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1. ABSTRAKT: 

       Disertační práce se zabývá problematikou seniorského věku a snaží se poukázat na 

některé základní přístupy v souvislosti s porozuměním této velmi heterogenní a 

diverzifikované skupině, těžiště přitom klade do vzájemného vyváženého poměru 

speciálně pedagogických přístupů a teologicko-pastorální impulsů. Toto spojení však 

vyžaduje hledání společného dialogu mezi vědami a umožňuje tak najít kvalitní základnu 

pro porozumění seniorům v jejich integrovaném životním příběhu a zasadit se tak o 

kvalitní, ale i efektivní péči navazující na poznatky humanitních, medicínských i 

společenských věd. Zvolená metoda vyžaduje multidisciplinární přístup a vzdělání, které 

přesahuje hranice vymezení oborů. Práce využívá jako zdroj kvalitativní výzkum, který 

byl zaměřen na širokou oblast kvality života seniorů a zohledňoval též spirituální otázky. 

Vzhledem k volbě metody je daný text ukotven ve výpovědích klientů, čímž získává 

pestrost, autenticitu a praktické ukázky příběhů, zkušeností a otázek. Práce je členěna do 

pěti kapitol, které postupně kopírují jednotlivé tematické oblasti. Vychází z teoretických a 

praktických přístupů, přičemž vše propojuje s poznatky získaný během terénního 

výzkumu. Zohledňuje filozofický, teologický, axiologický, speciálně pedagogický a 

etický pohled na danou problematiku a hledá srozumitelné možnosti pro adekvátní péči a 

rozvoj seniorů, přičemž vše prolíná s duchovními a teologickými východisky, které 

napomáhají zakotvit poznatky do širšího odborného kontextu.  
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Úvodní část 

Zpracovávaná disertační práce se věnuje rozsáhlé problematice významu 

psychospirituální péče v kontextu interdisciplinární spolupráce se speciální pedagogikou. 

Tento dialog není jednoduchý, neboť mlčení, ke kterému ve vědeckém světě došlo, do jisté 

míry trvá dodnes. Spolupráce teologických věd a speciální pedagogiky jak bude v této práci 

naznačena, odkazuje nejen k tomu, že již „uzrál“ čas k vzájemnému porozumění a hledání 

společných zájmů, ale také že zde jsou předpoklady, které se dotýkají veskrze praktického 

života, což odkazuje k velkému významu a odpovědnosti, která se dotýká všech, kteří se 

věnují péči a rozvoji druhých. V pomáhajících profesích je patrné, že klient – pacient hledá 

pomoc ve svých obtížích a není nahlížen pouze jako směs různých teorií nebo paradigmat, ale 

jako jedinec, který jedinečně a neopakovatelně v dějinách přináší naprosto specifický pohled 

na život a svůj příběh. Je to šance jak se nechat inspirovat a posunout svoje vnímání a hranice 

chápání vlastního vnitřního prožívání.  

Vzhledem k zaměření práce budeme vycházet z koncepce ekumenického pohledu na 

církev a její nabídku. Není ovšem od věci připomenout, že velký zlom, který nastal po II. 

vatikánském koncilu a jehož odkaz dosud nebyl plně doceněn a reflektován zvláště 

v praktické evangelizaci a vzájemném dialogu a hledání společného tématu s dalšími 

moderními vědami. Možná tato obava ze ztráty pevné půdy pod nohama, brání pravdivému 

pohledu na potřeby současného člověka. Vystavění etických principů na materialistických 

hodnotách se sice může jevit jako koncepčně rychlé a jednoduché řešení, ovšem později 

ztroskotá na velkých otázkách lidského bytí. Interpretace ve světle „jak“ není totiž interpretací 

jasnou a úplnou.  

Otázka po smyslu je doslova akutní od prvního okamžiku nádechu člověka až po 

poslední vydechnutí. Zvláště jedná-li se o člověka s postižením. Na tomto místě si 

dovolujeme pozastavit. Hledání smyslu zla a utrpení není jen filozoficko-teologickým 

koanem, který bychom měli vyřešit, je zodpovědným a zralým tázáním bytosti, která je 

vydaná do existence. Není právě malým úkolem teologie napnout všechny síly a vydat tak 

počet ze svého bohatství a zkušenosti ve prospěch ostatním vědám? V této práci se tedy 

pokusíme najít společné pilíře pro dialog a to nejen na poli teoretické vědy, ale též v praktické 

rovině aplikace, které v různých situacích pomáhajících profesí mohou nastat. 

