nehod“ 

5 Uskutečnil/a přiměřený telefonický rozhovor 

5 Vypravil/a se ven a dosáhl/a známého cíle, aniž by se přitom ztratil/a 

5 Vrátil/a se z obchodu s odpovídajícím nákupem 

5 Správně zacházel/a se svou hotovostí (použít peníze v obchodě) 

5 Užil/a své léky podle předpisu (ve správném dávkování) 

5 Když to bylo potřeba, bylo ji/ho bezpečné nechat doma samotného/samotnou 

5 Dokáže si vybrat vhodné oblečení a sám se obléknout 

5 Myje se pravidelně a samostatně 

5 Zcela se orientuje v čase, dnu, datu apod. 

 

 

Zdroj: Výzkum pacientů v Poradně pro poruchy paměti Neurologické kliniky FNKV (n = 118) 

 

 

Kompletní výsledek analýzy položek metodou expertní shody naleznete v příloze 9. 
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14 Finální podoba dotazníku ADL 
 

Cílem této práce je vytvoření dotazníku ADL, který je zaměřen na detekci prvotních příznaků 

Alzheimerovy nemoci. A tohoto deklarovaného cíle se mi podařilo dosáhnout. Dovolím si vás 

provést konstrukcí jednotlivých dotazníkových položek. Při pohledu do tabulky č. 17 vidíme, 

že některé z vybraných 36 položek se překrývají a na místě je otázka jak stanovit jejich finální 

počet. Nakonec jsem se rozhodla, že výsledný dotazník bude mít 15 položek. Dle výše hodnoty 

indexu korelačního koeficientu jsem vybrala 12 položek, z posouzení metodou expertní jsem 

doplnila další dvě otázky. Tou první je: „Když to bylo potřeba, bylo ji/ho bezpečné nechat doma 

samotného/samotnou?“ Tato položka byla zahrnuta i přesto, že se váže k již hlubšímu 

kognitivnímu postižení, a to zejména pro svůj – jak se domnívám – informační potenciál. Tím 

mám na mysli otevření tématu, nakolik je pro osobu v seniorském věku bezpečné žít osaměle. 

Druhá zařazená otázka je „Vypravil/a se ven a dosáhl/a známého cíle, aniž by se přitom 

ztratil/a“. Poslední položka byla získána na základě další analýzy, kdy podle počtu respondentů 

byla u testu MoCA (n = 42) snížena váha hodnoty výpovědi na 36 % oproti testům MMSE a 

CDT (n = 118). Do pořadí se tak dostala položka „Správně naplánoval/a a zorganizoval/a 

domácí práce, které prováděl/a v minulosti“. Takto bylo sestaveno všech 15 položek. Vzhledem 

k tomu, že položky pocházejí ze 4 různých dotazníků, znění otázek bylo potřeba sjednotit.   

 

Tabulka č. 17 Vybrané položky v původním znění otázek 

 

1 Stará se o své finance stejně jako dříve 

2 Správně zacházel/a se svou hotovostí (použít peníze v obchodě) 

3 Sledovat současné události 

4 Vyplňovat úřední dokumenty nebo formuláře 

5 Při vyřizování své korespondence použila/a správně dopisní papír, adresu a známky 

6 Zapomínání správného měsíce a roku 

7 Pamatovat si termín schůzek, rodinných událostí, svátky, léky a jejich užívání 

8 Užil/a své léky podle předpisu (ve správném dávkování) 

9 Koupe se pravidelně a samostatně 

10 Spolehlivě použil/a přiměřený dopravní prostředek (auto, autobus, taxi) 

11 Když to bylo potřeba, bylo ji/ho bezpečné nechat doma samotného/samotnou 

12 Připravit si jídlo 

13 Připravit si kávu nebo čaj, vypnout sporák 

14 Správně používá telefon včetně vyhledání správných telefonních čísel 

15 Správně naplánoval/a a zorganizoval/a domácí práce, které prováděl/a v minulosti 
 

 

Zdroj: Výzkum pacientů v Poradně pro poruchy paměti Neurologické kliniky FNKV (n = 118) 
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Nabízí se několik perspektiv, podle jakého klíče volit jednotnou formulaci dotazů. Výslednou 

podobu jsem promýšlela i v návaznosti na způsob, jak na otázku odpovědět, zda zvolit formu 

dichotomickou, ordinální škálu či vyjádření v procentech. Promýšlela jsem i použití Lickertovy 

škály, ale tím by se u takto formulovaných otázek ztratila možnost zachovat hodnotu 

posuzování v čase. Po důkladném zvážení jsem se rozhodla použít podobný typ škály, s jakým 

pracuje dotazník A. F. Jorma Short IQCODE, který měří postoj pomocí pětibodové škály na 

kontinuu od „mnohem lépe“, „trochu lépe“, „beze změny“, „trochu hůř“ po „mnohem hůř“ 

[Jorm 2004; 16: 275–293]. V příloze 4 naleznete kompletní znění tohoto dotazníku, včetně 

vysvětlení principu hodnocení, ze kterého vycházím. Mírně jsem přeformulovala znění škály, 

přidala jsem zájmeno „v tom“, které podle mého názoru přímo odkazuje k dané hodnocené 

aktivitě denního života. I když jsou fakticky posuzovány a bodově hodnoceny jen poslední 

sloupce škály, tedy „O trochu se v tom zhoršil/a“ a „O hodně se v tom zhoršil/a“, ponechala 

jsem i první tři stupně, tedy „O hodně se v tom zlepšil/a“ a „O trochu se v tom zlepšil/a“ a 

„Beze změny“. A to proto, aby byl podpořen komfortní myšlenkový proces posuzujícího, kdy 

hodnotí danou aktivitu ADL v rozpětí na škále mezi zlepšením a zhoršením. 

Důležitou informací pro vyplňujícího je také informace o tom, v jakém časovém horizontu má 

při hodnocení schopností ADL u svého blízkého uvažovat. Jako vhodný kompromis se mi zdá 

doba 6 měsíců, instrukce pro vyplňujícího tedy bude: Posuďte prosím, jak si Váš blízký/blízká 

vede za posledního půl roku v těchto oblastech.  

Otázky jsem se rozhodla sjednotit přeformulováním do 3. osoby jednotného čísla přítomného 

času, do kterého jsem převedla i veškeré infinitivy. Pokud to znění otázky vyžadovalo, použila 

jsem zájmeno rozlišující mužský a ženský rod. Stylistická úprava vztahující se ke způsobu 

možné volby odpovědi nebyla jediným zásahem do znění otázek. O konkrétní změně a jejím 

zdůvodnění, v případě že byla u té které otázky provedena, referuji níže. Číslování položek v 

tomto textu odpovídá pořadí otázek v nově sestaveném dotazníku, tedy tabulce číslo 15.  

Nejvýše korelovala položka dotazníku BADLS, otázka č. 18 („Finance“). Proto je 

v obou sloupcích hodnocena dvěma body. První položka „Stará se o své finance stejně jako 

dříve“ zůstala beze změny, druhá položka s nejvyšší korelací zněla „Správně zacházel/a se svou 

hotovostí (použít peníze v obchodě)“ a byla přeformulována na „Zvládá zacházení se svou 

hotovostí, například během platby v obchodě. Třetí položka zní „Sleduje současné události“, 

čtvrtá položka byla přeformulována z „Vyplňovat úřední dokumenty nebo formuláře“ na 

„Sám/sama vyplní úřední dokumenty a formuláře“. Položka číslo pět „Při vyřizování své 

korespondence používá správně dopisní papír, adresu a známku“ byla ponechána v původním 

znění. U otázky číslo čest, která původně zněla: „Zapomínání správného měsíce a roku,“ jsem 
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se rozhodla znění přeformulovat na: „Ví, jaký je měsíc a den v týdnu“, protože hodnotit, nakolik 

člověk zapomíná, je s použitím této škály hodnocení negativního jevu, kdy bych po vyplňujícím 

žádala, aby odhadl či odhadla, zda a nakolik se posuzovaná osoba zhoršila v zapomínání.  

Položku „Pamatovat si termíny schůzek, rodinných událostí, svátků, léky a jejich užívání“ jsem 

se rozhodla rozdělit do dvou otázek, aby jednu tvořil dotaz na: „Pamatuje si termíny schůzek, 

rodinných událostí, svátků“ a druhou „Užívá léky ve správném dávkování a čase“. Vznikly tak 

položky sedm a osm. Devátá otázka dotazníku vychází z pozměněného dotazu: „Koupe se 

pravidelně a samostatně“, který jsem přeformulovala na „Každodenní hygienické úkony zvládá 

stejně jako dříve“. Tuto změnu jsem provedla z toho důvodu, neboť rozdíly ve způsobu koupání 

jsou mezi lidmi značné, a chtěla jsem, aby posuzující osoba zhodnotila, zda posuzovaná osoba 

v oblasti sebepéče jedná stejně, anebo došlo v této oblasti ke změně.   

U otázky číslo deset „Vypravil/a se ven a dosáhl/a známého cíle, aniž by se přitom ztratil/a“ 

jsem přistoupila k redukci na „Vypraví se ven a trefí tam i zpátky“. Ponechala jsem i zdánlivě 

podobnou otázku číslo jedenáct, která v původním znění zjišťovala, zda zkoumaná osoba 

„Spolehlivě použil/a přiměřený dopravní prostředek (auto, autobus, taxi)“. Rozhodla jsem se ji 

upravit na „Spolehlivě používá přiměřený dopravní prostředek (auto, autobus, vlak, MHD)“, 

protože oproti předchozí otázce, zda dotyčná osoba trefí, zjišťuje trochu jiný druh informací a 

to nakolik je zkoumaná osoba soběstačná v pohybu ve veřejném prostoru. Otázku číslo dvanáct 

ve znění „Když to bylo potřeba, bylo ji/ho bezpečné nechat doma samotného/samotnou“ bylo 

rovněž nutné přeformulovat, aby korespondovala s možnostmi škály výběru odpovědi. Po 

důkladném rozvažování jsem zvolila toto znění otázky: „Mohu ji/ho nechat 

samotnou/samotného doma, je to bezpečné“.  

Při výběru třinácté položky byly dohromady sloučeny položky „Připravit si jídlo“ a 

„Připravit si kávu nebo čaj, vypnout sporák“ do finálního znění „Připraví si jídlo, pití“. Jejich 

korelační koeficient má podobnou hodnotu a zjišťují vzájemně si blízkou dovednost. U čtrnácté 

položky, která se týká schopnosti používat telefon, jsem stála před volbou, zda použít otázku 

„Uskutečnil/a přiměřený telefonický rozhovor“ nebo „Správně používá telefon, včetně 

vyhledání správných telefonních čísel“. Nakonec jsem vybrala „Správně používá telefon, 

včetně vyhledání správných telefonních čísel“, protože pokrývá více kognitivních domén, tzn. 

schopnost jednak vybrat správné telefonní číslo, ale i schopnost s telefonním přístrojem správně 

zacházet. Poslední patnáctá položka „Správně naplánoval/a a zorganizoval/a domácí práce, 

které prováděl/a v minulosti“ byla přeformulována na „Práce doma si zvládá naplánovat a 

zorganizovat stejně jako dříve“.  Znění nového dotazníku je tedy následující:  
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Tabulka č. 18 Finální podoba znění otázek dotazníku 
 

1 Stará se o své finance stejně jako dříve 

2 Zvládá zacházení se svou hotovostí, například během platby v obchodě 
3 Sleduje současné události 

4 Sám/sama vyplní úřední dokumenty a formuláře 

5 Při vyřizování své korespondence používá správně dopisní papír, adresu a známku 

6 Ví, jaký je měsíc a den v týdnu 

7 Pamatuje si termíny (schůzek, rodinných oslav atd.) 

8 Užívá léky ve správném dávkování a čase 

9 Každodenní hygienické úkony zvládá stejně jako dříve 

10 Vypraví se ven a trefí tam i zpátky 

11 Spolehlivě používá přiměřený dopravní prostředek (auto, autobus, vlak, MHD) 

12 Mohu ji/ho nechat doma samotnou/samotného, je to bezpečné 

13 Zvládá připravit si jídlo, pití 

14 Telefon používá správně, včetně vyhledání správných telefonních čísel 

15 Práce doma si zvládá naplánovat a zorganizovat stejně jako dříve 
 
 

Zdroj: Výzkum pacientů v Poradně pro poruchy paměti Neurologické kliniky FNKV (n = 118) 
 

Zbývá ještě stanovit intervaly bodového hodnocení, což byl proces, který si vyžádal značné 

promýšlení. I když by mi připadalo vhodnější zvolit možnost pětibodové škály v odpovídající 

bodové hodnotě („Zlepšila/a se v tom o dost“ 1 bod „O trochu se v tom zlepšil/a“ za 2 body 

přes „Beze změny“ za 3 body, přes „O trochu se v tom zhoršil/a“ za čtyři body po „O hodně se 

v tom zhoršil/a“ za 5 bodů), nakonec jsem od toho odstoupila, protože sčítání bodů by bylo 

komplikované. Vybrané otázky s DAT a postižením ADL úzce souvisí, takže je důležité, 

nakolik se v uvedených aktivitách posuzovaná osoba zhoršila. Proto jsou hodnotitelné pouze 

sloupce „O trochu se v tom zhoršil/a“ a „O hodně se v tom zhoršil/a“, neboť přinášejí informaci 

o zhoršení v dané ADL.  

Nový dotazník navrhuji předkládat lidem od 65 let a více. Až jeho užívání v praxi přinese 

potvrzení, nebo vyvrácení přiměřenosti nyní stanoveného skórovacího schématu. Vzhledem 

k tomu, že jsou položky dotazníku sestaveny pouze z takových, které spolehlivě odrážejí 

postižení kognitivních funkcí a ADL Alzheimerovou chorobou, navrhuji, aby skóre do dvou 

bodů spojit s návrhem zopakování vyšetření po uplynutí dalšího půl roku. Při bodové hodnotě 

tři body a výše navrhuji doporučení k ověření skutečnosti, zda hodnocení posuzovatelem či 

posuzovatelkou odpovídá, spolu s doporučením odkazujícím k odbornému vyšetření 

posuzované osoby. Při skóre nad 15 bodů bych doporučila vyšetření u odborníka a připojila 

i upozornění, že posuzovaná osoba potřebuje a bude potřebovat pravděpodobně vyšší míru 

podpory okolí. Informace by samozřejmě byla zasazena do kontextu toho, že je tento dotazník 

pouze screeningový a slouží ke skutečně základní orientaci, kterou poskytuje díky oblastem, 
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jež bývají nejdříve a nejvíce postiženy Alzheimerovou nemocí. Rozhodně neslouží jako nástroj 

diagnostický, takže není možné na jeho základě činit žádné rozhodující závěry.  
 

 Tabulka č. 19 Návrh bodového hodnocení 

 

 

0 - 2 body Normální výsledek, dotazník můžete pro srovnání vyplnit opět po 6 měsících.   

3 - 14 bodů Věnujte posuzované osobě pozornost a ověřte, zda Vaše hodnocení skutečně 
odpovídá schopnostem posuzované osoby. Pokud ano, obraťte se na odborné pracoviště. 

15 - 30 bodů Je vhodné obrátit se na odborné pracoviště k vyšetření kognitivního stavu 
posuzované osoby. Je pravděpodobné, že posuzovaná osoba potřebuje vyšší míru pomoci v 
každodenním fungování. 

 

 

Dotazník bych v této podobě po dobu přibližně 5 měsíců ověřila ve zkušebním provozu 

v Poradně pro poruchy paměti a to na nově přijímaných pacientech, abych získala zpětnou 

vazbu, zda je pro blízké nemocných srozumitelný a uživatelsky komfortní. Finální verze bude 

připravena pro široké využití, a to zejména v ordinacích praktických lékařů. Finanční náklady, 

spojené s tiskem a distribucí dotazníku, budou pokryty z grantu Ministerstva zdravotnictví – 

dotačního programu „Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“.  

Výslednou podobu dotazníku v základní grafické podobě naleznete v tabulce č. 20:81 
 

Tabulka č. 20 Finální podoba dotazníku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 V případě horší viditelnosti si dotazník můžete ve větší velikosti prohlédnout v Příloze č. 12 

Posuďte prosím, jak si Váš blízký/blízká vede za posledního půl roku

v těchto oblastech zakroužkováním příslušného čísla: 

O hodně 

se v tom 

zlepšil/a 

O trochu 

se v tom 

zlepšil/a

Beze 

změny

O trochu 

se v tom 

zhoršil/a

O hodně 

se v tom 

zhoršil/a

1 Stará se o své finance stejně jako dříve 0 0 0 2 2

2 Zvládá zacházení se svou hotovostí, například během platby v obchodě 0 0 0 2 2

3 Sleduje současné události 0 0 0 1 2

4 Sám/sama vyplní úřední dokumenty a formuláře 0 0 0 1 2

5 Při vyřizování své korespondence používá správně dopisní papír, adresu a známku 0 0 0 1 2

6 Ví, jaký je měsíc a den v týdnu 0 0 0 1 2

7 Pamatuje si termíny (schůzek, rodinných oslav atd.) 0 0 0 1 2

8 Užívá léky ve správném dávkování a čase 0 0 0 1 2

9 Každodenní hygienické úkony zvládá stejně jako dříve 0 0 0 1 2

10 Vypraví se ven a tefí tam i zpátky 0 0 0 1 2

11 Spolehlivě používá přiměřený dopravní prostředek (auto, autobus, vlak, MHD) 0 0 0 1 2

12 Mohu ji/ho nechat doma samotnou/samotného, je to bezpečné 0 0 0 1 2

13 Zvládá připravit si jídlo, pití 0 0 0 1 2

14 Telefon používá správně, včetně vyhledání správných telefonních čísel 0 0 0 1 2

15 Práce doma si zvládá naplánovat a zorganizovat stejně jako dříve 0 0 0 1 2

                                                                Sečtěte prosím body v posledních dvou sloupcích:

     Uveďte prosím celkový počet bodů (součet předposledního a posledního sloupce)
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Diskuse 

 

Tato práce je zaměřena na stanovení těch aktivit denního života, které jsou v časné fázi 

Alzheimerovy nemoci postiženy jako první. Kortikální postižení (Atchinson 2011, Marshall 

2011, Nussbaum a Gorteczny 1995) je úzce spojeno s měřitelným funkčním deficitem a 

postižení instrumentálních aktivit denního života. Na základě korelační analýzy mezi třemi 

screeningovými kognitivními testy (které pacienti a pacientky vyplňovali sami) a čtyřmi 

dotazníky aktivit denního života (kterými je hodnotili jejich blízcí) jsem vyvinula nový 

dotazník, který je složen z položek, které Alzheimerova nemoc prokazatelně postihuje v časné 

fázi onemocnění. Na souboru 118 nemocných bylo potvrzeno, že postižení Alzheimerovou 

nemocí koreluje s postižením instrumentálních aktivit denního života. Toto zjištění je zcela 

v souladu s výstupy jak českých (například Rektorová 2011, Bartoš 2010, Preiss 2006, 

Topinková 1999 atd.), tak zahraničních vědců (Sikkes 2011, Kottorp, Nygård 2011, De Vreese 

2008 atd.), kteří ve svých pracích informují o tom, že komplex instrumentálních aktivit denního 

života je v časných fázích DAT postižen nejdříve, a proto je screening prvotních příznaků velice 

důležitý.   

Klíčovým tématem k diskusi je tedy jednak určení, do kterých konkrétních aktivit denního 

života se Alzheimerova nemoc spolehlivě promítne, a dále jak postižení související 

s kognitivním deficitem zachytit. Nejvýše korelovaly položky spojené s postižením 

exekutivních funkcí a týkající se hospodaření s financemi, položky jsou dle výše hodnoty 

korelačního koeficientu řazeny sestupně. První dvě místa nově sestaveného dotazníku zaujímají 

položky „Stará se o své finance jako dříve“ a „Zvládá zacházení se svou hotovostí, například 

během platby v obchodě“. Ačkoliv jsou tyto položky spolehlivým indikátorem, zacházení 

s financemi je obvykle velmi osobní záležitostí. Lze proto vyslovit předpoklad, že hodnocení 

bude snazší pro životní partnery posuzovaných osob, které spolu sdílejí domácnost, než pro 

jejich děti, které ve většině případů bydlí odděleně.  

Další položkou, která zjišťuje, nakolik je posuzovaná osoba orientována v současném dění je 

„Sleduje současné události“, například kdo je prezidentem, kdo je premiérem, tedy zda má 

posuzovaná osoba bazální zájem o probíhající dění. Další dvě položky se ptají na to, zda je 

posuzovaný člověk schopen vyplnit úřední formuláře a dokumenty a jak si vede při vyřizování 

své korespondence (listovní). Při těchto aktivitách je nutná součinnost řady kognitivních domén 

jako jsou schopnost činnost naplánovat, provést a dokončit, psaní, vybavení si adresy, orientace, 

schopnost správně provést požadovaný úkon. Dvě po sobě následující posuzované položky: „Ví 

jaký je měsíc a den v týdnu“ a „Pamatuje si termíny schůzek, rodinných oslav atd.“ – jsou 
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zaměřeny na schopnost orientace v čase. Položka „Užívá léky ve správném dávkování a čase“ 

zjišťuje, zda posuzovaný člověk zvládá užívat sám svou medikaci. Při počínajícím kognitivním 

deficitu má narušení této schopnosti mnohem závažnější dopad na seniory s takovým 

onemocněním, jehož zvládání je spojené s nutností pravidelné medikace, jako je třeba diabetes 

na inzulinoterapii.  

Na základě analýzy metodou expertní shody byla zařazena položka „Každodenní hygienické 

úkony zvládá stejně jako dříve“, protože pokles zájmu o sebepéči může signalizovat i poruchu 

nálady, která bývá často spojena s prohlubováním kognitivního deficitu. Položky „Vypraví se 

ven a tefí tam i zpátky“ a „Spolehlivě používá přiměřený dopravní prostředek (auto, autobus, 

vlak, MHD)“ vypovídají o doménách orientace v prostoru a schopnosti plánovat. Lidé s MCI 

velmi často popisují pocity paniky z dezorientace, kdy například vystoupí z tramvaje (na 

ustálené trase) a nevědí, jak dále v cestování pokračovat, a až po chvíli se rozpomenou. Proto 

je orientace v prostoru důležitým indikátorem, který v dotazníku nemůže chybět.  

Další otázka, která zní „Mohu ji/ho nechat doma samotnou/samotného, je to bezpečné“ 

je adresována především posuzující osobě. Mnohdy dochází ke značné diskrepanci mezi 

skutečnými, již selhávajícími schopnostmi osaměle žijícího seniora či seniorky a přesvědčením, 

které jeho blízcí o jeho schopnostech mají. Za postojem blízkých se může skrývat celá řada 

motivů, těmi hlavními bývají často obavy z přiznání si, že senior začíná být závislý či závislá 

na okolí, a z následného nároku na blízké, kteří by situaci měli začít řešit. Tato otázka se však 

dotýká i tématu bezpečnosti, které je pro nemocné s DAT klíčové, a tím je minimalizace rizik 

(například postavení plastové konvice na plynový sporák, důvěřivost, která může vést k tomu, 

že senior do bytu vpustí osoby, které mohou ohrozit jeho majetek nebo zdraví atd.). S touto 

položkou souvisí i další: „Zvládá připravit si jídlo, pití“. V seniorském věku je obvyklé, že pocit 

žízně ustupuje, takže dodržování pitného režimu vázne. Lidé s kognitivním deficitem mohou 

zapomínat pít a jíst, mnohdy konzumují zdraví závadné zbytky a jsou ve špatném metabolickém 

stavu. Další položka se týká komunikace telefonem a zní: „Telefon používá správně, včetně 

vyhledání správných telefonních čísel“. Zvládnout obsluhovat mobilní telefon patří mezi 

dovednosti, které opět vyžadují schopnost pro činnost se rozhodnout, vybrat správné číslo, 

uskutečnit hovor. Posuzující osoby často hovoří o tom, že značný nárůst frekvence hovorů 

postupně střídá utlumení jejich četnosti, protože pro nemocného člověka přestává být mobilní 

telefon srozumitelný. Poslední položkou, která byla do dotazníku zařazena po převážení 

korelačních koeficientů dle počtu respondentů, je: „Práce doma si zvládá naplánovat a 

zorganizovat stejně jako dříve“, pomocí které je opět zjišťována úroveň instrumentálních aktivit 

denního života. 
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Měření škály postoje pro odpovědní škálu jsem převzala z  Short IQCODE autora A. F. Jorma, 

který měří postoj pomocí pětibodové škály na kontinuu od „mnohem lépe“, „trochu lépe“, „beze 

změny“, „trochu hůř“ po „mnohem hůř“ [Jorm 2004; 16: 275–293]. Mírně jsem přeformulovala 

znění škály, přidala jsem zájmeno „v tom“, které podle mého názoru adresně odkazuje k dané 

hodnocené aktivitě denního života. I když jsou fakticky posuzovány a bodově hodnoceny jen 

poslední sloupce škály, tedy „O trochu se v tom zhoršil/a“ a „O hodně se v tom zhoršil/a“, 

ponechala jsem i první tři stupně, tedy „O hodně se v tom zlepšil/a“ a „O trochu se v tom 

zlepšil/a“ a „Beze změny“. A to proto, aby byl podpořen komfortní myšlenkový proces 

posuzujícího, když hodnotí danou aktivitu ADL v rozpětí na škále mezi zlepšením a zhoršením. 

Skóry jsou rozvrženy orientačně a připraveny k ověření validity.  

Prozatím jsou stanoveny takto: skóre do dvou bodů spojuji s návrhem zopakování vyšetření po 

uplynutí dalšího půl roku. Při bodové hodnotě tři body a výše navrhuji doporučení k ověření 

skutečnosti, zda hodnocení posuzovatelem či posuzovatelkou odpovídá reálnému stavu a situaci 

a následovalo by doporučení k odbornému vyšetření posuzované osoby. Při skóre nad 15 bodů 

doporučuji vyšetření u odborníka a připojuji i upozornění, že posuzovaná osoba pravděpodobně 

potřebuje vyšší míru podpory okolí. Informace by samozřejmě byla zasazena do kontextu toho, 

že je tento dotazník pouze screeningový a slouží ke skutečně základní orientaci, kterou 

poskytuje díky oblastem, které bývají Alzheimerovou nemocí postiženy nejdříve. Rozhodně 

neslouží jako nástroj diagnostický, takže není možné na jeho základě činit žádné rozhodující 

závěry.  

West (2012) zdůrazňuje, že senioři a jejich blízcí by měli být informováni o zvýšeném riziku 

prevalence DAT, které stoupá s věkem člověka. Stejně tak mají jako u všech ostatních 

onemocnění nárok na stanovení včasné a správné diagnózy. Následné adekvátní informování 

pacienta poté, co mu byla DAT diagnostikována, autor považuje za jeden z nejdůležitějších 

úkolů lékaře právě proto, že Alzheimerova nemoc postihuje jak kognitivní funkce, tak 

schopnost samostatného fungování [West et al. 2012; 2(1)]. 

Jsem si vědoma toho, že vzorek není reprezentativní: je složen z nemocných, jejichž blízcí si 

kognitivní poruchy všimli, našli si informace, kontakt na specializované pracoviště, objednali 

se a přesvědčili, nemocného člověka, aby vyšetření podstoupil. Do souboru byli retrospektivně 

zahrnuti jen ti, u nichž se rozvinula Alzheimerova nemoc dle diagnostických kritérií NINCDS 

– ADRDA. Domnívám se však, že data z prvních vyšetření jak nemocných, tak posuzujících 

osob informují o tom, které oblasti aktivit denního života postihuje Alzheimerova nemoc 

nejdříve. Výsledný dotazník je z těchto položek sestaven a je připraven k použití v praxi.       
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Závěr 

 

Cílem této práce bylo sestavení screeningového dotazníku ADL z již funkčních a používaných 

dotazníků, které slouží k zachycení projevů Alzheimerovy nemoci, a tohoto cíle se podařilo 

dosáhnout. K rozpoznání příznaků napomáhá, když lidé vědí, na co konkrétně se u svého 

blízkého mají zaměřit a do jakých činností se projevy demence promítají nejdříve, protože 

projevy Alzheiemerovy nemoci jsou plíživé a nejednoznačné. Včasná diagnostika napomáhá 

zachytit nemoc v době, kdy je možné učinit celou řadu opatření, týkajících se například 

kontrahování péče, která jsou pro kvalitu života nemocného i jeho okolí zásadní. Některé 

odhady dokonce hovoří o tom, že zpomalení progrese onemocnění a oddálení jeho vzniku o 5 

let, pokud by byla nemoc zachycena včas a nemocný byl léčen kognitivy, by celkové náklady 

snížilo o polovinu. Například v SRN by se jednalo přibližně o 1, 6 miliardy eur ročně. Proto je 

potřeba co nejširší škály nástrojů, aby mohla být Alzheimerova nemoc odhalena včas, zejména 

proto, že tato nemoc narušuje vztahy, ztěžuje vzájemné porozumění a pro nemocného i jeho 

okolí je podle mne důležité, aby příznakům demence porozuměli. Zejména proto, aby měli čas 

přemýšlet nad tím, do jakých oblastí se kognitivní deficit promítá a jakým způsobem 

kompenzovat aktivity, ve kterých nemocný selhává. Sledování aktivit denního života a 

sociálního fungování totiž napomáhá jednak funkční deficity odhalit, ale zároveň slouží i jako 

možný nástroj predikce oblastí ADL, ve kterých nemocný člověk potřebuje anebo bude 

potřebovat podporu a pomoc, pokud se u něj demence rozvíjí.  