                V disertační práci si stanovujeme tyto výzkumné otázky: 



4 
 

            Jakým způsobem můžeme propojit vědecké působení teologie a speciální pedagogiky? 

Jaké nové možnosti můžeme nabídnout ve vzdělávání speciálních pedagogů popřípadě dalších 

pracovníků pomáhajících profesí? Které terapeutické metody můžeme využít v práci se 

seniorskou populací? S jakými riziky se můžeme setkat na poli terapie seniorů? Jak můžeme 

přispět k prohloubení duchovního života seniorů? 

Pro kvalitativní výzkum jsme si vybrali seniorskou skupinu nad 75 let, přičemž byla 

zvolena metoda osobního polo-řízeného rozhovoru. Pro zpracování jsme aplikovali 

zakotvenou metodu, která kopíruje reálný kontakt s klientem a nabízí tak čtenáři autentické 

odpovědi nijak neupravované, čímž teoretický text nabývá na působivosti a celistvosti. 

Slabinou tedy metody je ovšem menší statistická reprezentativnost a menší reprezentativní 

vzorek respondentů. Vzhledem k tomu, že se jedná o práci v oblasti humanitních věd, 

přikročili jsme tedy spíše k volbě této metody z důvodů větší kongruence a sepětí s problémy 

konkrétních lidí a autentických příběhů, otázek a problémů, které se mohou stát inspirací pro 

praktické aplikace v domovech pro seniory. Pro srovnání jsme vybrali tři zařízení – Domov 

pro zrakově postižené seniory Palata Praha, Domov pro seniory Sester sv. Františka v Praze – 

Břevnově a zahraniční destinaci Home Maria Hall v Pittsburghu v USA, kde jsme se zaměřili 

na nabídku zájmových a terapeutických aktivit u seniorů. Tyto aktivity jsou zaměřeny z velké 

části na terapii ve speciální pedagogice, psychoterapii, duchovní péči, hodegetiku a 

logoterapii. 

Práce je po formální stránce rozčleněna do pěti kapitol. První kapitola je věnovaná 

problematice stáří a jeho pozici v dialogu věd o člověku, přičemž bude nastíněn filozoficko- 

etický a teologický pohled na závažné milníky lidského života, důraz bude kladen na 

spirituální východiska a hledání smyslu u osob s postižením. Nedílnou součástí také bude 

zdůraznění přínosu duchovního života pro zvýšení kvality života a důležitost porozumění 

souvislostem mezi teologií a ostatními společenskými vědami. Ve druhé kapitole se budeme 

věnovat speciální pedagogice jako vědě, která hledá možnosti – ať již terapeutické, edukační, 

etické, formativní či duchovní v nastolení zlepšení a zvýšení kvality života u seniorů 

v domovech pro seniory, případně ve zdravotnických zařízeních se zaměřením na seniorskou 

populaci. Důležitým aspektem bude dialog hodnot, evaluace lidského života a možnosti, které 

senioři mají navzdory svým omezením v různých rovinách – fyzické, psychosociální a 

spirituální. Práce je ukotvena a vychází ze zkušenosti se seniory a jejich životním příběhem. 

Nejedná se o statistických přístup hodnocení dat, ale o kvalitativní přístup s důrazem na 

autenticitu a inspiraci reálným životem klientů tedy cestu narativní.  
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Třetí kapitola se zaměřuje na komunikace se seniory v širším kontextu péče. 

Významným faktorem zde jsou nové přístupy, zvláště v péči o seniory s afázií a narušenou 

komunikační schopností. Vzhledem k důležitosti verbální a neverbální složky lidské 

komunikace jsme zahrnuli nejen rizikové faktory a nové souvislosti ve spojení se skutečností, 

že senioři často trpí kombinovanými postiženími a onemocnění, které vyžadují speciální péči, 

která v různých segmentech poskytuje individuální přístup, na němž se podílejí odborníci 

z řad speciálních pedagogů, logopedů, zdravotních sester, foniatrů a dalších profesionálů. 

Čtvrtá kapitola se věnuje metodám, které podmiňují rozvoj jedince v jeho přirozených 

i institucionálních podmínkách, přičemž se budeme zaměřovat na nabídku speciálně 

pedagogických terapií v kontextu multidisciplinární péče o seniory. Snahou bude poukázat na 

hlavní aktuální otázky seniorské populace, kde navíc budeme aplikovat konkrétní zkušenosti a 

informace získané z terénního výzkumu. Hlavním cílem bude poukázat na komprehenzivní 

přístup o jedince s postižením a důležitost vzájemné provázanosti poznatků a nejrůznějších 

variabilních aplikací ve prospěch péče o kvalitu života seniorů.  

Pátá kapitola bude směřovat k aplikaci pastorálních a paliativních témat v průniku do 

oboru speciální pedagogika. Tento prostor dosud nebyl dostatečně reflektován a chybí zde 

také podklady v rovině vzdělávání a přípravy pracovníků pomáhajících profesí. Zde budeme 

navrhovat praktická opatření a postupy, které by vedly ke zlepšení této situace a nastolení 

rovnováhy mezi poznatky speciální pedagogiky, psychologie, medicíny a teologie s přesahem 

do široké ekumeny. Nedílnou součástí bude též představení stěžejních témat souvisejících 

s mezigeneračním dialogem a problematikou ageismu. Vzhledem ke stárnutí populace bude 

též nutné poukázat na zcela zásadní momenty lidské komunikace, její nejednoznačnosti a 

hledání etickým norem, které stojí na respektování člověka jakožto subjektu až do konce. 

Hlavním cílem disertační práce je představit vzájemný dialog věd – speciální 

pedagogiky a teologických disciplín, nalézání aplikací, které usnadní chápání a pozici člověka 

ve světě a pomůže zorientovat hodnotový systém nejen v rovině morálního uvažování, ale 

také hledáním zcela konkrétních zkušeností a informací, které usnadní porozumění člověku na 

konci života. Nejedná se tedy pouze praktický návod, ale také inspiraci pro další rozvinutí a 

diskusi. V rámci této práce bude navržen také postup při implementaci pastorálních věd do 

speciálně pedagogických oborů a možnost porozumění odkazu křesťanství nejen v tradici, ale 

také v konkrétní aplikaci ve vědách o člověku, kam vertikální rozměr bezesporu patří. 

Navržení předmětu, který by v základech pokrýval hlavní přehled témat a otázek, se kterými 
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se může pracovník pomáhajících profesí setkat, by měly napomoci rychlejší orientaci 

v problému, podporovat kritické myšlení tolik potřebné pro pochopení kultury různých 

náboženství a směrů, ale také v religionistické orientaci, směrování a vlastní utváření 

hodnotového systému na základě poznaných souvislostí. Vzhledem k tomu, že tato forma 

propojování informací chybí, součástí této disertační práce bude navržení studijního obsahu 

předmětu, který by pokrýval hlavní témata a otázky týkající se spirituality a duchovního 

života jedince v různých dobách a kulturách, včetně orientaci v náboženských směrech a 

kultických ritech. Tato orientace nejen nabízí pochopení duchovního základu lidského 

jedince, ale také porozumění nejrůznějším formám religiozity, ale jistě také významu 

spirituality a jejímu základu v lidské přirozenosti.  
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Závěry, evaluace přístupu, nové trendy ke speciálně 

pedagogické péče o seniory 

Disertační práce se zaměřovala na problematiku spirituální péče v interdisciplinárním 

dialogu speciální pedagogiky a ostatních věd o člověku. Hlavním cílem bylo poukázat na 

klíčová témata péče o seniory s postižením a hledáním společných východisek pro další 

rozvoj nejen v oblasti teoretického výzkumu, ale také praktické aplikace v institucích 

zabývajících se péčí a terapií seniorů. Práce systematicky kopíruje hlavní otázky, které se 

prolínají s jednotlivými zájmovými oblastmi vědeckých oborů. V jednotlivých kapitolách 

seznamuje čtenáře s problematickými úseky péče v pomáhajících profesích a nabízí 

východiska pro rozvoj dialogu mezi teologickými disciplínami, pedagogickými vědami a 

medicínou včetně ošetřovatelství.  