Nový screeningový nástroj by měl sloužit široké veřejnosti i díky tomu, že na jeho distribuci 

byla získána grantová podpora od Ministerstva zdravotnictví ČR, dotačního programu 

„Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.“ Důležitost včasné detekce 

DAT je nasnadě, protože důsledky nemoci zasahují do všech oblastí každodenního života. 

Vzhledem k tomu, že onemocnění Alzheimerovou nemocí se týká především osob v seniorském 

věku, v této práci nechybí velice stručný úvod do problematiky stárnutí a stáří, a to jak z pohledu 

společenského, tak z pohledu jednotlivce, prostřednictvím dopadu stárnutí na kognitivní funkce 

a paměť člověka. Dále je již práce soustředěna na ústřední téma, kterým jsou prvotní projevy 

Alzheimerovy nemoci, jež se promítají do snížené schopnosti každodenního fungování. 

Představena je diagnostika tohoto onemocnění, diagnostická kritéria a diferenciální diagnostika 

demence. Hlavní část práce spočívá na empirickém výzkumu nemocných, vyšetřených 

v Poradně pro poruchy paměti v letech 2007 – 2014. Výzkum probíhal dle etických zásad práce 

s pacienty a je schválen Etickou komisí FNKV, 3. lékařské fakulty UK a Národního ústavu pro 

duševní zdraví 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Data byla od nemocných a jejich 
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blízkých získána dvěma způsoby: pacienti s různým stupněm Alzheimerovy nemoci byli 

vyšetřeni třemi screeningovými testy kognitivních funkcí, MMSE, MoCA a Testem kreslení 

hodin (CDT) o sedmibodové škále. Druhým, neméně zásadním zdrojem informací, které byly 

získány od doprovázejících osob, jsou data z dotazníků ADL, které o schopnostech svých 

blízkých během prvního vyšetření v Poradně vyplnili. Jednalo se o tyto dotazníky: AD 8, FAQ, 

DAD a BADLS. Výzkumný vzorek je sestaven ze 118 pacientů, kteří byli po prvním vyšetření 

v Poradně pro poruchy paměti následně různě dlouho sledováni, a u všech se následně rozvinula 

Alzheimerova nemoc. Výsledky dotazníků ADL (AD 8, FAQ, DAD a BADLS) i výsledky 

orientačních kognitivních testů (MMSE, MoCA a CDT) byly z dotazníků zaneseny do datové 

matice a po kontrole dat korelovány v programu SPSS. Cílem analýzy bylo stanovit položky 

s nejvyšším korelačním koeficientem a na tomto základě sestavit nový dotazníkový nástroj. 

Všechna data byla korelována s využitím Pearsonova, Spearmanova a Kendallova koeficientu.  

 

Výsledky analýzy potvrdily, že postižení instrumentálních aktivit denního života souvisí 

s projevy DAT a podařilo se i určit ty oblasti, do kterých se Alzheimerova nemoc promítá 

nejdříve. Nejvýše korelovaly položky týkající se financí a zacházení s hotovostí. Mezi další 

položky patří oblast orientace, ať už v současných událostech, anebo v čase a prostoru, 

schopnost zacházet s úředními dokumenty a schopnost zvládat domácí práce. Ze základních 

ADL zde nacházíme položky zaměřené na schopnost obstarat si hygienické úkony, připravit si 

jídlo, pití. Pomocí výběru metodou expertní shody byly zařazeny položky zjišťující, zda je 

bezpečné dotyčného nechat doma samotného/samotnou a otázka týkající se orientace ve 

venkovním prostoru, zda posuzovaný trefí tam a následně zpátky. Při volbě způsobu, jak na 

otázky odpovídat, jsem zvolila obdobu škály z Jormova dotazníku (2004). Znění škály jsem 

mírně přeformulovala, přidala jsem zájmeno „v tom“, které podle mého názoru přímo odkazuje 

k dané hodnocené aktivitě denního života. I když jsou fakticky posuzovány a bodově 

hodnoceny jen poslední sloupce škály, tedy „O trochu se v tom zhoršil/a“ a „O hodně se v tom 

zhoršil/a“, ponechala jsem i první tři stupně, tedy „O hodně se v tom zlepšil/a“ a „O trochu se 

v tom zlepšil/a“ a „Beze změny“. A to proto, aby byl podpořen komfortní myšlenkový proces 

posuzujícího, kdy hodnotí danou aktivitu ADL v rozpětí na škále mezi zlepšením a zhoršením.  

 

Dotazník bude určen lidem nad 65 let a bude explicitně obsahovat informaci pro všechny 

posuzující, aby k dotazníku přistupovali jako k nástroji, který slouží pouze pro základní 

screening. Získaná informace je tedy orientační a slouží hlavně pro posuzující osoby a jejich 

představu o tom, do jakých oblastí aktivit denního života se příznaky Alzheimerovy nemoci 

promítají nejdříve: vyšší skóre tedy v žádném případě neznamená, že je posuzovaný člověk 
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nemocný. Tomu odpovídá i bodové hodnocení. Skóry jsou rozvrženy a připraveny k ověření 

validity. Prozatím jsou stanoveny takto: skóre do dvou bodů spojuji s návrhem zopakování 

vyšetření po uplynutí dalšího půl roku. Při bodové hodnotě tři body a výše navrhuji doporučení 

k ověření skutečnosti, zda hodnocení posuzovatelem či posuzovatelkou odpovídá, a 

následovalo by doporučení k odbornému vyšetření posuzované osoby. Při skóre nad 15 bodů 

doporučuji vyšetření u odborníka a připojuji i upozornění, že posuzovaná osoba pravděpodobně 

potřebuje vyšší míru podpory okolí. Což je oblast, která má v této práci také značný prostor. 

Předkládám celou řadu šetření, která sice ve většině případů primárně nesouvisí 

s problematikou Alzheimerovy nemoci, výsledky šetření není možné vzájemně porovnávat, ale 

podle mého názoru vytvářejí důležitý přehled o postojích pečujících, dopadu pečování na jejich 

prožívání atd. Okrajově se také dotýkám těžkého rozhodování, zda pečovat doma nebo 

v instituci, a předkládám informace o situaci institucionální péče o seniory zdravé i nemocné 

DAT v České republice. Vhledem k tomu, že pro Alzheimerovu nemoc dosud neexistuje léčba, 

považuji časnou detekci tohoto onemocnění za klíčovou pro to, aby nemocný či nemocná a 

jejich okolí měli čas zařídit vše potřebné, a i o tom se v této práci dočtete. Je zde též popsáno, 

jak nemoc probíhá a jak těžké bývá postupné odcházení a úmrtí a truchlení po blízkém člověku 

pro někoho, kdo o nemocného soustavně pečoval. 

Je mým velkým přáním, aby tento dotazník dobře sloužil, a myslím především na 

skupinu osaměle žijících seniorů, které kognitivní deficit ohrožuje zejména tím, že nejsou 

schopni správně užívat léky, velmi často trpí nedostatečnou výživou, úrazy, ohrožením zdraví 

i majetku. Jejich okolí totiž velmi často chybí informace o tom, na co se zaměřit a kdy již není 

vhodné, aby nemocný člověk zůstával odkázaný sám na sebe. Závěrem si dovolím parafrázovat 

přísloví, které říká, že řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. Vzhledem k tomu, že 

seniorů postižených Alzheimerovou nemocí bude přibývat, bude nutné promýšlet celý systém 

péče o tuto skupinu obyvatel tak, aby nejen oni, ale i ti, kdo o ně pečují, žili v důstojných 

podmínkách a měli takovou míru podpory, aby pečování bylo důstojné pro všechny zúčastněné. 
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Příloha 1 Screeningový test kognitivních funkcí MMSE – pokračování
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Příloha 1 Screeningový test kognitivních funkcí MMSE – pokračování 

 

 

Zdroj: Poradna pro poruchy paměti – AD centrum, Neurologická klinika FNKV 
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Příloha 2 Screeningový test kognitivních funkcí MoCA 
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Příloha 2 Screeningový test kognitivních funkcí MoCA - pokračování 

 

Zdroj: Poradna pro poruchy paměti – AD centrum, Neurologická klinika FNKV 
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Příloha 3 Výčet dalších možných screeningových kognitivních testů pro pacienty 

s kognitivním deficitem 

 

Klinické hodnocení demence (Clinical Dementia Rating - CDR)  

Tento nástroj popisuje Kalvach (2004) jako hodnotící schéma kognitivních funkcí, které 

slouží ke zjištění přítomnosti jak demence, tak mírné poruchy kognitivních funkcí. Uvádí, že je 

to strukturované vyšetření, prováděné jednak rozhovorem s pacientem, jednak rozhovorem s 

pečovatelem pacienta (s nejbližšími rodinnými příslušníky). Dle autora jsou hodnoceny 

následující domény: paměť, orientace, soudnost a řešení problémů, společenský život, zvládání 

aktivit v domácnosti a koníčky, péče o sebe sama (osobní péče). „Intenzita postižení 

jednotlivých funkcí je skórována následovně: 0 bodů – není porucha funkce; 0,5 bodu – sporná, 

velmi mírná porucha funkce; 1 bod – mírná porucha funkce; 2 body – střední porucha funkce; 

3 body – těžká porucha funkce. K tomu, aby byla diagnostikována lehká porucha kognitivních 

funkcí, nesmí být položka paměť horší než 1 bod. Položka péče o sebe sama musí být 0“ 

[Kalvach et al. 2004: 187]. S tímto testem jsem nepracovala. 

Škála hodnocení Alzheimerovy nemoci – kognitivní (ADAS-cog: Alzheimer’s 

Disease Assessment Scale – cognitive)  

Kalvach (2004) škálu hodnocení Alzheiemrovy nemoci představuje jako často užívaný 

výkonnostní test, kterým je sledován a porovnáván kognitivní výkon u téhož pacienta před 

léčbou a v jejím průběhu, jde tedy o sledování kognitivních změn v čase. Tento vyšetřovací 

nástroj se skládá z patnácti subtestů zaměřených na různé typy kognitivních funkcí – např. 

vybavení slov, zpožděné vybavení slov, obkreslování figur a orientace [Kalvach et al. 2004: 

187]. S tímto testem jsem nepracovala. 

Adenbrookský kognitivní test (Adenbrook’s cognitive examination, ACER-R) 

vychází z testu MMSE, ale jak podotýká Bartoš (2010), rozšiřuje jej o některé další položky. Je 

oproti MMSE podrobnější a umožňuje vyšetření většího počtu kognitivních funkcí, především 

paměti, exekutivních funkcí a zrakově-prostorových schopností. Jak dále autor popisuje, 

výsledkem je nejen celkový počet bodů (max. 100), ale sledujeme i výsledky 5 podskórů, které 

charakterizují jednotlivé kognitivní funkce (pozornost, orientace a paměť, slovní produkce, 

jazyk, zrakově-prostorové schopnosti. Bodové rozmezí a orientační interpretace je následující: 

100–90 bodů: normální hodnota; 80–90 bodů: hraniční skóre, podezření na MCI. 80 a méně: 

demence. Tento test je možné využívat právě k vyhledávání časných stadií kognitivních poruch 

(např. MCI), které se nepodaří zachytit málo citlivým testem MMSE (zde takový pacient může 
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mít někdy normální hodnoty 28–30 bodů) [Bartoš, Hasalíková 2010: 50–51]. Tento nástroj je 

vhodný pro ty, kdo jsou na pomezí zdravého stárnutí a MCI. Jeho administrace trvá přibližně 

30 minut a obvykle díky různorodě zaměřeným úkolům je pro vyplňujícího zábavný a 

přiměřeně náročný. Výhodné je, že test ACE - R v jednom ze svých segmentů obsahuje i test 

hodin. Během vyšetřování tímto testem se obvykle velmi rychle projeví existující kognitivní 

deficit. Pokud již vyšetřovaný člověk nějaké kognitivní potíže má, bohužel přímo úměrně 

náročnosti úkolů, ztrácí motivaci v testu dále pokračovat, jelikož to, že selhává, je pro něj 

samozřejmě nepříjemné. Když jsem se setkala s člověkem, u kterého mělo vyšetřování tento 

průběh, obvykle jsem vybrala pouze subtest MMSE, doba vyšetřování se tím o třetinu zkrátila 

a účel vyšetření byl i tak splněn.  
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Příloha 4 Informační dotazník ubývání kognice u starších lidí (IQCODE - The Informant 

Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly 

 

Jedná se o dotazník, který v Poradně pro poruchy paměti není používán. Ačkoliv se mi 

nepodařilo nalézt volně a veřejně použitelnou českou verzi tohoto dotazníku, myslím, že by 

jeho použití pro klinickou praxi bylo přínosné. Vzhledem k tomu, že jeho zaměření a znění 

jednotlivých otázek má tak blízko k tématu mé práce, rozhodla jsem se jej použít jako další ze 

studijních zdrojů pro analýzu a výběr výsledných položek z výsledků pacientů a pečovatelů, 

kteří byli zahrnuti do výzkumného souboru pro tuto práci. Nakonec se stal i východiskem pro 

formulaci odpovědí v nově zkompilovaném dotazníku ADL, který je výstupem této práce.  