Výzkumné otázky, které jsme pokusili nastínit a posléze vyřešit, se ukázaly jako velmi 

praktické a dostačujícím způsobem umožňují ukázat zásadní akcenty a vytvořit modul 

vzdělávání budoucích pracovníků z hlediska komplexního rozvoje a uceleného podání 

poznatků a dovedností. Nyní se pokusíme odpovědět na výzkumné otázky, které jsme si 

v úvodu disertační práce položili. 1. otázka Jakým způsobem můžeme propojit vědecké 

působení teologie a speciální pedagogiky? Vědy o člověku nelze redukovat pouze na určitý 

úhel poznání, i když teologie po mnoho staletí byla vědou spíše teoretickou, přesto 

vystupovaly v dějinách mnohé osobnosti či charizmatické proudy, které ukazovaly, že 

propojení teorie a praxe – tedy spirituality a konkrétní pomoci jsou základním modelem 

sdělováním evangelia – tedy radostné zvěsti. Tato skutečnost nám odkazuje k tomu, že 

existenciální rovina lidského bytí je nutně saturovatelná z několika zdrojů, přičemž právě 

speciální pedagogika, která zaštiťuje výchovu, vzdělávání a péči o osoby s rozmanitými 

handicapy, ale také nadáním, musí mít ve svém základu integrovanou také spirituální rovinu, 

vědecky reflektovanou a diskutovanou, v nejlepším případě aplikovanou. Formace a 

vzdělávání budoucích pracovníků pomáhajících profesí tak může nabýt nových dimenzí a 

otevírat nové možnosti porozumění člověku v jeho specifické a mnohdy velmi náročné 

životní situaci. Bez tohoto pochopení není možné rozlišovat potřeby klientů – pacientů a 

následně je také reflektovat, třídit a saturovat. Multidisciplinární pohled sice může napomoci, 

ale ne vždy má dané pracoviště možnost všechny tyto odborníky zajistit, proto považujeme za 

velmi vhodné, aby určitě základy a informace byly součástí vzdělávacích plánů, ať již v rámci 
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vysokoškolského a středoškolského studia, případně v rámci programů celoživotního 

vzdělávání pro pedagogy, lékaře, ošetřovatele a sociální pracovníky celého spektra péče. 

2. otázka Jakým způsobem můžeme propojit vědecké působení teologie a speciální 

pedagogiky? Teologie ve svém cílovém zaměření často spíše kooperovala s filozofickými 

vědami, etikou či historií. Její společný dialog s vědami společenskovědními dosud nebyl 

dostatečně reflektován a doceněn. Možná tato nesmělost spočívá v chybějící komunikaci, 

která se mnohdy odehrávala ve smyslu apologetické obrany vlastního „učení“, bylo na 

překážku odvážnému vykročení s vlastními zkušenostmi a informacemi do světa. Ovšem tato 

skutečnost se změnila, ale v rovině teorií, ovšem ne tak docela na rovině praktické. Důležitým 

aspektem porozumění je proto hledání společných základů, které začínají u člověka, jeho 

tázání a smyslu lidské existence. Nebo též ve smyslu utrpení, postižení a smrti, které jsou tak 

časté a s nimiž se mnozí nedokáží vyrovnat  tváří v tvář Boží existenci. Přispění ekumenické 

teologie k rozvoji dialogu a pomoci nalézat člověku smysl, Boha i hodnoty, není úkolem 

malým, ale velmi náročným a obtížným. Vyžaduje nejen nasazení a entuziasmus od těch, kteří 

se pastoraci věnují, je to mnohem více. Jedná se o čistou existenciální zkušenost, která je 

integrovaná do osobnosti jedince, do jeho vnímání světa, prožívání mezilidských vztahů, 

profesního života a etických hodnocení situací. Je to bytostně existenciální zakoušení pravdy 

na základě schopnosti vnímat život a otevírat se životu v celé jeho koherenci a komplexnosti. 

Speciální pedagogika může nabízet metodický, terapeutický a edukační základ, teologické 

disciplíny zase mohou pomoci snadněji reflektovat zakotvení člověka a napomoci, tak 

uzdravení traumat a nedořešených situací a otázek života.  

3. otázka Jaké nové možnosti můžeme nabídnout ve vzdělávání speciálních pedagogů 

popřípadě dalších pracovníků pomáhajících profesí? 

V rámci této disertační práce navrhujeme následující postup pro řešení vzdělávání pracovníků 

pomáhajících profesí, zvláště se zaměřením na pedagogické a filozofické fakulty, samozřejmě 

lze tento přístup aplikovat též v dalších oborech jako je lékařství nebo ošetřovatelská péče. Na 

základě poznatků, které jsme získali během terénního výzkumu a syntézou informací 

jednotlivých odborných publikací, navrhujeme implementaci odborného předmětu Pastorální 

teologie a praktické impulsy péče o jedince s postižením. Rozsah tohoto předmětu by plně 

odpovídal potřebám jednotlivých zařízení a byl by určen všem bez rozdílu vyznání. Pro svůj 

ekumenický a dialogický charakter by nabízel nové možnosti interpretace, nabídky vzdělávání 

a formace pro budoucí nebo současné pracovníky pomáhajících profesí. Základní pilíře tohoto 
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předmětu by byly zakotveny do vývoje jednotlivých spiritualit a seznámení se s podstatou 

světových náboženství, jejich tradic, zvyků, literatury a etických přístupů. Důraz by byl též 

kladen na křesťanskou spiritualitu v širokém ekumenickém záběru, seznámení se s 

konkrétními díly a osobnostmi spirituální teologie, problematikou klášterů a péče o nemocné 

a jedince s postižením. Propojením logoterapeutické péče a nových impulsů spirituální 

teologie, seznámení se s formou křesťanského života, modlitby a etických principů. Hlavním 

smyslem tohoto předmětu by byl následující profil: znalost hlavních světových náboženství, 

jejich východisek a nabídky spirituálních východisek, ukotvení etiky v transcendentním 

přesahu, seznámení se s formami křesťanské spirituality a podstaty aplikované pastorální 

teologie a medicíny. V praktických cvičeních by byly zařazeny simulace jednotlivých situací, 

aktivizační hry, aplikace výtvarných a kreativních metod, které by sloužily jako motivační, 

formační, ale také inspirační zdroj pro práci s klienty. Dále společné hledání odpovědí a 

kultivace postoje k závažným otázkám lidské existence – vyrovnání se se smrtí, infaustním 

onemocněním, pomoc při duchovním doprovázení, schopnost komunikovat s různými typy 

pacientů/klientů. Pojetí daného předmětu by záviselo na časových možnostech a typu oboru, 

přičemž kořenový základ by měl zůstat zachován. 

4. otázka Které terapeutické metody můžeme využít v práci se seniorskou populací?  

V terapeutické práci se seniory můžeme aplikovat nejrůznější formy aktivizačních technik, 

relaxačních technik a samozřejmě též psychoterapeutických technik, přičemž vždy by měly 

být respektovány faktory ovlivňující možnosti klientů – mentální schopnosti, fyzické 

možnosti, typ postižení, druh onemocnění, charakter, věk etc. Metody, které se jeví jako 

úspěšně aplikované jsou následující: arteterapie, metody reminiscence, zooterapie, taneční 

terapie, muzikoterapie, pracovní terapie a psychoterapie. Důležitá je vyváženost zkušenosti a 

existenciální ukotvení terapeuta, znalost skupiny klientů a schopnost moderování aktivit a 

správné pozitivní motivace.  

5. otázka S jakými riziky se můžeme setkat na poli terapie seniorů?  

Práce se seniory vyžaduje zkušenosti a také znalost vlastní tolerance psychické odolnosti. 

Vhodnost či nevhodnost zvolené terapie pro daného jedince či skupinu vyžaduje zkušenosti a 

schopnost zvládat krizové situace, přičemž heterogenita dané skupiny je daná také odlišným 

postižením klientů, možnostmi a otevřeností dané realitě. Z hlediska terapeuta se můžeme 

setkat s předsudky a pochybnostmi o smyslu takového počínání, naopak u některých klientů 

přichází riziko otevření traumat a jejich nedostatečné ošetření. Zde bychom velmi 
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doporučovali možnosti využití právě komplexního přístupu týmu, a také znalost základních 

principů psychologického a duchovního rozhovoru na místě, kde tato možnost není v plném 

rozsahu možná. 

6. otázka Jak můžeme přispět k prohloubení duchovního života seniorů?  

Na základě našeho terénního šetření jsme dospěli k následujícím přístupům. Zmapování 

situace klienta a jeho potřeb je nutné nejen pro jeho zařazení do příslušné terapeutické 

skupiny a aktivity, ale také rozklíčování jeho traumat v oblasti víry je nutné pro pochopení 

jeho přístupu – problematický vztah s Bohem se může také odrážet v oblasti sociálních 

vztahů, sebepřijetí. Narušení důvěry na základě traumatických událostí může velmi negativně 

ovlivnit další průběh terapií. Proto vyřešení existenciálního ukotvení je velmi důležité. Péče o 

duchovní život seniorů se může odvíjet v nabídce duchovního přístupu i programu v daném 

zařízení. Mezi základní nabídku by měly patřit následující aspekty spirituální péče – duchovní 

doprovázení, podpůrný rozhovor, modlitba – individuální i komunitní, meditace, 

logoterapeutický rozhovor, biblické vyučování a edukační programy pro prohloubení znalostí 

a formace vlastního duchovního potenciálu. Propojení speciálně pedagogické péče a 

spirituální péče by mělo být samozřejmostí. 