Dotazník IQCODE byl vytvořen Autory A. F. Jormem a P. A. Jacombem a publikován 

v roce 1989. Je zaměřen na zhodnocení každodenního kognitivního fungování a na detekci 

úbytku těchto funkcí [Jorm, Jacomb 1989;19(04): 1015-1022]. Dotazník vyplňuje přítel nebo 

blízký nemocného, ne pacient sám. Jeho úkolem je zamyslet se a porovnat, zda se jeho přítel či 

blízký v daných doménách zlepšil či zhoršil oproti tomu, jak si jej pamatuje před deseti lety. 

Tento časový odstup je zřejmě v tomto odstupu záměrně zvolen v této délce, aby si hodnotitel 

vybavil hodnoceného v době, kdy byl zřejmě v nejlepší kondici. Hodnocení probíhá na 

pětibodové škále, kdy je výkon nemocného posuzován tak, zda se v uvedené oblasti o mnoho 

zlepšil, trochu zlepšil, stav je beze změn, mírně zhoršil anebo o mnoho zhoršil. 

Původní dotazník má 39 položek, v roce 2004 publikoval Anthony F. Jorm kratší, 

šestnáctipoložkovou verzi82 [Jorm 2004; 16: 275–293]. 

                                                 
82 Přehled otázek zde předkládám pro porovnání v originálním znění: 

1. „Remembering things about family and friends e.g. occupations, birthdays, addresses  

2. Remembering things that have happened recently 

3. Recalling conversations a few days later 

4. Remembering his/her address and telephone number 

5. Remembering what day and month it is 

6. Remembering where things are usually kept 

7. Remembering where to find things which have been put in a different place from usual 

8. Knowing how to work familiar machines around the house 

9. Learning to use a new gadget or machine around the house 

10. Learning new things in general  

11. Following a story in a book or on TV 

12. Making decisions on everyday matters 

13. Handling money for shopping 

14. Handling financial matters e.g. the pension, dealing with the bank 

15. Handling other everyday arithmetic problems e.g. knowing how much food to buy, knowing how long between 

visits from family or friends   

16. Using his/her intelligence to understand what's going on and to reason things through 

[Jorm 2004; 16 275–293, dostupné na http://www.alz.org/documents_custom/shortiqcode_english.pdf] 
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Přehled otázek zde předkládám v mnou vytvořeném základním českém překladu: 

1. Schopnost pamatovat si záležitosti okolo rodiny a přátel, jako například jejich 

narozeniny, adresy 

2. Schopnost pamatovat si, co se událo v nedávno době 

3. Schopnost vybavit si konverzaci po několika dnech   

4. Schopnost pamatovat si vlastní adresu a telefonní číslo 

5. Pamatovat si, jaký je den a měsíc 

6. Pamatovat si, kde má obvykle umístěné své věci 

7. Ví, kde najde věci, které byly přemístěny jinam, než je obvykle zvyklý/á 

8. Ví, jak zacházet s domácími spotřebiči  

9. Je schopen/a naučit se, jak používat nový domácí spotřebič 

10. Schopnost naučit se něco nového obecně 

11. Je schopen/a sledovat děj knihy nebo televizního pořadu  

12. Je schopen/a činit rozhodnutí v každodenních záležitostech 
13. Je schopen/a zacházet s hotovostí určenou pro nakupování 

14. Zvládá své finanční záležitosti, například zacházení s výplatou důchodu, jednání 

s bankovním ústavem 

15. Zvládá každodenní početní úkoly, například ví kolik potravin koupit, ví, jaké časové 

rozestupy jsou mezi návštěvou rodiny nebo přátel  

16. Používá svou inteligenci, aby pochopil/a co se děje, a snaží se věcem porozumět 
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Příloha 5 Přehled výsledků korelační analýzy pomocí Spearmanova koeficientu pořadové 

korelace 

Name Description MMSE MMSE 
4Cat 

MoCA CLOCK 
MST 

CLOCK 
BIN 

Spaerman 
Old Index 

Spaerman 
Index 

Index 

FINANCE Stará se o své 
finance stejně jako 
dříve 

,584 ,552 ,282 ,527 ,505 0,4645 0,5143 0,455 

Obj_AD8_5 Zapomínání 
správného měsíce a 
roku 

,574 ,489 ,384 ,467 ,417 0,4750 0,5000 0,452 

Obj_FAQ_2 Vyplňovat úřední 
dokumenty nebo 
formuláře 

,593 ,567 ,273 ,436 ,427 0,4342 0,4783 0,428 

Obj_FAQ_9 Pamatovat si termín 
schůzek, rodinných 
událostí, svátky, léky 
a jejich užívání 

,588 ,558 ,282 ,425 ,456 0,4317 0,4725 0,431 

Obj_FAQ_7 Sledovat současné 
události 

,553 ,487 ,422 ,393 ,408 0,4559 0,4652 0,447 

DAD_28 Spolehlivě použil/a 
přiměřený dopravní 
prostředek (auto, 
autobus, taxi) 

,524 ,473 ,415 ,387 ,415 0,4418 0,4492 0,438 

POUŽÍVÁNÍ 
TELEFONU 

Správně používá 
telefon včetně 
vyhledání správných 
telefonních čísel 

,545 ,476 ,336 ,385 ,425 0,4217 0,4453 0,417 

Obj_FAQ_6 Připravit si jídlo ,493 ,496 ,259 ,457 ,519 0,4029 0,4423 0,413 

DAD_33 Správně zacházel/a 
se svou hotovostí 
(použít peníze 
v obchodě) 

,493 ,432 ,386 ,402 ,364 0,4271 0,4384 0,410 

Obj_FAQ_1  Psát složenky nebo 
účty, ukládat si 
finanční doklady 

,534 ,498 ,267 ,391 ,436 0,3975 0,4332 0,398 

DAD_32 Při vyřizování své 
korespondence 
použila/a správně 
dopisní papír, 
adresu a známky 

,539 ,475 ,497 ,282 ,332 0,4393 0,4235 0,437 

DAD_38 Správně 
naplánoval/a a 
zorganizoval/a 
domácí práce, které 
prováděl/a 
v minulosti 

,496 ,493 ,278 ,382 ,380 0,3853 0,4146 0,384 

KOUPÁNÍ, 
SPRCHOVÁNÍ 

Koupe se pravidelně 
a samostatně 

,472 ,471 ,449 ,328 ,326 0,4167 0,4077 0,416 

DOPRAVA Doprava ,477 ,421 ,458 ,284 ,354 0,4061 0,3920 0,408 

PŘÍPRAVA 
NÁPOJŮ 

Příprava nápojů ,505 ,494 ,122 ,375 ,441 0,3341 0,3920 0,343 

DAD_35 Užil/a své léky podle 
předpisu (ve 
správném 
dávkování) 

,436 ,425 ,247 ,398 ,426 0,3603 0,3913 0,363 
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Obj_FAQ_8 Porozumět 
televiznímu pořadu, 
knize nebo časopisu 
a diskutovat o něm 

,452 ,397 ,346 ,329 ,320 0,3755 0,3837 0,364 

PŘÍPRAVA 
JÍDLA 

Příprava jídla ,436 ,423 ,276 ,364 ,393 0,3586 0,3812 0,361 

HYGIENA Hygiena ,459 ,418 ,447 ,276 ,316 0,3939 0,3794 0,393 

DAD_22 Správně si 
vyhledal/a a 
vytočil/a telefonní 
číslo 

,445 ,381 ,252 ,334 ,380 0,3438 0,3687 0,340 

DAD_21 Pokusil/a se ve 
vhodnou dobu 
někomu 
zatelefonovat 

,428 ,376 ,255 ,346 ,345 0,3431 0,3672 0,334 

Obj_FAQ_3  Nakupovat běžné 
domácí potřeby, 
oblečení nebo 
potraviny 

,468 ,424 ,287 ,279 ,374 0,3446 0,3603 0,353 

DAD_31 Zorganizoval/a své 
finance tak, aby 
mohl/a uhradit své 
složenky a účty 

,439 ,407 ,244 ,321 ,358 0,3347 0,3595 0,335 

DAD_24 Správně zapsal/a a 
vyřídila telefonický 
vzkaz 

,413 ,378 ,152 ,379 ,436 0,3146 0,3591 0,318 

DAD_39 Provedl/a domácí 
práce odpovídajícím 
způsobem, jak to 
dělával/a v minulosti 

,378 ,331 ,323 ,350 ,374 0,3504 0,3579 0,346 

DAD_23 Uskutečnil/a 
přiměřený 
telefonický rozhovor 

,401 ,341 ,198 ,368 ,379 0,3225 0,3566 0,314 

DAD_40 Když to bylo 
potřeba, bylo ji/ho 
bezpečné nechat 
doma 
samotného/samotn
ou 

,443 ,461 ,123 ,350 ,335 0,3055 0,3554 0,306 

Obj_FAQ_10 Cestovat mimo 
nejbližší okolí, řídit 
auto nebo použít 
autobus 

,405 ,367 ,300 ,294 ,374 0,3328 0,3418 0,339 

NAKUPOVÁNÍ Nakupování ,400 ,374 ,446 ,245 ,301 0,3640 0,3414 0,368 

Obj_AD8_4 Problémy naučit se 
používat nářadí, 
přístroje nebo 
domácí spotřebiče 
(např. video, 
počítač, 
mikrovlnnou troubu, 
dálkové ovládání) 

,410 ,372 ,112 ,344 ,332 0,2888 0,3371 0,280 

DAD_29 Vrátil/a se 
z obchodu 
s odpovídajícím 
nákupem 

,377 ,345 ,373 ,250 ,310 0,3333 0,3225 0,338 
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KOMUNIKACE Komunikace ,353 ,310 ,264 ,309 ,309 0,3088 0,3209 0,301 

Obj_FAQ_4 Hrát složitější 
společenské hry, 
věnovat se aktivně 
koníčkům 

,364 ,347 ,224 ,303 ,349 0,2970 0,3171 0,301 

DOMÁCÍ 
PRÁCE, 
KUTILSTVÍ 

Domácí práce, 
kutilství 

,374 ,355 ,211 ,294 ,335 0,2929 0,3154 0,296 

DAD_5 Spolehlivě si umyl/a 
a osušil/a všechny 
části svého těla 

,386 ,374 ,317 ,241 ,308 0,3146 0,3140 0,323 

DAD_36 Projevil/a zájem o 
aktivní využití 
volného času 

,404 ,387 ,333 ,214 ,236 0,3168 0,3124 0,317 

KONÍČKY A 
HRY 

Koníčky a hry ,357 ,326 ,331 ,258 ,269 0,3151 0,3107 0,311 

DAD_7 Pečoval/a si o vlasy 
(umytí a učesání) 

,367 ,358 ,381 ,227 ,241 0,3251 0,3099 0,325 

DAD_34 Rozhodl/a se užít 
léky ve správnou 
dobu 

,405 ,403 ,168 ,263 ,255 0,2789 0,3091 0,277 

DAD_4 Připravil/a si vodu, 
ručníky a mýdlo na 
mytí nebo 
sprchování 

,375 ,370 ,360 ,216 ,207 0,3168 0,3052 0,314 

Obj_FAQ_5 Připravit si kávu 
nebo čaj, vypnout 
sporák 

,401 ,404 ,242 ,231 ,310 0,2912 0,3048 0,304 

DAD_26 Správně si 
zorganizoval/a 
pobyt venku 
s ohledem na 
dopravu, klíče, cíl 
své cesty, počasí, 
potřebné peníze, 
nákupní seznam 

,375 ,344 ,262 ,242 ,328 0,2931 0,3017 0,302 

PÉČE O ZUBY 
NEBO O 
PROTÉZU 

Péče o zuby nebo o 
protézu 

,346 ,337 ,254 ,248 ,263 0,2829 0,2908 0,283 

ORIENTACE 
V PROSTORU 

Orientace v prostoru ,414 ,379 ,070 ,233 ,273 0,2394 0,2856 0,240 

DAD_20 Spolehlivě 
připravil/a či 
uvařil/a jednoduché 
jídlo či svačinu 

,340 ,368 ,187 ,247 ,335 0,2580 0,2774 0,277 

Obj_AD8_6 Obtíže se složitými 
finančními 
záležitostmi (např. 
placení složenek, 
správné používání 
platební karty, 
vyplňování 
daňového přiznání) 

,447 ,357 ,107 ,158 ,275 0,2374 0,2731 0,242 

Obj_AD8_2 Méně zájmu o 
koníčky/aktivity 

,263 ,287 ,233 ,284 ,213 0,2599 0,2674 0,252 
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DAD_30 Zajímal/a se o své 
osobní záležitosti, 
jako jsou např. 
vlastní finance nebo 
korespondence 

,314 ,296 ,389 ,172 ,175 0,2916 0,2650 0,289 

DAD_25 Rozhodl/a se jít 
někam ven (na 
procházku, na 
návštěvu, do 
obchodu) ve 
vhodnou dobu 

,317 ,298 ,308 ,188 ,298 0,2711 0,2610 0,286 

DAD_11 Úplně se oblékl/a ,344 ,335 ,167 ,191 ,177 0,2338 0,2521 0,230 

DAD_19 Správně se 
přichystal/a na 
přípravu 
jednoduchého jídla 
(nádobí, přísady na 
vaření) 

,327 ,315 ,081 ,228 ,297 0,2122 0,2481 0,221 

Obj_AD8_7 Problémy 
pamatovat si termín 
schůzek 

,370 ,247 ,162 ,151 ,113 0,2275 0,2455 0,200 

ORIENTACE 
V ČASE 

Orientace v čase ,340 ,312 ,232 ,152 ,251 0,2411 0,2437 0,253 

Obj_AD8_1 Problémy s úsudkem 
(např. problémy 
s rozhodováním, 
špatná finanční 
rozhodnutí, 
problémy 
s myšlením) 

,302 ,264 ,182 ,198 ,273 0,2273 0,2396 0,233 

DAD_1 Pokusil/a se umýt 
nebo vykoupat či 
osprchovat 

,292 ,302 ,336 ,149 ,172 0,2589 0,2378 0,264 

DAD_27 Vypravil/a se ven a 
dosáhl/a známého 
cíle, aniž by se 
přitom ztratil/a 

,323 ,288 ,122 ,191 ,234 0,2121 0,2367 0,213 

DAD_18 Pokusil/a se 
připravit si 
jednoduché jídlo 
nebo svačinu 

,257 ,241 ,218 ,219 ,265 0,2314 0,2350 0,236 

DAD_3 Rozhodl/a se 
pečovat si o vlasy 
(umýt a učesat) 

,247 ,271 ,336 ,184 ,163 0,2558 0,2338 0,256 

DAD_16 Při jídle zvolil/a 
vhodné příbory a 
chuťové přísady 

,306 ,297 ,167 ,184 ,239 0,2190 0,2333 0,226 

DAD_10 Oblékl/a se ve 
správném pořadí 
(spodní prádlo – 
kalhoty/šaty – boty) 

,234 ,224 ,116 ,272 ,305 0,2075 0,2324 0,211 

OBLÉKÁNÍ Oblékání ,230 ,206 ,299 ,197 ,224 0,2421 0,2266 0,242 

DAD_9 Vybral/a si vhodné 
oblečení (s ohledem 
na příležitost, 
upravenost, počasí a 

,272 ,265 ,086 ,218 ,248 0,1920 0,2210 0,195 



187 

 

barevnou 
kombinaci) 

Obj_AD8_8 Každodenní 
problémy 
s myšlením 
a/nebo  pamětí 

,325 ,239 ,247 ,102 ,198 0,2250 0,2188 0,226 

DAD_6 Správně si vyčistil/a 
zuby nebo pečoval/a 
o svůj umělý chrup 

,256 ,304 ,234 ,164 ,177 0,2181 0,2138 0,228 

DAD_15 Rozhodl/a se, že se 
potřebuje najíst 

,235 ,236 ,116 ,190 ,183 0,1806 0,1982 0,179 

JEZENÍ Jezení ,276 ,238 ,054 ,140 ,190 0,1566 0,1847 0,158 

TOALETA Toaleta ,279 ,235 ,185 ,089 ,111 0,1847 0,1845 0,180 

DAD_12 Úplně se svlékl/a ,202 ,231 ,167 ,170 ,152 0,1797 0,1832 0,181 

DAD_8 Pokusil/a se 
obléknout 

,149 ,132 ,207 ,136 ,101 0,1640 0,1523 0,155 

DAD_37 Zajímala se o 
domácí práce, které 
prováděl/a 
v minulosti 

,137 ,109 ,108 ,147 ,156 0,1310 0,1371 0,127 

DAD_2 Pokusil/a se vyčistit 
si zuby nebo 
pečovat o svůj 
umělý chrup 

,166 ,192 ,336 ,018 ,014 0,1735 0,1291 0,177 

Obj_AD8_3 Opakování stále 
stejných věcí 
(otázky, příběhy 
nebo oznámení) 

,087 ,041 ,217 ,126 ,052 0,1433 0,1232 0,123 

ZÁKLADNÍ 
POHYBLIVOST 

Základní pohyblivost ,130 ,131 ,104 ,118 ,146 0,1174 0,1211 0,122 

DAD_17 Konzumoval/a své 
jídlo normálním 
tempem a 
přiměřenými 
způsoby 

,115 ,148 ,199 ,056 ,100 0,1235 0,1028 0,136 

DAD_13 Rozhodl/a se použít 
toaletu ve správný 
čas 

,166 ,144 ,074 ,021 ,010 0,0873 0,0909 0,081 

DAD_14 Použil/a toaletu 
„bez nehod“ 

,116 ,103 ,074 ,047 ,092 0,0791 0,0805 0,084 

CHŮZE Chůze ,036 ,028 ,260 ,048 ,079 0,1148 0,0751 0,118 

PITÍ     Pití     ,085 ,047 ,123 ,022 ,018 0,0766 0,0639 0,06 



188 

 

Příloha 6 Přehled výsledků korelační analýzy s využitím Pearsonova korelačního 

koeficientu 

 
Name Description MMSE MMSE 

4Cat 
MoCA CLOCK 

MST 
CLOCK 
BIN 

Person 
old.Index 

Pearson 
Index  

Index 

FINANCE Stará se o své 
finance stejně jako 
dříve 

,598 ,555 ,327 ,521 ,488 0,4820 0,5242 0,4693 

Obj_FAQ_7 Sledovat současné 
události 

,570 ,501 ,436 ,404 ,409 0,4696 0,4789 0,4590 

Obj_AD8_5 Zapomínání 
správného měsíce a 
roku 

,540 ,491 ,387 ,435 ,417 0,4539 0,4721 0,4428 

Obj_FAQ_2 Vyplňovat úřední 
dokumenty nebo 
formuláře 

,555 ,555 ,284 ,449 ,433 0,4290 0,4688 0,4266 

DAD_28 Spolehlivě použil/a 
přiměřený dopravní 
prostředek (auto, 
autobus, taxi) 

,505 ,475 ,466 ,409 ,415 0,4601 0,4584 0,4560 

Obj_FAQ_9 Pamatovat si 
termín schůzek, 
rodinných událostí, 
svátky, léky a jejich 
užívání 

,544 ,529 ,293 ,425 ,434 0,4206 0,4555 0,4196 

Obj_FAQ_6 Připravit si jídlo ,487 ,498 ,266 ,490 ,521 0,4142 0,4546 0,4214 

POUŽÍVÁNÍ 
TELEFONU 

Správně používá 
telefon včetně 
vyhledání 
správných 
telefonních čísel 

,542 ,480 ,317 ,403 ,424 0,4208 0,4493 0,4138 

DAD_33 Správně zacházel/a 
se svou hotovostí 
(použít peníze 
v obchodě) 

,501 ,433 ,349 ,400 ,364 0,4167 0,4352 0,3995 

Obj_FAQ_1  Psát složenky nebo 
účty, ukládat si 
finanční doklady 

,508 ,485 ,286 ,404 ,427 0,3993 0,4302 0,3995 

DAD_32 Při vyřizování své 
korespondence 
použila/a správně 
dopisní papír, 
adresu a známky 

,518 ,477 ,489 ,308 ,332 0,4384 0,4246 0,4354 

DAD_38 Správně 
naplánoval/a a 
zorganizoval/a 
domácí práce, které 
prováděl/a 
v minulosti 

,478 ,493 ,279 ,383 ,380 0,3802 0,4078 0,3822 

PŘÍPRAVA 
NÁPOJŮ 

Příprava nápojů ,504 ,488 ,154 ,398 ,427 0,3523 0,4064 0,3544 

PŘÍPRAVA 
JÍDLA 

Příprava jídla ,445 ,426 ,305 ,378 ,394 0,3759 0,3953 0,3754 
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Obj_FAQ_3  Nakupovat běžné 
domácí potřeby, 
oblečení nebo 
potraviny 

,476 ,428 ,353 ,317 ,378 0,3819 0,3900 0,3840 

Obj_FAQ_8 Porozumět 
televiznímu pořadu, 
knize nebo časopisu 
a diskutovat o něm 

,445 ,401 ,371 ,333 ,323 0,3830 0,3862 0,3741 

DAD_35 Užil/a své léky 
podle předpisu (ve 
správném 
dávkování) 

,399 ,423 ,237 ,408 ,426 0,3483 0,3786 0,3551 

DOPRAVA Doprava ,442 ,403 ,413 ,297 ,352 0,3840 0,3761 0,3866 

DAD_40 Když to bylo 
potřeba, bylo ji/ho 
bezpečné nechat 
doma 
samotného/samotn
ou 

,463 ,471 ,125 ,362 ,335 0,3166 0,3690 0,3135 

DAD_23 Uskutečnil/a 
přiměřený 
telefonický 
rozhovor 

,420 ,347 ,175 ,380 ,379 0,3250 0,3661 0,3126 

DAD_22 Správně si 
vyhledal/a a 
vytočil/a telefonní 
číslo 

,432 ,381 ,216 ,353 ,380 0,3334 0,3655 0,3296 

DAD_31 Zorganizoval/a své 
finance tak, aby 
mohl/a uhradit své 
složenky a účty 

,421 ,408 ,257 ,339 ,358 0,3388 0,3613 0,3399 

DAD_21 Pokusil/a se ve 
vhodnou dobu 
někomu 
zatelefonovat 

,417 ,373 ,231 ,348 ,345 0,3321 0,3596 0,3242 

DAD_24 Správně zapsal/a a 
vyřídila telefonický 
vzkaz 

,402 ,382 ,111 ,398 ,436 0,3038 0,3564 0,3068 

NAKUPOVÁ
NÍ 

Nakupování ,409 ,386 ,426 ,273 ,312 0,3692 0,3538 0,3719 

KOUPÁNÍ, 
SPRCHOVÁN
Í 

Koupe se 
pravidelně a 
samostatně 

,402 ,430 ,361 ,300 ,319 0,3543 0,3526 0,3621 

HYGIENA Hygiena ,428 ,396 ,353 ,264 ,298 0,3484 0,3471 0,3487 

DAD_29 Vrátil/a se 
z obchodu 
s odpovídajícím 
nákupem 

,385 ,346 ,395 ,281 ,310 0,3535 0,3422 0,3519 

DAD_39 Provedl/a domácí 
práce 
odpovídajícím 
způsobem, jak to 
dělával/a 
v minulosti 

,358 ,335 ,278 ,348 ,374 0,3280 0,3417 0,3286 
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Obj_FAQ_10 Cestovat mimo 
nejbližší okolí, řídit 
auto nebo použít 
autobus 

,372 ,346 ,299 ,321 ,381 0,3305 0,3390 0,3364 

Obj_FAQ_4 Hrát složitější 
společenské hry, 
věnovat se aktivně 
koníčkům 

,391 ,358 ,221 ,321 ,353 0,3110 0,3355 0,3109 

DAD_26 Správně si 
zorganizoval/a 
pobyt venku 
s ohledem na 
dopravu, klíče, cíl 
své cesty, počasí, 
potřebné peníze, 
nákupní seznam 

,381 ,349 ,271 ,277 ,328 0,3096 0,3202 0,3127 

Obj_AD8_4 Problémy naučit se 
používat nářadí, 
přístroje nebo 
domácí spotřebiče 
(např. video, 
počítač, 
mikrovlnnou 
troubu, dálkové 
ovládání) 

,389 ,380 ,085 ,335 ,332 0,2696 0,3200 0,2675 

KOMUNIKA
CE 

Komunikace ,352 ,293 ,293 ,289 ,300 0,3115 0,3166 0,3035 

DAD_36 Projevil/a zájem o 
aktivní využití 
volného času 

,391 ,389 ,336 ,229 ,236 0,3186 0,3139 0,3194 

DOMÁCÍ 
PRÁCE, 
KUTILSTVÍ 

Domácí práce, 
kutilství 

,360 ,347 ,195 ,304 ,327 0,2865 0,3114 0,2882 

Obj_FAQ_5 Připravit si kávu 
nebo čaj, vypnout 
sporák 

,403 ,397 ,204 ,257 ,296 0,2879 0,3109 0,2933 

KONÍČKY A 
HRY 

Koníčky a hry ,351 ,336 ,324 ,264 ,273 0,3126 0,3096 0,3117 

DAD_5 Spolehlivě si umyl/a 
a osušil/a všechny 
části svého těla 

,370 ,376 ,284 ,257 ,308 0,3039 0,3092 0,3133 

DAD_7 Pečoval/a si o vlasy 
(umytí a učesání) 

,362 ,360 ,362 ,231 ,241 0,3185 0,3065 0,3197 

ORIENTACE 
V PROSTORU 

Orientace 
v prostoru 

,421 ,387 ,082 ,260 ,276 0,2543 0,3014 0,2513 

DAD_4 Připravil/a si vodu, 
ručníky a mýdlo na 
mytí nebo 
sprchování 

,365 ,369 ,347 ,212 ,207 0,3080 0,2974 0,3079 

DAD_20 Spolehlivě 
připravil/a či 
uvařil/a 
jednoduché jídlo či 
svačinu 

,340 ,370 ,167 ,280 ,335 0,2625 0,2885 0,2766 
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DAD_25 Rozhodl/a se jít 
někam ven (na 
procházku, na 
návštěvu, do 
obchodu) ve 
vhodnou dobu 

,312 ,296 ,339 ,235 ,298 0,2953 0,2833 0,3030 

DAD_34 Rozhodl/a se užít 
léky ve správnou 
dobu 

,360 ,401 ,133 ,258 ,255 0,2502 0,2823 0,2565 

Obj_AD8_2 Méně zájmu o 
koníčky/aktivity 

,296 ,307 ,273 ,264 ,213 0,2775 0,2789 0,2708 

PÉČE O 
ZUBY NEBO 
O PROTÉZU 

Péče o zuby nebo o 
protézu 

,332 ,314 ,258 ,227 ,252 0,2722 0,2760 0,2736 

Obj_AD8_6 Obtíže se složitými 
finančními 
záležitostmi (např. 
placení složenek, 
správné používání 
platební karty, 
vyplňování 
daňového přiznání) 

,376 ,344 ,109 ,218 ,275 0,2345 0,2688 0,2386 

DAD_30 Zajímal/a se o své 
osobní záležitosti, 
jako jsou např. 
vlastní finance 
nebo 
korespondence 

,298 ,292 ,396 ,173 ,175 0,2888 0,2595 0,2884 

DAD_11 Úplně se oblékl/a ,367 ,337 ,154 ,187 ,177 0,2361 0,2586 0,2294 

DAD_16 Při jídle zvolil/a 
vhodné příbory a 
chuťové přísady 

,355 ,303 ,154 ,194 ,239 0,2341 0,2561 0,2332 

DAD_19 Správně se 
přichystal/a na 
přípravu 
jednoduchého jídla 
(nádobí, přísady na 
vaření) 

,331 ,315 ,051 ,252 ,297 0,2115 0,2553 0,2163 

DAD_3 Rozhodl/a se 
pečovat si o vlasy 
(umýt a učesat) 

,292 ,275 ,327 ,183 ,163 0,2674 0,2511 0,2612 

ORIENTACE 
V ČASE 

Orientace v čase ,309 ,306 ,301 ,173 ,255 0,2611 0,2503 0,2741 

DAD_27 Vypravil/a se ven a 
dosáhl/a známého 
cíle, aniž by se 
přitom ztratil/a 

,348 ,289 ,080 ,204 ,234 0,2109 0,2467 0,2058 

DAD_10 Oblékl/a se ve 
správném pořadí 
(spodní prádlo – 
kalhoty/šaty – 
boty) 

,257 ,228 ,107 ,281 ,305 0,2153 0,2448 0,2143 

DAD_18 Pokusil/a se 
připravit si 
jednoduché jídlo 
nebo svačinu 

,265 ,243 ,189 ,242 ,265 0,2323 0,2441 0,2325 
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Obj_AD8_1 Problémy 
s úsudkem (např. 
problémy 
s rozhodováním, 
špatná finanční 
rozhodnutí, 
problémy 
s myšlením) 