         Výzkumné otázky se nám podařilo zodpovědět na základě studia pramenné literatury a 

terénního výzkumu, který měl dvě části – polořízený rozhovor s klienty Domova pro seniory 

se zrakovým postižením Palata Praha a Domovem pro seniory Školských sester sv. Františka 

v Praze – Břevnově. V rámci výzkumu jsme měli možnost udělat komparaci zahraničního 

zařízení Marian Home Hall v Pittsburghu v USA. Na tomto místě uvádíme získané informace 

a zajímavé souvislosti. Jedná se o dům, jehož zřizovatelem jsou Školské sestry sv. Františka, 

které působí na mnoha místech u nás i v zahraničí. Jejich hlavní program je péče o celé 

spektrum osob zvláště o seniory. Součástí péče, která je nabízena seniorům jsou jednak 

pravidelné programy – aktivity, které jsou dobrovolné, leč hojně využívané. Jsou to programy 

kulturní -  hraní deskových her, scrabble, puzzle, společenské tance, tai-chi, relaxační cvičení,  

divadlo, duchovní aktivity – cvičení, biblické vyučování, duchovní doprovázení, možnost 

aktivně se podílet na chodu domova a jeho programech. Co se týče speciálně pedagogické 

péče, existuje možnost účastnit se logopedických, psychologických a psychiatrických 

ambulantních hodin, případně aplikace multidisciplinárních přístupů, kdy se sejde celý tým 

domova. Nedílnou součástí je možnost zooterapie, psychoterapie a muzikoterapie. Důležitou 

roli v poskytované péči hraje nejen hezké zázemí budovy nacházející se v zahradě, moderní 
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interiér a soukromá kaple, ale velký důraz je kladen na osobní přístup, respektující lidskou 

osobu v celém spektru jejich potřeb a požadavků šitých na míru konkrétnímu jedinci. Sestry 

považují za velmi důležité, aby atmosféra domova přinášela klientům prostor k hledání a 

nalézání jejich pozice v poslední etapě života, využitím podpůrných rozhovorů a duchovních 

rozhovorů různých odborníků nalézají společná východiska pro pomoc seniorům, kteří se 

teprve na pobyt adaptují, tak těm, kteří se připravují na odchod z tohoto světa. Vklad každého 

pracovníka je tedy nejen z hlediska profesionálního, ale také hluboce existenciálně lidského a 

žádný pracovník by se neměl bát otevřít se osudu daného klienta a řešit s ním jakékoliv 

otázky či témata. Důraz na lidskou připravenost odborníků je zcela zásadní. Marian Home 

Hall je tedy komplexním centrem péče o seniory s rodinnou atmosférou a širokým zázemím 

pro aktivity, programy, vzdělávání a duchovní život, s důrazem na osobní a existenciální 

vklad každého pracovníka domova. 

V této práci jsme se zaměřovali na problematiku významu spirituální péče o seniory 

v domovech pro seniory. Hlavním těžištěm byly terénní rozhovory, ze kterých jsme využili 

získaná data a zapracovali do textu, který svým záběrem kopíruje hlavní oblasti péče o 

člověka v etapě stáří. Jsme si vědomi, že nelze tuto problematiku uchopit v její šíří a 

zodpovědět všechny otázky, vybrali jsme proto, jen ty nejzásadnější a tím také dáváme 

prostor dalším autorům, kteří chtějí v této činnosti navázat a rozvíjet nové přístupy. 

Představili jsme teoretický základ vystavěný na teoretických a empirických disciplínách a 

zároveň jsme kladli důraz na propojení nových přístupů, které dosud nejsou plně zasazeny 

v praxi ani vzdělávání speciálně pedagogických pracovníků v České republice. Dále můžeme 

považovat za inspirativní, že každý do své práce můžeme vložit ještě „něco“ navíc, čímž náš 

profesionální výsledek může dostat další rozměr a kvalitu, čímž máme šanci otevřít další 

nevídané dimenze mezilidských vztahů, ale také uzdravujících a podporujících možností, 

které senioři potřebují.  
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