,284 ,265 ,179 ,226 ,273 0,2298 0,2437 0,2344 

DAD_9 Vybral/a si vhodné 
oblečení (s 
ohledem na 
příležitost, 
upravenost, počasí 
a barevnou 
kombinaci) 

,299 ,271 ,052 ,229 ,248 0,1932 0,2318 0,1916 

DAD_1 Pokusil/a se umýt 
nebo vykoupat či 
osprchovat 

,271 ,304 ,327 ,152 ,172 0,2499 0,2289 0,2588 

Obj_AD8_7 Problémy 
pamatovat si 
termín schůzek 

,335 ,255 ,160 ,143 ,113 0,2127 0,2270 0,1944 

Obj_AD8_8 Každodenní 
problémy 
s myšlením 
a/nebo  pamětí 

,291 ,240 ,242 ,126 ,198 0,2197 0,2136 0,2231 

DAD_15 Rozhodl/a se, že se 
potřebuje najíst 

,266 ,243 ,107 ,192 ,183 0,1884 0,2106 0,1832 

OBLÉKÁNÍ Oblékání ,219 ,214 ,262 ,182 ,213 0,2209 0,2096 0,2254 

DAD_6 Správně si vyčistil/a 
zuby nebo 
pečoval/a o svůj 
umělý chrup 

,243 ,308 ,211 ,170 ,177 0,2079 0,2072 0,2198 

DAD_12 Úplně se svlékl/a ,244 ,239 ,154 ,169 ,152 0,1889 0,1985 0,1852 

JEZENÍ Jezení ,291 ,237 ,087 ,142 ,197 0,1733 0,1969 0,1736 

DAD_8 Pokusil/a se 
obléknout 

,201 ,137 ,191 ,131 ,101 0,1743 0,1698 0,1586 

TOALETA Toaleta ,267 ,196 ,178 ,058 ,078 0,1673 0,1644 0,1589 

DAD_37 Zajímala se o 
domácí práce, které 
prováděl/a 
v minulosti 

,140 ,115 ,119 ,146 ,156 0,1352 0,1395 0,1327 

DAD_2 Pokusil/a se vyčistit 
si zuby nebo 
pečovat o svůj 
umělý chrup 

,160 ,192 ,327 ,023 ,014 0,1699 0,1271 0,1737 

Obj_AD8_3 Opakování stále 
stejných věcí 
(otázky, příběhy 
nebo oznámení) 

,014 ,030 ,214 ,153 ,052 0,1267 0,1030 0,1126 

DAD_17 Konzumoval/a své 
jídlo normálním 
tempem a 
přiměřenými 
způsoby 

,111 ,150 ,178 ,058 ,100 0,1154 0,0984 0,1291 
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DAD_13 Rozhodl/a se použít 
toaletu ve správný 
čas 

,193 ,146 ,059 ,015 ,010 0,0889 0,0972 0,0803 

DAD_14 Použil/a toaletu 
„bez nehod“ 

,114 ,105 ,051 ,064 ,092 0,0764 0,0834 0,0795 

CHŮZE Chůze ,037 ,038 ,242 ,073 ,073 0,1174 0,0832 0,1176 

ZÁKLADNÍ 
POHYBLIVO
ST 

Základní 
pohyblivost 

,064 ,078 ,081 ,079 ,094 0,0746 0,0730 0,0793 
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Příloha 7 Přehled výsledků za použití Kendallova koeficientu pořadové korelace 

 

 
Name Description MMSE MMS

E 
4Cat 

MoCA CLOC
K MST 

CLO
CK 
BIN 

Kendal 
old.Ind
ex 

Kend
al 
Index 

Index 

FINANCE Stará se o své 
finance stejně jako 
dříve 

,487 ,502 ,240 ,460 ,482 0,3955 0,438
1 

0,4016 

Obj_AD8_
5 

Zapomínání 
správného měsíce a 
roku 

,485 ,456 ,326 ,415 ,417 0,4085 0,431
0 

0,4040 

DAD_28 Spolehlivě použil/a 
přiměřený dopravní 
prostředek (auto, 
autobus, taxi) 

,440 ,436 ,415 ,344 ,415 0,3994 0,395
2 

0,4105 

Obj_FAQ_
2 

Vyplňovat úřední 
dokumenty nebo 
formuláře 

,480 ,499 ,219 ,366 ,401 0,3551 0,392
3 

0,3639 

Obj_FAQ_
9 

Pamatovat si termín 
schůzek, rodinných 
událostí, svátky, 
léky a jejich užívání 

,478 ,487 ,223 ,351 ,425 0,3508 0,385
6 

0,3646 

DAD_33 Správně zacházel/a 
se svou hotovostí 
(použít peníze 
v obchodě) 

,414 ,397 ,329 ,356 ,364 0,3661 0,376
3 

0,3647 

Obj_FAQ_
7 

Sledovat současné 
události 

,445 ,421 ,327 ,317 ,373 0,3630 0,372
7 

0,3684 

DAD_32 Při vyřizování své 
korespondence 
použila/a správně 
dopisní papír, 
adresu a známky 

,452 ,436 ,423 ,250 ,332 0,3749 0,361
8 

0,3859 

POUŽÍVÁN
Í 
TELEFONU 

Správně používá 
telefon včetně 
vyhledání 
správných 
telefonních čísel 

,430 ,413 ,268 ,314 ,390 0,3377 0,356
7 

0,3475 

DAD_38 Správně 
naplánoval/a a 
zorganizoval/a 
domácí práce, které 
prováděl/a 
v minulosti 

,416 ,453 ,236 ,338 ,380 0,3299 0,355
6 

0,3430 

Obj_FAQ_
6 

Připravit si jídlo ,381 ,416 ,209 ,379 ,474 0,3228 0,354
1 

0,3446 

Obj_FAQ_
1 

 Psát složenky nebo 
účty, ukládat si 
finanční doklady 

,432 ,440 ,208 ,324 ,406 0,3217 0,352
6 

0,3365 

DAD_35 Užil/a své léky 
podle předpisu (ve 
správném 
dávkování) 

,366 ,392 ,210 ,352 ,426 0,3093 0,336
4 

0,3258 

KOUPÁNÍ, 
SPRCHOV
ÁNÍ 

Koupe se 
pravidelně a 
samostatně 

,377 ,407 ,361 ,271 ,305 0,3365 0,329
9 

0,3470 
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PŘÍPRAVA 
NÁPOJŮ 

Příprava nápojů ,404 ,433 ,099 ,314 ,416 0,2722 0,319
6 

0,2941 

DAD_22 Správně si 
vyhledal/a a 
vytočil/a telefonní 
číslo 

,373 ,351 ,214 ,295 ,380 0,2943 0,316
1 

0,3048 

DAD_21 Pokusil/a se ve 
vhodnou dobu 
někomu 
zatelefonovat 

,359 ,346 ,217 ,306 ,345 0,2941 0,315
1 

0,2985 

DOPRAVA Doprava ,375 ,362 ,385 ,228 ,331 0,3290 0,313
8 

0,3442 

DAD_24 Správně zapsal/a a 
vyřídila telefonický 
vzkaz 

,347 ,348 ,129 ,335 ,436 0,2702 0,308
8 

0,2873 

DAD_31 Zorganizoval/a své 
finance tak, aby 
mohl/a uhradit své 
složenky a účty 

,369 ,374 ,207 ,284 ,358 0,2868 0,308
5 

0,3000 

DAD_39 Provedl/a domácí 
práce 
odpovídajícím 
způsobem, jak to 
dělával/a 
v minulosti 

,317 ,305 ,274 ,310 ,374 0,3004 0,307
5 

0,3091 

HYGIENA Hygiena ,368 ,365 ,352 ,231 ,301 0,3169 0,307
3 

0,3282 

DAD_23 Uskutečnil/a 
přiměřený 
telefonický 
rozhovor 

,337 ,314 ,168 ,325 ,379 0,2766 0,306
2 

0,2819 

DAD_40 Když to bylo 
potřeba, bylo ji/ho 
bezpečné nechat 
doma 
samotného/samotn
ou 

,373 ,425 ,105 ,309 ,335 0,2619 0,304
9 

0,2751 

Obj_FAQ_
8 

Porozumět 
televiznímu pořadu, 
knize nebo časopisu 
a diskutovat o něm 

,349 ,333 ,277 ,262 ,293 0,2960 0,301
3 

0,2984 

PŘÍPRAVA 
JÍDLA 

Příprava jídla ,332 ,357 ,204 ,296 ,359 0,2773 0,297
4 

0,2921 

Obj_AD8_
4 

Problémy naučit se 
používat nářadí, 
přístroje nebo 
domácí spotřebiče 
(např. video, 
počítač, 
mikrovlnnou 
troubu, dálkové 
ovládání) 

,346 ,348 ,095 ,307 ,332 0,2493 0,291
5 

0,2538 

Obj_FAQ_
3 

 Nakupovat běžné 
domácí potřeby, 
oblečení nebo 
potraviny 

,362 ,357 ,226 ,232 ,342 0,2733 0,286
3 

0,2908 
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DAD_29 Vrátil/a se 
z obchodu 
s odpovídajícím 
nákupem 

,316 ,317 ,318 ,222 ,310 0,2853 0,276
6 

0,3001 

Obj_FAQ_
10 

Cestovat mimo 
nejbližší okolí, řídit 
auto nebo použít 
autobus 

,320 ,312 ,253 ,240 ,348 0,2708 0,275
7 

0,2875 

NAKUPOV
ÁNÍ 

Nakupování ,315 ,320 ,362 ,200 ,277 0,2925 0,273
6 

0,3061 

DAD_5 Spolehlivě si umyl/a 
a osušil/a všechny 
části svého těla 

,324 ,345 ,269 ,212 ,308 0,2687 0,268
4 

0,2881 

DAD_36 Projevil/a zájem o 
aktivní využití 
volného času 

,339 ,356 ,282 ,188 ,236 0,2700 0,266
6 

0,2808 

DAD_7 Pečoval/a si o vlasy 
(umytí a učesání) 

,308 ,330 ,324 ,201 ,241 0,2776 0,264
9 

0,2879 

DAD_34 Rozhodl/a se užít 
léky ve správnou 
dobu 

,341 ,372 ,143 ,232 ,255 0,2386 0,264
7 

0,2475 

KOMUNIK
ACE 

Komunikace ,281 ,273 ,219 ,260 ,293 0,2531 0,262
5 

0,2573 

DAD_4 Připravil/a si vodu, 
ručníky a mýdlo na 
mytí nebo 
sprchování 

,315 ,340 ,306 ,190 ,207 0,2703 0,260
6 

0,2774 

DAD_26 Správně si 
zorganizoval/a 
pobyt venku 
s ohledem na 
dopravu, klíče, cíl 
své cesty, počasí, 
potřebné peníze, 
nákupní seznam 

,315 ,317 ,223 ,214 ,328 0,2505 0,258
1 

0,2699 

Obj_FAQ_
4 

Hrát složitější 
společenské hry, 
věnovat se aktivně 
koníčkům 

,281 ,294 ,187 ,246 ,320 0,2379 0,251
9 

0,2523 

DOMÁCÍ 
PRÁCE, 
KUTILSTVÍ 

Domácí práce, 
kutilství 

,292 ,302 ,165 ,242 ,309 0,2328 0,251
4 

0,2457 

KONÍČKY A 
HRY 

Koníčky a hry ,289 ,288 ,259 ,211 ,248 0,2529 0,251
2 

0,2590 

Obj_FAQ_
5 

Připravit si kávu 
nebo čaj, vypnout 
sporák 

,315 ,345 ,192 ,194 ,289 0,2335 0,244
8 

0,2545 

PÉČE O 
ZUBY 
NEBO O 
PROTÉZU 

Péče o zuby nebo o 
protézu 

,283 ,301 ,216 ,212 ,255 0,2371 0,242
8 

0,2473 

ORIENTAC
E 
V PROSTO
RU 

Orientace 
v prostoru 

,341 ,341 ,060 ,200 ,265 0,2005 0,239
0 

0,2112 
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DAD_20 Spolehlivě 
připravil/a či 
uvařil/a jednoduché 
jídlo či svačinu 

,285 ,338 ,159 ,218 ,335 0,2209 0,237
8 

0,2492 

Obj_AD8_
6 

Obtíže se složitými 
finančními 
záležitostmi (např. 
placení složenek, 
správné používání 
platební karty, 
vyplňování 
daňového přiznání) 

,377 ,333 ,091 ,142 ,275 0,2035 0,234
3 

0,2183 

Obj_AD8_
2 

Méně zájmu o 
koníčky/aktivity 

,222 ,269 ,198 ,253 ,213 0,2244 0,231
7 

0,2255 

DAD_30 Zajímal/a se o své 
osobní záležitosti, 
jako jsou např. 
vlastní finance nebo 
korespondence 

,263 ,273 ,332 ,152 ,175 0,2490 0,226
4 

0,2544 

DAD_25 Rozhodl/a se jít 
někam ven (na 
procházku, na 
návštěvu, do 
obchodu) ve 
vhodnou dobu 

,266 ,275 ,263 ,166 ,298 0,2317 0,223
2 

0,2551 

DAD_11 Úplně se oblékl/a ,288 ,308 ,142 ,168 ,177 0,1996 0,215
3 

0,2044 

DAD_19 Správně se 
přichystal/a na 
přípravu 
jednoduchého jídla 
(nádobí, přísady na 
vaření) 

,275 ,289 ,069 ,202 ,297 0,1818 0,212
7 

0,2000 

Obj_AD8_
7 

Problémy 
pamatovat si termín 
schůzek 

,313 ,231 ,138 ,134 ,113 0,1949 0,210
5 

0,1779 

Obj_AD8_
1 

Problémy 
s úsudkem (např. 
problémy 
s rozhodováním, 
špatná finanční 
rozhodnutí, 
problémy 
s myšlením) 

,255 ,247 ,155 ,176 ,273 0,1952 0,206
3 

0,2100 

DAD_1 Pokusil/a se umýt 
nebo vykoupat či 
osprchovat 

,245 ,278 ,286 ,131 ,172 0,2207 0,202
9 

0,2329 

DAD_27 Vypravil/a se ven a 
dosáhl/a známého 
cíle, aniž by se 
přitom ztratil/a 

,271 ,266 ,104 ,169 ,234 0,1813 0,202
4 

0,1913 

DAD_18 Pokusil/a se 
připravit si 
jednoduché jídlo 
nebo svačinu 

,215 ,222 ,186 ,193 ,265 0,1982 0,201
6 

0,2113 
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DAD_10 Oblékl/a se ve 
správném pořadí 
(spodní prádlo – 
kalhoty/šaty – boty) 

,196 ,206 ,099 ,240 ,305 0,1786 0,200
3 

0,1909 

DAD_3 Rozhodl/a se 
pečovat si o vlasy 
(umýt a učesat) 

,207 ,250 ,286 ,162 ,163 0,2186 0,200
2 

0,2257 

DAD_16 Při jídle zvolil/a 
vhodné příbory a 
chuťové přísady 

,257 ,274 ,142 ,162 ,239 0,1870 0,199
4 

0,2026 

ORIENTAC
E V ČASE 

Orientace v čase ,265 ,266 ,189 ,121 ,237 0,1914 0,192
1 

0,2110 

DAD_9 Vybral/a si vhodné 
oblečení (s ohledem 
na příležitost, 
upravenost, počasí 
a barevnou 
kombinaci) 

,229 ,244 ,073 ,192 ,248 0,1647 0,189
7 

0,1764 

OBLÉKÁNÍ Oblékání ,190 ,186 ,244 ,169 ,218 0,2008 0,189
1 

0,2085 

Obj_AD8_
8 

Každodenní 
problémy 
s myšlením 
a/nebo  pamětí 

,276 ,223 ,210 ,091 ,198 0,1921 0,187
2 

0,2013 

DAD_6 Správně si vyčistil/a 
zuby nebo 
pečoval/a o svůj 
umělý chrup 

,215 ,281 ,199 ,145 ,177 0,1863 0,182
8 

0,2025 

DAD_15 Rozhodl/a se, že se 
potřebuje najíst 

,197 ,217 ,099 ,168 ,183 0,1547 0,169
9 

0,1605 

DAD_12 Úplně se svlékl/a ,170 ,213 ,142 ,150 ,152 0,1539 0,157
2 

0,1614 

JEZENÍ Jezení ,230 ,218 ,046 ,122 ,189 0,1325 0,156
2 

0,1418 

TOALETA Toaleta ,231 ,214 ,158 ,078 ,110 0,1554 0,154
8 

0,1578 

DAD_8 Pokusil/a se 
obléknout 

,125 ,121 ,176 ,120 ,101 0,1404 0,130
7 

0,1366 

DAD_37 Zajímala se o 
domácí práce, které 
prováděl/a 
v minulosti 

,115 ,100 ,092 ,130 ,156 0,1124 0,118
0 

0,1143 

DAD_2 Pokusil/a se vyčistit 
si zuby nebo 
pečovat o svůj 
umělý chrup 

,139 ,177 ,286 ,016 ,014 0,1472 0,109
3 

0,1531 

Obj_AD8_
3 

Opakování stále 
stejných věcí 
(otázky, příběhy 
nebo oznámení) 

,073 ,038 ,185 ,113 ,052 0,1236 0,106
9 

0,1076 

ZÁKLADNÍ 
POHYBLIV
OST 

Základní 
pohyblivost 

,107 ,119 ,087 ,103 ,145 0,0993 0,102
6 

0,1081 

DAD_17 Konzumoval/a své 
jídlo normálním 
tempem a 

,097 ,137 ,169 ,049 ,100 0,1053 0,087
7 

0,1204 



199 

 

přiměřenými 
způsoby 

DAD_13 Rozhodl/a se použít 
toaletu ve správný 
čas 

,140 ,133 ,063 ,019 ,010 0,0739 0,076
8 

0,0713 

DAD_14 Použil/a toaletu 
„bez nehod“ 

,097 ,095 ,063 ,042 ,092 0,0673 0,068
5 

0,0753 

CHŮZE Chůze ,029 ,025 ,224 ,044 ,077 0,0990 0,064
7 

0,1038 

PITÍ     Pití     ,070 ,043 ,105 ,019 ,017 0,0646 0,053
6 

0,0599 
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Příloha 8 Celkový přehled korelačních koeficientů včetně převážených indexů 

 
Person 

old 
Index 

Pearson 
Index 

Spaerm. 
old Index 

Spaerm. 
Index 

Kendal 
old Index 

Kendal 
Index 

Suma 
old 

Suma delta % Description 

0,482 0,524 0,464 0,514 0,395 0,438 1,342 1,477 9,12 Stará se o 
své finance 
stejně jako 
dříve 

0,454 0,472 0,475 0,500 0,408 0,431 1,337 1,403 4,68 Zapomínání 
správného 
měsíce a 
roku 

0,429 0,469 0,434 0,478 0,355 0,392 1,218 1,339 9,03 Vyplňovat 
úřední 
dokumenty 
nebo 
formuláře 

0,470 0,479 0,456 0,465 0,363 0,373 1,288 1,317 2,15 Sledovat 
současné 
události 

0,421 0,456 0,432 0,473 0,351 0,386 1,203 1,314 8,42 Pamatovat si 
termín 
schůzek, 
rodinných 
událostí, 
svátky, léky a 
jejich užívání 

0,460 0,458 0,442 0,449 0,399 0,395 1,301 1,303 0,12 Spolehlivě 
použil/a 
přiměřený 
dopravní 
prostředek 
(auto, 
autobus, 
taxi) 

0,421 0,449 0,422 0,445 0,338 0,357 1,180 1,251 5,68 Správně 
používá 
telefon 
včetně 
vyhledání 
správných 
telefonních 
čísel 

0,414 0,455 0,403 0,442 0,323 0,354 1,140 1,251 8,88 Připravit si 
jídlo 

0,417 0,435 0,427 0,438 0,366 0,376 1,210 1,250 3,20 Správně 
zacházel/a 
se svou 
hotovostí 
(použít 
peníze 
v obchodě) 

0,399 0,430 0,397 0,433 0,322 0,353 1,118 1,216 8,03  Psát 
složenky 
nebo účty, 
ukládat si 
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finanční 
doklady 

0,438 0,425 0,439 0,424 0,375 0,362 1,253 1,210 -3,52 Při 
vyřizování 
své 
koresponden
ce použila/a 
správně 
dopisní 
papír, adresu 
a známky 

0,380 0,408 0,385 0,415 0,330 0,356 1,095 1,178 7,03 Správně 
naplánoval/
a a 
zorganizoval
/a domácí 
práce, které 
prováděl/a 
v minulosti 

0,352 0,406 0,334 0,392 0,272 0,320 0,959 1,118 14,25 Příprava 
nápojů 

0,348 0,379 0,360 0,391 0,309 0,336 1,018 1,106 8,00 Užil/a své 
léky podle 
předpisu (ve 
správném 
dávkování) 

0,354 0,353 0,417 0,408 0,336 0,330 1,107 1,090 -1,58 Koupe se 
pravidelně a 
samostatně 

0,384 0,376 0,406 0,392 0,329 0,314 1,119 1,082 -3,44 Doprava 

0,376 0,395 0,359 0,381 0,277 0,297 1,012 1,074 5,78 Příprava 
jídla 

0,383 0,386 0,376 0,384 0,296 0,301 1,055 1,071 1,56 Porozumět 
televiznímu 
pořadu, 
knize nebo 
časopisu a 
diskutovat o 
něm 

0,333 0,366 0,344 0,369 0,294 0,316 0,972 1,050 7,51 Správně si 
vyhledal/a a 
vytočil/a 
telefonní 
číslo 

0,332 0,360 0,343 0,367 0,294 0,315 0,969 1,042 6,97 Pokusil/a se 
ve vhodnou 
dobu 
někomu 
zatelefonova
t 

0,382 0,390 0,345 0,360 0,273 0,286 1,000 1,037 3,55  Nakupovat 
běžné 
domácí 
potřeby, 
oblečení 
nebo 
potraviny 
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0,348 0,347 0,394 0,379 0,317 0,307 1,059 1,034 -2,45 Hygiena 

0,317 0,369 0,305 0,355 0,262 0,305 0,884 1,029 14,12 Když to bylo 
potřeba, 
bylo ji/ho 
bezpečné 
nechat doma 
samotného/
samotnou 

0,339 0,361 0,335 0,359 0,287 0,308 0,960 1,029 6,70 Zorganizoval
/a své 
finance tak, 
aby mohl/a 
uhradit své 
složenky a 
účty 

0,325 0,366 0,323 0,357 0,277 0,306 0,924 1,029 10,17 Uskutečnil/a 
přiměřený 
telefonický 
rozhovor 

0,304 0,356 0,315 0,359 0,270 0,309 0,889 1,024 13,25 Správně 
zapsal/a a 
vyřídila 
telefonický 
vzkaz 

0,328 0,342 0,350 0,358 0,300 0,308 0,979 1,007 2,81 Provedl/a 
domácí 
práce 
odpovídající
m 
způsobem, 
jak to 
dělával/a 
v minulosti 

0,369 0,354 0,364 0,341 0,293 0,274 1,026 0,969 -5,88 Nakupování 

0,331 0,339 0,333 0,342 0,271 0,276 0,934 0,957 2,35 Cestovat 
mimo 
nejbližší 
okolí, řídit 
auto nebo 
použít 
autobus 

0,270 0,320 0,289 0,337 0,249 0,292 0,808 0,949 14,85 Problémy 
naučit se 
používat 
nářadí, 
přístroje 
nebo domácí 
spotřebiče 
(např. video, 
počítač , 
mikrovlnnou 
troubu, 
dálkové 
ovládání) 

0,354 0,342 0,333 0,322 0,285 0,277 0,972 0,941 -3,29 Vrátil/a se 
z obchodu 
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s odpovídajíc
ím nákupem 

0,311 0,336 0,297 0,317 0,238 0,252 0,846 0,905 6,48 Hrát 
složitější 
společenské 
hry, věnovat 
se aktivně 
koníčkům 

0,312 0,317 0,309 0,321 0,253 0,263 0,873 0,900 2,96 Komunikace 

0,319 0,314 0,317 0,312 0,270 0,267 0,905 0,893 -1,40 Projevil/a 
zájem o 
aktivní 
využití 
volného času 

0,304 0,309 0,315 0,314 0,269 0,268 0,887 0,892 0,51 Spolehlivě si 
umyl/a a 
osušil/a 
všechny části 
svého těla 

0,318 0,306 0,325 0,310 0,278 0,265 0,921 0,881 -4,53 Pečoval/a si 
o vlasy 
(umytí a 
učesání) 

0,310 0,320 0,293 0,302 0,250 0,258 0,853 0,880 3,05 Správně si 
zorganizoval
/a pobyt 
venku 
s ohledem 
na dopravu, 
klíče, cíl své 
cesty, 
počasí, 
potřebné 
peníze, 
nákupní 
seznam 

0,286 0,311 0,293 0,315 0,233 0,251 0,812 0,878 7,51 Domácí 
práce, 
kutilství 

0,313 0,310 0,315 0,311 0,253 0,251 0,881 0,872 -1,03 Koníčky a hry 

0,308 0,297 0,317 0,305 0,270 0,261 0,895 0,863 -3,70 Připravil/a si 
vodu, 
ručníky a 
mýdlo na 
mytí nebo 
sprchování 

0,288 0,311 0,291 0,305 0,233 0,245 0,813 0,861 5,57 Připravit si 
kávu nebo 
čaj, vypnout 
sporák 

0,250 0,282 0,279 0,309 0,239 0,265 0,768 0,856 10,33 Rozhodl/a se 
užít léky ve 
správnou 
dobu 

0,254 0,301 0,239 0,286 0,201 0,239 0,694 0,826 15,95 Orientace 
v prostoru 
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0,272 0,276 0,283 0,291 0,237 0,243 0,792 0,810 2,16 Péče o zuby 
nebo o 
protézu 

0,262 0,288 0,258 0,277 0,221 0,238 0,741 0,804 7,75 Spolehlivě 
připravil/a či 
uvařil/a 
jednoduché 
jídlo či 
svačinu 

0,278 0,279 0,260 0,267 0,224 0,232 0,762 0,778 2,06 Méně zájmu 
o 
koníčky/akti
vity 

0,234 0,269 0,237 0,273 0,204 0,234 0,675 0,776 12,98 Obtíže se 
složitými 
finančními 
záležitostmi 
(např. 
placení 
složenek, 
správné 
používání 
platební 
karty, 
vyplňování 
daňového 
přiznání) 

0,295 0,283 0,271 0,261 0,232 0,223 0,798 0,767 -3,98 Rozhodl/a se 
jít někam 
ven (na 
procházku, 
na návštěvu, 
do obchodu) 
ve vhodnou 
dobu 

0,289 0,259 0,292 0,265 0,249 0,226 0,829 0,751 -
10,46 

Zajímal/a se 
o své osobní 
záležitosti, 
jako jsou 
např. vlastní 
finance nebo 
koresponde
nce 

0,236 0,259 0,234 0,252 0,200 0,215 0,669 0,726 7,79 Úplně se 
oblékl/a 

0,211 0,255 0,212 0,248 0,182 0,213 0,605 0,716 15,45 Správně se 
přichystal/a 
na přípravu 
jednoduché
ho jídla 
(nádobí, 
přísady na 
vaření) 

0,230 0,244 0,227 0,240 0,195 0,206 0,652 0,690 5,40 Problémy 
s úsudkem 
(např. 
problémy 
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s rozhodová
ním, špatná 
finanční 
rozhodnutí, 
problémy 
s myšlením) 

0,234 0,256 0,219 0,233 0,187 0,199 0,640 0,689 7,05 Při jídle 
zvolil/a 
vhodné 
příbory a 
chuťové 
přísady 

0,261 0,250 0,241 0,244 0,191 0,192 0,694 0,686 -1,09 Orientace 
v čase 

0,211 0,247 0,212 0,237 0,181 0,202 0,604 0,686 11,89 Vypravil/a se 
ven a 
dosáhl/a 
známého 
cíle, aniž by 
se přitom 
ztratil/a 

0,267 0,251 0,256 0,234 0,219 0,200 0,742 0,685 -8,26 Rozhodl/a se 
pečovat si o 
vlasy (umýt a 
učesat) 

0,213 0,227 0,228 0,245 0,195 0,210 0,635 0,683 7,01 Problémy 
pamatovat si 
termín 
schůzek 

0,232 0,244 0,231 0,235 0,198 0,202 0,662 0,681 2,75 Pokusil/a se 
připravit si 
jednoduché 
jídlo nebo 
svačinu 

0,215 0,245 0,208 0,232 0,179 0,200 0,601 0,678 11,23 Oblékl/a se 
ve správném 
pořadí 
(spodní 
prádlo – 
kalhoty/šaty 
– boty) 

0,250 0,229 0,259 0,238 0,221 0,203 0,730 0,670 -8,95 Pokusil/a se 
umýt nebo 
vykoupat či 
osprchovat 

0,193 0,232 0,192 0,221 0,165 0,190 0,550 0,643 14,44 Vybral/a si 
vhodné 
oblečení (s 
ohledem na 
příležitost, 
upravenost, 
počasí a 
barevnou 
kombinaci) 

0,221 0,210 0,242 0,227 0,201 0,189 0,664 0,625 -6,18 Oblékání 

0,220 0,214 0,225 0,219 0,192 0,187 0,637 0,620 -2,77 Každodenní 
problémy 
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s myšlením 
a/nebo  pam
ětí 

0,208 0,207 0,218 0,214 0,186 0,183 0,612 0,604 -1,39 Správně si 
vyčistil/a 
zuby nebo 
pečoval/a o 
svůj umělý 
chrup 

0,188 0,211 0,181 0,198 0,155 0,170 0,524 0,579 9,48 Rozhodl/a 
se, že se 
potřebuje 
najíst 

0,189 0,198 0,180 0,183 0,154 0,157 0,522 0,539 3,04 Úplně se 
svlékl/a 

0,173 0,197 0,157 0,185 0,133 0,156 0,462 0,538 14,02 Jezení 

0,167 0,164 0,185 0,184 0,155 0,155 0,507 0,504 -0,72 Toaleta 

0,174 0,170 0,164 0,152 0,140 0,131 0,479 0,453 -5,74 Pokusil/a se 
obléknout 

0,135 0,140 0,131 0,137 0,112 0,118 0,379 0,395 4,06 Zajímala se o 
domácí 
práce, které 
prováděl/a 
v minulosti 

0,170 0,127 0,174 0,129 0,147 0,109 0,491 0,365 -
34,27 

Pokusil/a se 
vyčistit si 
zuby nebo 
pečovat o 
svůj umělý 
chrup 

0,127 0,103 0,143 0,123 0,124 0,107 0,394 0,333 -
18,18 

Opakování 
stále 
stejných věcí 
(otázky, 
příběhy 
nebo 
oznámení) 

0,075 0,073 0,117 0,121 0,099 0,103 0,291 0,297 1,79 Základní 
pohyblivost 

0,115 0,098 0,124 0,103 0,105 0,088 0,344 0,289 -
19,12 

Konzumoval
/a své jídlo 
normálním 
tempem a 
přiměřenými 
způsoby 

0,089 0,097 0,087 0,091 0,074 0,077 0,250 0,265 5,58 Rozhodl/a se 
použít 
toaletu ve 
správný čas 

0,076 0,083 0,079 0,080 0,067 0,069 0,223 0,232 4,13 Použil/a 
toaletu „bez 
nehod“ 

0,117 0,083 0,115 0,075 0,099 0,065 0,331 0,223 -
48,48 

Chůze 

0,074 0,060 0,077 0,064 0,065 0,054 0,215 0,177 -
21,23 

Pití     
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Příloha 9 Přehled řazení položek vybraných metodou expertní shody 

 

  
Přehled výběru otázek metodou expertní shody – souhrn otázek z dotazníků AD 8, FAQ, DAD a 
BADLS 

5 
Problémy s úsudkem (např. problémy s rozhodováním, špatná finanční rozhodnutí, problémy 
s myšlením 

5 Méně zájmu o koníčky/aktivity 

5 Opakování stále stejných věcí (otázky, příběhy nebo oznámení) 

5 v Porozumět televiznímu pořadu, knize nebo časopisu a diskutovat o něm 

5 v Cestovat mimo nejbližší okolí, řídit auto nebo použít autobus 

5 Oblékl/a se ve správném pořadí (spodní prádlo – kalhoty/šaty – boty) 

5 Použil/a toaletu „bez nehod“ 

5 Uskutečnil/a přiměřený telefonický rozhovor 

5 Vypravil/a se ven a dosáhl/a známého cíle, aniž by se přitom ztratil/a 

5 Vrátil/a se z obchodu s odpovídajícím nákupem 

5 Správně zacházel/a se svou hotovostí (použít peníze v obchodě) 

5 Užil/a své léky podle předpisu (ve správném dávkování) 

5 Když to bylo potřeba, bylo ji/ho bezpečné nechat doma samotného/samotnou 

5 Dokáže si vybrat vhodné oblečení a sám se obléknout 

5 Myje se pravidelně a samostatně 

5 Koupe se pravidelně a samostatně 

5 Zcela se orientuje v čase, dnu, datu apod. 

5 Opakovaně se ptá na čas, den či datum 

4 Dokáže udržovat přiměřený rozhovor 

4 Účastní se aktivit stejně jako dříve 

4 v Neřídí auto, ale používá hromadnou dopravu nebo kolo 

4 Zvolí a připraví si jídlo podle potřeby 

4 Zapomínání správného měsíce a roku 

4 v Každodenní problémy s myšlením a/nebo  pamětí 

4 v Nakupovat běžné domácí potřeby, oblečení nebo potraviny 

4 v Připravit si kávu nebo čaj, vypnout sporák 

4 v Pamatovat si termín schůzek, rodinných událostí, svátky, léky a jejich užívání 

4 Pokusil/a se obléknout 

4 Vybral/a si vhodné oblečení (s ohledem na příležitost, upravenost, počasí a barevnou kombinaci) 

4  Úplně se oblékl/a 

4 Úplně se svlékl/a 

4 v Správně zapsal/a a vyřídila telefonický vzkaz 

4 Rozhodl/a se jít někam ven (na procházku, na návštěvu, do obchodu) ve vhodnou dobu 

4 
v Správně si zorganizoval/a pobyt venku s ohledem na dopravu, klíče, cíl své cesty, počasí, potřebné 
peníze, nákupní seznam 

4 v Spolehlivě použil/a přiměřený dopravní prostředek (auto, autobus, taxi) 

4 Zajímal/a se o své osobní záležitosti, jako jsou např. vlastní finance nebo korespondence 

4 Zorganizoval/a své finance tak, aby mohl/a uhradit své složenky a účty 

4 Při vyřizování své korespondence použila/a správně dopisní papír, adresu a známky 

4 Rozhodl/a se užít léky ve správnou dobu 
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4 Projevil/a zájem o aktivní využití volného času 

4 Provedl/a domácí práce odpovídajícím způsobem, jak to dělával/a v minulosti 

4 Umí připravit jídlo, pokud jsou k dispozici potraviny 

4 Umí připravit jídlo, pokud dostává postupně rady, co má udělat 

4 Jí přiměřeným způsobem, pokud je jídlo upraveno ke konzumaci a/nebo používá lžící 

4 Umí si připravit nápoj, pokud dostává postupně rady, co má udělat 

4 Obléká se nesprávně (v nesprávném pořadí, naruby) nebo si obléká špinavé oblečení 

4 Umí se sám umýt, pokud dostane mýdlo, žínku, ručník a podobně 

4 Umí se sám umýt, pokud je vyzván a je pod dohledem 

4 Pravidelně a samostatně si čistí zuby/protézu 

4 Potřebuje, aby někdo napustil vanu nebo pustil sprchu, ale myje se samostatně 

4 V případě potřeby používá správně toaletu 

4 Plete si noc a den 

4 Dobře se orientuje v prostředí 

4 Ztrácí se v domácím prostředí, je nutné připomínat, kde je koupelna, apod. 

4 Nerozpoznává svůj vlastní domov a snaží se jej opustit 

4 Správně používá telefon včetně vyhledání správných telefonních čísel 

4 Používá telefon, pokud telefonní číslo někdo řekne, ukáže nebo je v předvolbě telefonu 

4 Dokáže vykonávat domácí práce nebo pracovat na zahrádce jako dříve 

4 Dokáže vykonávat domácí práce nebo pracovat na zahrádce, ale už ne tak jako dříve 

4 Nakoupí pouze 1 nebo 2 věci bez nákupního seznamu nebo s ním 

4 v Neumí vyplnit složenku, ale umí se podepsat a 5 rozezná hodnoty bankovek a mincí 

4 v  Umí se podepsat, ale nerozeznává hodnoty bankovek a mincí 

4 v Nedokáže se podepsat a nerozeznává hodnoty peněz 

4 Účastní se, ale potřebuje pokyny nebo dohled 

3 Nepoužívá hromadnou dopravou ani s doprovodem 

3 v Řídí auto, jezdí na kole, nebo používá hromadnou dopravu samostatně 

3 
Problémy naučit se používat nářadí, přístroje nebo domácí spotřebiče (např. video, počítač, 
mikrovlnnou troubu, dálkové ovládání) 

3 
v Obtíže se složitými finančními záležitostmi (např. placení složenek, správné používání platební 
karty, vyplňování daňového přiznání) 

3 Problémy pamatovat si termín schůzek 

3 Psát složenky nebo účty, ukládat si finanční doklady 

3 Vyplňovat úřední dokumenty nebo formuláře 

3  v Hrát složitější společenské hry, věnovat se aktivně koníčkům 

3 Připravit si jídlo 

3 Sledovat současné události 

3 Pokusil/a se umýt nebo vykoupat či osprchovat 

3 Pokusil/a se vyčistit si zuby nebo pečovat o svůj umělý chrup 

3 Rozhodl/a se pečovat si o vlasy (umýt a učesat) 

3 Připravil/a si vodu, ručníky a mýdlo na mytí nebo sprchování 

3 Spolehlivě si umyl/a a osušil/a všechny části svého těla 

3 Správně si vyčistil/a zuby nebo pečoval/a o svůj umělý chrup 

3 Pečoval/a si o vlasy (umytí a učesání) 

3 Rozhodl/a se použít toaletu ve správný čas 
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3 Rozhodl/a se, že se potřebuje najíst 

3 Při jídle zvolil/a vhodné příbory a chuťové přísady 

3 Konzumoval/a své jídlo normálním tempem a přiměřenými způsoby 

3 Pokusil/a se připravit si jednoduché jídlo nebo svačinu 

3 v Správně se přichystal/a na přípravu jednoduchého jídla (nádobí, přísady na vaření) 

3 Spolehlivě připravil/a či uvařil/a jednoduché jídlo či svačinu 

3 Pokusil/a se ve vhodnou dobu někomu zatelefonovat 

3 Správně si vyhledal/a a vytočil/a telefonní číslo 

3 Zajímala se o domácí práce, které prováděl/a v minulosti 

3 Správně naplánoval/a a zorganizoval/a domácí práce, které prováděl/a v minulosti 

3 Jí přiměřeným způsobem a používá správně příbor 

3 Jí rukama 

3 Zvolí a připraví si nápoj dle potřeby 

3 Umí si připravit nápoj, pokud jsou k dispozici potřeby 

3 Pije přiměřeným způsobem 

3 Pije přiměřeným způsobem s pomůckami (brčko, hrneček se savičkou a podobně) 

3 Nepije přiměřeným způsobem ani s pomůckami, ale snaží se o to 

3 Nápoje musí být podávány přímo do úst 

3 Nedokáže se sám obléci, ale při oblékání pomáhá pohybem končetin 

3 Čistí si zuby/protézu, pokud má k dispozici potřebné pomůcky 

3 Do určité míry potřebuje pomoc – zubní pastu na kartáček, kartáček do  úst, apod. 

3 Potřebuje být vyzván k mytí a vyžaduje dohled 

3 v Nedokáže udržet moč nebo stolici 

3 Nedokáže udržet moč ani stolici 

3 Neorientuje se v čase nebo dnu apod., ale neznepokojuje se tím 

3 Dobře se orientuje pouze ve známém prostředí 

3 Projevuje, že rozumí řeči a snaží se odpovídat slovy a gesty 

3 Umí se vyjádřit tak, že lze porozumět, ale má obtíže sám porozumět jiným 

3 Neodpovídá na pokusy o komunikaci nebo nekomunikuje s ostatními 

3 Zvedne telefon a odpoví, ale samostatně nikomu netelefonuje 

3 Účastní se málo, i když na něj někdo dohlíží 

2 Neúčastní se dřívějších činností, protože to nedokáže nebo nechce 

2 Nakupuje jako dříve 

2 Stará se o své finance stejně jako dříve 

2 Chybí ochota se zúčastnit, je patrná zpomalenost, je třeba přemlouvání 

2 Nejezdí samostatně hromadnou dopravou 

2 Neumí si připravit nápoj, ani pokud je vyzván a ani pod dohledem 

2 Nespolupracuje a musí být oblečen jinou osobou 

2 Neumí se sám umýt a potřebuje plnou pomoc 

1 Potřebuje plnou asistenci 

1 Úplná závislost, potřebuje plnou asistenci 

1 Potřebuje pomoc při sedání i vstávání ze židle 

1 Telefon vůbec nepoužívá, protože to nedokáže nebo nechce 

1 Nenakupuje samostatně, ale účastní se nákupu, pokud má doprovod 

1 Nezvládne nakupování ani s doprovodem 
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1 Už nemůže nebo nechce se účastnit svých koníčků 

1 Nepřipraví si jídlo, ani pokud je vyzván a ani pod dohledem 

1 Dokáže si sednout i vstát ze židle bez pomoci 

1 Chodí samostatně 

1 Musí být krmen 

1 Potřebuje doprovod na toaletu a pomoc 

1 Sedne si, ale potřebuje pomoc při vstávání ze židle 

1 Je zcela závislý při sedání i vstávání ze židle 

1 Chodí s oporou, musí se držet např. nábytku nebo ruky 

1 K chůzi používá pomůcky, např. chodítko nebo hole 

1 Nechodí 
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Příloha 10 Přehled výsledků Testu kreslení hodin všech nemocných výzkumného souboru 

118 pacientů 
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Příloha 11 Informační leták pro blízké nemocných Alzheimerovou nemocí – přední strana 
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Příloha 11 Informační leták pro blízké nemocných Alzheimerovou nemocí – zadní strana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [Poradna pro neurologicky nemocné, M. Krynská 2015] 
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Příloha 12 Nový dotazník ADL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [Poradna pro neurologicky nemocné, M. Krynská 2015] 
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